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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

V

Woord vooraf
Dit vijfde deel in de serie ‘Middelnederlandse Lancelotromans’ is in twee fasen tot
stand gekomen. Terwijl de inleidende studie over de vertaaltechniek al in 1988
gereed was, werd het werk aan de editie in de loop van 1989 afgerond. De inleidende
studie omvat een vrijwel ongewijzigde versie van mijn dissertatie uit 1988, die
geschreven kon worden dankzij een vierjarige subsidie (1983-1987) van de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hoewel van dit
Utrechtse proefschrift, Het ‘Boec van Lancelote’, uitsluitend een getypte versie
bestaat, wordt het in het onderzoek meer gebruikt dan ik heb voorzien. Het zou mij
verheugen als aan deze bibliografisch ongewenste situatie, waarbij men verwijst
naar een nagenoeg onbereikbare publikatie, met het verschijnen van dit boek een
eind is gekomen.
Het werk aan de editie leidde in 1987 tot een voorlopige versie van het hier
uitgegeven tekstgedeelte van de Lanceloet. De afronding van dit editiegedeelte
vereiste een langdurige periode van opperste concentratie, die pas aanbrak toen
ik in de zomer van 1988 werd aangesteld als Akademie-onderzoeker. Dankzij deze
benoeming kon de uitgave van het tekstgedeelte in de loop van 1989 afgerond
worden.
Door onvoorziene omstandigheden heeft deel IV in de reeks vertraging opgelopen,
zodat het onderhavige boek eerder verschijnt dan het voorafgaande deel. Als gevolg
hiervan is de uitgebreide verantwoording van de editie, waarop de hier op p. 187-194
gepubliceerde beknopte handleiding gebaseerd is, op dit moment nog niet
beschikbaar. Het ligt in de bedoeling dat deel IV in de loop van 1992 zal verschijnen.
Dit boek had niet tot stand kunnen komen zonder de steun van de Utrechtse
Lancelotwerkgroep: een beroep op de hulp van Wim Gerritsen, Pierre Pesch, Frank
Brandsma en Ada Postma was nooit vergeefs. De twee laatstgenoemden ben ik in
het bijzonder dankbaar voor de zeer tijdrovende controle van de editie. Bovendien
zou ik de drukproeven zonder hun hulp en die van Erwin Mantingh niet binnen een
redelijke termijn hebben kunnen verwerken. Tenslotte wil ik Frederik Bos en Henry
Ketelaar van de afdeling Edita van de KNAW graag danken voor de wijze waarop
zij de produktie van dit boek begeleid hebben.
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Inleidende studie: De vertaaltechniek
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Inleiding
Sinds Maartje Draak in 1954 in een Akademiemededeling heeft gepleit voor
hernieuwde en grondige bestudering van de Middelnederlandse vertalingen van de
1
Lancelot en prose, is de receptiegeschiedenis van deze roman in de Lage Landen
steeds meer in de belangstelling gekomen. De Oudfranse tekst maakt deel uit van
een zeer omvangrijke cyclus prozaromans die in de eerste helft van de 13e eeuw
is ontstaan. Het genre Arturroman werd met deze prozaromans ingrijpend vernieuwd.
Terwijl de klassieke roman-in-verzen zich concentreerde op de daden van één ridder
in één episode van zijn leven, beschreven de prozaromans de onderling verweven
geschiedenissen van vele personages, tegen de achtergrond van de opkomst, bloei
en ondergang van Arturs rijk. De heilige Graal verbond het relaas met de bijbelse
geschiedenis. In zijn meest uitgebreide vorm omvat de cyclus zes romans, waarbij
de eerste drie delen de voorgeschiedenis bevatten; de hoogtepunten worden
verhaald in de drie delen die samen de kern van de cyclus vormen: Lancelot en
2
prose, La Queste del Saint Graal en La Mort le roi Artu.
De Lancelot en prose, het eerste deel van de driedelige kern van de Oudfranse
cyclus, is ten minste drie maal in het Middelnederlands vertaald. Er zijn fragmenten
bewaard gebleven van (a) een zeer vrije bewerking in verzen, Lantsloot vander
Haghedochte, van (b) een vertaling in proza, overgeleverd in de Rotterdamse
fragmenten, en van (c) een tweede vertaling in verzen die deel uitmaakt van de
Lancelotcompilatie. Het lijkt aannemelijk dat deze drie versies een receptieproces
weerspiegelen dat plaatsvond in de eeuw tussen 1250 en 1350, waarbij de
Middelnederlandse vertalers geleidelijk een nieuwe romantechniek leren hanteren
en het publiek vertrouwd raakt met de literaire innovaties van de Oudfranse
prozaroman. Aan Lantsloot vander Haghedochte, die bewerkt is naar het model van
de oudere versroman, en de Rotterdamse fragmenten van de prozavertaling, die

1
2

M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot. 2e ongewijzigde dr.
Amsterdam, 1977. Med. KNAW, afd. Lett., NR., dl. 17, nr. 7.
Vgl. J. Frappier, ‘The Vulgate Cycle’. In: Arthurian literature in the Middle Ages, p. 295-318
en J. Frappier, ‘Le cycle de la Vulgate (Lancelot en prose et Lancelot-Graal)’. In: Grundriss
der romanischen literaturen des Mittelalters IV, 1, p. 536-589.
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laten zien dat de esthetica van de Lancelot en prose tenslotte zonder reserve
aanvaard werd, is tot op heden de meeste aandacht besteed.
3
In 1979 promoveerde Orlanda Lie op een studie over de Rotterdamse fragmenten.
Een uitgebreid onderzoek naar de Oudfranse grondtekst van de Middelnederlandse
vertaler stelde haar in staat de vertaaltechniek te beschrijven. Daarnaast bezorgde
zij een nieuwe uitgave van de fragmenten, ter vervanging van de zeer inadequate
4
editie van Notermans en De Vreese.
5
In 1981 verscheen de dissertatie van F.P. van Oostrom. De kenmerken van de
bewerkingstechniek van de dichter van Lantsloot vander Haghedochte werden hierin
op voorbeeldige wijze beschreven en in verband gebracht met de werkvoorwaarden
van dichter en voordrager, de literaire traditie, het primaire publiek en de functie van
het werk. De studie werd in 1987 gevolgd door een door Gerritsen bezorgde editie
van de omvangrijke fragmenten, die voor het grootste deel in de jaren dertig door
6
Friedrich Meuser aan het licht waren gebracht.
In de studies van Lie en Van Oostrom kon slechts zijdelings aandacht worden
besteed aan de derde Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose. Deze
tekst, die deel uitmaakt van de Lancelotcompilatie, vormt het object van deze
inleidende studie.
De Lanceloet - met deze titel, die overeenkomt met de wijze waarop de naam
van de titelheld in de tekst voorkomt, wordt verder verwezen naar de Lancelot en
prose-vertaling in de Lancelotcompilatie - is tot op heden uitsluitend beschikbaar in
7
de voor zijn tijd bijzonder knappe, maar nu totaal verouderde editie van Jonckbloet.
De onvolledig overgeleverde vertaling van de Lancelot en prose - de
Middelnederlandse tekst begint op ongeveer tweederde van het Oudfranse origineel
- omvat de verzen 1-36947 van het Tweede Boek. (Het Eerste Boek is verloren
gegaan, het Tweede Boek bevat verder Perchevael en Moriaen, het Derde Boek
bestaat uit de Queeste vanden Grale en vijf andere romans, het Vierde Boek tenslotte
omvat slechts één tekst, Arturs doet.) In een aantal delen van de serie Mid-
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O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot: a study of the Rotterdam Fragments and their
place in the French, German and Dutch Lancelot en prose tradition. Diss. Berkeley, 1979.
Uitgeg. als dl. 3 in de reeks Middelnederlandse Lancelotromans (Amsterdam etc., 1987).
J. Notermans en W. de Vreese, ‘Fragmenten van de Middelnederlandsche proza-Lancelot’.
In: Tijdschrift voor Taal en Letteren 19 (1931), p. 221-251. Volledigheidshalve vermeld ik dat
ook Kluge een uitgave heeft bezorgd, die door de neerlandistiek nauwelijks is opgemerkt:
Lancelot II. Ed. R. Kluge. Berlin, 1963, p. 125-127, 833-849.
F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte. Onderzoekingen over een
Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose. Amsterdam etc., 1981.
Middelnederlandse Lancelotromans 1.
Lantsloot vander Haghedochte. Fragmenten van een Middelnederlandse bewerking van de
Lancelot en prose. Uitgeg. met inl. en commentaar door W.P. Gerritsen, met medewerking
van A. Berteloot, F.P. van Oostrom en P.G.J. van Sterkenburg. Amsterdam etc., 1987.
Middelnederlandse Lancelotromans 2.
Roman van Lancelot (XIIIe eeuw). Naar het (eenig-bekende) Handschrift der Koninklijke
Bibliotheek, op gezag van het Gouvernement uitgeg. door W.J.A. Jonckbloet. 2 dln.
's-Gravenhage, 1846-1849. Lanceloet: dl. I, p. 1-247.
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delnederlandse Lancelotromans zal een nieuwe uitgave bezorgd worden. De
voorbeelden in deze inleidende studie zijn ontleend aan de verzen 5531-10740, het
tekstgedeelte dat hier wordt uitgegeven.
De hoofdstukken 1-4 van de onderhavige bijdrage zijn gewijd aan de vertaling
van de Lancelot en prose in de Lancelotcompilatie. Een beschrijving van de
vertaaltechniek completeert eerdere onderzoekingen naar de wijze waarop de dichter
van Lantsloot vander Haghedochte en de prozavertaler (Rotterdamse fragmenten)
hun voorbeeldtekst in het Middelnederlands omzetten. De kenmerken van de
vertaaltechniek zullen in verband worden gebracht met de vermoedelijke literaire
opvattingen van de dichter en de wijze waarop de tekst het beoogde publiek bereikte.
Daarnaast bieden deze gegevens de mogelijkheid de drie vertalingen van de Lancelot
en prose ten opzichte van elkaar te typeren.
Meer dan eens hebben onderzoekers gesuggereerd dat de dichter van Lanceloet
bij name bekend is. Hun veronderstelling is gebaseerd op een notitie die zich bevindt
op het laatste blad van handschrift 's-Gravenhage, KB, 129 A 10, waarin vermeld
lijkt te worden dat Lodewijk van Velthem de bezitter van de codex was. Wellicht, zo
redeneert men, was hij ook de samensteller van de Lancelotcompilatie, èn, één
stap verder, de dichter van Lanceloet, Queeste vanden Grale en Arturs doet. In de
hoofdstukken 5-7 van deze inleidende studie zal ik trachten te bepalen welk aandeel
Lodewijk van Velthem heeft gehad in de totstandkoming van de Lancelotcompilatie.
Op grond van de inzichten die in de eerdere hoofdstukken zijn verworven, wordt
Velthems vertaling van de Suite-Vulgate du Merlin, de derde tekst van de zesdelige
Oudfranse proza-cyclus, waarin de Lancelot en prose de vierde roman is, vergeleken
met Lanceloet. De analyse van de twee vertalingen levert aanwijzingen op voor een
antwoord op de vraag of Velthem de dichter van Lanceloet is geweest. Of Velthem
voor de samenstelling van de compilatie verantwoordelijk was, zal worden bestudeerd
aan de hand van de rijmtechniek van de compilator en de werkzaamheid van kopiist
B, de man die door Maartje Draak als de belangrijkste afschrijver van handschrift
129 A 10 is geïdentificeerd.
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1 Lanceloet
1.1. Stand van het onderzoek
Op de laatste bladzijde van zijn omvangrijke, in het tweede deel (1849) opgenomen
inleiding bij de uitgave van de Lancelotcompilatie karakteriseert Jonckbloet de
vertaling van de Lancelot en prose als volgt: ‘In den regel heeft de vertaler zijnen
grondtekst letterlijk gevolgd, gelijk men reeds kan opmaken uit de vergelijking van
de stukken van het origineel, in de vorige bladzijden opgenomen, met de
1
overeenkomende plaatsen in onze vertaling’. Deze visie is tot op heden in het
onderzoek naar de Middelnederlandse versvertaling van de Lancelot en prose
aanvaard gebleven; de volgende bladzijden leggen daar getuigenis van af.
Het zou meer dan een eeuw duren voor Lanceloet als vertaling weer in de
aandacht kwam. In 1954 publiceerde Draak een baanbrekende studie over de
2
Middelnederlandse vertalingen en bewerkingen van de Lancelot en prose. Na een
vergelijking van twee passages in Lanceloet met de overeenkomstige gedeelten in
het Oudfranse origineel, typeerde zij de Middelnederlandse roman zeer voorzichtig
en voorlopig: ‘de vertaling schijnt “nauwer te luisteren” dan men oppervlakkig zou
menen’ (p. 8). Even voorlopig, maar iets preciezer is de observatie van Gerritsen
in 1963: ‘de vertaler (heeft) de bedoeling (...) gehad zijn origineel zo getrouw mogelijk
in verzen weer te geven. Waar hij niet om compositorische redenen ingrijpt, zijn de
verschillen vrijwel steeds op te vatten als afwijkingen onder dwang van rijm en
3
metrum.’
De publikaties die na 1963 zijn verschenen, kunnen in twee categorieën onder-

1

2
3

Roman van Lancelot (XIIIe eeuw). Uitgeg. door W.J.A. Jonckbloet. 2 dln. 's-Gravenhage,
1846-1849; citaat in dl. 2, p. CCVI. Met ‘de stukken van het origineel’ bedoelt Jonckbloet zijn
uitgave van gedeelten van handschrift BN 339 van de Lancelot en prose.
M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot. 2e dr. Amsterdam, 1977.
W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel. Onderzoekingen over de Middelnederlandse
bewerkingen van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een uitgave van de Wrake-teksten.
2 dln. Assen, 1963; citaat op p. 163.
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gebracht worden. In het merendeel der gevallen betreft het een bevestiging van de
4
opvatting dat de Middelnederlandse versvertaling zeer getrouw is. Daarnaast zijn
er twee bijdragen die uitgebreider aandacht besteden aan de wijze waarop de
vertaler zijn origineel heeft weergegeven. Op deze twee studies ga ik wat dieper in;
hun belang voor het onderzoek naar de vertaaltechniek van de Middelnederlandse
5
dichter rechtvaardigt een uitvoerigere bespreking.
In het artikel van M. Joye, ‘De Middelnederlandse Lancelot: de Rotterdamse
6
prozafragmenten vergeleken met de Haagse versvertaling’, staat de invloed van
verstechnische eisen op de vertaling centraal. Terwijl de Rotterdamse prozavertaler
zijn origineel vrijwel woord voor woord van een Middelnederlands equivalent kon
voorzien, zag de Middelnederlandse versvertaler zich gedwongen tot afwijkingen.
Hij moest voldoen aan de eisen van de versvorm: ‘een regelmatig vers met een
lengte van bij voorkeur 9 of 10 lettergrepen, met zeker 4 heffingen en een gepaard
rijm’ (p. 424). Dit leidde tot veel passages waarin de dichter zijn origineel in ‘enigszins
andere en vooral meer bewoordingen’ (p. 424) weergaf. Daarnaast behandelt Joye
enige passages waarin het Middelnederlands bondiger is dan het Oudfrans; ook
hier betreft het verstechnische aanpassingen. De inhoudelijke wijzigingen zijn zeer
gering: drie maal wordt de ‘abbreviatiotechniek’ (p. 425) toegepast, waarbij onder
meer herhaling wordt vermeden, en twee maal lijkt er sprake van een verbetering
ten opzichte van het Oudfranse origineel.
Veel van Joye's observaties zullen in de volgende hoofdstukken terugkomen. Zijn
gegevens illustreren vaak de procédé's en patronen in de afwijkingen (zie hierna
de hoofdstukken 3 en 4) die in de vertaling te onderscheiden vallen. Toch is enige
7
behoedzaamheid geboden. Joye heeft uitsluitend de editie-Sommer gebruikt als
representant van de Lancelot en prose. Deze uitgave biedt onvoldoende zicht op
de teksttraditie van de Lancelot en prose, waardoor Joye's resultaten geba-

4

5

6
7

Ik volsta met een opsomming: K. Heeroma, ‘Die gene die Lancelote maecte’. Herdr. in:
Arturistiek in artikelen, p. 179-208 (met name p. 180 en 184); M. Draak, Oude en nieuwe
Lancelot-problemen, en de noodzakelijkheid van lezen. Amsterdam, 1976, p. 15-18; W.P.
Gerritsen, O.S.H. Lie, F.P. van Oostrom, ‘Le Lancelot en prose et ses traductions
moyen-néerlandaises’. Herdr. in: Arturistiek in artikelen, p. 137-147; F.P. van Oostrom,
‘Origineel, vertaling, bewerking: een gevecht in Lancelot en prose, Lancelotcompilatie en
Lantsloot vander Haghedochte’. In: Ntg 72 (1979), p. 322-334; W.P. Gerritsen, F.P. van
Oostrom, ‘Les adaptateurs néerlandais du “Lancelot (-Graal)” aux prises avec le procédé
narratif des romans arthuriens en prose’. In: Mélanges Charles Foulon. 2 dln. Rennes-Luik,
1980. Dl. 2, p. 105-114; F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte. Onderzoekingen
over een Middelnederlandse bewerking van de ‘Lancelot en prose’. Amsterdam etc., 1981,
p. 55-56.
Mijn eigen bijdrage laat ik hier buiten beschouwing, omdat zij gebaseerd is op het onderzoek
waar deze studie eveneens verslag van doet. Vgl. B. Besamusca, ‘Het Brusselse fragment
van de Middelnederlandse vertaling-in-verzen van de Lancelot en prose’. In: Ntg 78 (1985),
p. 305-315.
In: LB 66 (1977), p. 403-432.
The vulgate version of the Arthurian romances. Ed. from manuscripts in the British Museum
by H.O. Sommer. 7 dln. (1e dr. 1916) New York, 1979.
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seerd kunnen zijn op de vergelijking met een verkeerde representant van de
8
Oudfranse grondtekst.
Dit voorbehoud hoeft voor de tweede studie die ik wil bespreken niet te worden
gemaakt. In The Middle Dutch Prose Lancelot baseert O.S.H. Lie haar gegevens
op een uitputtende vergelijking met de overgeleverde Oudfranse handschriften, die
9
het grootste gedeelte van haar boek in beslag neemt. Dat maakt haar observaties
over de vertaaltechniek van de Lanceloet-dichter (p. 154-164) bijzonder betrouwbaar.
Naast inhoudelijke afwijkingen onderscheidt Lie ‘poetically conditioned variants’
waaraan ‘different techniques to produce a rhymed translation that also preserved
the meaning of the original French reading’ (p. 154) ten grondslag liggen. Het betreft
vooral kleine toevoegingen aan het einde van het vers - bij wijze van voorbeeld
worden ‘formulaic phrases’ (p. 155) als sonder waen en metter vart behandeld - en
uitbreidingen door middel van herhaling. Daarnaast is er sprake van bekorting op
grond van verstechnische overwegingen ‘by omitting some adjectives or by replacing
descriptive phrases with a one-word synonym’ (p. 158). De inhoudelijke wijzigingen
lijken te zijn veroorzaakt door kopiistenfouten. Op grond van één van die afwijkingen
maakt Lie aannemelijk dat de vertaler currente calamo werkte: ‘a translation method
in which the translator transformed the text as he went along without having
knowledge of subsequent narrative developments’ (p. 163).
Met de bespreking van de studies van Joye en Lie heb ik het overzicht afgerond.
Zij hebben de belangrijkste bijdragen geleverd aan het onderzoek naar de
vertaaltechniek van de Middelnederlandse dichter van Lanceloet in de
Lancelotcompilatie. Hun werk heeft echter zijn beperkingen: het aantal onderzochte
verzen is gering, waardoor hun een aantal karakteristieken van de vertaling ontgaan
is; van een systematische beschrijving en ordening van de procédé's en patronen
10
in de afwijkingen is geen sprake. In het vervolg van deze inleidende studie zal ik
verslag doen van mijn onderzoek, waarin ik, met vs. 5531-10740 als uitgangspunt,
getracht heb aan beide bezwaren tegemoet te komen.

1.2. Vertaling
In de vorige bladzijden is het woord ‘vertaling’ vaak gebruikt, zonder dat ik het precies
heb omschreven. Aan de bespreking van het begrip is deze paragraaf gewijd.
De 20e-eeuwse vertaalwetenschap kent vele definities van vertalen en vertalingen.
Vrijwel altijd speelt equivalentie als norm een beslissende rol in de omschrijvingen:
de vertaling dient een volstrekt gelijkwaardige vervanging te zijn van de

8
9

10

Vgl. hiervoor hoofdstuk 2.
O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot. A study of the Rotterdam Fragments and their
place in the French, German and Dutch Lancelot en prose tradition. With an edition of the
text. Amsterdam etc., 1987.
Deze bezwaren kunnen ook tegen mijn in n. 5 vermelde bijdrage worden ingebracht.
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oorspronkelijke tekst. Middeleeuwse vertalingen voldoen zelden aan deze norm.
In veel gevallen veroorloven de vertalers zich diepgaande inhoudelijke wijzigingen
ten opzichte van hun origineel, op grond waarvan wij hun werk als ‘bewerking’
typeren. Verdam heeft de houding van een bewerker tegenover zijn voorbeeldtekst
als volgt onder woorden gebracht: ‘De middeleeuwsche vertalers, hetgeen voor een
goed deel hetzelfde is als “de middeleeuwsche dichters”, waren ander soort
menschen en werkten anders dan zij die men thans met dien naam bestempelt. Zij
beschouwden zich niet als slaven van het oorspronkelijk, maar plaatsten zich
zelfstandig er tegenover, zooals ook de afschrijvers tegenover hun tekst. Zij waren
meer bewerkers dan vertalers, dat wil niet zeggen dat men niet nu en dan gedeelten
vindt, die woordelijk zijn gevolgd, maar daarnaast treft men andere aan, waar de
bewerker aanleiding vond of het wenschelijk achtte om door eene toevoeging den
tekst vollediger, schooner of boeiender te maken, of door eene aangebrachte
wijziging hem meer in overeenstemming te brengen met zijne eigene historische
12
beschouwingen, of aesthetische opvattingen.’ De typering van Verdam is slechts
ten dele van toepassing op de dichter van Lanceloet, die weliswaar in zijn vertaling
van de Lancelot en prose soms afweek van zijn origineel, maar die bovenal een zo
letterlijk mogelijke weergave nastreefde. Hoewel zijn werk op grond van deze intentie
eerder een vertaling dan een bewerking moet worden genoemd, is daarmee nog
niet precies omschreven wat onder ‘vertaling’ moet worden verstaan. Ik zou willen
aansluiten bij de definitie van Gerritsen, die vertalingen, bewerkingen en
omwerkingen heeft onderscheiden. De dichter ‘d'une traduction proprement dite a
l'intention de rendre le texte de son original aussi fidèlement que le lui permettent
13
les données linguistiques et la poétique de la langue dans laquelle il traduit.’ In
het vervolg van deze bijdrage zal ik bij het gebruik van het begrip ‘vertaling’ de
geciteerde omschrijving voor ogen houden.

11

12

13

Vgl. R. van den Broeck en A. Lefevere, Uitnodiging tot de vertaalwetenschap. Muiderberg,
1979, met name hfdst. 5. Vgl. ook G. Bärnthaler, Übersetzen im deutschen Spätmittelalter.
Göppingen, 1983, p. 11-23 (p. 16: ‘Der zentrale Begriff für die Einteilung von Übersetzungen
nach ihrem Verhältnis zur Vorlage ist ihre Treue oder Wörtlichkeit.’) en C. Lofmark, ‘Der
höfische Dichter als Übersetzer’. In: Probleme mittelhochdeutscher Erzählformen. Berlin,
1972, p. 43: ‘Übersetzen bedeutet heutzutage die genaue Wiedergabe des ganzen Textes:
man darf nichts einschieben, muss jede Einzelheit bewahren und den Sinn präzise treffen’.
J. Verdam, ‘Over Maerlant's Historie van Troyen’. In: Verslagen en Mededelingen der KNAW.
Amsterdam, 1904. Afd. Lett., Reeks 4, dl. 6, p. 366. Vgl. ook F.R. Amos, Early theories of
translation. New York, 1920, p. 3-6, 15-18; G.P. Andrachuk, ‘Transmission, translation and
creation in the Spanish Erasto’. In: The spirit of the court, p. 31-40; L.C. Brook, ‘Comment
évaluer une traduction du treizième siècle? (...)’. In: The spirit of the court, p. 62-68; R. Kloepfer,
Die Theorie der literarischen Übersetzung. Romanisch-deutscher Sprachbereich. München,
1967, p. 16-55; C. Lofmark, The authority of the source in Middle High German narrative
poetry. London, 1981, p. 147. Vgl. ook C. Lofmark, ‘Der höfische Dichter als Übersetzer’ (n.
11), p. 40-62.
W.P. Gerritsen, ‘Les relations littéraires entre la France et les Pays-Bas au Moyen Age’. In:
Actes du Septième Congres National, p. 28-46; citaat op p. 34.
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Op de vraag of Lanceloet in de Lancelotcompilatie als een vertaling moet worden
14
beschouwd kom ik in par. 4.6. terug.

1.3. Tekstcorruptie
‘Wie studie maakt van de bewerkingstechniek van een Middelnederlandse vertaling
van een Oudfranse roman wandelt door een mijnenveld.’ Met deze woorden, die
het verdienen om klassiek te worden, opent Van Oostrom zijn hoofdstuk over de
15
Oudfranse grondtekst van Lantsloot vander Haghedochte. De zin hoeft echter niet
alleen betrekking te hebben op de problematiek van de grondtekst; tekstcorruptie
kan evenzeer tot onjuiste gevolgtrekkingen leiden bij de beschrijving van de vertaalen bewerkingstechniek van een Middelnederlandse dichter. Als men ingrepen van
kopiisten op naam van de vertaler schrijft, geeft dat een vertekend beeld. Het is om
die reden van groot belang oog te hebben voor de activiteiten van de afschrijvers.
Sinds 1975 beschikt de neerlandistiek over een voortreffelijk hulpmiddel bij de
16
bestudering van kopiistengedrag: de dissertatie van Duinhoven. Zijn werk maakt
het mogelijk de fouten en correcties van kopiisten met een zekere systematiek op
17
te sporen om uiteindelijk de oorspronkelijke lezing te reconstrueren.

14

15
16
17

De gewijzigde vorm, van proza naar verzen, kan vooralsnog niet opgevat worden als een
aanwijzing dat van een bewerking dient te worden gesproken; de versvorm zou weleens een
conditio sine qua non kunnen zijn geweest (vgl. hierna par. 4.5.). Zodoende kan Maerlant in
de proloog van zijn Der naturen bloeme verklaren: Niemen en hebbe dies waen, Dat ic die
materie vensede, Els dan ic die ryme pensede. (vs. 10-12). Vgl. Jacob van Maerlant, Naturen
bloeme. Uitgeg. door E. Verwijs. 2 dln. Leiden, 1872-1878. Voor een soortgelijke omzetting,
van proza naar verzen, in de 20e eeuw ligt dat anders. Leopold heeft onder de reekstitel
‘Soefisch’ in de bundel Oostersch; verzen naar Perzische en Arabische dichters
('s-Gravenhage, [1924]) tweeëndertig kwatrijnen gepubliceerd die vertaald zijn uit La roseraie
du savoir, een grote verzameling Perzische kwatrijnen in een Franse prozavertaling. Hier is
sprake van een bewerking, zoals al uit de gewijzigde vorm kan worden opgemaakt. In de
woorden van Dorleijn: ‘Het was (...), mogen we aannemen, niet zozeer Leopolds bedoeling
om een vertaling te leveren - dan had hij beter voor een weergave in proza kunnen kiezen -,
maar om poëzie te maken.’ (dl. 2, p. 26). Vgl. voor een analyse van de bewerking vooral dl.
2, hfdst. 2 van J.H. Leopold, Gedichten uit de nalatenschap. Uitgeg. (...) door G.J. Dorleijn.
2 dln. Amsterdam etc., 1984.
F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 4), p. 9.
A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de ‘Karel ende Elegast’. 2 dln.
Assen-Groningen, 1975-1981. Vgl. voor de methode vooral dl. 1.
Duinhoven heeft zich ook in ruime mate beziggehouden met de tekstreconstructie van andere
teksten dan de Karel ende Elegast. Te vermelden vallen onder meer Theophilus, Renout van
Montalbaen, Beatrijs, Moriaen, Esmoreit, Lanseloet van Denemarken, Gloriant. Vgl. ‘De
verdwaalde verzen in de Theophilus’. In: TNTL 85 (1969), p. 81-104; ‘Drie kopiistenfouten in
de Renout van Montalbaen’. In: Ntg 66 (1973), p. 284-289; ‘Pleidooi voor reconstructie van
“Esmoreit”’. In: SpL 17 (1975), p. 241-267; ‘Tekstreconstructie een abel spel’. In: SpL 19
(1977), p. 193-244; ‘Corruptie is overal’. In: Ntg 70 (1977), p. 97-120; ‘Haer moeder hiet
Beatrijs’. In: Ntg 77 (1984), p. 287-303.
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Deze laatste stap, die forse kritiek heeft ondervonden, lijkt voor de bestudering
van de vertaaltechniek van belang. Immers, we hebben vaak te maken met ‘een
tekst die eeuwenlang is gekopieerd en bewerkt, naverteld en voorgelezen’, waardoor
‘vele onvolkomenheden (...) ontstaan kunnen zijn in het vaak lange proces van
19
herhaalde reproduktie en bewerking’. Dat brengt Duinhoven tot de constatering:
‘Onmisbaar is de reconstructie voor het comparatistische literatuuronderzoek en
voor de bestudering van de vertaal- en bewerkingstechniek, waarbij sterk gewijzigde
20
jonge afschriften een vergelijking bemoeilijken of onmogelijk maken.’
Zit er nu niets anders op dan eerst te werken aan de reconstructie van de
oorspronkelijke Middelnederlandse tekst voordat voorbeeld en vertaling met elkaar
21
kunnen worden vergeleken? In het geval van Lanceloet valt dat gelukkig mee. Ik
meen dat de tekstcorruptie in deze tekst geen grote vormen heeft aangenomen,
doordat afschriften van Lanceloet relatief zeldzaam waren. Deze visie is gebaseerd
op twee overwegingen die ik hieronder bespreek.
In de eerste plaats bedraagt de afstand in tijd tussen de vertaling en het bewaard
gebleven afschrift vermoedelijk niet meer dan enige decennia. Hoewel de Lancelot
en prose geschreven lijkt in de eerste helft van de 13e eeuw, waarschijnlijk ergens
22
tussen 1220 en 1230, is daarmee de ontstaansdatum van Lanceloet nog niet
gegeven. De receptiegeschiedenis van de Lancelot en prose in de Lage Landen
23
lijkt te beginnen met Lantsloot vander Haghedochte, vermoedelijk rond 1260. Men
kan
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19
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23

Vgl. E. Rombauts, ‘Naar een “vernieuwde” Karel ende Elegast?’. In: SpL 21 (1979), p. 265-283,
22 (1980), p. 168-199 en 23 (1981), p. 1-26, E. Rombauts, ‘De Nederrijnse versie van “Karel
ende Elegast”’. In: Uut goeder jonsten. Studies aangeboden aan prof. dr. L. Roose (...).
Leuven-Amersfoort, 1984, p. 23-32 en, ten dele, H. Pleij, ‘Over de betekenis van
Middelnederlandse teksten’. In: Spektator 10 (1980-1981), p. 299-339.
A.M. Duinhoven, ‘De “Beatrijs” in rijm en proza; diachrone tekststudie’. In: TNTL 101 (1985),
p. 251-282; citaat op p. 251.
A.M. Duinhoven, ‘Raadsels in de Beatrijs’. In: Spektator 15 (1985-1986), p. 104-122; citaat
op p. 104. Vgl. ook M.J. Hogenhout-Mulder, Proeven van tekstkritiek. Diss. Groningen, 1984,
p. 16-17.
M.J. Hogenhout-Mulder, Proeven van tekstkritiek (n. 20), p. 17.
Vgl. F. Lot, Etude sur le Lancelot en prose. 2e dr. Paris, 1954, p. 126-140 (tussen 1214 en
1227; in Romania 57 (1931), p. 137-146 vermeldt Lot 1230 als tijdstip waarop de volledige
cyclus compleet was; in Romania 64 (1938), p. 119-122 houdt hij het op 1220-1240); A.
Pauphilet, Etudes sur la Queste del Saint Graal attribuée à Gautier Map. Paris, 1921, p. 11-12
(Queste rond 1220); J. Frappier, Etude sur la Mort le Roi Artu (...). Genève, 1972, p. 20,
132-138 (Sommer III: 1215-1220; S IV en V: 1220-1225; Queste: 1225-1230; Mort Artu:
1230-1235).
Vgl. K. Heeroma, Moriaen, Lantsloot en Elegast luisterend gelezen. Leiden, 1973, p. 116
(midden 13e eeuw); J.D. Janssens, ‘Oude en nieuwe wegen in “het woud zonder genade”’.
In: Ntg 75 (1982), p. 291-312 (p. 308: 2e helft 13e eeuw); F.P. van Oostrom, ‘Hoe snel dichtten
middeleeuwse dichters? Over de dynamiek van het literaire leven in de middeleeuwen’. In:
Literatuur 1 (1984), p. 327-335 (p. 332, schema: 1260); Lantsloot vander Haghedochte.
Fragmenten van een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose. Uitgeg. door
W.P. Gerritsen (...). Amsterdam etc., 1987 (p. V: midden 13e eeuw).
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aannemelijk maken dat Lanceloet na Lantsloot is ontstaan, waardoor de afstand
25
tussen de vertaling en het bewaard gebleven afschrift, vervaardigd rond 1320, in
het uiterste geval iets meer dan een halve eeuw bedraagt. Men dient echter ook
rekening te houden met de (vele) jaren die de dichter nodig gehad moet hebben
26
om zijn vertaling te vervaardigen, waardoor de tijdsperiode tussen origineel en
afschrift kleiner zal zijn geweest. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat de tekst vele
malen zal zijn afgeschreven.
Tegen deze redenering kan worden ingebracht dat het kopiëren van Lanceloet
ook in korte tijd vaak kan hebben plaatsgevonden, afhankelijk van de belangstelling
voor de roman, zodat er toch vele afschriften kunnen hebben bestaan. Dit brengt
mij op de tweede overweging. Lanceloet moet worden beschouwd als een zeer
exclusieve tekst. Niet alleen wijzen karakter van het werk en tijd van ontstaan naar
een tamelijk kleine kring van geïnteresseerden die zich beperkte tot het adellijk
milieu, de opdrachtgevers voor afschriften van Lanceloet moesten ook bereid zijn
om veel geld te investeren in een literair produkt. De vervaardiging van de vertaling
27
zal zonder twijfel de grootste kosten met zich meegebracht hebben, maar ook
iemand die wilde beschikken over een afschrift van Lanceloet kon een hoge rekening
verwachten. De produktie van een kopie vereiste immers niet alleen aanzienlijke
hoeveelheden perkament, inkt en pennen, maar bovenal betaling van degenen die
28
bij het afschrijven betrokken waren. Dit beperkte de kring van mogelijke
opdrachtgevers tot personen die èn zeer in Lanceloet geïnteresseerd waren èn zich
een Lanceloet-codex konden veroorloven.
De geringe afstand in tijd tussen de vertaling en het afschrift in handschrift 129
A 10 en de exclusiviteit van de tekst hebben vermoedelijk voorkomen dat Lance-

24
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26
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Vgl. paragraaf 4.6.
Vgl. J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse
bibliotheken. 2e herz. dr. Leiden, 1972, nr. 11. Zie ook B. Besamusca, Repertorium van de
Middelnederlandse Arturepiek. Utrecht, 1985, p. 24.
Ook al zou de vertaler veel sneller hebben gewerkt dan wij geneigd zijn aan te nemen, een
gewijzigde optiek waar Van Oostrom voor gezorgd heeft, dan nog lijkt mij de gedachte aan
meerdere jaren het meest waarschijnlijk (en zeker als de vertaling van La Queste del Saint
Graal en La Mort le Roi Artu op naam van dezelfde dichter kan worden geschreven). Vgl.
F.P. van Oostrom, ‘Hoe snel dichtten middeleeuwse dichters?’ (n. 23). Vgl. voor het
schrijftempo ook J. Bumke, Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter.
München, 1986, p. 679: ‘Es düfte [l. dürfte] aber wohl nicht falsch sein, wenn man damit
rechnet, dass die Herstellung eines Epos von 10000 bis 20000 Versen in der Regel mehrere
Jahre in Anspruch genommen hat.’
Vgl. F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 4), p. 215. Vgl. ook F.P. van
Oostrom, ‘De Middelnederlandse Proza-Lancelot’. In: Spiegel Historiael 17 (1982), p. 626-633;
met name p. 627.
Zo'n reuzenkarwei lijkt eigenlijk alleen uitvoerbaar in een scriptorium waar meerdere afschrijvers
inzetbaar waren. Hs. 129 A 10 zou afkomstig zijn uit een Antwerps scriptorium dat verscheidene
ons overgeleverde codices heeft geproduceerd; vgl. M. Draak, De Middelnederlandse
vertalingen van de proza-Lancelot (n. 2), p. 45-46. Vgl. voor de produktiekosten ook J. Bumke,
Höfische Kultur (n. 26), p. 595.
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loet moet worden beschouwd als een sterk gewijzigd en jong afschrift waarin de
29
vele tekstcorrupties een vergelijking met het Oudfranse origineel onmogelijk maken.
Deze hypothese wordt bevestigd door de getrouwheid van de vertaling. In vele
passages volgt de Middelnederlandse dichter zijn voorbeeldtekst op de voet, zonder
dat corrupties het zicht op zijn werk bemoeilijken. In al die gevallen hoeft voor de
vergelijking met het origineel geen gebruik te worden gemaakt van omvangrijke
tekstreconstructies, een gegeven dat mij bijzonder welkom is. Ik houd het namelijk
voor onmogelijk dat gereconstrueerde lezingen de basis kunnen vormen voor een
studie van de vertaaltechniek van een Middelnederlandse dichter. In alle gevallen
dragen reconstructies een hypothetisch karakter. Dat sluit een adequate beschrijving
van de vertaaltechniek uit.
Het voorgaande houdt niet in dat de tekst in handschrift 129 A 10 geen corrupties
30
zou bevatten. De kopiisten, werkend aan een goedkope haastklus, maakten vele
fouten. In de meeste gevallen betreft het echter voor de hand liggende
verschrijvingen, waaruit de oorspronkelijke lezing zich eenvoudig laat afleiden.
Bovendien ondervindt de 20e-eeuwse onderzoeker hier steun van een 14e-eeuwse
‘collega’, de corrector. In grote delen van het handschrift voorzag hij de versregels
van leesaanwijzingen ten behoeve van voordracht, bracht hij veranderingen aan
om het verhaal begrijpelijker te maken voor een luisterend publiek en probeerde hij
de tekst van Vlaamse dialecteigenaardigheden te zuiveren. Voor de studie van de
vertaaltechniek is echter vooral van belang dat hij daarnaast ook kopiistenfouten
31
verbeterde.
Samenvattend: in het geval van Lanceloet in de Lancelotcompilatie staat
tekstcorruptie een grondige studie naar de vertaaltechniek niet in de weg.
Doorgewoekerde kopiistenfouten die omvangrijke reconstructies zouden vereisen,
zijn zeldzaam en de kleine verschrijvingen laten zich zonder veel moeite herstellen.

29

30
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De geringe handschriftelijke overlevering wijst ook niet in die richting. Hs. 's-Gravenhage, KB,
75 H 58 is het restant van een tweede kopie die tegelijkertijd met 129 A 10 in dezelfde
werkplaats werd afgeschreven (vgl. M. Draak, ‘The Workshop behind the Middle Dutch
Lancelot manuscript (...)’. In: Neerlandica manuscripta. Essays presented to G.I. Lieftinck 3.
Amsterdam, 1976, p. 18-37). Hs. Brussel, KB, IV 636-4 heeft tot een later afschrift behoord
met slechts geringe tekstafwijkingen (vgl. B. Besamusca en H. Kienhorst, ‘Een onbekend
fragment van de Middelnederlandse vertaling van La Queste del Saint Graal’. In: Ntg 76
(1983), p. 496-500). De status van hs. Brussel, KB, II 115-3 is problematisch: wellicht behoorde
het tot het verloren gegane eerste deel van 129 A 10, maar het kan ook het restant zijn van
een tweede of derde kopie (vgl. hiervoor en voor verdere literatuur B. Besamusca, Repertorium
van de Middelnederlandse Arturepiek (n. 25), p. 22-31).
Vgl. M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot (n. 2), p. 40 en M.
Draak, Oude en nieuwe Lancelotproblemen, en de noodzakelijkheid van lezen (n. 4), p. 5.
Vgl. voor de activiteiten van de corrector M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen van
de proza-Lancelot (n. 2), p. 43-44, W.P. Gerritsen, ‘Corrections and indications for oral delivery
in the Middle Dutch Lancelot manuscript The Hague KB 129 A 10’. In: Neerlandica manuscripta.
Essays presented to G.I. Lieftinck 3. Amsterdam, 1976, p. 38-59, en B. Besamusca, ‘De
verzen van de corrector in handschrift 's-Gravenhage, KB, 129 A 10 (de Lancelotcompilatie)’.
In: SpL 26 (1984), p. 83-88.
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2 De Oudfranse grondtekst
2.1. Inleiding
Naast het probleem van de tekstcorruptie (vgl. par. 1.3.) staat een tweede obstakel
een betrouwbare vergelijking van een Middelnederlandse tekst met zijn Oudfranse
origineel in de weg. Het betreft de onzekerheid over de Oudfranse grondtekst die
de Middelnederlandse dichter tot zijn beschikking had. Voordat een vergelijking
mogelijk is, dient de inhoud van het Franse voorbeeld zo nauwkeurig mogelijk
bepaald te worden; alleen dan kan men met enige zekerheid de mogelijkheid
uitsluiten dat variante lezingen in de Oudfranse grondtekst toegeschreven worden
1
aan de Middelnederlandse dichter. Aan de studie van de vertaaltechniek van de
dichter van Lanceloet, die in de hoofdstukken 3 en 4 aan de orde komt, moet dan
ook een zoektocht naar de Oudfranse grondtekst voorafgaan. Hoofdstuk 2 doet
verslag van deze queeste.
Op het eerste gezicht lijkt het een hopeloze opgave om op zoek te moeten gaan
naar de grondtekst van de dichter die de Middelnederlandse versvertaling van de
Lancelot en prose vervaardigd heeft. Er zijn zo'n 100 Oudfranse handschrif-

1

Vgl. voor voorbeelden van onjuiste interpretaties die gebaseerd zijn op vergelijking met een
afwijkende Oudfranse lezing O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot. Amsterdam etc.,
1987, p. 141-142. (Vgl. ook W.P. Gerritsen, O.S.H. Lie, F.P. van Oostrom, ‘Le Lancelot en
prose et ses traductions moyen-néerlandaises’. Herdr. in: Arturistiek in artikelen, p. 142. De
bewuste passage werd ook al besproken door R. Kluge in het eerste deel van zijn Duitse
Lancelot-uitgave (p. LI-LII) en vervolgens door M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen
van de proza-Lancelot. 2e dr. Amsterdam, 1977, p. 16-18.) F.P. van Oostrom, Lantsloot
vander Haghedochte. Amsterdam etc., 1981, p. 9-11; M. Huby, ‘L'adaptation courtoise: position
des problèmes’. In: Actes du Septième Congrès National, p. 24-25 (Vgl. ook M. Huby,
L'adaptation des romans courtois en Allemagne au XIIe et au XIIIe siècle. Paris, 1968, p.
72-73.)
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ten en fragmenten bewaard gebleven en het aantal variante lezingen is
3
onbeschrijfelijk groot. Elspeth Kennedy heeft de problematiek treffend onder woorden
gebracht: ‘Anyone who has worked on a medieval prose text in the vernacular,
especially a “best seller” like the Prose Lancelot or the Prose Tristan, is only too
aware of the fact that the scribe did not necessarily regard himself as a purely passive
copyist whose only concern was to reproduce faithfully the text before him, only
deviating from it through involuntary error. A comparison of the MSS reveals a
bewildering number of variants; these variations are by no means confined to a few
MSS where the divergencies are on such a scale as to constitute separate redactions,
for widespread differences in detail are characteristic of the whole manuscript
4
tradition.’
Zonder de hulp van romanistische zijde is er voor een neerlandicus geen beginnen
aan. Het onderzoek naar de Middelnederlandse vertalingen en bewerkingen van
de Lancelot en prose verkeert echter in de gelukkige omstandigheid dat de Oudfranse
5
teksttraditie diepgaand bestudeerd is. Alexandre Micha heeft in een reeks artikelen
de buitengewoon ingewikkelde tekstgeschiedenis geanalyseerd. Zijn bevindingen,
6
waarvan de geldigheid onlangs nog eens is aangetoond, vormen een betrouwbaar
fundament voor onderzoekingen naar de Middelnederlandse vertalingen van de
7
Lancelot en prose.
Het overzicht van Micha onderscheidt zich principieel van andere analyses op

2

3

4
5

6
7

Vgl. A. Micha, ‘Les manuscrits du Lancelot en prose’. In: Romania 81 (1960), p. 145-187; 84
(1963), p. 28-60, 478-499. Zie voor aanvullingen en correcties onder meer F. Bogdanow, ‘A
new fragment of the prose “Lancelot”’. In: BBSIA 20 (1968), p. 125-135, F. Bogdanow,
‘Fragments d'un nouveau manuscrit du Lancelot en prose’. In: Romania 89 (1968), p. 399-416,
U. Mölk, ‘Eine neue Lancelot-Graal-Handschrift’. In: Romanistisches Jahrbuch 19 (1968), p.
67-89; K. Busby, ‘Quelques fragments inédits de romans en prose’. In: Cultura Neolatina 44
(1984), p. 125-166 en A. Stones, ‘The earliest illustrated Prose Lancelot manuscript?’ In:
Reading medieval studies 3 (1977), p. 42-44. Een overzicht biedt B. Woledge, Bibliographie
des romans et nouvelles en prose française antérieurs à 1500. Supplément 1954-1973.
Genève, 1975, p. 51-52.
Vgl. A. Micha, ‘Überlieferungsgeschichte der französischen Literatur des Mittelalters’. In:
Geschichte der Textüberlieferung. Zürich, 1964, p. 227: ‘Bei Prosawerken finden wir noch
wesentlich höhere Zahlen. Im Merlin oder im Lancelot z.B. müsste man in einer kritischen
Ausgabe zu einer einzigen Zeile drei Seiten Varianten angeben, wenn man alle Handschriften
und Lesarten berücksichtigen wollte’.
E. Kennedy, ‘The scribe as editor’. In: Mélanges Frappier, p. 523-531; citaat op p. 523.
A. Micha, ‘La tradition manuscrite du Lancelot en prose’. In: Romania 85 (1964), p. 293-318,
478-517; 86 (1965), p. 330-359; 87 (1966), p. 194-233. Het art. in Romania 87 herdr. in A.
Micha, De la chanson de geste au roman, p. 273-312. Vgl. ook A. Micha, ‘Tradition manuscrite
et versions du Lancelot en prose’. In: BBSIA 14 (1962), p. 99-106; dit laatste artikel is
onnauwkeuriger dan de Romania-bijdragen.
Vgl. O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot (n. 1), p. 69-70.
Vgl. F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 1), p. 9-46.
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het gebied van teksttradities doordat hij afziet van een poging een stemma op te
stellen. Zo'n stemma wordt gewoonlijk gebaseerd op het principe van de
9
gemeenschappelijke fouten. Voor de Lancelot en prose is het echter onmogelijk
10
om de ontelbare varianten te onderscheiden in oorspronkelijke en foute lezingen,
terwijl ook de vele weglatingen, toevoegingen en wijzigingen het denkbeeld van een
stemma tot een illusie maken.
Micha's belangrijkste onderscheid betreft de verschillende versies die in de
teksttraditie van de Lancelot en prose aangewezen kunnen worden. Zijn analyse
laat zien dat grote tekstgedeelten van de roman onderworpen zijn geweest aan een
bewerkingsproces, waarbij moet worden aangenomen dat de auteurs de bedoeling
hadden de inhoud van hun origineel te wijzigen. De bewerking neemt per
tekstgedeelte andere vormen aan, zodat Micha de teksttraditie in kaart kon brengen
door in zijn bespreking de loop van het verhaal te volgen. De begrenzingen van de
tekstgedeelten worden bepaald door overgangen van inhoudelijke aard (het begin
van een nieuw verhaalgedeelte) en van codicologische aard (het begin van een
nieuw volumen: de omvang van de Lancelot en prose liet niet toe dat de roman in
één codex kon worden afgeschreven). Van ieder tekstgedeelte geeft Micha aan of
er sprake is van verschillende versies, waardoor zij gekenmerkt worden, en in welke
handschriften zij bewaard zijn gebleven.
Twee volkomen verschillende versies beheersen de teksttraditie van de Lancelot
en prose. Micha onderscheidt een lange versie, die hij ‘Parijs’ noemt, en een korte
versie, die hij ook als ‘Londen’ aanduidt; de namen zijn ontleend aan de
11
bewaarplaatsen van de belangrijkste representanten van de beide versies. De
korte versie is uitgegeven door H.O. Sommer, van de lange versie heeft Micha een
uitgave

8

9

10
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Vgl. bijv. E. Langlois, Les manuscrits du roman de la Rose. Description et classement.
Lille-Paris, 1910 en J. Fourquet, Wolfram d'Eschenbach et le Conte del Graal. Les divergences
de la tradition du Conte del Graal de Chrétien et leur importance pour l'explication du texte
du Parzival. Paris, 1960. Langlois slaagde er echter niet in een stemma op te stellen. Op het
werk van Fourquet heeft J. Heinzle kritiek geleverd: ‘Gralkonzeption und Quellenmischung’.
In: WS 3 (1975), p. 28-39. (Fourquet behandelde zijn voornaamste stelling, Wolfram heeft
gebruik gemaakt van twee grondteksten, opnieuw in ‘Die Entstehung des “Parzival”’. In: WS
3 (1975), p. 20-27.)
Vgl. J. Bédier, ‘La tradition manuscrite du Lai de l'Ombre’. In: Romania 54 (1928), p. 161-196,
321-356 (met name p. 163-181). Zie ook M.J.M. de Haan, Enige aspecten van de tekstkritiek
van Middelnederlandse teksten. Leiden, 1973, p. 1-30.
Vgl. Lancelot. Ed. Micha (n. 12), dl. 1, p. XIII en A. Micha, ‘Überlieferungsgeschichte’ (n. 3),
p. 227-238. Zie vooral: Lancelot do Lac; the non-cyclic Old French Prose Romance. Ed. by
E. Kennedy. 2 dln. Oxford, 1980. Dl. 2, p. 9-11.
Vgl. naast de in n. 5 vermelde lit. ook: A. Micha, ‘Les épisodes du voyage en Sorelois et de
la fausse Guenièvre’. In: Romania 76 (1955), p. 334-341 (herdr. in A. Micha, De la chanson
de geste au roman, p. 243-250); E. Kennedy, ‘The two versions of the false Guinevere episode
in the Old French Prose Lancelot’. In: Romania 77 (1956), p. 94-104; A. Micha, ‘Lancelot au
verger de Corbenic’. In: MA 69 (1963), p. 381-390; A. Micha, ‘Le Départ en Sorelois. Réflexions
sur deux versions’. In: Mélanges offerts à M. Delbouille. 2 dln. Gembloux, 1964. Dl. 2, p.
495-507.
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bezorgd. De intrigerende vraag welke versie de oudste is, kan nog altijd niet met
13
zekerheid worden beantwoord. Daarnaast wijst Micha ook op gemengde versies,
waarin de tekst eerst aansluit bij de ene (bijvoorbeeld lange) versie, om op een
bepaald punt over te gaan naar de andere, en oscillerende versies, waarbij de tekst
lezingen van de lange en korte versie combineert. De gemengde en oscillerende
versies zijn vermoedelijk het gevolg van de gang van zaken in scriptoria, waarbij
tijdens het kopieëren van de roman de tekst werd verdeeld over meerdere
handschriften en binnen de codices-in-wording over katernen. Hierdoor konden
tekstgedeelten uit de lange en korte versie in één handschrift samengevoegd worden,
een ondoorzichtig proces dat ik hier verder buiten beschouwing laat. Naast de vier
versies bespreekt Micha soms ook redactionele varianten, die het gevolg zijn van
de activiteiten van één of meerdere kopiisten. Een redactie is ‘het werk van een
kopiist (of het resultaat van de werkzaamheid van een reeks elkanders afschriften
kopiërende kopiisten) die de inhoud van het werk dat hij afschrijft niet heeft willen
wijzigen. De afwijkingen van een kopiist zijn het gevolg van de onleesbaarheid van
de grondtekst, van slordigheid, of van het streven de tekst van de legger in een
ander dialekt om te zetten, te corrigeren, te moderniseren, of aan geëvolueerde
14
verstechnische eisen aan te passen’.
Micha's onderscheid in versies en redacties van de Lancelot en prose is van
cruciaal belang voor de studie naar de vertaal- en bewerkingstechniek van
Middelnederlandse dichters. De Middelnederlandse bewerking (Lantsloot) bevat
zulke ingrijpende wijzigingen dat een speurtocht naar de Oudfranse versie waarover
de Middelnederlandse dichter beschikt moet hebben, voldoende is voor een (eerste)
beschrijving van de bewerkingstechniek. Bij een vertaling (Lanceloet) liggen de
zaken anders. In de woorden van Van Oostrom: ‘Hoe letterlijker de vertaling, hoe
interessanter ook de kleinste afwijkingen - doch in deze teksten [de twee
Middelnederlandse vertalingen van de Lancelot en prose, B.B.] kan een afwijking
pas met enigszins gerust hart op het conto van de Middelnederlandse vertaler
worden geschreven wanneer men de mogelijkheid van een variant in diens Oudfranse
grondtekst tot op de bodem heeft onderzocht, en vervolgens menselijker-
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The vulgate version of the Arthurian romances. Ed. by H.O. Sommer. 7 dln. New York, 1979
(1e dr. 1916)(Hierna: S); Lancelot. Roman en prose du XIIIe siècle. Ed. par A. Micha. 9 dln.
Paris-Genève, 1978-1983 (Hierna: M).
Vgl. de in n. 5 en 11 vermelde literatuur. Micha heeft een voorkeur voor een veronderstelde
ontwikkeling waarbij de korte versie afstamt van de lange. Naast de cyclische versies ‘Parijs’
en ‘Londen’ is er nog een derde niet-cyclische versie die relatief kort is; een uitgave hiervan
is onlangs verschenen: Lancelot do Lac; the non-cyclic Old French Prose Romance (n. 10).
De niet-cyclische versie is naar de mening van Kennedy de oudste (recent opnieuw verdedigd
in Lancelot and the Grail. A study of the prose Lancelot. Oxford, 1986, p. 253-273). Dit
standpunt is bestreden door Micha en J. Marx, maar wordt gesteund door J. Frappier, J.-C.
Payen en E. Vinaver. Volgens C. Pickford (vgl. n. 20) kan het probleem niet opgelost worden.
Zie voor de literatuurverwijzingen over deze standpunten F.P. van Oostrom, Lantsloot vander
Haghedochte, hfdst. 1, n. 92. In Utrecht wordt gewerkt aan een onderzoek dat deze
problematiek tot onderwerp heeft; zie A. Kok, ‘Les differentes versions du Lancelot propre’.
In: Rapports-Het Franse Boek 54 (1983), p. 117-126.
W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel. Assen, 1963, p. 60.
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wijs uitgesloten.’ Het zal duidelijk zijn dat voor de Middelnederlandse versvertaling
van de Lancelot en prose het bepalen van de Oudfranse versie waartoe de grondtekst
behoorde onvoldoende is. Geprobeerd moet worden de redactie te benaderen
waarop de Middelnederlandse vertaling teruggaat.

2.2. De teksttraditie van de ‘Agravain’
In het derde artikel dat gewijd is aan de teksttraditie van de Lancelot en prose
16
bespreekt Micha de Agravain. Ook in dit laatste tekstgedeelte van de Lancelot en
17
prose vallen de versies ‘Londen’ en ‘Parijs’ te onderscheiden, evenals een
gemengde en een oscillerende versie. De korte versie van de Agravain is uitgegeven
door Sommer in deel V van zijn editie, de lange versie vindt men in deel IV-VI van
de editie-Micha. De vertaling van de Agravain in Lanceloet omvat de verzen
18
5531-36947 van de Lancelotcompilatie. In het vervolg van deze paragraaf zal ik
eerst bepalen welke versie van de Agravain de dichter van Lanceloet voor zich had.
Daarbij steun ik volledig op de voorbeelden die Micha in zijn hierboven vermelde
artikel geeft ter illustratie van de verschillende versies. Daarna volgt een onderzoek
naar de redactie van de voorbeeldtekst: het handschrift waarmee de Oudfranse
grondtekst van de Middelnederlandse dichter het meest verwant was (de kans dat
de grondtekst zelf bewaard is gebleven, is miniem). Hierbij biedt het werk van Micha
vrijwel geen steun meer, maar moet op eigen kompas worden gevaren. De
voorbeelden die ik in paragraaf 2.2.4. (De redactie) bespreek, zijn dan ook ontleend
aan het tekstgedeelte dat hier wordt uitgegeven, vs. 5531-10740.

2.2.1. De korte en de lange versie
Micha behandelt op pagina 330-338 van zijn artikel vele passages die karakteristiek
zijn voor het verschil in de Agravain tussen de korte en de lange versie. Bij een
eerste globale vergelijking van deze voorbeelden met Lanceloet lijkt de dichter
gebruik te hebben gemaakt van een handschrift van de Lancelot en prose dat de
korte versie bevatte. Ik geef twee voorbeelden.

15
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F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 1), p. 16.
In: Romania 86 (1965), p. 330-359 (vgl. n. 5).
De Lancelot en prose bestaat uit drie delen: de Galehout (S III-IV, p. 155), de Charrette (S
IV, p. 155-362) en de Agravain (S V). Deze verdeling vindt zijn praktische oorzaak in de
mogelijkheid om de Lancelot-Queste-Mort gelijkmatig over twee banden te verdelen; het slot
van de Lancelot en prose, de Agravain, bevindt zich dan samen met de Queste en Mort in
het tweede deel. Met de avonturen van Agravain begint géén nieuw verhaalgedeelte; zijn
belevenissen maken deel uit van de queeste naar Lancelot die begint op S IV, p. 301. Vgl.
voor deze problematiek naast F. Lot, Etude sur le Lancelot en prose. Paris, 1954, p. 13-14
ook A. Micha in Romania 84 (1963), p. 493-99. Vgl. voor de tekstverdeling in hs.
's-Gravenhage, KB, 129 A 10 en het verloren gegane eerste deel M. Draak, De
Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot (n. 1), p. 4-5.
De verzen 5531-10740 van het Tweede Boek worden geciteerd naar deze nieuwe editie, dl.
V in de serie ‘Middelnederlandse Lancelotromans’, de overige verzen naar de Roman van
Lancelot (XIIIe eeuw). Ed. W.J.A. Jonckbloet. 2 dln. 's-Gravenhage, 1846-1849.
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In de lange versie ontmoet Bohort, op weg naar Camalot, een treurende jonkvrouwe
die hem vertelt dat haar broer gevangen genomen is. Hij belooft haar bij te staan
en bevrijdt de gevangene (M IV, LXXXI, 25-31). Deze passage ontbreekt in de korte
versie (S V, p. 146, r. 21 - p. 147, r. 36) èn in de Middelnederlandse versvertaling
(Bk II, vs. 18063-74).
Het tweede voorbeeld betreft een passage waarin Lancelot strijd levert tegen de
verdediger van de Tertre Deveé (in het Middelnederlands: Verboden Berch), die
later Bohort zal blijken te zijn. Gauvain en Yvain zijn eerder door Bohort gevangen
genomen. Zij zijn aanwezig bij het duel tussen de twee ridders en bespreken de
identiteit van Lancelot: Gauvain heeft hem herkend. Dit gesprek uit de lange versie
(M V, XCI, 23-24) ontbreekt in de korte versie (S V, p. 241, r. 23 - p. 242, r. 16). Ook
in Lanceloet komt de passage niet voor (Bk II, vs. 25036-25048).
Deze twee voorbeelden wijzen naar verwantschap van de grondtekst met de korte
versie, maar de conclusie dat de Middelnederlandse dichter een handschrift met
de korte versie voor zich had liggen, zou voorbarig zijn. Dat demonstreert het
volgende voorbeeld, waarin het Middelnederlands overeenkomsten vertoont met
de lange versie. Na zijn overwinning op Bohort (zie het vorige voorbeeld) krijgt
Lancelot 's nachts een droom waarin zijn grootvader hem vraagt naar het Forêt
Périlleuse (in het Middelnederlands: Vreesselike Foreest) te reizen. Lancelot verlaat
heimelijk de Tertre Deveé. In de korte versie (S V, p. 243, r. 9-19) daalt hij
onmiddellijk de berg af, op weg naar zijn paard dat hij eerder aan de voet van de
berg had achtergelaten. In de lange versie vraagt hij een schildknaap eerst om zijn
rijdier, waarna hij tot antwoord krijgt dat het dier is achtergebleven:
Lors dist au vallet: ‘Va, si amoinne .I. cheval. - Sire, fait cil, por quoi vos
aparilleroie je cheval? La voie de ce tertre est si male et si annuieuse qu'il
n'a el monde cheval qui aler i poïst devant qu'ele soit autrement apparillie;
mais se vos laissates vostre cheval, quant vos venistes ça, au pié dou
tertre, vos l'i trouverez ou autre por lui. (M V, XCI, 31)
Deze woorden van de schildknaap ontbreken in de korte versie, maar in Lanceloet
vinden we het gesprek wel terug (Bk II, vs. 25101-25107):
Hi hiet den knape gereiden .i. part.
Die knape seide: ‘Ja, en wetti wel
Dat die wech soe quaet es ende fel,
Datmen niet neder en mach riden?
Alse gi hir quaemt gi liet tien tiden
U pert staen al daer beneden,
Dat aldar noch es ter steden.’

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat de grondtekst van de Middelnederlandse dichter
niet alleen aansloot bij de korte versie, maar soms ook elementen uit de lange versie
19
bevatte. Hierdoor is het uitgesloten dat de voorbeeldtekst uitsluitend ver-
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Ter illustratie nog enige voorbeelden uit het tekstgedeelte dat hier wordt uitgegeven: in de
verzen 10072-10073 en 10677-10678 sluit Lanceloet aan bij de korte versie, in de verzen
6372-6373 en 6691-6693 bij de lange versie.
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want was met de korte of lange versie. Het handschrift dat de dichter van Lanceloet
gebruikte, bevatte een gemengde versie of een oscillerende versie van het
Agravain-gedeelte in de Lancelot en prose.

2.2.2. De gemengde versie
Op p. 342-343 van zijn artikel (vergelijk n. 5 en 16) bespreekt Micha de gemengde
versie in de Agravain. Deze versie wordt gerepresenteerd door drie handschriften,
20
BN 112, BN 115 en Manchester, die de korte versie volgen tot de passage waarin
Lancelot en Mordred een hert zien dat begeleid wordt door vier leeuwen (S V, p.
278); daarna geven zij de versie ‘Parijs’. De Middelnederlandse versvertaling vertoont
bij deze passage met Lancelot en Mordred géén overgang van de korte naar de
lange versie. De grondtekst moet een handschrift zijn geweest dat, zoals hiervoor
is aangetoond, ook al vóór S V, p. 278 verwantschap vertoonde met de lange versie.
Dit levert echter geen kenmerkend verschil op met de groep BN 112, BN 115 en
Manchester. Micha vermeldt namelijk over de teksttraditie van de drie handschriften
dat ook al vóór de passage van het hert met de vier leeuwen oscillaties voorkomen
die de overgang van de korte naar de lange versie aankondigen. Er zijn dan ook
vele passages waarin Lanceloet èn de gemengde versie aansluiten bij de lange
versie. Een voorbeeld in de omgeving van p. 278 laat dat zien. Gauvain en zijn
metgezellen hebben Agloval beschermd tegen een groep gewapende mannen die
in dienst zijn van Galehodin, heer van het kasteel Penigue. Galehodin wil de vele
slachtoffers wreken, maar verandert van houding als Gauvain zich bekend maakt.
Hij verwelkomt de beroemde ridder en zegt:
Et por dieu sire ne vous poist mie de chou que iou vous ai mesfait. quar
se iou seusse que ce fuissies vous Iou ne leusse fait en nulle maniere.
Si vous pri pour dieu que vous le me pardonnes vous & uostre
compaignon. (S V, p. 276, r. 37-40)
‘Sire, por Deu ne vos poist de ce que je vos ai meffait et sachiez que je
nel feisse en nule manniere, se je cuidasse que ce fussiez vos: si vos pri
por Deu et par amors que vos le me pardoingnoiz, par si que je vos
pardoing a vos et a voz compaingnons tout ce que vos m'avez mesfet de
mes homes que vos m'avez occis.’ (M V, XCV, 49)
De Middelnederlandse versvertaling komt overeen met de lange versie:
27668 ‘Ne vernoye u niet, live here,
Dat ic u hebbe mesdaen soe sere;
670 Haddic gheweten dat ghijt waert,
Ic ne ware niet comen haerwaerd.
Ic bidde u dat gijt vergheeft mi nu.
Ic vergeve uwen geselle ende u
Al dat gi mesdaen hebt, dat gi
675 Mine liede af hebt geslagen mi.’

20

Vgl. voor dit hs. vooral C.E. Pickford, L'évolution du roman arthurien en prose vers la fin du
Moyen Age d'après le manuscrit 112 du fonds français de la Bibliothèque Nationale. Paris,
1960.
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De gemengde versie bewaart eveneens een lezing die overeenkomt met de lange
versie:
et ie vous quitteray le mesfait de mes hommes que vous aues occis (BN
115, fol. 519R)
Een passage vlak na S V, p. 278 bevat daarentegen een aanwijzing dat de grondtekst
van de Middelnederlandse dichter niet tot de gemengde versie heeft behoord.
Lancelot en Mordred vinden onderdak bij een kluizenaar. In de gemengde versie
volgt na het eten een lang gesprek, dat te uitvoerig is om hier geciteerd te worden:
Lancelot en Mordred stellen zich voor en de kluizenaar verstrekt hun inlichtingen
21
over het Forêt Périlleuse. Daarna vraagt Lancelot of de kluizenaar iets weet over
het hert en de leeuwen. In de lange versie (M V, XCVI, 8-9) volgt na het eten
onmiddellijk de vraag van Lancelot. In de Middelnederlandse versvertaling ontbreekt
het gesprek eveneens:
27944 (...), ende si bleven
945 Metten hermite, die hen ghegeven
Heeft tetene borne ende broet.
Na den etene seide tot hem Lanceloet:
‘Live here, (...)

Het tweede voorbeeld ter adstructie van de stelling dat de grondtekst niet tot de
gemengde versie heeft behoord, is gebaseerd op het gegeven dat de tekst van de
gemengde versie vaak aanzienlijk korter is dan de weergave in de korte versie. De
passage waarin een ridder aan het hof is gekomen die ondanks het gebod van
Lancelot een jonkvrouwe gedood heeft, vormt daarvan een illustratie. De ridder wil
weer vertrekken:
Et li cheualiers li demande tantost congie. Car il dist quil len conuient aler
a la cort le roy baudemagu. et diluec en la terre au Roy de norgales. Car
ensi li est enioint & commande. Et il [li] donnent volentiers congie mais
ainchois fist la royne ouurir le cors a la damoisele & puis en firent oster
quamque el cors auoit & le firent apres enbasemer moult richement quar
trop puoit durement Et quant li cors fu appareillies si le reclot len arriere
aussi comme il estoit deuant. Et lors sen part li cheualiers et erra puis
tant par ses iornees quil ot este as cors des .ij. roys. Et les dames li
quiterent sa prison partout pour lamour de lancelot qui tant estoit preudons.
(S V, p. 168, r. 3-12)
De passage tussen de gecursiveerde woorden ontbreekt geheel in de gemengde
versie. De handschriften van de korte versie zijn eveneens verkort ten opzichte van
Add. 10293, het teksthandschrift van Sommer, maar zij bevatten wel de passage
22
over het balsemen van het lijk van de jonkvrouwe. De Middelnederlandse
versvertaling sluit zich bij de korte versie aan en niet bij de handschriften van de
gemengde versie (ook nu zijn de cursiveringen van mij afkomstig):

21
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Vgl. M V, p. 209-210, n. c en S V, p. 279, n. 1.
Vgl. A. Micha, ‘La tradition manuscrite du Lancelot en prose III’ (n. 5 en 16), p. 343.
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19578 Hi nam an die coninginne orlof:
Hi moeste in sconincs Bandemagus hof,
580 Ende hem geven gevaen daer,
Ende in sconincs hof van Norgales daer naer.
Eer hi vander coninginnen
Orlof te varne mochte gewinnen
Dede si den lichame ere
585 Balsemen, die roec wel sere,
Dar hi ten andren hoven mede reet,
Dine quite lieten ghereet
Ombe Lanceloets wille purlike,
Die goet riddere was, sonder gelike.

De voorbeelden maken duidelijk dat de dichter van Lanceloet géén handschrift voor
23
zich had dat de gemengde versie bevatte. Op grond van deze uitkomst en het
resultaat van paragraaf 2.2.1. kan de aandacht nu worden gericht op de enige nog
niet besproken versie in de teksttraditie van de Agravain.

2.2.3. De oscillerende versie
Op pagina 344-353 van zijn artikel analyseert Micha de oscillerende versie van de
Agravain, die lezingen uit de korte en lange versie combineert. De oscillerende
versie wordt gerepresenteerd door zes handschriften, de BN 122-groep: BN 122,
24
BN 123, BN 12573, BN 12580, Rawlinson Q b 6 en Yale. Micha bespreekt deze
versie aan de hand van het verhaalverloop in de Agravain. Hij onderscheidt vier
tekstgedeelten, die ik hierna aanduid met de Romeinse cijfers I-IV. In deze paragraaf
wordt de veronderstelling bevestigd die op grond van de resultaten in de vorige
paragrafen kan worden geopperd: de dichter van Lanceloet beschikte over een
handschrift dat de oscillerende versie van de Agravain bevatte.
(I) In het eerste tekstgedeelte, tot het bezoek van Bohort aan Corbenic, waar hij
wordt verwond door een lans met een gloeiende punt (S V, p. 298) vertonen de zes
handschriften de korte versie. De Middelnederlandse versvertaling komt hiermee
overeen; de eerste twee voorbeelden in paragraaf 2.2.1. illustreren dat. De
oscillerende versie wijkt echter op verschillende punten af van de korte versie.
In de eerste plaats oscilleren de zes handschriften: zij sluiten vaak aan bij de
versie ‘Parijs’. Een voorbeeld van dit soort wisselingen van de korte naar de lange
versie wordt gevormd door de passage waarin de hofmaarschalk van Claudas
probeert een brief in handen te krijgen die door Genièvre aan de Dame du Lac is
gestuurd; de jonkvrouwe die de brief bij zich heeft, verzet zich. De oscillerende
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Lie heeft echter laten zien dat er passages in de Agravain - vertaling zijn waar BN 110 (!),
BN 112, BN 115 en Manchester wèl nauwe verwantschap vertonen met de grondtekst van
de Mnl. dichter. Vgl. The Middle Dutch Prose Lancelot (n. 1), p. 160-161. Ik kom hier in
paragraaf 2.3. op terug.
In het betrokken paragraafopschrift in Micha's artikel (p. 344) is de vermelding van BN 112
een drukfout; bedoeld is BN 122.
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handschriften volgen de lange versie waarin zij zich beroept op haar hoge afkomst
en dreigt met een wraakneming. Dit ontbreekt in de korte versie (S V, p. 259, r.
26-33). De Middelnederlandse versvertaling daarentegen komt overeen met de
oscillerende versie:
26340 Si seide: ‘Here, gi hebbets wel macht,
Dat gi mi hier mogt doen cracht
Den tijt dat ic ben in u hof;
Maer werdic verloest hier of,
Ende doedi op mi eneghe sake,
345 Ic waens wel gecrigen wrake,
Behout God mijn geslachte
In hare doeght, in hare machte.
Ende al benic in een vremt lant
Dus eenlike ende onbekant,
350 Nochtan benic, sijt seker das,
Alse edel alse die coninc Claudas,
U here, daer gi mede sijt.’

In de tweede plaats wijkt de oscillerende versie in het eerste tekstgedeelte af van
de korte versie doordat vier van de zes oscillerende handschriften in het tekstgedeelte
tussen de passage waarin Lancelot met een kluizenaar praat (S V, p. 248) en de
passage waarin Lancelot en Mordred het hert met de vier leeuwen zien (S V, p.
278) niet de korte versie vertonen, maar de lange: BN 122, BN 123, BN 12573 en
25
Yale. Handschrift Rawlinson Q b 6 sluit zich soms bij deze vier handschriften aan.
Een goed voorbeeld van deze verwantschap met de lange versie bevindt zich aan
het begin van het betrokken tekstgedeelte. In de korte versie verlaat Lancelot een
kluizenaar na hem gevraagd te hebben niets over zijn bezoek aan anderen te
vertellen (S V, p. 248, r. 31-33). In de lange versie biedt de kluizenaar eten en
drinken aan. Op BN 12580 na sluiten de handschriften die de oscillerende versie
bevatten aan bij deze lange versie. Dat geldt ook voor Lanceloet:
25478 Alse Lanceloet wech varen woude
Die goede man bat dat hi soude
480 En lettel eten. Doe sat
Lanceloet met hem ende at
Al selke spise alse hi mochte
Gewinnen, die hi hem brochte.
Dar en was el niet dan water ende broet.
485 Die goede man seide: ‘Her Lanceloet,
Nemt dit vriendelike ende et:
Ic gaeft u gerne, haddic bet.’
Alse hi geten hadde hi nam orlof
Ende bat den goeden man dat hi dar of,
490 Dat hine hadde gesien daer,
Niemanne maecte oppenbaer.

25

Vgl. ook A. Micha, ‘Lancelot au verger de Corbenic’ (n. 11), p. 384: BN 12573 en Yale zijn
door vele afwijkende lezingen met elkaar verbonden.
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In de derde plaats wijkt in het eerste tekstgedeelte (tot S V, p. 298) de oscillerende
versie af van de korte versie doordat twee handschriften die zeer nauw verwant zijn,
26
BN 123 en BN 12573, in tegenstelling tot alle andere handschriften twee episoden
overslaan waarin Lionel en Hector de hoofdpersonen zijn (S V, p. 87, r. 38 - p. 91,
r. 22). In de Middelnederlandse versvertaling komen deze episoden wel voor, vs.
13351-13634, waaruit kan worden afgeleid dat de grondtekst niet behoorde tot deze
subversie van de oscillerende versie.
In de vierde plaats verschilt de oscillerende versie tot S V, p. 298 van de korte
versie doordat de tekst van twee nauw verwante handschriften, BN 12580 en
27
Rawlinson Q b 6, vaak korter is dan de weergave van de korte versie. Een
voorbeeld biedt het begin van het hoofdstuk over Lancelot die zich in gevangenschap
van Morgaine bevindt (S V, p. 222):
Or dist li contes que tant demora Lancelot an la prison Morgue qu'il ot
esté .II. yviers et .I. esté, et tant que ce vint apres Paikes que il vit reverdir
le jardin qui lez sa chambre estoit, et li arbres estoient foillu et chargié de
flors, et la rose espanissoit chascun jor devant sa fenestre. Car Morgain
ot fait planter .I. molt bel vergier, por ce que Lancelot i fust plus a aise
tout esté, et ot an l'iver esté molt a malaise, car trop li anuioit la prison ou
il avoit si longuement esté (Micha, p. 347)
In de twee handschriften is de gecursiveerde passage weggelaten. Dat is niet het
geval in de Middelnederlandse versvertaling:
23408 Want Morgueyn hadde daer doen maken
Enen bogaert, om die saken
410 Dat Lanceloet soude bi desen
Bat te paise inden somer wesen,
Bedie dat hi al den winter was
Sere tongemake, dor das,
Dat hem doe soe sere verwach
415 Die vancnesse dar hi in lach

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat de grondtekst van de dichter van Lanceloet niet
28
de subversie bevatte die is overgeleverd in BN 12580 en Rawlinson Q b 6.
(II) De voorgaande bladzijden beschrijven de teksttraditie van de Agravain tot het
moment dat Bohort gewond raakt door een lans met een gloeiende punt (S V, p.
298). De oscillerende versie èn Lanceloet sluiten aan bij de korte versie. In

26
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Vgl. ook O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot (n. 1), p. 89-93.
Vgl. ook A. Micha, ‘Lancelot au verger de Corbenic’ (n. 11), p. 384 en O.S.H. Lie, The Middle
Dutch Prose Lancelot (n. 1), p. 86-87. Lie heeft ook laten zien dat BN 122 zeer nauw verwant
is met BN 12580 en Rawl. Q b 6 (p. 79, n. 10 en p. 94-95).
De voorbeelden die Micha op p. 347-349 vermeldt, bevestigen deze conclusie. Vgl. echter
ook O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot (n. 1), p. 161 waar aangetoond wordt dat
een lezing in de Middelnederlandse versvertaling teruggaat op een variant die voorkomt in
BN 12580 en Rawl. Q b 6. Bovendien heeft Lie laten zien dat de groep BN 122, 12580 en
Rawl. Q b 6 zeer nauw verwant is met de grondtekst van de Mnl. dichter (p. 103-108).
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het tweede tekstgedeelte, vanaf S V, p. 298 tot het begin van de oorlog tegen
Claudas (S V, p. 322) volgen de zes handschriften van de oscillerende versie de
lange versie. De grondtekst van de Middelnederlandse dichter vertoonde dezelfde
karakteristiek: de versvertaling (vs. 29186-31633) komt overeen met de lange versie
(M V-VI, XCVIII, 31 - C, 43). Ter illustratie volsta ik met één voorbeeld, afkomstig
29
uit de episode waarin Lancelot Keu bevrijdt van twee ridders die hem achtervolgen.
Na Lancelots optreden volgt in de lange versie een gesprek tussen de twee
Arturridders, dat ontbreekt in de korte versie (S V, p. 307, r. 22). Lanceloet bevat
de passage wel (vs. 30050-30079). Ik citeer het begin van het gesprek, waarin
verwezen wordt naar eerdere gebeurtenissen:
Quant Kex voit Lancelot, si en ot moult grant joie et li dist: ‘Sire, sagement
vos seustes partir do tournoiement ou nos estions remés por vos veoir.
- Dont ne me veistes vos? fait Lanceloz. - Oïl, fet Kex, je m'en sent encore,
que vos m'abatistes si durement que a poi que je n'oi le col brisié, et encor
me sent je dou chaoir.
(M V, XCIX, 17)
30050 Alse Keye Lancelote kende
Hi was harde blide ende
Hi seide: ‘Here, sekerlike,
Wel consti sceden vroedelike
Vanden tornoye, daer wi al stille
55 Een stuc lagen dor uwen wille.’
Lanceloet seide: ‘Saeghdi mi daer?’
‘Ja ic, here, hets mi oppenbaer:
Ghi staect mi soe af met allen
Dat ic den hals na brac metten vallen.’

(III) In het derde tekstgedeelte, waarin het begin van de oorlog tegen Claudas
beschreven wordt (S V, p. 322-348), vallen de handschriften van de oscillerende
versie uiteen in twee groepen. BN 122 en Rawlinson Q b 6 volgen de lange versie,
terwijl de handschriften BN 123, BN 12573, BN 12580 en Yale een gemengde versie
vertegenwoordigen. In deze gemengde versie vindt de overgang van de lange naar
de korte versie plaats in de episode waarin de ridders aan het hof hun belevenissen
vertellen. In de vier handschriften wordt het verslag van de ridders die na Lancelot
en Gauvain aan het woord komen bekort, waarna (S V, p. 333, r. 7) de tekst aansluit
30
bij de korte versie. De overgangspassage, waarvan ik hieronder een gedeelte citeer,
komt ook voor in Lanceloet (vs. 32732-32765). Zij bestaat uit twee afzonderlijke
tekstgedeelten die alleen in deze gemengde versie verbonden worden: (1) Lancelot
vertelt aan de koningin dat een kluizenaar voorspeld heeft dat Mordred het einde
van Arturs geslacht zal veroorzaken (S V, p. 334, r. 23-31); (2) Baudemagus arriveert
aan het hof (S V, p. 336, r. 7-13). De tussenliggende tekst, waarin onder meer Bohort
aan Lancelot een groet overbrengt van de dochter van koning Pelles, ontbreekt in
deze gemengde versie èn in Lanceloet. Ter illustratie volgen de verzen waarin de
twee tekstgedeelten op elkaar aansluiten. Lancelot heeft de koningin de voorspelling
over Mordred meegedeeld:

29
30

Micha bespreekt dit voorbeeld op p. 333 van zijn artikel.
Vgl. voor de gehele passage A. Micha, ‘La tradition manuscrite du Lancelot en prose III’ (n.
5 en 16), p. 351.
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Et quant li rois [l. roine] oï ces paroles si est mout forment esbahi, si ne
set que fere ne que dire, mes a tant laisse la parole ester. Si sejorna li
rois et Lancelot jusques a la Madeleine et dedens celui terme fist li rois
apareiller armes et chevaux par tos les lieus ou il estoient, et fist apareiller
nés et galies et quanqu'il i convenoit. Celui jor vient li rois Baudemagus
a court et amena od soi Patrides son neveu et out en sa compagnie .ccc.
chevaliers preus et hardis (Micha, p. 351)
32750 (...); ende alsi
Dat horde si was droeve daer bi
Ende tongemake. Si liet die tale
Daer af vallen al te male.
Die coninc dede hem binnen dien
55 Van wapenen ende perden versien,
Van galeiden ende scepen toe,
Ende van al dat hem bedorste doe.
Op sinte Marien Magdalenen daghe
Quam Bandemagus, sonder sage,
60 Die coninc, ende brachte tArturs hove
Ridders van herde groten love:
Patrides sinen neve, ende alsoe wel
.ccc. rudders, starc ende snel.

De grondtekst van de Middelnederlandse dichter behoorde, zo blijkt uit dit voorbeeld,
in het derde tekstgedeelte van de Agravain tot de gemengde versie die is
overgeleverd in BN 123, BN 12573, BN 12580 en Yale.
(IV) In het tekstgedeelte vanaf S V, p. 349 wordt het vervolg van de oorlog tegen
Claudas beschreven. Zowel de twee handschriften die in het derde tekstgedeelte
de lange versie vertoonden (BN 122 en Rawlinson Q b 6) als de handschriften die
een gemengde versie bevatten (BN 123, BN 12573, BN 12580 en Yale) sluiten in
dit vierde tekstgedeelte aan bij de korte versie. De oscillerende versie is echter in
31
vergelijking met de korte versie nog meer verkort. Dat is ook het geval met de
Middelnederlandse versvertaling. De volgende passage is daarvan een voorbeeld.
In de strijd tegen Claudas dreigen Gauvain en zijn metgezellen het onderspit te
delven. Er zijn echter nog reservetroepen, die Gauvain nu in de strijd wil werpen:
Lors apela mesires Gauuain .j. escuier. et li dist. va desouz ceste forest
& dit a Gaheriet mon frere quil nous secueure a toute sa gent quil a en
sa batai[le] & si di a bohort quil demeure tant que iou lenuoierai querre
quar li secors claudin nous est uenus sour le col. et li ualles vient a
gaheriet & li dist chou que mesire Gauuain li ot dit. Quant Gaheries oi
que ses freres li mande quil le secuere si dist a ses gens (S V, p. 350, r.
28-35)
De Middelnederlandse versvertaling gaat terug op een verkorte grondtekst:
33382 Te hant mijn her Walewein onboet
Gaherette, die der waert trac,
Ende dus toten sinen sprac:
(...)

31

Vgl. ook A. Micha, ‘Lancelot au verger de Corbenic’ (n. 11), p. 384.
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Deze verkorting maakt duidelijk dat de grondtekst van de Middelnederlandse dichter
32
ook in het vierde tekstgedeelte de oscillerende versie bevatte.
De vergelijking van Lanceloet met de kenmerken die Micha van de oscillerende
versie geeft, heeft laten zien dat de dichter van Lanceloet een handschrift van de
33
Lancelot en prose voor zich had dat de oscillerende versie van de Agravain bevatte.
Deze conclusie op het niveau van de versie biedt, zoals in paragraaf 2.1. al is
vermeld, nog onvoldoende steun voor het onderzoek naar de vertaaltechniek in
Lanceloet. Door de getrouwheid van deze vertaling kunnen ook de geringste
afwijkingen van belang zijn, hetgeen dwingt tot een poging de redactie van de
grondtekst te benaderen: het handschrift binnen de oscillerende versie waarmee
de grondtekst het meest verwant was.

2.2.4. De redactie
Micha's analyse van de oscillerende versie bracht ook subversies aan het licht,
waarmee Lanceloet in de vorige paragraaf eveneens vergeleken is. In het eerste
tekstgedeelte (tot S V, p. 298) week de Middelnederlandse versie af van de
subversies die in BN 123, BN 12573, BN 12580 en Rawlinson Q b 6 zijn
overgeleverd, terwijl in het derde tekstgedeelte (S V, p. 322-348) Lanceloet niet
overeenkwam met de tekst van BN 122 en, opnieuw, Rawlinson Q b 6. Dit zou erop
kunnen wijzen dat de grondtekst wat betreft de subversie het meest verwant was
met het handschrift dat resteert, Yale. Meer steun biedt het werk van Micha niet
voor het onderzoek naar de redactie van de grondtekst. Het bepalen van de subversie
waartoe de grondtekst moet hebben behoord, geeft echter onvoldoende informatie
over de redactie van de grondtekst: redactionele varianten vindt men namelijk zonder
moeite terug in handschriften die verschillende subversies bevatten. Het onderzoek
moet om die reden op eigen kracht worden voortgezet. In deze paragraaf zal ik, aan
de hand van de verzen 5531-10740, nagaan welke tekst
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De mate waarin de grondtekst van de Mnl. dichter verkort is, kan beslissend zijn voor de
oplossing van een codicologisch probleem: hoeveel bladen zijn er na fo. 99 van hs. 129 A 10
verdwenen? Na dit blad ontbreekt het laatste gedeelte van de Lancelot en prose (S V, p. 398,
r. 40 - p. 409). Volgens Draak en Hellinga moet de Mnl. versvertaling van dit gedeelte in ten
minste één en ten hoogste drie bladen zijn afgeschreven, en dan nog samen met het begin
van de Perchevael! Vgl. M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot
(n. 1), p. 34-35. In een latere publikatie heeft Draak geopperd dat er wellicht een volledig
katern verloren is gegaan. Vgl. M. Draak, ‘Enkele raadsels opgelost van “fo. 99” in de
Lancelotcompilatie ('s-Gravenhage, KB, 129 A 10)’. In: Tussentijds, p. 71-81; suggestie op
p. 81. Vgl. ook B. Besamusca, ‘Een verdwenen Perchevael-episode in de Lancelotcompilatie’.
In: Liber amicorum Jules van Oostrom. Squibs over Neerlandistiek. Utrecht, 1985, p. 12-14.
De studie van Lie bevestigt de conclusie; vgl. O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot
(n. 1), hoofdstuk 3.
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in de zes Oudfranse handschriften die de oscillerende versie vertegenwoordigen
34
het meest verwant is met de redactie van Lanceloet.
Lanceloet deelt enkele opvallende redactionele overeenkomsten met de tekst in
BN 122. Het overtuigendste voorbeeld van de nauwe verwantschap tussen dit
handschrift en de grondtekst van de Middelnederlandse dichter is te vinden in de
passage waarin Gaheret en Gindan aan hun gerechtelijk tweegevecht gaan beginnen.
Gaheret probeert zijn tegenstander van de strijd te laten afzien, maar vergeefs:
9515 Gaheret seide tot hem: ‘Na dien
16 Dat gi u dus vaste hout in desen,
Sone mager en geen pays wesen.’
Dus duerde die camp al in een
Toten middage tusscen hem tween

Het is evident dat tussen vs. 9517 en 9518 een stuk tekst ontbreekt; in vs. 9518 is
het gevecht al een tijd aan de gang. In de meeste Oudfranse handschriften verloopt
de strijd als volgt:
‘Par foi, fait Gueheriez, dont vos gardez de moi, car autrement n'i puet il
avoir pais.’ Atant laissent corre les chevax et s'antredonnent granz cox
qu'il font voler les pieces des lances, et s'entrehurtent des cors et des
escuz si durement qu'il sont tuit estonné; si volent a la terre l'uns ça et li
autres la, si n'i a celui qui conroi sache de lui et jurent grant piece a la
terre comme mort. Mais tout premier se leva Gueheriés et mist la main
a l'espee et s'apareille de monstrer la greingnor prouesce qu'il puet, car
bien connoist que moult est cil bons chevaliers a cui il joste. Et neporquant
li granz droiz qu'il i a li donne si grant cuer qu'il nel doute riens: se li cort
sus l'espee dreciee et cil se fu ja relevez et ot l'espee traite et l'escu geté
sor son chief et s'adrece vers Gueheriés, que il doute moult plus que il
ne faisoit au conmancement et il li donne amont el hiaume de l'espee si
qu'il li fait les ieuz estanceler. Et cil li repaie le greingnor cop qu'il puet
amener si bien que touz s'en merveille Gueheriés. Lors conmance entr'aux
l'escremie, si dure tant que cil qui l'esgardent dient que moult sont andui
de grant prouesce, si se depiecent les escuz et les hauberz par la ou il
s'ataingnent. Ensi dura entr'ax la bataille jusques aprés midi (M IV, LXXII,
35
26-28)
Met opzet heb ik deze lange passage geciteerd; zo is duidelijk hoe groot de afwijking
in de Middelnederlandse versvertaling is. Van een kopiistenfout in hs. 129 A 10 is
echter geen sprake. Het onderzoek naar de grondtekst van de Middelnederlandse
dichter leidt tot de bevinding dat de passage tussen de gecursiveerde woorden ook
36
ontbrak in BN 122 (fol. 105R).

34
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De Middelnederlandse verzen in deze inleiding worden geciteerd naar de redactie van de
kopiist, omdat de activiteiten van de corrector het zicht op de vertaaltechniek kunnen
bemoeilijken. Verhelderende ingrepen van de corrector, die kopiistenfouten herstellen, zijn
in de noten opgenomen.
Vgl. ook S V, p. 45, r. 11-25.
De andere handschriften van de BN 122-groep bevatten de passage wèl: BN 123 (fol. 75R),
BN 12573 (fol. 20R), BN 12580 (fol. 17V), Rawl. Q b 6 (fol. 231R) en Yale (fol. 18V).
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Een tweede voorbeeld van de nauwe verwantschap tussen BN 122 - en in dit geval
ook BN 123 - en de grondtekst van de Middelnederlandse dichter neemt minder
ruimte in beslag. Hertog Cales heeft vier neven die hem bijstaan in zijn strijd:
10346 Daer na es hi te sinen neven gegaen,
Daer die een af hiet Cassibilaen,
348 Die de joncste37 van sinen neven was,
Ende die ander hiet Abylas
Ende die derde Dyonele.
Hi deedse varen uten castele.

Over de naam van de vierde neef wordt niet gerept. In de meeste Oudfranse
handschriften daarentegen komt hij wel voor:
Lors vient a ses neveuz dont li uns avoit non Casibilans et ce ert li plus
jovenes et li autres avoit non Abilas et li tierz ert apelez Dyonis et li quarz
38
Dion; si les fait issir fors del chastel (M IV, LXXII, 54)
39

In BN 122 (fol. 108R) en BN 123 (fol. 78V) ontbreekt de vierde naam eveneens.
Deze twee voorbeelden wijzen erop dat de grondtekst van de Middelnederlandse
dichter nauw verwant was met BN 122. Er zijn ook passages waar meer
handschriften uit de oscillerende groep verwantschap vertonen.
Het eerste gedeelte van de strijd die hertog Cales voert tegen zijn zonen is goed
afgelopen; hij heeft de overwinning behaald, voornamelijk dankzij Agravein en zijn
broers. Bij terugkeer in het kasteel mist men de gevangengenomen Agravein.
Gaheret denkt dat hij dood is:
Lors conmance trop grant duel a faire et regreter son frere a haute voiz
et dist: ‘Ha, Diex, quel domage, s'il est morz!’ Et li dus li dist: ‘Sire, por
quoi faites vos tel duel? Sachiez qu'il n'est mie morz, mais par aventure
40
cil de la l'ont pris et je i envoieroie orandroit savoir (M IV, LXXII, 63)
Ergens in de Oudfranse traditie heeft een kopiist een fout gemaakt in deze passage.
41
Een saut du même au même is er de oorzaak van dat het tekstgedeelte tussen
42
morz en morz overgeslagen werd. De redactie die daardoor ontstond, is bewaard
gebleven in BN 122 (fol. 109R), BN 123 (fol. 79V), BN 12573 (fol. 26R),

37
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De corrector wijzigde ioncste in outste.
Vgl. ook S V, p. 55, r. 4-6.
De andere handschriften van de 122-groep bevatten de naam wel: BN 12573 (fol. 24V), BN
12580 (fol. 20V), Rawl. Q b 6 (fol. 233R) en Yale (fol. 23R-V).
Vgl. ook S V, p. 58, r. 23-27. Yale leest in plaats van regreter: regarder.
Vgl. A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de ‘Karel ende Elegast’. Assen-Groningen,
1975-1981. Dl. 1, p. 151-152.
Sommer was zich bewust van deze soort kopiistenfout en heeft geprobeerd met behulp van
een door hem geconstrueerde ‘regelwijzer’ te voorkomen dat in zijn editie een saut du même
au même aan te wijzen zou zijn. Vgl. dl. 1, Introduction, p. XXVIII.
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BN 12580 (fol. 21V) en Rawlinson Q b 6 (fol. 234R). De grondtekst van de
43
Middelnederlandse versvertaling was verwant met deze handschriften:
10688 Doe ginc hi maken rouwe groet.
Hi clagede sinen broeder sere
Ende seide: ‘Es hi doet? Ay God lieve Here,
44
Es hi doet, dat scade sonder waen.
692 Hi mach wel iewerinc sijn gevaen.
Ic sal sinden om berecht te sine des
Ocht hi iewerinc gevaen es

In het vorige voorbeeld bewaarde Yale als enige vertegenwoordiger van de BN
122-groep een redactie zonder de saut du même au même (fol. 25R). Toch is ook
dit handschrift verwant met de grondtekst van de Middelnederlandse dichter. Het
volgende voorbeeld maakt dat duidelijk. Gurrees heeft een jonkvrouwe bevrijd van
haar belager, maar hij heeft geen behoefte aan eerbewijzen. Hij reageert dan ook
negatief op het verzoek bij haar te blijven:
et il a tant a faire qu'il ne set que demorer, et por ce s'an ira et les
conmandera a Dieu. Et la damoisele le prant au frain (M IV, LXXI, 36)
In Yale (fol. 8V) komt het gecursiveerde gedeelte niet voor; de andere handschriften
45
uit de BN 122-groep bevatten de zinsnede wel. De grondtekst van de
Middelnederlandse dichter is verwant met Yale:
7326 Ende hi hadde so vele te doene toe
Dat hi niet en mochte bliven doe.
28 Die joncfrouwe quam tote hem thant
Ende sloech an sinen breidel hare hant

De wisselende redactionele verwantschap die Lanceloet vertoont met de redacties
van de Agravain in de handschriften die de oscillerende versie vertegenwoordigen
sluit de mogelijkheid uit dat één van de betrokken handschriften als de grondtekst
46
heeft gefunctioneerd. Bovendien blijkt hieruit dat het ondoenlijk is het handschrift
aan te wijzen dat het meest verwant was met de grondtekst van de
Middelnederlandse dichter. De wisselende verwantschap staat dan ook niet toe

43
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De Mnl. vertaler is zich wellicht bewust geweest van de fout in zijn grondtekst. Dat valt op te
maken uit vs. 10699. Alle handschriften met de saut du même au même vermelden bij het
wegsturen van de boodschapper: Lors i envoie [Rawl. Q b 6: envoient] .I. escuier. Het subject
van envoie is echter door de fout gewijzigd: niet de hertog maar Gaheret is de handelende
persoon. De Mnl. vertaler lijkt voor duidelijkheid te hebben willen zorgen: Gaheret sende enen
sciltknecht (vs. 10699).
Lees met Jonckbloet (n. 18): dats.
Vgl. BN 122 (fol. 98V), BN 123 (fol. 67V) en BN 12573 (fol. 9V). BN 12580 (fol. 9V) en Rawl.
Q b 6 (fol. 226R) bewaren een iets andere redactie: (...) demorer. dont prent congie et la
damoisele saut avant. In de korte versie ontbreekt het gecursiveerde gedeelte voor een deel:
S V, p. 23, r. 13-14.
Vgl. ook O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot (n. 1), p. 103-108.
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dat de vergelijking van Lanceloet met de Lancelot en prose zich kan beperken tot
één redactie van de Oudfranse roman. Deze gevolgtrekking wil ik nog eens illustreren
aan de hand van de redactie in het handschrift dat de grootste verwantschap met
de grondtekst lijkt te bezitten: BN 122. De tekst in dit handschrift vertoont frappante
overeenkomsten met de Middelnederlandse versvertaling. De verschillen zijn echter
evenzeer opmerkelijk. In de volgende passage komt dat duidelijk naar voren. Gurrees
heeft een oude ridder van de dood gered. De dochter van de man vraagt aan Gurrees
of hij Lancelot kent:
Certes, damoisele, fait Guerrehés, se je seusse qu'il fust vis, je deisse
qu'il fust .I. des millors chevaliers del monde fors seulement mon seingnor
Gauvain mon frere. Mais nos cuidons bien qu'il soit morz et por ce ne vos
en sai je que dire.’ -‘De mort, fait ele, le deffende Diex sor toz les homes
del monde, car trop seroit grant dolor se tiex hom comil est moroit encore.
- Damoisele, fait Guerrehés, le veistes vos onques? (M IV, LXXI, 8)
par foit demisielle se ie quidarsse quil fust uis. ie desisse que chou est li
miudres cheualiers de tout le monde et qui plus a fait darmes et pour dieu
le ueistes uous onques. fait il (BN 122, fol. 96R-96V)
De gecursiveerde woorden ontbreken in BN 122, maar de Middelnederlandse
versvertaling volgt een grondtekst waarin de passage wel voorkwam:
6307 Gurrees antworde hare al bloet:
8 ‘Wistic dat hi levende ware,
Ic soude seggen openbare
Dat geen beter man ne leeft
Heden, die ridders name heeft,
12 Sonder Walewein mijn broeder allene,
Mar wi wanen al gemene
Dat hi doet es; daer bi weet ic u
Van hem niet berechtene nu.’
16 ‘Doet?’ antworde die joncfrouwe saen,
‘Daer af hoedene sonder waen
Die Here es van hemelrike.
Het ware grote scade sekerlike
20 Ende rouwe storve noch sulc een man.’
Gurrees vragede hare dan
Ocht si den ridder hadde gesien.

Voor de andere handschriften uit de BN 122-groep kunnen zonder veel moeite dit
47
soort voorbeelden eveneens gegeven worden. Het houdt in dat alle handschriften
uit de groep bij de vergelijking van Lanceloet met de Lancelot en prose

47

In de noten bij de volgende hoofdstukken zullen vele afwijkingen gesignaleerd worden.
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betrokken dienen te worden. Het gaat dan om de volgende ‘manuscrits oscillants’:
BN 122: gedateerd 1344; bevat Lancelot (vanaf S IV, p. 177), Queste en Mort
Artu; Agravain 93V-218V.
BN 123: 14e eeuw; bevat Lancelot (vanaf slot Charrette, S IV, p. 222), Queste
en Mort Artu; Agravain 61R-196V.
BN 12573: einde 13e eeuw; bevat Lancelot (vanaf Agravain), Queste en Mort
Artu; Agravain 1R-182V.
BN 12580: 13e eeuw; bevat Lancelot (vanaf Agravain), Queste en Mort Artu;
Agravain 1R-151R.
Yale: einde 13e eeuw; bevat Lancelot (vanaf Agravain), Queste en Mort Artu;
49
Agravain 1R-186R.
Rawlinson Q b 6: eerste derde gedeelte 14e eeuw; bevat Lancelot, Queste en
50
Mort Artu; Agravain 222R-313V.

2.3. Besluit
Het onderzoek naar de Oudfranse grondtekst die de Middelnederlandse dichter tot
zijn beschikking had voor zijn vertaling van de Lancelot en prose heeft aangetoond
dat het bewuste handschrift een oscillerende versie van de Agravain moet hebben
bevat. Deze versie wordt aangetroffen in zes handschriften, de BN 122-groep. Omdat
het niet mogelijk bleek de Oudfranse redactie aan te wijzen die het meest verwant
is met Lanceloet, zal in de volgende hoofdstukken de Middelnederlandse vertaling
worden vergeleken met alle zes redacties van de oscillerende versie van de Agravain.
Om de mogelijkheid tot controleerbaar verwijzen te behouden, zal ik zoveel mogelijk
citeren naar de uitgegeven Oudfranse handschriften (de edities van Sommer en
Micha), waarbij de afwijkingen in de BN 122-groep in de noten zullen worden
ondergebracht.
Deze gecompliceerde werkwijze wordt nog eens bemoeilijkt door de redactionele
verschillen tussen Lanceloet en de zes redacties van de oscillerende versie. Zij
kunnen namelijk niet zonder meer op naam van de Middelnederlandse dichter
worden geschreven. De teksttraditie van de Lancelot en prose is zo ingewikkeld dat
niet uitgesloten kan worden dat een variant in Lanceloet berust op een van de vele
51
andere redacties van de Agravain. Een vergelijking met alle Oudfranse
handschriften is voor een omvangrijke tekst als Lanceloet echter niet mogelijk. Om
de kans op een onjuiste interpretatie toch zoveel mogelijk te beperken, is het
Middelnederlands in de betrokken gevallen ook vergeleken met de korte versie (S
V,

48
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Vgl. A. Micha, ‘Les manuscrits du Lancelot en prose’. In: Romania 81 (1960), p. 159-160 (BN
122), 160-161 (BN 123), 176 (BN 12573), 176-177 (BN 12580); Romania 84 (1963), p. 480-481
(Yale) en p. 487-490 (Rawl. Q b 6).
Micha vermeldt ten onrechte dat de Agravain eindigt op fol. 366R (Romania 84 (1963), p.
481).
Het begin van de Agravain, tot S V, p. 5, r. 1, ontbreekt.
Vgl. ook A. Micha, ‘La tradition manuscrite du Lancelot en prose III’ (n. 5 en 16), p. 353: ‘les
frontières restent souples d'un groupe à l'autre’.
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p. 3-58), de lange versie (M IV, LXX, 1 - LXXII, 64) en de gemengde versie. Omdat
Lie in haar studie gewezen heeft op voorbeelden van nauwe verwantschap van
53
Lanceloet met de redactie in BN 110 en met de Duitse Lancelot-vertaling die door
54
Kluge is uitgegeven, zijn ook deze teksten waar nodig in het onderzoek betrokken.
Het laat zich raden dat deze werkwijze een vlotte bewijsvoering uitsluit. Iedere
besproken plaats in de volgende hoofdstukken is het resultaat van moeizaam
vergelijken. Deze studie naar de vertaaltechniek van de dichter van Lanceloet in de
Lancelotcompilatie toont eens te meer aan hoe juist de waarschuwing van Maartje
Draak is geweest: ‘de Lancelot-philologie (gaat) niet op rozen (...) - men zal voor
ieder bewijs diep moeten graven, in de Franse Lancelot-handschriften wel te
55
verstaan.’

52
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Vgl. n. 23 en O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot (n. 1), p. 160-161. Als
vertegenwoordiger van deze groep dient BN 115 (Agravain: 425V-576; slot in BN 116,
577-606V).
Vgl. n. 23 en O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot (n. 1), p. 160-161. In BN 110 omvat
de Agravain de bladen 328R-404V.
Vgl. voor het verband tussen de Duitse tekst en de groep Oudfranse hss. waartoe ook de BN
122-groep behoort, O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot (n. 1), p. 171-173. De Duitse
tekst is uitgeg. door R. Kluge: Lancelot I-II. Berlin, 1948-1963. Agravain: dl. 2, p. 135-829
(Hierna: K).
M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot (n. 1), p. 18; herhaald in
M. Draak, Oude en nieuwe Lancelot-problemen, en de noodzakelijkheid van lezen. Amsterdam,
1976, p. 18.
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3 De wijze van vertalen
3.1. Inleiding
Dit hoofdstuk is gewijd aan de wijze waarop de dichter van Lanceloet zijn Oudfranse
origineel weergaf in Middelnederlandse verzen. Het onderzoek richt zich hier niet
op de inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van de Lancelot en prose, die in hoofdstuk
4 ter sprake komen, maar op de vele passages waarin het Middelnederlands een
getrouwe overzetting van de voorbeeldtekst is. De vertaler volgde zijn origineel op
de voet, maar de vormeisen van zijn werk (de zinnen moesten gehoorzamen aan
de syntaxis van het Middelnederlands, de verzen moesten paarsgewijs rijmen en
waren gebonden aan een zekere lengte) sloten een doorlopende
‘woord-voor-woord’-vertaling uit. Hij zag zich gedwongen tot ‘textual discrepancies
1
which are induced by the inherent stylistic prerequisities of a rhymed translation.’
Wat voor de dichter van de Wrake van Ragisel geldt, gaat ook op voor de versvertaler
van de Lancelot en prose: ‘Het staat (...) van te voren vast dat wij in de vertaling te
doen hebben met het werk van een dichter die heeft moeten inkorten, die tot over
een volgende regel uitlopende verzen heeft moeten aanvullen, en die bovendien
het laatste woord van elk vers een echo moest geven in het laatste woord van het
2
volgende vers.’
In paragraaf 3.2. zal ik de werkwijze van de Lanceloet-dichter zo nauwkeurig
mogelijk trachten te beschrijven. Als de versificatie van Lanceloet niet toeliet dat
een stukje Oudfrans woord voor woord werd vertaald, gaf de dichter zijn origineel
zo getrouw mogelijk weer met behulp van enkele vertaaltechnische handelingen
die ik procédé's heb genoemd. Zo heeft de vertaler nogal eens een pronominale
aanduiding (il) vervangen door een woordgroep met een substantief (die goede
3
man) om te kunnen voldoen aan verstechnische eisen. De bespreking van deze
procédé's biedt geen reconstructie van mentale processen, maar demonstreert hoe
de dichter erin slaagde een vertaling te leveren die ‘zeer “geconcentreerd” is,

1
2
3

O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot. Amsterdam etc., 1987, p. 154.
W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel. 2 dln. Assen, 1963, p. 86.
Vgl. par. 3.2.3.
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en een grote “dichtheid” van informatie vertoont’. Het onderscheid in procédé's kan
de suggestie wekken dat het dichten van Lanceloet een moeizaam proces was
waarbij vertaalmogelijkheden zorgvuldig tegen elkaar afgewogen werden. Als we
afgaan op de gegevens die Middelnederlandse dichters zelf over hun schrijftempo
verstrekken, dan lijkt deze suggestie onjuist te zijn. Van Oostrom heeft berekend
dat Jacob van Maerlant en Lodewijk van Velthem circa vijfhonderd verzen per week
5
hebben gedicht. Omdat er geen reden is om aan te nemen dat het schrijftempo
van de dichter van Lanceloet minder hoog lag, moeten we ons bij het bespreken
van de procédé's een vertaler voor ogen houden die vlot verzen maakte.
Voordat onderzocht kan worden op welke wijze de dichter van Lanceloet zijn
getrouwe vertaling realiseerde, dienen we ons een indruk te verschaffen van zijn
kennis van het Frans. Zijn ‘betrouwbaarheid’ als vertaler hangt immers samen met
de mate waarin vertaalfouten kunnen worden aangewezen. Omdat plaatsen waar
de dichter zijn origineel onjuist weergaf de studie van de vertaaltechniek bemoeilijken,
bespreek ik nu eerst de passages waarin mogelijkerwijs sprake is van een vertaalfout.
In de aantekeningen bij zijn editie van Maerlants Alexanders Geesten heeft Franck
6
gewezen op de vertaalfouten van de Middelnederlandse dichter. Hij verwijt Maerlant
in de inleiding ‘zijne bron slechts met één oog te hebben beschouwd en niet
voldoende tegen verkeerde opvattingen te hebben gewaakt’ (p. LX); de dichter had
‘bij meer ingespannen arbeid nog menige door vluchtigheid ontstane fout (...) kunnen
vermijden en menige plaats (...) kunnen verbeteren’ (p. LXI-LXII). Wie vervolgens
de plaatsen bestudeert waar Franck tot een vertaalfout heeft besloten, moet
concluderen dat hij, als kind van zijn tijd, nogal vlot oordeelt. Hij houdt er onvoldoende
7
rekening mee dat de fout wellicht al in de grondtekst van de vertaling voorkwam of
8
dat er sprake is van een kopiistenfout aan Middelnederlandse zijde. Ook kan de
9
vertaler zijn grondtekst doelbewust hebben gewijzigd. Deze mogelijkheden moeten
terdege overwogen wor-

4
5

6

7

8
9

F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte. Amsterdam etc., 1981, p. 63.
Vgl. F.P. van Oostrom, ‘Hoe snel dichtten middeleeuwse dichters? Over de dynamiek van
het literaire leven in de middeleeuwen’. In: Literatuur 1 (1984), p. 327-335 (met name p.
328-329).
Jacob van Maerlant, Alexanders Geesten. Ed. J. Franck, Leiden, 1882, p. LX en de
aantekeningen waar op de vermelde pagina naar verwezen wordt. Zie voor Maerlants
vertaalfouten onder meer ook Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen. Groningen, 1873.
Uitgeg. door J. Verdam, p. 33-37 en J. Verdam, ‘Over Maerlant's Historie van Troyen’. In:
Versl. en Med. KNAW, Afd. Lett., 4e Reeks, dl. 6 (1904), p. 377-379.
Hij wijst echter wèl op die mogelijkheid; vgl. Inleiding, p. LIX-LXI. Zie ook: Parthonopeus van
Bloys. Ed. A. van Berkum. Leiden, 1898, p. LXXII en CXLIX-CL en C. Minis, ‘Zur Ausgabe
der deutschen Übersetzung der mittelniederländischen “Karren-Suite” im “Prosa-Lancelot”’.
In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 1 (1972), p. 196-200.
Zie hiervoor A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de ‘Karel ende Elegast’. 2 dln.
Assen-Groningen, 1975-1981 (met name dl. 1).
Vgl. F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 4) p. 49.
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den, voor een Middelnederlandse dichter een vertaalfout in de schoenen kan worden
10
geschoven.
Het lijkt bij voorbaat onwaarschijnlijk dat iemand die een omvangrijk en ingewikkeld
verhaal als de Lancelot en prose vertaalde, onvoldoende Frans zou hebben gekend.
Vertaalfouten verwacht men niet bij een man wiens vertaling ‘om haar vakkundigheid
respect afdwingt en, mede gezien het constante peil dat erin wordt aangehouden,
11
zelfs virtuoos genoemd mag worden.’ In het hier onderzochte gedeelte van de
Middelnederlandse vertaling heb ik dan ook slechts enkele mogelijke vertaalfouten
aangetroffen, die ik nu zal bespreken.
Gurrees heeft een oude ridder van de dood gered. De vreugde is groot:
Moult font cil de laienz grant feste a Guerrehet et moult se poinnent de
lui servir; et moult fust ancor la joie graindre, se ne fust la mort de lor fil
qui le jor avoit esté occis, dont il ne pooient le duel oublier.
12
(M IV, LXXI, 7)
6270 Men dede met groter minnen
Gurrees groet ere daer binnen
72 Ende hadde gedaen noch also groet
En hadde geweest haerre kinder doet,
Die op dien dach verslaegen waren,
Dies si niet mochten vergeten tuwaren.

In het Oudfrans betreurt men de dood van een zoon (vgl. M IV, LXXI, 4); de
Middelnederlandse versie vermeldt in vs. 6273-74 dat er verscheidene kinderen
gedood zijn, wat niet in overeenstemming is met vs. 6194-95:
si vindrent hui matin en ma meson et occistrent mon fil devant moi
(M IV, LXXI, 4)
6194 Si quamen in mijn huus heden den dach
Ende sloegen mijn kint daer ic toesach
13

De corrector loste de tegenstelling op door in vs. 6195 kint te wijzigen in kinder,
maar de zo ontstane lezing is niet in overeenstemming met het Oudfrans.
Wie kan er verantwoordelijk gesteld worden voor het meervoud in vs. 6273-74?
Voor een doelbewuste wijziging lijkt geen reden aanwezig en een fout in de
grondtekst is onwaarschijnlijk, want alle geraadpleegde handschriften bewaren
14
vrijwel dezelfde lezing. Hoewel de vertaler door het Oudfranse lor, dat verwijst
10

11
12
13

14

Zie voor het onzorgvuldig aanwijzen van vertaalfouten ook Diederic van Assenede, Floris
ende Blancefloer. Ed. P. Leendertz jr. Leiden, 1912, p. CIV. Een voorzichtige aanpak vindt
men bij O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot (n. 1), p. 162, F.P. van Oostrom, Lantsloot
vander Haghedochte (n. 4), p. 49-55 en K. de Graaf, Alexander de Grote in de Spiegel
Historiael. Nijmegen, 1983, p. 156-158.
F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 4), p. 56.
S V, p. 12, r. 6-8. De korte versie leest son fil in plaats van lor fil en lor in plaats van le
jor.
De ingreep van de corrector is interessant, omdat zijn werkwijze er door belicht wordt. Het
lijkt waarschijnlijk dat hij bij vs. 6273 aangekomen de tegenspraak bemerkte en van fol. 18R,b
terugging naar fol. 17V,c om een correctie aan te brengen. Deze handelwijze is tot nu toe
niet opgemerkt. Vgl. W.P. Gerritsen, ‘Corrections and indications for oral delivery in the Middle
Dutch Lancelot manuscript The Hague KB 129 A 10’. In: Neerlandica manuscripta, p. 38-59
en B. Besamusca, ‘De verzen van de corrector in handschrift 's-Gravenhage, KB, 129 A 10’.
In: SpL 26 (1984), p. 83-88.
M.u.v. Yale, fol. 4V, waarin qui le jor avoit esté occis ontbreekt.
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naar cil de laienz, op een dwaalspoor kan zijn gebracht, is de veronderstelling dat
hij fil als meervoudsvorm heeft opgevat niet overtuigend: hij zou dan tevens avoit
over het hoofd hebben moeten zien. Zo blijft de mogelijkheid van een kopiistenfout
over. Het is voorstelbaar dat het oorspronkelijke rijmpaar in 6274/75 was:das (sijt
15
seker das) luidde, maar dat ten gevolge van vervanging door een synoniem
16
(tuwaren) de werkwoordsvorm gewijzigd werd in waren; daar moest kint in vs.
6273 vervolgens aan aangepast worden: kinder. Deze reconstructie maakt
aannemelijk dat er in de verzen 6273-74 geen sprake is van een vertaalfout, maar
17
van een kopiistenfout.
Ook in de volgende passage lijkt het proces van afschrijven verantwoordelijk voor
de afwijking. Een kwaadaardige ridder heeft een vrouwe een belofte afgedwongen:
Si li creantai a faire tout ce qu'il me demanderoit, por quoi j'en eusse le
pooir. (M IV, LXXI, 24)
6828 Ic sekerdem dat ic doen soude
Al dat hi mi heeschen woude
Op dat hijs macht hadde (...)

Het voorbehoud dat de vrouwe maakt, ‘als het binnen mijn vermogen ligt’, komt in
18
alle geraadpleegde Oudfranse handschriften voor; dat maakt corruptie van de
grondtekst niet aannemelijk. Een doelbewuste wijziging van de vertaler lijkt
voorstelbaar als Op dat de betekenis ‘omdat’ heeft, waardoor een precisering in de
situatie zou zijn bedoeld: ‘omdat hij alle troeven in handen had’. Ook hier ligt evenwel
aan de Middelnederlandse lezing vermoedelijk een kopiistenfout ten grondslag; het
19
komt meer voor dat kopiist A pronominale aanduidingen verwisselde.
De laatste passage waarin mogelijkerwijs sprake is van een vertaalfout, heeft de
deugden van Lanceloet tot onderwerp. De vrouwe die hem bewondert, somt zijn
sterke punten op:
Or esgardez touz les biens que chevaliers puet avoir, c'est proesce et
hardemenz, biauté et gentillesce, debonnaireté, cortoisie, largesce, force
d'avoir et d'amis. (M IV, LXXI, 21)
6700 Siet alle die doegt die hebben mach
Enich ridder heden den dach:
Prouetsen, stoutheit, scoenhede,
20
Goedertierheit, stoutheit, milthede,
4 Macht van goede ende van vrienden toe.

15
16
17
18
19

20

De combinatie komt meer voor (vs. 9482-83), maar gebruikelijk is es:sijt seker des.
Vgl. A.M. Duinhoven, Bijdragen (n. 8), dl. 1, p. 214 en 366.
Eén argument pleit tegen deze reconstructie: het veronderstelde vers 6275 zou wel erg lang
zijn geweest.
M.u.v. BN 122 dat een afwijkende lezing bewaart: et iou qui ait paour de la prison li otrai. et
il me requist une moie fille qui trop est de grant biautet (fol. 97V).
Vgl. W.P. Gerritsen, ‘Corrections and indications’ (n. 13), p. 45 en het genetisch commentaar
bij (bijvoorbeeld) vs. 6289, 6631, 7025, 7066, 7139, 7259, 8233, 8566, 8716, 8722, 9185,
9384, 9463, 9704, 9803, 9961, 10170, 10452, 10614, 10707.
Lees met de corrector: hovescheit. De corrector heeft deze kopiistenfout hersteld door verderop
in de tekst te zoeken (vs. 6720). Deze werkwijze past hij vaker toe: vgl. W.P. Gerritsen,
‘Corrections and indications’ (n. 13), p. 46-47 en B. Besamusca, ‘De verzen van de corrector’
(n. 13), p. 84.
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De geciteerde Oudfranse lezing is bewaard in Rawlinson Q b 6, BN 12573 en BN
21
12580. In een aantal handschriften is biauté vervangen door hautesce, een variant
die niet voorkwam in de grondtekst van de Middelnederlandse dichter; daarvan
22
getuigt scoenhede in vs. 6702.
Na de opsomming licht de vrouwe de verschillende deugden toe: in vs. 6710-11
prouetsen (proesce), in 6712 stoutheit (hardement) en in 6713 scoenhede (biauté).
Vervolgens:
ne por gantillesce ne perdra il mie a estre rois de tot le mont, car il est
estraiz de si haute lignie comme li rois David et de si haut chevaliers
comme de Josep d'Arimatie; et de sa debonnaireté sai je tant que nus
ne m'em porroit reprandre. (M IV, LXXI, 21)
6714 Ende van geslachte mochti wel wesen
Coninc van al der werelt, want wi lesen
16 Dat hi van also groeten geslachte es comen
Als iemen diemen mochte nomen.
Van goedertierheit diemen an hem siet
Ne mach men begripen niet.

Hoewel in vs. 6714-17 geslachte wordt toegelicht, komt die deugd in de opsomming
(vs. 6702-6704) niet voor. Dit kan betekenen dat gentillesce ontbrak in de grondtekst
van de Middelnederlandse dichter, maar een vertaalfout lijkt mij ook mogelijk. Wellicht
heeft de Middelnederlandse dichter gentillesce niet opgevat als ‘Adel’, ‘edele Geburt’,
23
maar als ‘liebenswürdiges benehmen’, ‘Artigkeit’. In het laatste geval heeft hij het
woord waarschijnlijk beschouwd als deel van een tautologie, gentillesce,
24
debonnaireté, die hij vertaalde met goedertierheit.
Of er nu sprake is van een corruptie in de grondtekst dan wel van een vertaalfout,
in beide gevallen geldt dat de uiteenzetting over de deugden niet in overeenstemming
was met de opsomming. Dat heeft de Middelnederlandse dichter evenwel geen
aanleiding gegeven de al vertaalde tekst te herzien. Deze passage bevestigt nog
25
eens dat de vertaler currente calamo werkte.
In het voorafgaande heb ik de passages besproken waarin mogelijkerwijs een

21
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BN 110, 115 en K; vgl. S V, p. 17, r. 8.
Twee handschriften van de 122-groep verdienen aparte vermelding. In Yale, fol. 6V, is biauté
weggelaten. BN 122, fol. 97R-97V, bewaart een lezing die sterk afwijkt: alleen biauté,
gentillesce en hardement worden vermeld; naast andere wijzigingen is de passage
debonnairete... monde (vgl. S V, p. 17, r. 8-13) weggelaten.
In Tobler-Lommatzsch Altfranzösisches Wörterbuch worden gentillece (TL 4, 277-79: ‘Adel’
etc.) en gentelise (TL 4, 269-71: ‘Adel’, ‘liebenswürdiges Benehmen’, etc.) onderscheiden,
met de mededeling dat dit onderscheid in Godefroy, Dictionnaire, ontbreekt. Daar wordt alleen
gentelise vermeld, met de bet.: ‘noblesse, vaillance, courage, amabilité, action, conduite digne
d'une personne noble’ (dl. 4, 262-63).
Voor debonnaireté geeft Tobler-Lommatzsch, Altfranzösisches Wörterbuch 2, 1237: ‘Güte,
Freundlichkeit’.
Vgl. O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot (n. 1), p. 162-163; F.P. van Oostrom,
‘Origineel, vertaling, bewerking: een gevecht in Lancelot en prose, Lancelotcompilatie en
Lantsloot vander Haghedochte’. In: Ntg 72 (1979), p. 322-334; met name p. 328-329 en 333;
B. Besamusca, ‘Het Brusselse fragment van de Middelnederlandse vertaling-in-verzen van
de Lancelot en prose’. In: Ntg 78 (1985), p. 305-315; met name p. 310-311.
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vertaalfout aangewezen zou kunnen worden. Gebleken is dat het gaat om een zeer
gering aantal gevallen, waarbij bovendien andere en vaak even aannemelijke
verklaringsmogelijkheden voorhanden zijn.

3.2. Vertaling
Middeleeuwse dichters die anderstalige epiek omzetten in hun eigen volkstaal
26
verklaren keer op keer hun voorbeeld zo getrouw mogelijk te hebben gevolgd. Het
onderzoek naar hun vertaal- en bewerkingstechniek leidt tot andere bevindingen.
27
Van een letterlijke vertaling in moderne zin is vrijwel nooit sprake. Dat is ook niet
verwonderlijk: ‘Als wij ons slechts rekenschap geven van twee in het oog springende
kenmerken van de verzen van de Wrake [d.i. de Middelnederlandse vertaling van
La Vengeance Raguidel, B.B.], het gepaarde rijm en de lengte van de verzen die
overal binnen de grenzen van acht en twaalf syllaben blijft, dan is het al duidelijk
dat een zogenaamd ‘letterlijke’ vertaling, waarin woord voor woord zijn plaats
28
behoudt, tot de zeer hoge uitzonderingen moet behoren.’
Middeleeuwse dichters bedoelen dan ook iets anders als zij het over een vertaling
hebben. Het ging erom dat een dichter het verhaal dat zijn voorbeeldtekst bevatte
29
op de voet volgde, maar weergaf in eigen bewoordingen. Toch treft men in de
Middelhoogduitse epiek wel degelijk woordelijke vertalingen aan. Het gaat dan om
overeenstemmingen als Tant que li jors clers aparut naast unz im der liehte tag
30
31
erschein. Hoewel bewerkers er eer in lijken te stellen niet woordelijk te vertalen,
kunnen passages die letterlijk vertaald zijn onder meer aangewezen worden
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Vgl. C. Lofmark, ‘Der höfische Dichter als Übersetzer’. In: Probleme mittelhochdeutscher
Erzählformen. Berlin, 1972, p. 40-43; C. Lofmark, The authority of the source in Middle High
German narrative poetry, p. 74-76; F.R. Amos, Early theories of translation. New York, 1920,
p. 7-9, 30-33.
Vgl. bijvoorbeeld vs. 138-141 van Benoît de Sainte-Maure's Roman de Troie (geciteerd bij
P. Sullivan, ‘Translation and adaptation in the Roman de Troie’. In: The spirit of the court, p.
352): ‘Ci vueil l'estoire comencier: Le latin sivrai e la letre, Nul autre rien n'i voudrai metre,
S'ainsi non com jol truis escrit.’ In de praktijk heeft Benoît zo'n 1500 regels Latijns proza
omgezet in 30.316 Oudfranse verzen! Vgl. ook D. Kelly, ‘Translatio Studii: translation,
adaptation and allegory in Medieval French literature’. In: Philological Quarterly 57 (1978), p.
292. Bij rechtsbronnen daarentegen is woordelijk vertalen een noodzaak; vgl. P. Heck,
Übersetzungsprobleme im frühen Mittelalter. New York, 1979, p. 8-9.
W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel (n. 2), p. 86. Vgl. ook M. Huby, L'adaptation des romans
courtois en Allemagne au XIIe et au XIIIe siècle. Paris, 1968, p. 153. Dit houdt niet in dat
proza-vertalingen wel woordelijk zouden zijn. Vgl. bijv. J.J. Salverda de Grave, ‘Over de
Middelnederlandse vertaling van de Pèlerinage de la vie humaine’. In: TNTL 23 (1904), p.
1-40; met name p. 5-6.
C. Lofmark, ‘Der höfische Dichter als Übersetzer’ (n. 26), p. 44 en 47.
Dit voorbeeld vindt men bij J Fourquet, Wolfram d'Eschenbach et le Conte del Graal. Paris,
1966, p. 3 en 29. Meer voorbeelden van woordelijke vertalingen door Wolfram geeft M. Huby,
‘Wolframs Bearbeitungstechnik im “Parzival” (Buch III)’. In: WS 3 (1975), p. 42-43.
M. Huby, ‘L'adaptation courtoise: position des problèmes’. In: Actes du Septième Congrès,
p. 24. Vgl. ook Hartmann d'Aue, Erec, Iwein. Ed. J. Fourquet. Paris, 1944, p. 23.
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32

33

in het werk van Hendrik van Veldeke (Eneide), Hartmann von Aue, Gottfried von
34
35
Strassburg en Wolfram von Eschenbach. Er is verondersteld dat de dichters deze
passages gebruikten als herkenningspunten voor hun bewerking: ‘Un grand nombre
de passages ont dû être traduits à l'avance, destinés à servir de points de repère
36
lors de la rédaction définitive.’
Ook in het Middelnederlands is een woordelijk vertaalde epische tekst een
37
uitzondering. Evenals in het Duitse taalgebied vormen de vertalingen van de
38
Lancelot en prose hiervan de eerste voorbeelden. Daarbij moet onderscheid worden
gemaakt tussen de vertalingen (Rotterdamse proza-Lancelot en Lanceloet in de
Lancelotcompilatie) en de bewerking (Lantsloot vander Haghedochte); deze laatste
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Zie M. Huby, L'adaptation des romans courtois en Allemagne (n. 28), p. 153-166 en M. Huby,
‘Veldekes Bedeutung für die Entwicklung der Bearbeitung der französischen höfischen
Romane’. In: Heinric van Veldeken. Symposion Gent 23-24 oktober 1970. Antwerpen-Utrecht,
1971, p. 166-168. Zie voor Veldekes woordelijke vertalingen van de Oudfranse rijmen C.
Minis, ‘Tekstkritische Studien über den Roman d'Eneas’. In: Neophilologus 33 (1949), p.
74-75.
Erec: zie M. Huby, ‘L'approfondissement psychologique dans Erec de Hartmann’. In: EG 22
(1967), p. 14 en 26; M. Huby, L'adaptation des romans courtois en Allemagne (n. 28), p.
153-166; M. Huby, ‘L'interprétation des romans courtois de Hartmann von Aue’. In: CCM 22
(1979), p. 23. Iwein: vgl. de hiervoor als tweede en derde vermelde studies.
Tristan: zie D. Buschinger, ‘La technique de l'adaptation chez Gottfried von Strassburg d'après
l'épisode de Rivalin et Blanchefleur’. In: Mélanges Foulon, dl. 1, p. 80-81 en D. Buschinger,
‘L'adaptation des romans courtois en Allemagne. Un exemple: “le thème de Tristan”’. In: The
spirit of the court, p. 92-93, 98, 101-102.
Vgl. de in n. 30 vermelde studies.
M. Huby, L'adaptation des romans courtois en Allemagne (n. 28), p. 166. Vgl. ook M. Huby,
‘Wolframs Bearbeitungstechniek’ (n. 30), p. 43, D. Buschinger, Le ‘Tristant’ d'Eilhart von
Oberg. Lille, 1974, p. 360, 605, 666 en D. Buschinger, ‘La technique de l'adaptation chez
Gottfried von Strassburg’ (n. 34), p. 80-81.
Representatief zijn de hiervoor geciteerde woorden van W.P. Gerritsen (vgl. n. 28). Vgl. ook
K. de Graaf, ‘The last days of Alexander in Maerlant's Alexanders Geesten’. In: Alexander
the Great in the Middle Ages. Nijmegen, 1978, p. 253: ‘Franck's remark that Maerlant stuck
scrupulously to his source (Franck 1882, LII), may be true from time to time, but I would
venture to say that it will be difficult to find more than a few sentences in AG which could be
considered as literal translations of Gautier's poem.’ Vgl. ook N. de Paepe, ‘Le roman en
moyen néerlandais’. In: J.C. Payen e.a., Le roman, p. 142-147 (met name p. 144-145).
Vgl. F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 4), p. 47. Voor de Duitse vertaling
(P-versie) is de vraag van belang of er een Oudfrans dan wel Middelnederlands origineel
moet worden aangenomen. Zie hiervoor naast de inleidingen in de eerste twee delen van de
editie-Kluge (Lancelot I-II, Berlin, 1948-1963) in chronologische volgorde: P. Tilvis,
‘Mittelniederländisches im Prosa-Lancelot I’. In: Neuphilologische Mitteilungen 52 (1951), p.
195-205; P. Tilvis, Prosa-Lancelot-Studien I-II. Helsinki, 1957; H.-H. Steinhoff, ‘Zur
Entstehungsgeschichte der deutschen Prosa-Lancelot’. Herdr. in: Arturistiek in artikelen, p.
149-163; P. Tilvis, ‘Ist der mhd. Prosa-Lancelot II (= P II) direkt aus dem Afrz. übersetzt?’
Herdr. in: Arturistiek in artikelen, p. 165-177; H.-H. Steinhoff, ‘Zum Münchener
Lancelot-Fragment (Cgm. 5250, nr. 25)’. In: WS 2 (1974), p. 254-258. Zie voor een overzicht
van de discussie O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot (n. 1), p. 21-25.
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tekst vertoont wat de bewerkingswijze betreft sterke overeenkomsten met de
Middelhoogduitse epiek. In Lantsloot vander Haghedochte kunnen immers wel
39
woordelijke overeenstemmingen aangewezen worden, maar ‘het is (...) niet mogelijk
in Lantsloot een passage van meer dan twee verzen te vinden die beantwoordt aan
40
de moderne maatstaven voor letterlijke vertaling.’ Bij de resterende twee
Middelnederlandse omzettingen van de Lancelot en prose ligt de zaak anders. De
auteurs sluiten zich zoveel mogelijk aan bij de Oudfranse bewoordingen. Het spreekt
41
voor zich dat de prozavertaler daar beter in slaagt dan de dichter van Lanceloet,
die rekening moest houden met de eisen van paarsgewijs rijmende verzen. Toch
benadert de versvertaling in de Lancelotcompilatie verbazingwekkend vaak de
42
woordelijkheid van de prozavertaling.
Bij wijze van proefboring wil ik de werkwijze van de Lanceloet-dichter nu eerst
bespreken aan de hand van één passage, waarbij zal worden geprobeerd de
totstandkoming van de vertaling zo precies mogelijk te reconstrueren. De verzen
zijn afkomstig uit het tekstgedeelte dat de strijd van hertog Cales tegen zijn
opstandige zonen bevat. Het kasteel van de hertog wordt belegerd. Hij besluit zijn
vijanden aan te vallen met een groep ridders die onder leiding staat van zijn vier
neven:
Lors vient a ses neveuz dont li uns avoit non Casibilans et ce ert li plus
jovenes et li autres avoit non Abilas et li tierz ert apelez Dyonis et li quarz
44
Dion; si les fait issir fors del chastel et dit qu'il n'aient cure d'outrage,
mais sagement aillent contre lor anemis, et cil dient que si feront il.
(M IV, LXXII, 54)
10346 Daer na es hi te sinen neven gegaen,
Daer die een af hiet Cassibilaen,
48 Die de joncste43 van sinen neven was,
Ende die ander hiet Abylas
Ende die derde Dyonele.
Hi deedse varen uten castele.
52 Hi seide: ‘Ne mict niet op overdaeden,
Mar vart al bi staeden
Jegen die vianden.’ Si seiden doe
Dat si gerne souden doen also.

Hoe is de vertaler te werk gegaan? De passage toont zijn streven naar een strikt
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Vgl. F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 4), p. 47-49; vb. op p. 47: et suist
son oste la o il lou volt mener naast Ende volgede sinen werde / Daer hine leden wilde (vs.
740-41).
F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 4), p. 47. Over een mogelijke interpretatie
van de woordelijke vertalingen als ‘points de repère’ (vgl. n. 36) heeft Van Oostrom zich niet
uitgelaten.
Vgl. M. Joye, ‘De Middelnederlandse Lancelot’, LB 66 (1977), p. 422 en O.S.H. Lie, The
Middle Dutch Prose Lancelot (n. 1), p. 144.
Voorbeelden van woordelijk vertalen bij O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot (n. 1),
p. 154-155 en B. Besamusca, ‘Het Brusselse fragment’ (n. 25), p. 309. Zie voor woordelijke
vertalingen in de Queeste van den Grale: J.C. Prins-s'Jacob, ‘The Middle-Dutch version of
La Queste del Saint Graal’. In: Ntg 73 (1980), p. 123 en 131.
De vermelding van de vierde neef ontbreekt in BN 122 en 123; vgl. par. 2.2.4.
De corrector wijzigde joncste in outste.
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woordelijke overzetting, waarbij de gebonden vorm van zijn werk met de eis van
regelmatige verslengte en gepaard rijm hem dwong de banden met het Oudfrans
45
te laten vieren. Hij hield de graad van afwijking ten opzichte van zijn origineel zo
klein mogelijk met behulp van enkele vertaaltechnische ingrepen die ik hierna
bespreek.
In vs. 10346-10347 is het tweede deel van het verspaar de
‘woord-voor-woord’-vertaling van dont li uns avoit non Casibilans (hiet lijkt mij een
woordelijke vertaling, al was ook ‘es genant’ mogelijk geweest). Het lijkt waarschijnlijk
dat vs. 10346 ná vs. 10347 tot stand is gekomen, waarbij de
‘woord-voor-woord’-vertaling van Lors vient a ses neveuz een rijmwoord opleverde
door vient niet te vertalen met ‘ginc hi’, maar door een synonieme vorm te vervangen:
es hi (...) gegaen.
De verzen 10348-10349 vormen vrijwel woord voor woord een vertaling van het
Oudfrans, met uitzondering van van sinen neven dat in vs. 10348 is toegevoegd,
vermoedelijk ten behoeve van de verslengte (zonder de woordgroep zou vs. 10348
slechts vijf lettergrepen hebben geteld). Het is van belang op te merken dat de
toevoeging geen nieuwe informatie verschaft, waardoor de afwijking ten opzichte
van het origineel zeer gering is.
Het derde verspaar, vs. 10350-10351, is eveneens grotendeels een
‘woord-voor-woord’-vertaling. De tekst wijkt af doordat ert apelez onvertaald is
gelaten en Dyonele een variant is van Dyonis om het rijmpaar met castele (vs.
10351), dat als eerste lijkt te zijn ontstaan, te completeren.
De volgende twee verzen en een gedeelte van het derde vers (vs. 10352-10354)
bevatten woorden van de hertog in de directe rede, terwijl het Oudfranse origineel
diens woorden in de indirecte rede weergeeft. Hoewel deze omzetting wellicht wijst
op een streven de vertaling levendiger te maken, lijkt ook mee te spelen dat de
betrokken Oudfranse passage zich in de directe rede eenvoudiger liet vertalen (zo
kon bijvoorbeeld de weergave van qu'il, waardoor het vers erg lang zou zijn
geworden, achterwege blijven). In vs. 10352 is het rijmwoord de woordelijke vertaling
van outrage (vgl. M IX, p. 290 en MNW 5, 2111: ‘vermetelheid’), dat werd
gecompleteerd door sagement met een kleine wijziging weer te geven als al bi
staeden (MNW 7, 1847: ‘met overleg’).
Het tweede gedeelte van vs. 10354 en vs. 10355 bevat de vertaling van et cil
dient que si feront il, waarbij van een ‘woord-voor-woord’-vertaling (‘si seiden dat si
also doen souden’) is afgeweken om het rijmpaar te kunnen bouwen op het woordelijk
vertaalde also. Het woord werd verplaatst naar het einde van vs. 10355 en aan de
woordelijke vertaling werd het vrijwel altijd bruikbare bijwoord van tijd doe
toegevoegd. Om vs. 10355 de gewenste lengte te geven, of om de bereidwilligheid
van de vier neven te benadrukken, werd ook gerne toegevoegd.

45

F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 4), p. 55. Vgl. ook M. Huby, L'adaptation
des romans courtois en Allemagne (n. 28), p. 195-196; J.H. Winkelman, ‘Diederic van
Assenede en zijn Oudfranse bron: de Floire et Blanceflor (Version Aristocratique)’. In: Ntg 77
(1984), p. 214-218; Jacob van Maerlant, Alexanders Geesten. Uitgeg. door J. Franck (n. 6),
p. LII.
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De bovenstaande hypothetische reconstructie van de totstandkoming van vs.
10346-10355 toont dat de dichter van Lanceloet over enkele vertaaltechnische
kunstgrepen beschikte die hem in staat stelden een getrouwe vertaling te realiseren.
Deze kunstgrepen ziet men voortdurend terug in zijn werk, zodat het gerechtvaardigd
lijkt om van procédé's te spreken. Men kan zich de procédé's voorstellen als punten
op een glijdende schaal die de mate van afwijking ten opzichte van het origineel
aangeeft, waarbij de uitersten worden gevormd door de
‘woord-voor-woord’-vertalingen en door de toevoegingen die in dienst staan van de
vorm. In het vervolg van deze paragraaf zal ik de door mij onderscheiden procédé's
- het zijn er meer dan uit het bovenstaande voorbeeld blijkt - systematisch
behandelen.

3.2.1. Woordvolgorde
Soms slaagt de Middelnederlandse dichter erin zijn origineel vrijwel woord voor
woord in verzen weer te geven door ten opzichte van zijn voorbeeldtekst de
46
woordvolgorde in één vers te wijzigen. De volgende voorbeelden illustreren dit
procédé:
Lors prent le chief et le lie par mi les cheveus a l'arçon de la selle
47
(M IV, LXX, 8)
5773 Agraveyn nam dat hoeft daer nare
Ende hinct an tersoen biden hare.

Il est, fait ele, niés [M IX, p. 363] le roi Artu et frere mon seignor Gavain
et est apelez Aggravain li Orguillous
(M IV, LXX, 15)
6006 ‘Artur es sijn oem, sijn broeder Walewein
Ende hi heet die verwaende Acgravein.’

Tant a fait Gueheriez par sa prouesce que tuit parolent de lui pres et loing
48

(M IV, LXXII, 61)

10609 Gaheret dede so vele daer
Dat sire af spraken verre ende naer

Andere gevallen: 5531, 5622, 5628, 5905, 6461, 7365, 8028, 8439, 9217,
9231, 9972.
Voor vs. 5773-5774 leverde de vertaling van cheveus een aantrekkelijk rijmwoord
op; omkering van de woordvolgorde zorgde er voor dat hare in rijmpositie kwam te
staan, in plaats van het equivalent van l'arçon de la selle, waarbij het veel gebruikte

46

47
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Vgl. voor de woordvolgorde in het Mnl. onder meer G.S. Overdiep, ‘Over woordschikking en
vers-rhythme in den Middelnederlandschen Ferguut’. In: TNTL 34 (1915-1916), p. 35-36;
Ferguut. Uitgeg. door G.S. Overdiep (Leiden, 1924), p. LXXXI-XCII; vooral: E. van den Berg,
Middelnederlandse versbouw en syntaxis. Utrecht, 1983, hoofdstuk 2.
S V, p. 6, r. 1. In BN 122, 12580 en Rawl. Q b 6 ontbreekt par mi les cheveus.
S V, p. 57, r. 30. K leest voor pres et loing: úberal (p. 217, r. 19).
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daer nare het rijmpaar completeerde. Deze werkwijze maakt nog eens duidelijk dat
49
de dichter in versparen gedacht moet hebben. In het tweede voor-
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W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel (n. 2), p. 90.
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beeld kon Aggravain li Orguillous woordelijk vertaald worden met ‘Acgravein die
verwaende’ (vgl. bijvoorbeeld vs. 5635: Druas le Felon (M IV, LXX, 4) is vertaald
met Dryas den Fellen), maar het wijzigen van de woordvolgorde bracht Acgravein
in rijmpositie, waardoor een rijmpaar met Walewein kon ontstaan. In het derde
voorbeeld is pres et loing niet woordelijk vertaald met ‘na ende verre’, een
woordvolgorde die blijkens een plaats in de Flovent mogelijk was (vs. 222-223: ‘Met
50
rechte was hi blide [l. onblide] ende erre, Hi was beleid na ende verre’), maar met
het veel voorkomende verre ende naer (vgl. MNW 8, 2277). Het rijmpaar werd
gecompleteerd door een bijwoord van plaats toe te voegen dat nogal eens van pas
kwam: daer.
Het komt vaak voor dat grotere passages betrokken zijn bij wijzigingen van de
51
52
woordvolgorde. Meestal gaat het om twee verzen, die veelal een verspaar vormen,
maar er kunnen ook passages aangewezen worden die meer verzen omvatten; in
die gevallen zag de vertaler zich genoodzaakt om een groter gedeelte van zijn
Oudfranse voorbeeldtekst te overzien. Ter illustratie volgen twee voorbeelden:
et s'en vait et anmoinne la damoisele. Mais quant cele voit qu'ele se part
de sa dame qui si souef l'a norrie et qu'ele s'en vait avec celui dont ele
54
quide bien morir, si conmance a faire trop grant duel (M IV, LXXI, 30)
7064 Ende hi vorde en wech die joncfrouwe,
Die begonste maken groten rouwe
53
Als sise wech begonste leden
Ende si sach dat si moeste sceden
68 Van haerre moeder ende mettien varen
Daer si seker af waent sijn tuwaren
Dat hise emmer sal slaen te doet.

Li vns a a non agrauains. et li autres Gue[r]rehes. si lez a pris Sornehan
del nuef castel. vns dez mellors cheualiers de cest pais. (S V, p. 47, r.
55
31-33)
9705 Deen es Acgravein, dander Gurrees,
Ende die beste ridder van desen lande
Houtse gevaen in sinen hande,
08 Ende wildi sinen name weten,
Hi es Sornahan geheten
Vanden Nuwen Castele (...)

Andere gevallen: 5815-5817, 6238-6241, 6242-6244, 6385-6387,
6590-6592, 7255-7258, 7684-7686, 7993-7995, 8000-8003, 8166-8168,
8230-8232, 8741-8746, 9318-9321, 9617-9619, 9824-9827, 10130-10133,
10737-10740.
50
51
52
54

53
55

Editie: G. Kalff, Middelnederlandsche epische fragmenten. Herdr. Arnhem, 1968, p. 180-203.
Vgl. B. Besamusca, ‘Het Brusselse fragment’ (n. 25), p. 309; vgl. ook M. Huby, L'adaptation
des romans courtois en Allemagne (n. 28), p. 178-181, 184 en 186.
Voorbeelden: 5558-5559, 5610-5611, 6453-6454, 6761-6762, 6882-6883, 6934-6935,
7186-7187, 7609-7610, 7645-7646, 7669-7670, 7926-7927, 8661-8662, 10099-10100.
S V, p. 20, r. 39-40. De korte versie verschilt van de lange en wordt gevolgd door BN
110, 115 en Yale. BN 122 wijkt sterk af en leest onder meer mere in plaats van dame
qui si souef l'a norrie. In K jammert de moeder (p. 162, r. 26 - p. 163, r. 3).
Lees met de corrector: hise.
M IV, LXXII, 33. De afwijkende lange versie wordt gevolgd door Yale en K.
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Het eerste voorbeeld laat zien dat de Middelnederlandse vertaler bij het zoeken
naar een passend rijmwoord bij joncfrouwe een iets groter Oudfrans geheel overzag.
In de laatste zinsnede van het Oudfranse citaat vond hij een goede aansluiting (duel:
rouwe); de vertaling van het resterende gedeelte werd aan de gewijzigde
56
woordvolgorde aangepast. Voor het tweede voorbeeld geldt hetzelfde. De laatste
57
zinsnede werd vertaald in vs. 9706, dat moest aansluiten bij de weergave van si
lez a pris, waarna de volgende verzen de vertaling van Sornehan del nuef castel
bevatten.
Uit de hiervoor besproken voorbeelden zou men kunnen opmaken dat het wijzigen
van de woordvolgorde een aspect is van de vertaaltechniek dat uitsluitend in dienst
stond van het streven naar een zo getrouw mogelijke vertaling. Dit is echter niet het
geval. Er zijn nogal wat passages aanwijsbaar waarin zinsdelen zijn verplaatst
zonder dat verstechnische redenen duidelijk aanwijsbaar zijn. In de betrokken
gevallen lijkt de woordvolgorde niet in de eerste plaats door versificatorische factoren
bepaald te zijn. Het betreft versparen waarbij de samenstellende delen zonder
moeite verwisseld kunnen worden:
58

et la pendi a .I. arbre por moult petit de mesfait. (M IV, LXXI, 25)
6864 Dat hise om ene cleine dinc
Daer na an enen boem verhinc

59

Et Guerrehes qui ia estoit tous armes y acoert (S V, p. 26, r. 32)
7642 Gurrees quamer gelopen toe
Ende hi was wel gewapent doe

Andere gevallen: 5651-5652, 6252-6253, 6372-6373, 6462-6463,
6574-6575, 6630-6631, 6774-6775, 6964-6965, 7028-7029, 7864-7865,
8030-8031.

3.2.2. Tautologie
Een verschijnsel dat veel voorkomt in epische poezie is de benoeming van één
begrip door twee woorden. Om een bekend voorbeeld te vermelden: personages
zijn vaak fel ende wreet; deze woordgroep komt onder meer voor in de Historie van
60
Troyen, Van den vos Reinaerde, Walewein en de Wrake van Ragisel. In zijn
bewerking van de Roman d'Eneas maakt Hendrik van Veldeke veelvuldig gebruik

56

57

58
59
60

Vgl. B. van den Berg, Inleiding tot de Middelnederlandse syntaxis. Groningen, 1971, p. 64:
‘In gedichten doen zich in lange zinnen soms volgorden voor die uitsluitend door de eisen
van het vers: rijm en ritme, bepaald lijken.’
De vertaling is wellicht idealiserend bedoeld: het is voor A. en G. minder schandelijk om door
de beste ridder verslagen te zijn dan door één van de beste. Vgl. voor idealisering F.P. van
Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 4), hoofdstuk 5.
S V, p. 18, r. 37. In BN 122 ontbreekt por moult petit de mesfait.
De lange versie leest qui tout esgardoit armez (M IV, LXXI, 46).
Vgl. MNW 2, 790-793 en 9, 2856-2860; aldaar ook verwijzingen naar Esmoreit, Vanden levene
ons Heren en Jan van Mandeville.
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van deze ‘méthode du dédoublement de l'expression’; het behoort tot de procédé's
van zijn vertaaltechniek. Ook bij andere dichters vormt het een aspect

61

M. Huby, L'adaptation des romans courtois en Allemagne (n. 28), p. 177.
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62

van de wijze waarop zij hun origineel weergeven. Dit geldt eveneens voor de dichter
van Lanceloet.
Niet iedere Middelnederlandse tautologie is de vertaling van één Oudfrans woord.
De Middelnederlandse dichter streeft een zo woordelijk mogelijke vertaling na en
neemt om die reden ook tautologieën over. Om bij het hiervoor gegeven voorbeeld
te blijven:
je le sentoie a cruel et a felon
63
(M IV, LXXI, 24)
6826 Ic kindene wreet ende fel

ses sires est fel et cruex
64
(M IV, LXXI, 37)
7365 Hare man es wreet ende fel
65

Naast deze overeenstemmingen zijn er ook plaatsen waar de Middelnederlandse
dichter bewoordingen in het Oudfranse origineel omzet in tautologieën. Bij de
bespreking van deze passages maak ik, overeenkomstig de traditie in het onderzoek,
onderscheid in tautologieën die gevormd worden door een combinatie van adjectiva
of adverbia, combinaties van substantiva en combinaties van verba.
Iedere categorie wordt toegelicht met één voorbeeld:
trop est cist chevaliers crueus
66
(M IV, LXX, 4)
5650 Die ridder es fel ende wreet sere

Ne doi je mie faire grant duel
67
(M IV, LXXI, 28)
6980 (...) Ne bem ic niet
Sculdich te hebbene rouwe ende verdriet

‘Je sai bien, fait ele,
62

63
64
65
66
67

Vgl. P.M. Schon, Studien zum Stil der frühen französischen Prosa. Frankfurt am Main, 1960,
p. 163-185 en 205-238 (met name p. 182-183) en L. Löfstedt, ‘La réduplication synonymique
de Jean de Meun dans sa traduction de Végèce’. In: Neuphilologische Mitteilungen 77 (1976),
p. 449-470. Het procédé komt ook voor bij de vertaling van rechtsbronnen; vgl. P. Heck,
Übersetzungsprobleme im frühen Mittelalter (n. 27), p. 9-10 (‘Doppeläquivalenz’). Zie voor
het Mnl.: J.J. Salverda de Grave, ‘Over de Mnl. vertaling van de Pèlerinage de la vie humaine’
(n. 28), p. 24-26; J.W. Muller, ‘De twee dichters van Reinaert I’. In: TNTL 31 (1912), p. 231-238
en met name p. 235; J.W. Muller, ‘Over tautologieën in het Nederlands’. In: Mélanges (...)
Salverda de Grave. Groningen etc., 1931, p. 218-232; Ferguut. Uitgeg. door G.S. Overdiep
(n. 46), p. XVIII-XIX.
S V, p. 18, r. 21. In BN 122 ontbreekt de zinsnede, Yale leest alleen cruel en K bewaart
verreter (p. 158, r. 26).
S V, p. 23, r. 25. BN 122 leest li plus faus traitres, Yale fel et desloial en K böss und
ungetrúwe (p. 166, r. 31).
Vgl. bijvoorbeeld ook vs. 5679, 8439 en 10645.
S V, p. 4, r. 29. BN 115 leest orgueilleux et cruel.
S V, p. 20, r. 5. De lezing in BN 122 wijkt sterk af; BN 12580 en Rawl. Q b 6 lezen nai
ie assez a plorer.
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(M IV, LXXI, 32)

7156 ‘Ic weet wel’, seide si, ‘ende bem seker des

Andere gevallen: 5562, 5660, 5680, 5808, 6023, 6037, 6354, 6401, 6686,
7013, 7243, 7636, 7707, 8015, 8363, 8392, 8410, 8423, 8777, 9072,
9098, 9106, 9141, 9385, 9391, 9521, 10086, 10308, 10538, 10728.

68

S V, p. 21, r. 33. In BN 122 ontbreekt de zinsnede.
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De citaten laten zien dat het vormen van tautologieën een aspect is van de
vertaaltechniek van de Middelnederlandse dichter. Vaak staat het in dienst van het
rijm (de verzen 6981 en 7156 zijn daarvan voorbeelden) maar het eerste citaat
illustreert dat dit niet altijd het geval is.
In de hiervoor besproken passages beperkt de tautologie zich tot één vers. Het
komt echter ook voor dat de dichter een tautologische uitdrukking ‘opsplitst’ en over
twee verzen verdeelt. De volgende voorbeelden illustreren zijn werkwijze:
69

cui sont cil pavillon et por quoi il sont ici tandu. (M IV, LXXI, 50)
7772 Wies sijn dese pawelgoene ende hoe
Staen si hier gerecht ende waertoe?’
70

qui a force m'a deseritee nouvelement. (M IV, LXXII, 2)
8578 Die mi niewinge met sire macht
71
Ontherft heeft met sire cracht

Lors conmance la damoisele a faire le greingnor duel del monde
(M IV, LXXI, 56)
7957 Die joncfrouwe die dat sach, mesberde
Sere ende dreef den meesten rouwe

Andere gevallen: 5563-5564, 6002-6003, 6402-6403, 6432-6433,
6502-6503, 6801-6803, 8064-8065, 8136-8137, 8152-8153, 8532-8533,
8665-8666, 8776-8777, 8880-8881, 9410-9411, 9725-9726, 9911-9912,
10082-10083, 10225-10226.
De drie voorbeelden laten zien dat tautologie nauw verbonden is met de dwingende
eis dat de Middelnederlandse verzen rijmen. Als de uitdrukking over twee verzen
verdeeld is, fungeren de samenstellende delen vrijwel zonder uitzondering als
rijmwoord. Het procédé kan zodoende geïnterpreteerd worden als een aspect van
de vertaaltechniek dat in dienst staat van het rijm; uitdrukkingen als hoe... ende
waertoe en mesberde (...) ende dreef (...) rouwe zijn hierdoor beter te verklaren dan
72
door aan te nemen dat zij zijn ontstaan uit de ‘Erklärungsbedürfnis des Übersetzers’.

3.2.3. Vervanging door een synoniem
Het derde procédé dat hier wordt behandeld, betreft de vervanging van vooral
nominale of pronominale aanduidingen door een synoniem, waarbij ik synoniem
ruim opvat als de verzameling van alle manieren waarop naar dezelfde persoon,
zaak of handeling kan worden verwezen. Ik bespreek nu eerst één passage om het
procédé te illustreren.
Gaheret wordt ontvangen door een dwerg, die kort daarna ondervindt dat zijn
heer het niet eens is met de betoonde gastvrijheid. De dwerg krijgt een pak slaag
69
70
71
72

S V, p. 28, r. 6-7. In BN 122 ontbreekt et... tandu.
S V, p. 35, r. 36. In BN 110 en 115 ontbreekt nouvelement.
Lees met de corrector: ende met.
P.M. Schon, Studien zum Stil der frühen französischen Prosa (n. 62), p. 183.
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en Gaheret deelt de ridder mee dat hij zich daardoor beledigd voelt. De ridder zegt
dat hem dat niet interesseert:
Non? fait Gueheriés. Par mon chief, vos le comparrez. (M IV, LXXII, 19).
9258 ‘Ne doedi?’ sprac die goede man,
‘Also helpe mi God, gi sult gelden dan.’
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De Middelnederlandse dichter heeft de naam Gueheriés niet overgenomen, maar
vertaald met die goede man. Men zou kunnen veronderstellen dat deze vertaling
wijst op een idealiserende tendens: de bewoordingen beklemtonen dan het
voortreffelijke karakter van de Arturridder. In een aantal andere gevallen lijkt
idealisering inderdaad een rol te spelen (vgl. par. 4.4.), maar hier ligt een meer
triviale reden voor de hand: de eis van het rijm. De wijziging stelde de dichter in
73
staat het rijmpaar man:dan te gebruiken, een combinatie die veelvuldig voorkomt.
De veronderstelling dat vervanging door een synoniem een aspect vormt van de
vertaaltechniek van de Middelnederlandse dichter wordt bevestigd in de volgende
voorbeelden die nominale en pronominale aanduidingen betreffen:
Druas le Felon qui ocist mon frere ainz qu'il poïst estre armez
74
(M IV, LXX, 4)
5635 Dryas den Fellen, die doet sloech desen
36 Ridder eer hi gewapent mochte wesen.

qui porte .I. tel escu?’ Si li devise la façon [‘wapenteken’].
75
(M IV, LXXI, 7)
6302 Die dusgedane wapinen draegt.’
Die wapine visierde hem die maegt.

et quant il a mangié et beu assez, si li prant talant de dormir.
77
(M IV, LXXI, 54)
7896 Als genoech geeten hadde die gode man,76
Hem quam grote lust van slapene an.

Andere gevallen: 6318, 6877, 6926-6927, 6987, 7842, 8020, 8434, 8858,
8866, 9167.
Het derde voorbeeld komt sterk overeen met de passage die in het begin van deze
paragraaf is besproken: de verwijzing naar de persoon is vervangen door een
synonieme nominale aanduiding, die goede man (vgl. ook vs. 8858). De dichter
heeft deze werkwijze met een opvallend enjambement toegepast in het eerste
voorbeeld. De vertaling van het Oudfranse mon frere verving hij door desen ridder,
zodat voor wesen, de vertaling van estre, een rijmwoord ter beschikking kwam:
desen. In het tweede voorbeeld maakte de Middelnederlandse dichter gebruik van
het ingesloten persoonlijk voornaamwoord van devise, dat hij weergaf met die maegt.
Uit de voorafgaande voorbeelden zou men kunnen opmaken dat het hier
besproken procédé zich beperkt tot nominale en pronominale aanduidingen. Dat is
echter onjuist. Ook bij werkwoorden, die vaak een handeling uitdrukken, en
73

74
75
77
76

man:dan: 5791-5792, 6320-6321, 6650-6651, 6708-6709, 6860-6861, 7454-7455, 8020-8021,
8068-8069, 8624-8625, 8668-8669, 8858-8859, 9154-9155, 9258-9259, 9472-9473, 9992-9993,
10607-10608; dan:man: 6112-6113, 6256-6257, 6334-6335, 6410-6411, 6666-6667.
S V, p. 4, r. 22-23. In BN 122 ontbreekt ainz... armez; in K ontbreekt de vertaling van
die zinsnede (p. 137, r. 8).
S V, p. 12, r. 22. In BN 12580 en Yale ontbreekt tel. BN 122 bewaart een afwijkende
lezing: qui a non lancelot et si deuise son escus.
S V, p. 29, r. 23-24. In BN 122 ontbreekt et... dormir.
De corrector wijzigde gode in goede.
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twee voorbeelden:
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vos n'estes mie de nostre gent et por ce ne vos aseurons nos mie. Si
sachiez, se vos plus aprochiez, nos occirrons vos et vos chevaux.’ (M IV,
78
LXXII, 47)
10134 Ende seiden: ‘Gine sijt vanden onsen niet,
Wi sullen u doeden gine vliet.’

Au matin quant li jorz parut, se leva Gueheriés et fist metre sa sele
(M IV, LXXII, 12)
8940 Des ander dages stont Gaheret op vroe
Ende dede sine gereide leggen doe

Andere gevallen: 5670, 5776, 6017, 6354, 6466, 6867, 7052, 7126-7127,
7469, 7682, 7701, 8003, 8642, 8782, 8839, 8917, 9134, 9334, 9400,
9414, 9415, 9423, 9724, 9733, 9798, 9838, 9945, 10063, 10125, 10146,
10476, 10484, 10539, 10557, 10673, 10682, 10698.
In het eerste voorbeeld werden de woorden se vos plus aprochiez niet woordelijk
vertaald, maar handig vervangen door de ontkenning van het tegendeel, gine vliet,
waarna het voorafgaande en in eerste instantie overgeslagen Oudfranse
tekstgedeelte in vs. 10134 kon worden weergegeven. In het tweede voorbeeld kon
de dichter van Lanceloet zijn verspaar bouwen op vroe:doe door quant li jorz parut
niet woord voor woord te vertalen, maar te vervangen door het synonieme bijwoord
van tijd vroe. Dit komt in het hier onderzochte tekstgedeelte nog een keer voor:

Quant li iors aparut a lendemain. li cheualiers fist a Gaheriet oir messe a
79
vn hermitage qui pres diluec estoit (S V, p. 43, r. 17-18)
9334 Des ander dages quam die ridder vroe
Ende leidde Gaheretten doe
36 Tere hermitage die daer bi was,
Daer hem der heremite messe las.

Hoewel vervanging door een synoniem een aspect is van de wijze van vertalen en
niet bedoeld lijkt om inhoudelijk af te wijken van de Lancelot en prose, is het mogelijk
dat de wijzigingen een bepaald effect teweeg kunnen brengen. Het lijkt er soms op
dat de Middelnederlandse vertaling explicieter is dan de Oudfranse tekst. Ter
toelichting geef ik één voorbeeld:
et s'en torne tout le chemin qu'il estoit venu. (M IV, LXXI, 32)
7126 Ende si namen hare vart
Ter joncfrouwen moeder wart.

In het Middelnederlands is precies aangegeven waar de ridder en de geredde
jonkvrouwe heengaan, hetgeen in de Lancelot en prose impliciet blijft, hoewel
daaraan toegevoegd dient te worden dat de Oudfranse versie aan duidelijkheid
niets te wensen overlaat. Tegenover dit voorbeeld dat de passages illustreert waarin
Lanceloet explicieter is, staan echter vertalingen waaruit valt op te maken dat
78
79

S V, p. 52, r. 28-30. In BN 12580 en Rawl. Q b 6 ontbreekt et por... sachiez; in BN 110
en 115 ontbreekt et vos chevaux.
M IV, LXXII, 21. In de lange versie ontbreekt a lendemain.
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vervanging door een synoniem geen expliciterend effect beoogde. Het volgende
voorbeeld laat dat zien:
Tant ont ale li .iij. frere quil vindrent au castel que li dus tenoit.
80
(S V, p. 52, r. 25)
10124 Die III broederen reden
So verre dat si quamen ter steden
Daer die hertoge was doe.

80

M IV, LXXII, 47. Ook in Yale ontbreekt li .iij. frere.
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3.2.4. Van woord naar vers
In de Wrake van Ragisel is vs. 408, Doe antwerde die riddre hem, de weergave van
81
fait cil. De Oudfranse woorden zijn ‘uitgelopen tot een geheel vers.’ Dit is een
aspect van de vertaaltechniek van de Wrake-dichter dat eveneens voorkomt in
82
Lanceloet. Veelvuldig vindt men één of twee Oudfranse woorden in de vertaling
terug als een volledig vers.
De Middelnederlandse dichter toont geen voorkeur voor een bepaalde woordsoort
als hij woorden weergeeft door een vers. Zowel substantieven als adverbia en verba
komen in aanmerking voor dit procédé. Ter illustratie volgt een aantal voorbeelden:
83

et chevauche tout le jor et l'andemain (M IV, LXXI, 66)
8324 Ende hi reet al dore dien dach
Ende dien andren diere na gelach

tant qu'il vos conquerra
84
(M IV, LXXI, 28)
6996 Toter wilen ende tien tide
Dat hi u gewint met stride

Sivez moi, car je voil joster a lui (M IV, LXXII, 57)
10442 Ic bidde u dat gi mi volget al,
Want ic jegen hem joesteren sal

Andere gevallen: 6318, 6817, 7310, 7315, 7513, 7877, 7928, 8023, 8158,
8241, 8261, 8283, 8759, 8953, 9153, 9219, 9231, 9284, 9509, 9592,
9836, 9916, 10077, 10461, 10515, 10623.
Dit aspect van de vertaaltechniek speelt een belangrijke rol bij de weergave van
directe en indirecte rede. Het zal in paragraaf 3.2.5. dan ook uitgebreid aan de orde
komen. Hier volsta ik met twee voorbeelden:
Estes vos donc, fait ele, des chevaliers erranz de la meson le roi Artu? Dame, fait il, oïl.
86
(M IV, LXXI, 57)
8021 ‘Siedi vanden wandelen85 ridders dan
Van Arturs hove?’ Hi seide hare
Dat hi een vanden ridders ware.
81
82
83
84
86

85

Vgl. W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel (n. 2), p. 89.
Vgl. ook de voorbeelden bij M. Joye, ‘De Middelnederlandse Lancelot’ (n. 41), p. 405-406 en
418.
S V, p. 33, r. 28. In K is et l'andemain niet vertaald: und reyt allen den tag (p. 181, r.
13)
S V, p. 20, r. 10. BN 110, 115 en Yale volgen de afwijkende korte versie; BN 122, 12580
en Rawl. Q b 6 lezen i.p.v. conquerra: rescourra.
S V, p. 30, r. 33-34. De lezing in BN 122 wijkt sterk af; in BN 12580 en Rawl. Q b 6
ontbreekt des chevaliers erranz; in Yale ontbreekt fait il en wordt voor erranz, evenals
in K (p. 176, r. 29) auentureus gelezen.
Lees met de corrector: wandelenden.
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Iou vous tendrai fait elle tele conuenence. (S V, p. 32, r. 6)
8158 Die vrouwe gaf hem daer af antworde:
‘Ic sal u daer af houden vorwarde

Het komt een enkele keer voor dat de weergave van één of twee Oudfranse woorden
meer dan één vers heeft opgeleverd, zoals het volgende voorbeeld laat zien:

87

M IV, LXXI, 61. De zinsnede ontbreekt in BN 122 dat een sterk verkorte lezing bevat;
Yale leest beau in plaats van tele.
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si ne porrai pas fere a ma volenté de la terre que j'ai conquise par ma
prouesce? Certes si ferai
88
(M IV, LXXII, 42)
10002 ‘Ne magic niet dat mi behaget
Metten lande dat ic hebbe bejaget
Met mire cracht? Entrouwen, ic sal
Daer mede doen minen wille al.

Het Oudfranse Certes si ferai is in de vertaling uitgegroeid tot anderhalf vers. De
werkwijze van de dichter lijkt duidelijk: de betekenis van de Oudfranse zinsnede is
in het Middelnederlands geëxpliciteerd met de bedoeling gebruik te kunnen maken
89
van het vertrouwde rijmpaar sal:al. Dit procédé kan ook in een andere passage
aangewezen worden:
L'andemain par matin manda la dame Guidan, le serorge a la damoisele
90

(M IV, LXXII, 23)

9374 Des ander dages wel tilike
Sende die vrouwe haestelike
76 Enen bode die tote Gindan ginc,
Die was der joncfrouwen swaselinc.

De Middelnederlandse dichter heeft, waarschijnlijk onder invloed van serorge =
swaselinc, de handeling manda, ‘berichtte’, geëxpliciteerd, waardoor hij beschikte
over het rijmpaar ginc:swaselinc.

3.2.5. Directe en indirecte rede
Bij het vertalen van passages in de directe en indirecte rede maakte de
Middelnederlandse dichter gebruik van verscheidene procédé's. Soms gaf hij de
Oudfranse vermelding van een spreker weer in een geheel vers, zoals hiervoor al
is opgemerkt. Het komt ook voor dat hij een inquitformule weglaat. Daarnaast zet
hij vaak, om te voldoen aan verstechnische eisen, indirecte rede om in directe, of
omgekeerd. Deze concentratie van procédé's rond de passages met dialogen
rechtvaardigt een afzonderlijke bespreking.
Het vermelden van een spreker wordt door de Middelnederlandse dichter vaak
gebruikt om tot een geheel vers te komen. De volgende voorbeelden illustreren dat
nog eens:
si vient a Sorneham et li dit:
91
(M IV, LXX, 15)
5979 Ende lieper met groter haesten toe
80 Ende si sprac Sornahanne dus ane:
88
89
90
91

S V, p. 51, r. 12-13. BN 12580 en Rawl. Q b 6 voegen na prouesce in: et li fuiz distrent
que non.
In het hier onderzochte tekstgedeelte komt sal:al 17 maal voor, al:sal 4 maal.
S V, p. 43, r. 32-33. In BN 12580 en Rawl. Q b 6 ontbreekt par matin.
S V, p. 8, r. 19. In BN 12580 en Rawl. Q b 6 ontbreekt et li dit; BN 122 bewaart een
afwijkende lezing.
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Or nos en irons donc, fait Guerrehés (M IV, LXXI, 31)
7117 Doe sprac toter joncfrouwen Gurrees:
‘Nu sullen wi weder thuus wart keren

Andere gevallen: 5644, 5675, 5708, 5780, 5818, 5987, 6005, 6083, 6171,
6915, 7334, 7363, 7769, 8020, 8290, 8292, 8573, 9797, 10217, 10296.

92

S V, p. 21, r. 20-21. BN 115: or nous en retoner; in BN 122 ontbreekt Or... donc.
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Als de vertaler dit procédé een aantal malen vlak achter elkaar toepast, ontstaat
een dialoog die minder levendig is dan in de Lancelot en prose. De volgende passage
is hiervan een duidelijk voorbeeld:
et il ne li respont mot, ainz resgarde le nain et li dist: ‘As tu herbergié cel
chevalier? - Sire, [fet il] oïl. - Et par quel congié fust ce? [fet il] - Sire, [fet
il], por ce que je cuidoie qu'il vos pleust, car autrement ne l'eusse je mie
93
herbergié. - Par mon chief, fait il, mal le feis! (M IV, LXXII, 18)
9226 Hine antworde hem niet sonder waen,
Mar hi sprac dus toten naen:
28 ‘Nu sech ende mac mi vroet des
Ochtu den ridder die hier es
Geherberget hebs tavont mere.’
Die naen antworde: ‘Jay ic, here.’
32 ‘Bi wies orlove?’ sprac die ridder fel.
Die naen antworde: ‘Ic waende wel
Dat u wille hadde geweest, here,
Anders ne haddict gedaen nemmere.’
36 Die ridder seide toten naen:
‘Du hevest ter quader tijt gedaen.
94

De Middelnederlandse dichter handhaaft weliswaar de dialoog, maar besteedt
telkens meer woorden aan de aanduiding van de spreker dan het origineel. In vs.
9236 is fait il zelfs tot een heel vers uitgelopen. Dit veroorzaakt een wat trager
verloop van de dialoog.
Men zou kunnen veronderstellen dat de sprekersvermeldingen zijn aangebracht
95
met de bedoeling de dialoog voor een luisterend publiek overzichtelijk te maken.
Dat kan het geval zijn geweest, maar het lijkt mij aannemelijker dat de vertaler wilde
voldoen aan verstechnische eisen. Een belangrijk argument tegen de eerste
veronderstelling wordt namelijk gevormd door een groot aantal passages waar de
96
sprekersaanduiding is weggelaten. Drie voorbeelden ter illustratie:
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S V, p. 42, r. 14-18. In de weergave van de dialoog lassen de geraadpleegde
handschriften op onderling niet overeenkomende plaatsen sprekersvermeldingen - fait
il - in, die we denkelijk op rekening van de verschillende kopiisten mogen schrijven. In
BN 115 ontbreekt Et par... ce, in BN 122 Sire, por ce... herbergié.
De dichters van de Wrake van Ragisel en Lantsloot vander Haghedochte behouden de dialoog
vaak niet. Vgl. W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel (n. 2), p. 145-146 en F.P. van Oostrom,
Lantsloot vander Haghedochte (n. 4), p. 169-170. Vgl. voor de ‘Wechselrede’ I. Nolting-Hauff,
Die Stellung der Liebeskasuistik im höfischen Roman. Heidelberg, 1959, p. 66-67; zie ook
W.J.A. Jonckbloet, Over Middennederlandschen epischen versbouw. Amsterdam, 1849, p.
152.
Vgl. F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 4), p. 176-177.
Vgl. voor dit procédé ook G. Kalff, Middelnederlandsche epische fragmenten (n. 50), p. 187;
W.J.A. Jonckbloet, Over Middennederlandschen epischen versbouw (n. 94), p. 151; Ferguut.
Uitgeg. door G.S. Overdiep (n. 46), p. XVII; Penninc en Pieter Vostaert, De jeeste van
Walewein en het schaakbord. Uitgeg. door G.A. van Es. Zwolle, 1957, p. 371.
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Il est, fait ele, niés le roi Artu et frere mon seignor Gauvain et est apelez
Aggravain li Orguillous. - Damoisele, fait il, puis que otroié le vos ai, il ne
morra meshui par moi
(M IV, LXX, 15-16)
6005 Die joncfrouwe antworde Sornahanne:
‘Artur es sijn oem, sijn broeder Walewein
Ende hi heet die verwaende Acgravein.’
8 ‘Joncfrouwe, na dien dat ict hebbe u
Geloeft, hine sal niet sterven nu.

‘Damoisele, vos souvient il de la derrienne parole que vos me deistes? Sire, fait ele, [oïl] mes por quoi le dites vos? - Jel di, fait il,
97
(M IV, LXXI, 16)
6543 ‘Joncfrouwe, mach u gedinken der worde
44 Die gi lest spraect jegen mi?’
‘Jaet wale, here, wat woudi?’
Hi sprac: ‘Ic segt u, joncfrouwe.

si li dist: ‘Que est ce, dame? Est il ainsi? - Sire, fait ele, oïl, Deu merci (M
98
IV, LXXI, 65)
8278 Hi sprac: ‘Vrouwe, eist nu dus ter tijt?’
‘Jaet here, God sijs gebenedijt

Andere gevallen: 6218, 6292, 6306, 6347, 6596, 6606, 7467, 8300, 8830,
9646.
De drie voorbeelden maken duidelijk dat het weglaten van sprekersvermeldingen
geen afbreuk doet aan de begrijpelijkheid: in alle gevallen blijkt uit het antwoord dat
een andere persoon spreekt; woorden als Joncfrouwe (6008) en here (6545 en
8279) zorgen daarvoor.
Het weglaten van sprekersaanduidingen resulteerde in een dialoog die vlotter,
flitsender, levendiger werd, maar ook bij dit procédé gaat het om een effect dat niet
bewust is nagestreefd, zoals de hiervoor besproken tot een geheel vers uitgelopen
sprekersvermeldingen duidelijk maken. Men dient het procédé allereerst te
beschouwen als een aspect van de vertaaltechniek: om verstechnische redenen
kwam het de dichter soms beter uit als hij de sprekersvermeldingen achterwege
liet. Soms speelde de verslengte hierbij een rol, zoals het volgende voorbeeld
illustreert:
je l'ocirrai ou il moi, se je le truis de si grant crualté com vos dites. - Or
vos doint Dex, fet il, greignor joie que je n'i oi (M IV, LXX, 4-5)
5659 Ic salne doet slaen, ocht hi mi,
60 Op dat hi so wreet ende fel si
Alse gi mi hebt doen verstaen.’
‘God die moet u wel doen vergaen
Ende moeter u meerre bliscap af
64 Geven dan hire mi af gaf
97
98

S V, p. 15, r. 18-20. In de lange versie, BN 12580 en Rawl. Q b 6 ontbreekt oïl.
S V, p. 33, r. 12-13. In plaats van Est il ainsi leest K: Gedenckt ir also hie zu syn und
mich zu lassen?’ (p. 180, r. 24-25).
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In het Middelnederlands is de wijziging van spreker niet aangegeven. De cor-

99

Dit hoeft geen ingreep van de vertaler te zijn: ook in Yale ontbreekt fet il. Vgl. eveneens K,
p. 137, r. 17-18: Nů geb uch got (sprach der ritter) gross freud und sigk.
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rector vond de lezing van de kopiist echter ontoereikend en maakte in vs. 5663
duidelijk wie er aan het woord was:
‘God die moet u wel doen vergaen,’
Sprac die ridder, ‘ende moeter u meerre bliscap af
Geven dan hire mi af gaf

De toevoeging van de corrector zou een uitstekende vertaling kunnen zijn van fait
li chevaliers - zoals BN 122 leest - maar zij veroorzaakt een opvallend lang vers.
Het is voorstelbaar dat de Middelnederlandse dichter op grond van deze overweging
soms koos voor het weglaten van de sprekersvermeldingen.
Hiermee is de houding van de Middelnederlandse dichter ten opzichte van de
dialogen nog niet volledig beschreven. De vertaler drukt niet alleen zijn stempel op
de sprekersvermeldingen, ook de woorden van de personages zijn nogal eens aan
wijzigingen onderhevig. Hoewel hij zich meestal conformeert aan het Oudfranse
gebruik van directe en indirecte rede, kunnen passages aangewezen worden waar
dat niet het geval is. Huby heeft dergelijke afwijkingen, die bij Hendrik van Veldeke
en Hartmann von Aue zeer frequent voorkomen, verklaard vanuit de grondhouding
van de bewerker, die zich voortdurend afzet tegen zijn voorbeeldtekst: ‘On ne peut
s'empêcher de dire que c'est la nature du texte à adapter qui justifie l'attitude de
l'adaptateur ou l'explique: quand l'auteur français a mis le style direct, l'Allemand
100
emploie le style indirect et vice versa.’ Bij de Middelnederlandse dichter lijken
verstechnische overwegingen een belangrijke rol te hebben gespeeld.
Ik begin het overzicht met de wijzigingen van Oudfranse directe rede naar
Middelnederlandse indirecte weergave:
Et Guerrehés demanda a Saigremor s'il oï nouveles de ce qu'il vont
101
querant. - Nenil voir, fait il. (M IV, LXXI, 47)
7689 Tirst dat Sagramor opten wech es,
Vragedi Gurrees thant
Ocht hi noch iet ondervant
92 Van dien dat si sochten tien stonden.
Hi sprac hine hadder niet af vonden.
102

Et coment a il non, damoisele? fait Guerrehés. (M IV, LXXI, 51)
7810 Doe vragede Gurrees hare
Hoe haers broeder name ware.

si la salue et ele lui. ‘Sire, fait ele, qui estes vos?’ (M IV, LXXII, 1)
8551 Hi groettese metter vart.
52 So dede si hem ende daer nare
Vragede si hem wie hi ware.

Andere gevallen: 6304-6305, 6408-6409, 6632-6635, 6892-6894,
7462-7463, 7484-7487, 7498-7499, 7774-7775, 8022-8023, 8355-8356,
8558-8559, 8768-8769, 8778-8779, 8800, 9846-9847, 10132-10133.
100
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M. Huby, L'adaptation des romans courtois en Allemagne (n. 28), p. 331-350; citaat op p.
332.
S V, p. 27, r. 16-18. In BN 12573, 12580 en Rawl. Q b 6 stelt Saigremor de vraag.
S V, p. 28, r. 23-24. Yale leest font il i.p.v. fait G.; in BN 122 ontbreekt de zinsnede.
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In het eerste voorbeeld lijkt voor de wijziging geen verstechnische reden aanwezig;
‘Hi sprac: ic ne hebber niet af vonden’ is in het Middelnederlands zeer wel mogelijk.
De andere twee voorbeelden laten zien dat er meer aan de hand kan zijn. In beide
gevallen maakte de indirecte rede mogelijk dat ware in rijmpositie terechtkwam,
waardoor de dichter gebruik kon maken van een van de veelvuldig voorkomende
103
rijmcombinaties hare:ware, openbare:ware, dare:ware en nare:ware.
De vertaler zet ook vaak passages om van de indirecte naar de directe rede. Dit
procédé is voor de Wrake van Ragisel en de Ferguut in verband gebracht met het
104
streven het verhaal te intensiveren of te verlevendigen. In Lanceloet staat het
procédé in dienst van de versificatie:
et il dist qu'il est de la meson le roi Artu et a non Saigremor li Desreez.
‘Mais or me di
105
(M IV, LXXI, 49-50)
7769 Sagramor antworde daer nare:
‘Ic bem van Arturs hove seggic di
Ende hete Sagramor. Nu sech mi
106

Et ele dist que si fera ele, si l'an mercie moult (M IV, LXXI, 52)
7838 Si seide: ‘Ic sal also doen, here,’
Ende si dankede hem sere

Gaheriés dist, puis qu'il est ainsi, il ne li chaut qui contre lui viengne.
(M IV, LXXII, 6)
8749 Garehet antworde vriendelike:
‘Here, na dien dat aldus si,
Mine roke wiere come jegen mi.’

Andere gevallen: 6674, 7053-7054, 7057, 7089, 7163-7164, 7330-7333,
7452-7454, 7502, 7560-7563, 7717, 7723, 8000-8003, 8033-8034,
8042-8043, 8100-8103, 8212-8214, 8226-8229, 8341-8343, 8557,
8918-8919, 9144-9145, 9295-9298, 9324, 9392-9394, 9581, 9616-9619,
9876-9880, 9968-9971, 10223.
In het eerste voorbeeld kan de vertaling van mais or me di aanleiding zijn geweest
voor de wijziging van indirecte naar directe rede. De vertaler vulde het rijmpaar aan
met seggic di, waardoor een weergave in de directe rede noodzakelijk werd. Het
derde voorbeeld toont eveneens de rol van mi bij de weergave in de directe rede.
De vertaling van est, si, riep als het ware, gezien de Oudfranse zinsnede die vertaald
moest worden, mi op; de wijziging van indirecte naar
103
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Het rijmwoord waren wordt voor dat doel slechts één maal gebruikt: vs. 7774-7775.
Karakteristiek voor de grote gebruikswaarde van ware zijn de vss. 7336-7337. Een mededeling
van de verteller, Et ele li otroie (M IV, LXXI, 37) is in de indirecte rede weergegeven, met
ware in rijmpositie: Die joncfrouwe antworde daernare / Dat dat wel hare wille ware.
Vgl. W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel (n. 2), p. 95, n. 72, p. 106, 149 en Ferguut. Uitgeg.
door E. Rombauts, N. de Paepe en M.J.M. de Haan. 's-Gravenhage, 1982, p. 35. Opmerkelijk
is de voorkeur voor de indirecte rede in de Mnl. prozavertaling van de Pèlerinage de la vie
humaine (p. 30-31, n. 28), die door Salverda de Grave ‘droog en dor’ (p. 17) wordt genoemd.
S V, p. 28, r. 5-6. De lezing in BN 122 wijkt sterk af.
S V, p. 28, r. 32-33. De lezing in BN 122 wijkt sterk af.
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directe rede bracht mi in rijmpositie. Ook de verzen 7057, 9392-9394 en 9876-9880
vormen treffende voorbeelden van dit procédé.
Een ander woord dat nauw samenhangt met de wijziging van indirecte naar directe
107
rede is here. Het was uitermate bruikbaar in rijmpositie. Als de vertaler de woorden
van een spreker in de directe rede weergaf, kon hij here als aanspreekvorm in
rijmpositie plaatsen. Het tweede citaat illustreert dit procédé. In de verzen 7502,
7560-7563, 7717, 8226-8229 en 9616-9619 handelde de vertaler op gelijke wijze.
Verstechnische factoren hebben niet alleen het gebruik van de directe of indirecte
108
rede beïnvloed, ook bij overglijding - de term is van Heeroma - spelen zij een rol.
Dit stijlkenmerk, waarbij de woorden van een personage eerst in de indirecte rede
worden weergegeven waarop een onaangekondigde overgang volgt naar de directe
rede, of, wat minder vaak voorkomt, de woorden van een personage eerst in de
directe rede worden gepresenteerd met een overgang naar de indirecte rede, komt
onder meer voor in Ferguut, Van den riddere metter mouwen, Moriaen, Karel ende
Elegast en Lantsloot vander Haghedochte. Volgens Schröder is het een stijlmiddel
‘um schwerfällige Perioden abhängiger Rede zu meiden und die Erzählung lebendiger
zu gestalten’ (p. 78-79).
De dichter van Lanceloet maakt eveneens gebruik van overglijding. Daarbij betreft
het nogal eens passages die in het Oudfrans in de directe rede zijn weergegeven,
terwijl het in de vertaling vrijwel altijd gaat om overglijding van de indirecte naar de
109
directe rede. In het volgende voorbeeld wijst de formule God weet
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In het hier onderzochte tekstgedeelte bevindt here zich 70 maal in rijmpositie. Karakteristiek
zijn de ingevoegde verzen 7322-7323, waar het rijmwoord here van groot belang is voor de
weergave in de directe rede: ‘Die joncfrouwe beette van haren perde / Ende bat Gurrees doe
herde / Ende seide tot hem: ‘Lieve here, / Ic bidde u dat gi herberget tavont mere’.
K. Heeroma, Moriaen, Lantsloot en Elegast luisterend gelezen, Leiden, 1973, p. 92-98,
136-140. Vgl. ook W. Schröder, ‘Übergänge aus oratio obliqua in oratio recta bei Wolfram
von Eschenbach’. In: Festschrift für Ingeborg Schröbler zum 65. Geburtstag. Tübingen, 1973,
p. 70-92. Daarnaast: F.A. Stoett, Middelnederlandsche spraakkunst. Syntaxis. Reprint
's-Gravenhage, 1974, par. 362; Ferguut, ed. G.S. Overdiep (n. 46), p. XVI; F.P. van Oostrom,
Lantsloot vander Haghedochte (n. 4), p. 65; J. Frappier, Etude sur La Mort le Roi Artu. Genève,
1972, p. 392-393. In Van den riddere metter mouwen is de overglijding in vs. 60-61 (vgl. ed.
De Haan e.a. Utrecht, 1983) in de ogen van Heeroma ‘pure willekeur’. Hij merkt op ‘dat de
dichter door het inschakelen van een stijltruc enkel naar een gemakkelijk rijmwoord toe
schreef.’ (vgl. K. Heeroma, Moriaen, Lantsloot en Elegast, p. 97.)
Een wijziging waarbij het Oudfrans in de indirecte rede is gesteld komt hoogst zelden voor.
Een voorbeeld: vs. 9854-9861, een passage met overglijding van indirecte naar directe rede,
is de vertaling van Oudfranse indirecte rede (M IV, LXXII, 38). Het is echter zeer wel mogelijk
dat hier sprake is van tekstcorruptie: als Wine in vs. 9860 een afschrijffout is voor Sine,
hetgeen voorstelbaar is, bevatte ook het Middelnederlands oorspronkelijk een weergave in
de indirecte rede. Men dient te bedenken dat kopiisten vaak ingrijpen bij passages waarin
sprake is van overglijding. Vgl. W. Schröder, ‘Übergänge’ (n. 108), p. 80-83 en A.M. Duinhoven,
Bijdragen (n. 8), dl. 1, p. 349 (n. 107) en dl. 2, p. 222-227, 247, 249-252 en 370-373.
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(vs. 10058), die in de indirecte rede niet op haar plaats is, naar een wijziging in
dienst van de vorm:
Certes, fait Gueheriez, de la perte au duc est domages, car moult est
prodons et larges et en aucun leu vi je ja que l'an le prisoit bien de
chevalerie. Si vos di vraiement qu'il me poise qu'il n'a le plus bel de la
bataille et si m'aïst Diex, se j'en venoie en leu, je li aideroie de mon pooir.’
111

(M IV, LXXII, 44)

10052 Gaheret seide dat scade was
Van des hertogen verliese, dor das
Dat hi goet was ende melde mede,
110
Ende hi hadde te sulker stede
56 Gesien dar menne prijsde sere
Van ridderscape ende hem sprac ere,
‘Ende quam ic daer, God weet,
Ic soude hem willen helpen gereet.’
112

Andere gevallen: 7774-7791, 9188-9195, 9364-9372.

Het komt ook voor dat overglijding in de Lancelot en prose door de
Middelnederlandse dichter gewijzigd wordt. In vrijwel alle gevallen gaat het om een
Oudfranse overgang van de indirecte naar de directe rede, terwijl het
113
Middelnederlands de directe rede bevat:
Et il prie maintenant au signor de laienz qu'il li en doinst .I., s'il li plaist,
‘car ce fu je, fait il, dont il out la poor si grant qu'il s'anfoï
115
(M IV, LXXI, 10)
6367 Gurrees bat den here na desen
68 Ende sprac: ‘Ic bidde, here, dat gi
Hem een part geeft om die minne van mi,
Bedi ic was die ghene van wien
114
Was vervart dat hi ginc vlien
116

Andere gevallen: 6430-6433, 8408-8413, 9897-9905, 10206-10208.
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S V, p. 51, r. 33-37. BN 115 voegt na larges toe: et courtois. In BN 12580 en Rawl. Q
b 6 ontbreekt het grootste gedeelte: car moult... Diex.
Lees met de corrector: hadden.
In één geval veroorzaakt de corrector de overglijding. In vs. 10042-10051 worden de
woorden van de man die Agravein en zijn broers onderdak biedt in de indirecte rede
weergegeven (vgl. M IV, LXXII, 44: directe rede). De corrector plaatste voor vs. 10051
de leesaanwijzing here, ter aanduiding van het begin van directe rede; vgl. M. Draak,
De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot. 2e dr. Amsterdam, 1977, p.
43.
Een uitzondering wordt gevormd door de verzen 10406-10411: de Oudfranse overglijding (M
IV, LXXII, 56) is vertaald in de indirecte rede.
S V, p. 13, r. 14-15. In BN 122 ontbreekt car... s'anfoï.
Lees met de corrector: Hi was.
In vs. 8453-8461 vindt overglijding plaats van indirecte naar directe rede bij vs.
8459-8460. In het Oudfrans (M IV, LXXI, 68) is ook sprake van overglijding, maar op
een ander moment, corresponderend met vs. 8454-8455.
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De wijziging van overglijding naar directe rede zal zijn veroorzaakt door de
rijmmogelijkheden van mi. Het gebruik van dit rijmwoord lag voor de hand, aangezien
het Oudfrans de woorden van Gurrees ten dele in de directe rede weergeeft. Doordat
s'il li plaist met de parafrase om die minne van mi in de vertaling werd opgenomen,
moest de gehele passage in de directe rede worden omgezet.

3.2.6. Bekortingen
In de proloog van Floris ende Blancefloer heeft Diederic van Assenede zich uitgelaten
over twee procédé's die een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van een
Middelnederlandse vertaling in verzen: Men moet corten ende linghen / Die tale,
sal mense te rime bringhen (vs. 19-20). Het gaat Diederic hier om het bekorten dan
wel uitbreiden van zijn tekst ten einde te kunnen voldoen aan de vormeis van
117
paarsgewijs rijmende Middelnederlandse verzen. Vanzelfsprekend vallen deze
twee aspecten van de vertaaltechniek ook te onderscheiden in de Middelnederlandse
versvertaling van de Lancelot en prose. Paragraaf 3.2.7. is gewijd aan het linghen,
de uitbreidingen; het corten behandel ik eerst.
Vormeisen zullen vaak hebben geleid tot het onvertaald laten van één of meer
woorden die vrijwel niets bijdragen aan de inhoud. De Graaf heeft deze
veronderstelling voor Maerlants Spiegel Historiael als volgt onder woorden gebracht:
‘Ook [namelijk evenals bij de uitbreidingen, B.B.] bij de weglatingen zullen de eisen
die de versbouw aan Maerlant stelde, van veel belang geweest zijn. Vooral de vele
kleinere weglatingen die qua inhoud weinig om het lijf hebben, zijn waarschijnlijk
vaak veroorzaakt doordat bepaalde eigenaardigheden van het vers, zoals de lengte,
het aantal heffingen en het rijm, de vertaler in zijn mogelijkheden hebben beperkt.
Hoe meer woorden Maerlant onvertaald gelaten heeft, hoe groter de kans dat de
inhoud daarbij zwaarder gewogen heeft dan de beperkingen opgelegd door de
118
versbouw.’ Voor de versvertaling van de Lancelot en prose kan op karakteristieke
119
voorbeelden van het procédé van de bekortingen gewezen worden:

117

118

119

Vgl. voor deze interpretatie J.H. Winkelman, ‘Diederic van Assenede en zijn Oudfranse bron:
de Floire et Blanceflor (Version Aristocratique)’ (n. 45), p. 214-218. Volgens G.C. Zieleman,
‘De versifikatie van de “Limburgse Aiol” en “Van sente Lutgart”’. In: TNTL 103 (1987), p.
81-118 dient men onder te rime bringhen zowel het rijm als ‘de finale cadens’ te verstaan (p.
98).
K. de Graaf, Alexander de Grote in de Spiegel Historiael (n. 10), p. 60. Een samenvatting van
de studie van De Graaf vindt men in J.B. Voorbij, ‘The history of Alexander the Great in Jacob
van Maerlant's Spiegel Historiael’. In: Vincent of Beauvais and Alexander the Great. Studies
on the ‘Speculum Maius’ and its translations into medieval vernaculars. Ed. by W.J. Aerts,
E.R. Smits and J.B. Voorbij. Groningen, 1986, p. 57-84.
Vgl. ook M. Joye, ‘De Middelnederlandse Lancelot’ (n. 41), p. 425 en O.S.H. Lie, The Middle
Dutch Prose Lancelot (n. 1), p. 157-159.
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Atant remonte Guerrehés et prant sa lance et son escu et s'en torne tout
120
le chemin (M IV, LXXI, 32)
7124 Gurrees sat weder op thant
Ende nam sine glavie in die hant
Ende si namen hare vart

je les garantirai si les .II. frans chevaliers qu'il n'avront garde de mort.’ (M
121
IV, LXXI, 43)
7549 ‘Ic gelove Gode bi mire trouwe
Dat ic die ridders sal van dien
Bescermen, dat hem niet sal messcien.’

Par foi, fait ele, l'en les puet bien nomer: ce est mes sires Lanceloz del
Lac et Boorz li Essilliez et Lyonniaux ses freres; tuit cil .III. sont mi cousin
122
presque germain (M IV, LXXI, 65)
8302 ‘Men machse wel nomen, nu hort:
Lanceloet van Lac ende Behort
4 Ende Lioneel. Dese drie sijn
Herde na die mage mijn

De weglatingen in de drie voorbeelden zijn voor het verhaalde van weinig belang.
In het eerste citaat deelt het Oudfrans mee dat Guerrehés zich weer bewapent. Dit
is ook in het Middelnederlands het geval; de vertaling van et son escu zou tot een
heel lang vers hebben geleid. In het tweede voorbeeld zou vs. 7550 door de vertaling
van .II. frans onnodig lang geworden zijn; onnodig omdat de welwillende houding
van de jonkvrouwe die aan het woord is tegenover de ridders uit het verhaalde al
overduidelijk blijkt. In het derde voorbeeld zijn de bijnaam van Bohort en de
aanduiding van zijn familierelatie met Lioneel onvertaald gebleven. De verstechnische
overwegingen lijken in dit geval tot verlies aan informatie te hebben geleid, maar
dat is schijn. Men mag aannemen dat het middeleeuwse publiek vertrouwd was met
123
de verwantschap van Lancelot, Bohort en Lioneel.
Een opsomming die recht doet aan de frequentie van de bekortingen in de
Middelnederlandse versvertaling van de Lancelot en prose zou vele bladzijden in
124
beslag nemen en weinig toevoegen aan ons inzicht in dit procédé. Ik wil om die
reden volstaan met een kleine, representatieve selectie. De weggelaten woorden
zijn in de citaten gecursiveerd; een vergelijking met het vermelde vers zal de plaats
van de bekorting verduidelijken:
120
121
122

123
124

S V, p. 21, r. 23-24. De zinsnede ontbreekt in BN 122.
S V, p. 25, r. 36. In Yale ontbreekt de mort.
S V, p. 33, r. 19-21. In de korte versie ontbreekt tuit. In Rawl. Q b 6 en BN 12580
ontbreekt Par foi. De Oudfranse kopiisten hebben nogal moeite gehad met de
opsomming. In BN 12573 werd na lanceloz eerst li essil afgeschreven en vervolgens
doorgestreept. BN 12580 leest: et bohorz li essilliez. et bohorz ses freres. et lioniax
ses freres.
Vgl. G.D. West, An index of proper names in French Arthurian prose romances. Toronto,
1978, p. 44, 187-188 en 194.
Vgl. voor het procédé van de bekortingen ook M. Huby, L'adaptation des romans courtois en
Allemagne (n. 28), p. 232-233; J.C. Prins - s'Jacob, ‘The Middle-Dutch version of La Queste
del Saint Graal’ (n. 42), p. 122 en 124; H. van Dijk, Het Roelantslied. 2 dln. Utrecht, 1981, p.
196.
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5544 tertre molt grant et halt; 6010 Gauvain son frere; 6208 bons fossez
parfonz; 6450 meslee antr'ax; 7311 veue fors hui; 7437 vielle dame; 7600
entreprandre (...) d'aucune chose; 7669 debonnaire et cortoise; 7771
Saigremor li Desreez; 7840 s'est si debonnairement offers; 8072 son escu
et son glaive; 9001 moult bel chastel; 9105 au chevalier mort; 9485 Dame,
fait Guidan; 9766 grant cuer et de grant force; 9978 Por quoi, biaux ostes;
10120 passe outre sanz plus faire; 10241 Biau signor, fait li dus; 10360
ça .I., ça .II.; 10558 lait corre toz premiers.
De handelwijze van de Middelnederlandse dichter ten aanzien van Oudfranse
uitroepen verdient aparte vermelding. Het gaat om woorden als par foi, voire en
125
certes, die vrijwel altijd weggelaten worden. Ik geef twee voorbeelden:
126

car certes par mon conseil n'i alissiez vos pas (M IV, LXX, 5)
5665 Ende haddi minen raet gedaen,
Gine wart daer niet gegaen

Par foi, fait Gueheriez, donc lo je bien que nos aillons panre nos armes
127
(M IV, LXXII, 51)
10250 Gaheret seide: ‘Mijn raet es dan
Dat wi onse wapine doen an

Andere gevallen: 5677, 5711, 5798, 5818, 5825, 5881, 6227, 6596, 6680,
7251, 7619, 8027, 8215, 8291, 8302, 8555, 8558, 8560, 8770, 8800,
9152, 9161, 9188, 9196, 9561, 9677, 9704, 9848, 9862, 10042, 10052,
10288, 10297, 10529.
In beide voorbeelden spelen vormeisen een rol. Als de Middelnederlandse dichter
een weergave van certes (sekerlike ligt voor de hand) en Par foi (En trouwen, Bi
mire trouwen, etc.) in zijn vertaling had opgenomen, waren de verzen 5665 en 10250
waarschijnlijk te lang geworden. Weglaten daarentegen was niet bezwaarlijk, want
de inhoud werd door de bekorting niet gewijzigd.
Soms bekort de Middelnederlandse dichter door een Oudfranse tautologische
uitdrukking in één woord weer te geven. De lengte van de verzen vormde
vermoedelijk de reden voor deze onttautologisering, zoals de volgende voorbeelden
illustreren:
si en sont li plusor lié et joiant, car trop ert Druas cruel et fel.
128
(M IV, LXX, 11)
5833 Vele waser blide van Dryas doet
Om sine hovardichede groet

Il retorne la ou il ot son cheval laissié, si oste son hiaume et son hauberc
125
126
127
128

Uitzonderingen: vs. 6218 (Par foi - Bi trouwen), 6295 (Voire - Ja) en 8068-8069 (Voire - Ja;
par mon chief - En trouwen).
S V, p. 4, r. 33-34. De zinsnede ontbreekt in BN 122.
S V, p. 54, r. 5. In de korte versie ontbreekt que... armes.
S V, p. 6, r. 32-33. BN 12580 en Rawl. Q b 6 bewaren een afwijkende lezing. De
zinsnede ontbreekt in BN 122.
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(M IV, LXXI, 54)

7890 Hi keerde daer hi sijn part vant
129
Ende wapende hem thant.

Andere gevallen: 7297 sainne et haitie - gesont; 7666 lié et joiant - blide; 7896
mangié et beu - geeten; 9607 par proiere ne par requeste - Met haerre beden.

130
129

S V, p. 29, r. 20-21. In BN 122 ontbreekt et son hauberc.
Lees met de corrector: ontwapende.
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Als de dichter van Lanceloet meer dan enkele woorden onvertaald liet onder invloed
van de versificatie, leidde dit vaak tot inhoudelijke wijzigingen, die in hoofdstuk 4
zullen worden besproken. Ik beperk mij hier tot één voorbeeld. Met vs. 8542 begint
een nieuw verhaalgedeelte:
Or dit li contes que quant Gueheriez se fu partiz de mon signor Gauvain
son frere et des autres compaingnons, qu'il chevaucha grant piece touz
seus
(M IV, LXXII, 1)
8542 Nu gewaget davonture das,
Alse Gariet gesceden was
44 Van minen here Waleweine,
Dat hi lange reet alleine

De verzen 8543-8544 verwijzen naar een eerdere passage waarin Walewein en de
andere deelnemers aan de queeste naar Lancelot besluiten om ieder afzonderlijk
op zoek te gaan naar de verdwenen ridder (vgl. vs. 2918-2923). De aanduiding et
des autres compaingnons, die zinvol is omdat zij de eerdere gebeurtenissen in de
herinnering terugroept, is in het Middelnederlands onvertaald gebleven, samen met
131
het overbodige son frere. De Oudfranse woorden Gauvain en seus lieten zich
132
omzetten in een rijmpaar dat zelden voorkomt, Waleweine:alleine, maar dan moest
de dichter de passage de mon... seus weergeven in één verspaar. Het weglaten
van son frere et des autres compaingnons bood daartoe gelegenheid.

3.2.7. Uitbreidingen
Het procédé dat in deze paragraaf wordt besproken, betreft het uitbreiden van de
vertaling van een passage in het Oudfrans met gedeelten van verzen of gehele
verzen. Deze toevoegingen staan primair in dienst van de versificatie en dragen
aan de inhoud van het vertelde vaak weinig bij. De dichter maakt gebruik van tamelijk
redundante gegevens, vaak in de vorm van onbepaalde aanduidingen van plaats
en tijd (doe, daer, ter stede), tautologische uitdrukkingen en verzekeringsformules,
om Oudfrans proza om te zetten in Middelnederlandse verzen. Hoewel deze
toevoegingen kunnen bijdragen aan de zingeving van het verhaal, lijken zij vooral
te zijn bedoeld als versvulling.
Het procédé van de toevoegingen vindt men vanzelfsprekend terug bij andere
Middelnederlandse dichters. Illustratief hiervoor is de beschrijving die Franck geeft
van Maerlants gebruik van deze zogenoemde ‘kunstgreep’ bij zijn bewerking van
de Alexandreis van Gautier de Châtillon: ‘Niet zonder belang is het, eene kunstgreep
op te merken, die hij dikwijls (...) bezigt. Hij voegt namelijk niet zel-

131
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De familierelatie behoorde zonder twijfel tot de vaste gegevens van het middeleeuwse publiek.
Vgl. G.D. West. An index of proper names in French Arthurian verse romances 1150-1300.
Toronto, 1969, p. 65-66 en G.D. West, An index of proper names in French Arthurian prose
romances, (n. 123), p. 121-122.
Het rijmpaar komt één maal voor in vs. 5531-10740. Een vaste combinatie wordt gevormd
door pleine:Waleweine, waarbij het tweede rijmwoord de vertaling is van Gauvain en het
eerste rijmwoord door de Middelnederlandse dichter is toegevoegd om het rijmpaar te
completeren. Vgl. vs. 8808-8809, 8820-8821 en 8850-8851. Zie voor pleine:Waleweine ook
F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 4), p. 61.
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den geheele regels of deelen er van bij, waarvan het doel is het verkrijgen van rijm.
Het spreekt van zelf dat deze invoegsels geen nieuwe zaken van eenig gewicht in
het verhaal brengen; ook is bij een man, als M. niet te verwachten dat er bijzonder
poëtische elementen door worden aangewonnen; integendeel zijn het dikwijls zeer
onbeduidende toevoegsels, zonder dat men ze echter over het geheel hinderlijk
133
zou kunnen noemen.’
Franck's bevinding wordt gedeeld door de dichter van Ons Heren Passie. In een
zeer opmerkelijke passage kritiseert hij de dichter van Van den levene ons Heren,
die verzen toevoegt ter wille van het rijm. Hij citeert twee verzen die een bijna
woordelijke aanhaling zijn - ‘“Doe god in Symons huse was / End hi sijn jonghers
preect end las”’ (vs. 29-30) - en voegt er aan toe: ‘Dit leste vers is slechts gheset,
134
/ Om dattet rimen sel te bet.’ (vs. 31-32).
De kleinste toevoeging in Lanceloet omvat één woord, waarbij het vrijwel altijd
135
gaat om een rijmwoord. Ter illustratie bespreek ik één rijmcombinatie (twee
rijmwoorden waarvoor de plaats in het rijmpaar, als eerste of tweede rijmwoord, niet
als relevant wordt beschouwd), die een belangrijke rol speelt in de verstechniek van
136
vele Middelnederlandse epische dichters: doe:toe. De dichter van Lanceloet vult
137
zijn verzen als volgt aan met doe en toe:
qui dist a Gueheriés: ‘Sire chevaliers, dist il, aquiter vos couvient
138
(M IV, LXXII, 7)
8766 Ende sprac Gaherette toe
Dat hi hem moeste quiten doe

‘Sire, fait ele, il en est ore en vos ou del faire ou del laissier.’
139
(M IV, LXXI, 31)
7122 ‘Dat varen, here, ende dat bliven toe
Staet an u selven,’ seide si doe.

133
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Jacob van Maerlant, Alexanders Geesten. Ed. J. Franck (n. 6), p. LIII.
Vgl. J. Verdam, ‘Het Tübingsche handschrift van Ons Heren Passie’. In: TNTL 25 (1906), p.
190-242 (de geciteerde verzen op p. 212) en J.F. Vanderheyden, ‘Litteraire theorieën en
poëtiek in Middelnederlandse geschriften. Enkele losse beschouwingen’. In: VMVA 1961, p.
173-275 (met name p. 248). Vgl. voor rijmvulling in de Middelengelse teksten R. Crosby, ‘Oral
delivery in the Middle Ages’. In: Speculum 11 (1936), p. 88-110 (met name p. 105).
Vgl. B. Besamusca, ‘Het Brusselse fragment’ (n. 25), p. 309.
Het is heel opmerkelijk dat doe in de Ferguut slechts een zeer geringe rol speelt als rijmwoord.
Vgl. Ferguut, ed. G.S. Overdiep (n. 46), p. XXXII-XXXIII.
De gevallen waarbij doe en toe beide uit het Oudfrans zijn vertaald blijven uiteraard buiten
beschouwing. Vgl. voor toe:doe vs. 6018-6019, 6808-6809, 7564-7565, 8908-8909, 9198-9199,
en voor doe:toe vs. 8868-8869, 9546-9547 en 10719-10720. Eén voorbeeld: Et lors demande
ses armes et vallet saillent (M IV, LXXII, 10) is vertaald met Hi eyschede sine wapenne doe.
Daer sprongen thant cnapen toe (vs. 8868-8869).
S V, p. 37, r. 33. In Rawl. Q b 6 en BN 12580 worden beide ridders toegesproken; vgl.
K, p. 187, r. 23.
S V, p. 21, r. 22. In BN 115 ontbreekt de zinsnede. Yale voegt toe: laissier tout a vo
volente. BN 122 leest: Sire fait ele grant mierchis.
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Et quant il vit ce, si s'an revient corrant arriers et ferma les huis
140
(M IV, LXXI, 11)
6404 Als hi dat sach hi liep doe
Int huus ende loec die doren toe

Et la dame de roestoc le conuoie grant piece entre li & la damoisele. Tant
141
queles sen departirent a lentree dune praerie. (S V, p. 46, r. 29-30)
9612 Die joncfrouwe gebrochtene doe,
Entie vrouwe van Rostoc toe,
Tote enen bossche, daer si scieden.

De dichter heeft een voorkeur voor uitbreidingen met doe (25 maal) en doe:toe (43
maal), waarbij de plaats van deze woorden in het rijmpaar, als eerste of tweede
rijmwoord, geen rol lijkt te spelen. Het hoeft geen verbazing te wekken dat hij graag
gebruik maakte van doe, want dit bijwoord van tijd was zeer goed toepasbaar. In
vrijwel iedere zin in de verleden tijd kon wel doe worden ingevoegd, het was een
142
‘passe-partout’-woord.
Hoewel de invloed van de kleinste uitbreidingen op de inhoud nihil is, lijkt in één
geval rijmdwang verantwoordelijk voor een opmerkelijke precisering. Gaheret is in
gezelschap van een jonkvrouwe op weg naar het hof van de vrouwe van Rostoc:
et chevauche tout le jor et l'andemain. Au tier jor avint qu'il vindrent devant
les pavillons Guinas qu'il avoit fait tandre por mon signor Gauvain
(M IV, LXXII, 7)
8758 Si reden al dien dach
Ende dien andren die daer na gelach
60 Ende opten derden dach ter noenen
Quamen si ten pawelgoenen
Die Guinas helt al stille
Daer staende doer Waleweins wille

In géén van de mij bekende Oudfranse handschriften komt het equivalent voor van
ter noenen (vs. 8760). Deze precieze tijdaanduiding is opvallend voor de
Middelnederlandse dichter, die het uiterst gemotiveerde tijdsverloop van de Lancelot
en prose nogal eens loslaat (vgl. par. 4.3.2.). Het lijkt waarschijnlijk dat ter noenen
als gevolg van rijmdwang is ontstaan: deze tijdaanduiding behoorde tot de zeer
143
geringe rijmmogelijkheden van pawelgoenen.
De uitbreidingen die een gedeelte van een vers omvatten, kunnen in twee
categorieën verdeeld worden. Het betreft merendeels toevoegingen waarbij een
rijmwoord betrokken is, maar de volgende voorbeelden illustreren de categorie
uitbreidingen vóór het verseinde:

140
141
142
143

S V, p. 13, r. 29-30. BN 122 bewaart een sterk afwijkende lezing waarin .I. des serjanz
niet voorkomt.
M IV, LXXII, 30. In BN 122 en 12573 wordt de jonkvrouwe eveneens als eerste vermeld.
In Rawl. Q b 6 en BN 12580 ontbreekt de passage.
Deze term dank ik aan W.P. Gerritsen.
In het hier onderzochte tekstgedeelte komen alleen ghoenen en loenen (8184-8185) als
rijmwoorden op pawelgo(e)nen voor. Vgl. vs. 8774-8775: ghonen:pawelgonen.
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et li dist: ‘Veez vos ci, fait ele, cels chevaliers venir?- Oïl bien, fait il. Qui
144
sont il? (M IV, LXXI, 60)
8092 Si sprac tote Gurrees mettien:
‘Hebbedi dese ridders gesien
Die jegen ons comen?’ ‘Jay ic,’ sprac hi,
‘Ic siese wel comen. Wie sijn si?’

et ele me dist que ele avoit ami si vaillant que ele nel lairoit pas por moi.
Et tant li priai que ele dist que
146
(M IV, LXXII, 14)
9068 Si hadde een lief, antworde si,
Dat si niet woude laeten dor mi.
145
Als ic dat horde, ende si bat
So vele dat si seide dat

Andere gevallen: 6919, 7658, 7884, 7886, 8272, 8339, 8347, 8499, 9442,
10501.
De uitbreidingen vóór het verseinde zijn veel minder talrijk dan de toevoegingen
waarbij rijmwoorden betrokken zijn. De dichter van Lanceloet vult ook in het tweede
geval zijn verzen aan met zinsdelen die inhoudelijk weinig toevoegen aan het verhaal,
waarbij het van ondergeschikt belang lijkt of het betrokken rijmwoord de eerste of
tweede plaats in het rijmpaar inneemt:
si crie merci et dist: ‘Ha, frans hom, por Dieu ne m'oci mie, mais tien
m'espee, que je me tieng pour outré.’
147
(M IV, LXXII, 11)
8893 Die grave bat genaden na desen
Ende sprac alse die hadde vrese groet:
‘Ay here, en slaet mi niet doet.
96 Neemt mijn swert,’ sprac hi tote hem,
‘Ic lie dat ic verwonnen bem.’

Certes trop fustes hardie, qui vostre lecherie feistes devant moi.
148
(M IV, LXXI, 45)
7619 Gi sijt al te coene in uwen moet,
20 Dat gi dorst u leckeringe toegen
Daer ic toe sach met minen oegen.’

Andere gevallen: 5621, 5781, 5958, 6012, 6180, 6874, 7110, 7236, 7244,
7256, 7344, 7562, 7626, 7732, 7812, 7844, 7898, 8036, 8102, 8114-8115,
8154, 8206-8207, 8344, 8414, 8452, 8458, 8520, 8808, 8924, 9084, 9168,
144
146
145
147
148

S V, p. 31, r. 23-24. In BN 122 ontbreekt de passage. In Yale ontbreekt qui sont il (vgl.
ook K, p. 178, r. 2).
S V, p. 40, r. 32-34. K, p. 192, r. 15 leest: Des enacht ich nit und batt sie so lang.
Lees met de corrector voor ende si: ic.
S V, p. 39, r. 1-3. Yale leest si a poour et crie merci. Vgl. K, p. 189, r. 24: da hett er ser
gross sorg zu sterben und bad gnad.
S V, p. 26, r. 24. De passage ontbreekt in BN 122. Yale leest amenes in plaats van
feistes; vgl. ook K, p. 171, r. 5.
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9186, 9200, 9242, 9246, 9498, 9586, 9588, 9621, 9630, 9642, 9782,
9852, 9870, 9928, 10078, 10232, 10286, 10386, 10412, 10705, 10709,
10737 (eerste rijmwoord); 5592, 5594, 5658, 5690, 5734, 5744, 5830,
5985, 5995, 6111, 7041, 7119, 7169, 7315, 7635, 7687, 7713, 7739,
8035, 8067, 8157, 8413, 8431, 8505, 8537, 8599, 8653, 8795, 8853,
8933, 8971, 9097, 9119, 9133, 9229, 9353, 9381, 9463, 9513, 9663,
9789, 9811, 9821, 10057, 10121, 10283, 10415, 10577 (tweede
rijmwoord).
Aan de hand van het tweede voorbeeld zou ik er met nadruk op willen wijzen dat
de hier vermelde toevoegingen weliswaar vooral in dienst staan van de versificatie,
maar toch vaak óók een inhoudelijke functie hebben. Zo lijkt de primaire
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functie van met minen oegen een verstechnische te zijn - de zinsnede completeert
een verspaar en voegt geen nieuwe informatie toe aan het verhaal - maar de woorden
leveren ook een bijdrage aan de zingeving van de tekst. Dit is de secundaire functie:
het verhaal wordt geïntensiveerd doordat de spreker meedeelt dat hij het gebeuren
‘met eigen ogen’ heeft gezien. Het komt vaak voor dat uitbreidingen die primair zijn
ontstaan als gevolg van vormeisen het verhaal intensiveren, bekrachtigen en
verlevendigen.
Een afzonderlijke groep uitbreidingen wordt gevormd door de zogenoemde
149
nadrukformules (retorische onderstrepingen en verzekeringsformules), die bovenal
tot doel hebben een rijmpaar te completeren. Daarnaast hebben zij wellicht
150
gefunctioneerd als ‘zwaartepunten in de voordracht’. De dichter van Lanceloet
vertoont een duidelijke voorkeur voor sonder waen, dat niet minder dan 57 maal in
151
rijmpositie staat. Andere veel voorkomende nadrukformules zijn tuwaren (21
152
153
154
maal), bi mire trouwe(n) (14 maal), wat(s) (soes) gesciet (16 maal), (dat)
155
156
157
seggic u (14 maal), dat suldi weten (11 maal), d(i)es geloeft (7 maal), sijt seker
158
159
160
des (3 maal), des sijt gewes (5 maal) en sekerlike (7 maal). Deze uitdrukkingen
zijn ieder voor zich zeker niet uitsluitend karakteristiek voor de dichter van Lanceloet,
maar de mate waarin hij de voorkeur geeft aan één formule en

149
150
151

152
153
154
155
156
157
158
159
160

Vgl. voor de term De fragmenten van de Tweede Rose. Uitgeg. door K. Heeroma. Zwolle,
1958, p. 74.
Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Uitgeg. door R. Meesters.
Amsterdam-Antwerpen, 1951, p. XXXIII.
Vs. 5556, 5607, 5645, 5793, 5967, 6184, 6218, 6317, 6398, 6419, 6463, 6945, 6995, 7024,
7185, 7250, 7306, 7640, 7808, 7965, 7976, 8195, 8296, 8308, 8387, 8411, 8470, 8497, 8655,
8677, 8884, 8980, 9101, 9184, 9226, 9372, 9469, 9525, 9554, 9572, 9687, 9850, 9879, 9895,
10010, 10028, 10080, 10167, 10380, 10396, 10440, 10470, 10503, 10637, 10686, 10691,
10702. In vs. 8051 is sonder waen de vertaling van sanz faille (vgl. M IV, LXXI, 59) Zie ook:
M. Joye, ‘De Middelnederlandse Lancelot’ (n. 41), p. 429, n. 46 en O.S.H. Lie, The Middle
Dutch Prose Lancelot (n. 1), p. 155.
Vs. 5883, 6275, 7069, 7181, 7284, 7355, 7371, 7697, 7774, 7802, 7930, 8596, 8797, 9333,
9402, 9507, 9922, 9960, 10049, 10259, 10428.
Vs. 5713, 6260, 6547, 6663, 6835, 7143, 7149, 7360, 7549, 7940, 8731, 9295, 9591, 9679.
In vs. 9633 is bi mire trouwe de vertaling van Par foi (M IV, LXXII, 31).
Vs. 5674, 5858, 7029, 7045, 7330, 8005, 8107, 8133, 8342, 8517, 9296, 9326, 9559, 9998,
10322, 10414.
Vs. 6613, 6868, 7333, 7391, 7770 (seggic di), 7943, 8071, 8437, 8506, 8563, 8747, 9368,
9433 en 9693. In vs. 10537 is seggic u de vertaling van ie vous di (S V, p. 56, r. 41).
Vs. 5705, 6286, 6596, 6672, 7567, 7597, 8189, 9457, 9941, 9988, 10178.
Vs. 6189, 6414, 7610, 8317, 9267, 9450, 10087.
Vs. 6452, 6965, 9482 (das). In vs. 7389 is sijt seker des de vertaling van Certes (M IV, LXXI,
38) en in vs. 9075 van bien sachiez (M IV, LXXII, 14).
Vs. 6728, 6847, 7252, 7470, 7830. In vs. 8931 is des sijt gewes de vertaling van bien sachiez
(M IV, LXXII, 11).
Vs. 6319, 6741, 6941, 7217, 7288, 9509, 10072 (sekerleke).
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de onderlinge kwantitatieve verhoudingen van dit soort uitbreidingen zijn wellicht
161
tot op zekere hoogte individueel bepaald.
Nauw verwant met de nadrukformules zijn twee formulaire uitdrukkingen waarmee
de verteller verwijst naar een ongespecificeerde bron: als ict las (vs. 6081, 7654,
8084, 9221) en als ict vernam (vs. 7605 en 8334). In de opvatting van Amos kunnen
deze ‘somewhat conventional references to source (...) often have proved convenient
162
in eking out the metre’, maar voor de Middelnederlandse dichter lijkt het belang
van het rijmwoord voorop te hebben gestaan, want in alle gevallen is de formule
163
toegevoegd om een vertaling tot verspaar aan te vullen:
164

Au pié dou tertre, par la ou l'entree estoit (M IV, LXX, 18)
6080 Onder den voet vanden berge so was
Dinganc (...) als ict las.

et il se desfent molt vistement tant que Saigremorz est armez
165
(M IV, LXXI, 46)
7654 Ende hi weerde hem wel, alsict las.
Alse Sagramor gewapent was

Cele nuit (...) jurent en .I. lit entre Guerrehet et la damoisele, ou ele volsist
166
ou non. (M IV, LXXI, 60)
8082 Optien nacht lagen si in ere steden
(...)
84 In een bedde te gader, als ict las,
Weder het hare lief of leet was.
167

dont l'unne estoit sa suer et l'autre estoit sa mere. (M IV, LXXII, 18)
9220 Dene was sijn moeder, dander was
Sijn suster, als ict las.
161

162
163

164
165
166
167

Nadrukformules vormen een vast bestanddeel van alle epiek. Vgl. bijv. Ferguut. Ed. G.S.
Overdiep (n. 46), p. CXVIII, Flandrijs. Ed. K. de Graaf. Groningen, 1980, n. 307 en vooral De
fragmenten van de Tweede Rose. Ed. K. Heeroma (n. 149), p. 74-75. Een onderzoek naar
het gebruik van nadrukformules als aanwijzing voor de, van elkaar te onderscheiden, identiteit
van Middelnederlandse dichters biedt naar mijn mening goede perspectieven. In dit verband
zou ik willen wijzen op de tekstfragmenten van Hughe van Bordeus, waarin een volstrekt
andere verstechniek samengaat met het vrijwel ontbreken van nadrukformules. Vgl. G. Kalff,
Middelnederlandsche epische fragmenten (n. 50), p. 229-249 en M. Draak, Palet van
Middelnederlandse epiek. Culemborg, 1974, p. 99-108 (of J. Verdam, ‘Een nieuw fragment
van den Hughe van Bordeeus’. In: TNTL 17 (1898), p. 89-104). Vgl. voor een analyse van
het werk van twee dichters waarin (onder meer) nadrukformules onderzocht worden Penninc
en Pieter Vostaert, De jeeste van Walewein en het schaakbord. Ed. G.A. van Es (n. 96), p.
353-357. Ik kom hierop terug in hoofdstuk 6 en 7.
F.R. Amos, Early theories of translation (n. 26), p. 19.
Dit gaat ook op voor de verwijzing naar de bron in vs. 8054, seget die jeeste. De verzen
8054-8055, Ende quamen ridende, seget die jeeste, Ten ingange van enen foreeste, zijn de
vertaling van Lors vindrent a l'entree d'une forez (M IV, LXXI, 59).
S V, p. 9, r. 23-24. BN 12580 en Rawl. Q b 6 lezen au pie de la tour.
S V, p. 26, r. 38-39. BN 12580 en Rawl. Q b 6 lezen fu armez. In K ontbreekt de vertaling
van et il... vistement (p. 171, r. 20).
S V, p. 31, r. 19. In BN 122 ontbreekt ou... non.
S V, p. 42, r. 12-13. Sommige hss. lezen niece i.p.v. mere en in andere hss. zijn beide
lezingen mogelijk. Yale leest samie in plaats van sa mere (vgl. ook K, p. 194, r. 19).
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Quant vint au tierz mes, si entra laienz une damoisele qui portoit .II.
chapiax de roses (M IV, LXXI, 45)
7604 Alsten derden gerechte quam
Ene joncfrouwe brochte, als ict vernam,
Il rosene hoede gedragen tier stat
168

tant qu'il vint par un lundi matin el Tertre as Chetis (M IV, LXXI, 66)
8334 So dat hi eens maendages, alsict vernam,
Ten Bergen vanden Keytiven quam.

De volgende categorie uitbreidingen die ik wil bespreken wordt gevormd door gehele
verzen. Evenals de dichters van het Roelantslied, de Limburgse Aiol en Lantsloot
vander Haghedochte vertaalde de dichter van Lanceloet soms een stukje Oudfrans
169
in één vers om het vervolgens tot verspaar aan te vullen met eigen materiaal.
Hoewel hij bij deze uitbreidingen op dezelfde wijze te werk is gegaan als bij de
hiervoor besproken toevoegingen van gedeelten van verzen, lijkt hij een lichte
voorkeur te hebben voor het onderbrengen van de versvulling in het tweede lid van
het verspaar. Het betreft gevallen waarbij hij met het beschikbare materiaal en zijn
gebruikelijke uitbreidingen geen geschikte vertaling verkreeg, waarna hij een vers
toevoegde dat eindigde op een woord dat in de voorgaande regel een rijm zou
vinden. Dit aspect van zijn vertaaltechniek treft men eveneens aan bij andere
Middelnederlandse dichters. De auteur van Lantsloot vander Haghedochte gaat op
deze wijze te werk en ook in Jacob van Maerlants Alexanders Geesten is het procédé
opgemerkt: ‘het [is] meestal de tweede regel van een door het rijm gebonden paar,
die door M. is toegevoegd; hij heeft echter ook somwijlen op deze manier den eersten
170
rijmregel verkregen’.
De uitbreidingen met een geheel vers dienen primair de versificatie, zoals uit de
volgende voorbeelden blijkt waarin geen nieuwe informatie aan het verhaal wordt
171
toegevoegd:
Biax sire, fait ele, et se je m'en vois o vos, ou me voldrez vos mener?- Je
172
ne sai pas bien ou fors la ou aventure nos conduira (M IV, LXXI, 57)
8011 ‘God Here,’ antworde die joncfrouwe doe,
12 ‘Ocht ic met u ga, waer suldi mi leden?’
Hi seide: ‘Ic en weet in wat steden,
Joncfrouwe, waer ic u leiden sal,
Sonder waer avonture ende geval
16 Ons sal leden (...)
168
169
170
171

172

S V, p. 33, r. 31-32. De korte versie leest tertre sornehan.
Vgl. H. van Dijk, Het Roelantslied (n. 124), p. 196; G.C. Zieleman, ‘De versifikatie’ (n. 117),
n. 33; F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 4), p. 59.
Vgl. F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 4), p. 59-60 en Jacob van Maerlant,
Alexanders Geesten. Ed. J. Franck (n. 6), p. LIV.
Vgl. ook O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot (n. 1), p. 156-157; M. Joye, ‘De
Middelnederlandse Lancelot’ (n. 41), p. 411; B. Besamusca, ‘Het Brusselse fragment’ (n. 25),
p. 310. Zie voor het procédé ook F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 4), p.
59-60; K. de Graaf, Alexander de Grote in de Spiegel Historiael (n. 10), p. 99; Diederic van
Assenede, Floris ende Blancefloer. Uitgeg. door P. Leendertz Jr. (n. 10), p. CXII; M. Huby,
L'adaptation des romans courtois en Allemagne (n. 28), p. 169-174.
S V, p. 30, r. 31-32. De lezing van BN 122 wijkt sterk af. In de korte versie ontbreekt
het antwoord van Guerrehes.
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puis court au signor qui se relevoit ausi com il pooit, car il ert estordiz; si
li donne tel cop de la hache qu'il tenoit qu'il li fait la teste voler a terre.
174
(M IV, LXXI, 46)
7647 Daerna liep hi met groter spoet
48 Toten here, die woude opstaen,
Ende sloegen metter haecsen saen,
173
Ende hi hem sloech sijn hoeft af
Metten slage die hi hem gaf.

Andere gevallen: 5735, 5749, 5933, 5990, 6032, 6178, 6510, 6912, 6994,
7066, 7264, 7384, 7704, 7944, 8166, 8200, 8258, 8472, 8530, 8568,
9228, 9516, 9648, 9684, 10216, 10226, 10430, 10464, 10512, 10580,
10663 (eerste vers van rijmpaar toegevoegd); 5916, 6689, 6837, 6863,
7093, 7113, 7139, 7159, 7179, 7185, 7215, 7255, 7261, 7301, 7359,
7681, 7727, 7731, 7827, 7905, 8019, 8231, 8297, 8313, 8351, 8359,
8469, 8535, 8537, 8559, 8591, 8665, 8721, 8743, 8811, 8907, 8963,
9121, 9123, 9171, 9305, 9605, 9615, 9713, 9739, 9777, 9781, 10043,
10163, 10183, 10239, 10269, 10427, 10501, 10650, 10694 (tweede vers
van rijmpaar toegevoegd).
Soms omvat de uitbreiding meer dan één vers. Het gaat in die passages om
ingewikkelde gevallen van rijmvulling met redundant materiaal, zoals uit het volgende
voorbeeld blijkt waarin herinnerd wordt aan al bekende informatie:
Endementres quil aloient ensi parlant. si regarderent en trauers del
chemin. si voient venir gosenain destrangot. qui amenoit la dam[o]isele
dont il parloient. Car il lauoit rescousse as .iij. cheualiers qui len auoient
mene.
176
(S V, p. 41, r. 8-11)
9114 Binnen dien dat si van deser saken
Onderlinge waren in spraken,
16 Sagen si comen an dene side
175
Gosennes van Strangeloet tien tiden.
Met hem brachti die joncfrouwe
Die hi hadde gesien met groten rouwe
20 III ridders wech voren een lettel eer.
Nu was hare gemindert hare seer.
Wantse Gosennoes den ridders nam
Daer hi in hare gemoet quam.

174
173
176
175

S V, p. 26, r. 34-36. In Yale ontbreekt qu'il tenoit en a terre (vgl. ook K, p. 171, r. 17-19).
In BN 12580 en Rawl. Q b 6 ontbreekt car il ert estordiz en a terre.
Lees met de corrector: Dat.
M IV, LXXII, 16. In de lange versie ontbreekt, m.u.v. BN 122, qui len auoient mene.
De corrector wijzigde Gosennes in Gosengos. Dit herhaalde hij in vs. 9122: Gosengoes. Zijn
wijziging sluit aan bij de naamgeving in de Ferguut (ed. Rombauts e.a. (n. 104), vs. 5405,
5583: Gosengoot), Van den riddere metter mouwen (ed. De Haan e.a. (n. 108), vs. 2915:
Gosengoes) en de Merlijn-continuatie (ed. Van Vloten (Leiden, 1880), vs. 15588, 31734,
31846, 31850, 31865, 31913: Gose(n)goes). Vgl. voor dit personage A.M.E. Draak, ‘The
second part of the Dutch Ferguut and its French sources’. Herdr. in: Arturistiek in artikelen,
p. 91 en J. D Janssens, ‘Oude en nieuwe wegen in “het woud zonder genade”’. In Ntg 75
(1982), p. 311-312.
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Tot slot van deze paragraaf zou ik willen wijzen op toevoegingen die ik
‘schakelverzen’ noem, omdat het redundante toevoegingen betreft die een verbinding
tot stand brengen tussen twee letterlijk vertaalde verzen die samen geen verspaar
vormen:
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Par Deu, dist il, il sont au conte Guinas (...), si les a fait tandre por ce que
mesire Gauvain est en cest païs lui douzieme de compaingnons
(M IV, LXXI, 50)
7774 Die naen antworde hem tuwaren
177
Dat si tsgraven Wigans waren,
76 Die de pawelgoene daer dede slaen,
Om dat hi hadde verstaen
Ende hadde horen vertellen
Dat Walewein met XII gesellen
80 In dit lant soude sijn ter uren

Et il encommence a rire et dist que voirement sont cil de la Table Reonde
plus chaanz que autre chevalier, ‘car se il erent occis, si trouveroient il
au mien esciant qui les feroit revivre’
180
(M IV, LXXII, 39)
9897 Sornahan loech ende seide al bloet:
‘Sekerlike, die vander Tafelronden
178
Sijn geluckich tallen stonden
9900 Dan enichge anders ridders sijn,
179
Want dat het es die gelove mijn:
Waren si verslaegen, men soude vinden
Die hem haers soude onderwinden
4 Ende hem sulke hulpe geven
Si soudense doen weder leven.

Andere gevallen: 7465-7466, 7557-7558, 7763-7764, 8119-8120,
8527-8528.
De uitbreidingen voegen aan het verhaalde niets toe, maar zorgen er voor dat aan
de vormeis van de paarsgewijs rijmende verzen wordt voldaan. Het gering aantal
gevallen wijst er op dat dit procédé niet de voorkeur genoot van de
Middelnederlandse dichter. Hij stelde meer prijs op een vertaling die met hulp van
kleinere ingrepen dichter bij het Oudfranse origineel bleef.

3.3. Rijmwoorden
De procédé's die in paragraaf 3.2. besproken zijn, stonden vooral in dienst van het
vinden van rijmwoorden, zoals in de voorgaande bladzijden gebleken is. Als de
dichter van Lanceloet geen rijmpaar kon realiseren door woord voor woord te
vertalen, berijmde hij zijn tekst door het verrichten van enkele vertaaltechnische
handelingen. Dit bracht met zich mee dat rijmparen op vier verschillende manieren
konden ontstaan. Soms waren de beide rijmwoorden uit het Oudfrans vertaald, op
andere momenten voegde hij het gehele rijmpaar toe aan zijn vertaalde tekst. Als
177
180
178
179

In vs. 8762 draagt de graaf ook in het Middelnederlands de naam Guinas. Vgl. voor de
verschrijving het commentaar bij vs. 7775.
S V, p. 50, r. 4-7. De lezing van de korte versie wijkt af. Vgl. voor Et il encommence:
M IX, p. 364.
Lees met de corrector: geluckichger.
dat het es: lees dat es.
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één van de twee rijmwoorden uit het Oudfrans vertaald werd, completeerde de
dichter het rijmpaar door een woord toe te voegen dat de eerste of tweede plaats
binnen het rijmpaar kon innemen. Het volgende voorbeeld illustreert deze vier
mogelijkheden. Agravein gaat op weg naar Dryas om de dood van een ridder te
wreken:
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Atant s'en part (...) et aqueust la droite voie del tertre tant qu'il est amont
venuz; si regarde devant une fonteinne et voit un chevalier armé (...) et
fu montez (...), la lance el poing (...), et vient a Agravain, si tost com il
l'aperçoit, et li dist: ‘Sire chevaliers, par qui congié entrates vos en mon
tertre?- Par foi, fet Agravains, si vos en poisse, si l'amandez qant vos en
seroiz aessiez.- Par mon chief, fet cil, je le cuit si amander que vos serez
tart al repantir, et gardez vos de moi (...).- Et vos de moi, fet Agravains
182
(M IV, LXX, 6)
5701 Acgraveyn porrede metter vart
Ende vor recht ten berge wart,
So dat hi opten berch quam,
04 Daer hi ene fonteyne vernam
Ende enen ridder, dat suldi weten,
Wel gewapent ende op geseten
Ende ene glavye in die hant,
08 Die sprac tote Agraveine thant:
‘Ridder, bi wies orlove siedi
181
Op minen borch comen vor mi?’
Agraveyn sprac: ‘Deret u,
12 So betret ofgi moeget nu.’
Dander sprac: ‘Bi mire trouwen,
Ic waent so betren dat u sal rouwen.’
Agravein sprac: ‘Here ridder, here,
16 Hoet u jegen mi nu mere.’

De passage bevat drie rijmparen die uit het Oudfrans vertaald zijn. In vs. 5703-5704
183
is quam:vernam de vertaling van est venuz en voit (en/of regarde). Het rijmpaar
hant:thant (5707-5708) gaat terug op de Oudfranse equivalenten poing en tost,
hoewel men wellicht zou kunnen tegenwerpen dat tost in het origineel niet met dist
is verbonden. Het derde rijmpaar, trouwen:rouwen (vs. 5713-5714), is de vertaling
184
van Par mon chief en repantir. Hier tegenover kan één rijmpaar aangewezen
worden dat geheel is toegevoegd: de dichter heeft het slot van de passage gewijzigd
en de woorden van Agravein met hulp van here:mere berijmd. Er zijn vier rijmparen
waarbij één woord uit het Oudfrans vertaald is en het andere toegevoegd om het
rijmpaar te completeren. In de verzen 5701-5702 en 5705-5706 is het tweede
rijmwoord vertaald en het eerste toegevoegd; de verzen 5709-5710 en 5711-5712
tonen het tegenovergestelde procédé. Als de rijmwoorden van de hier onderzochte
verzen 5531-10740 geordend worden volgens deze vier mogelijkheden, dan ontstaat
185
het volgende beeld:
182

181
183
184
185

S V, p. 5, r. 7-15. De lezing van BN 122 wijkt sterk af. De Middelnederlandse dichter
heeft veel details niet vertaald (vgl. hfdst. 4); deze zinsneden heb ik in het citaat
weggelaten.
Lees met de corrector: berch.
De afwijkende tijd van het werkwoord is niet van belang: het rijmwoord werd door est venuz
opgeroepen.
In K, p. 138, r. 16 vertaald met Uff myn truw.
Het valt niet altijd met zekerheid uit te maken of een rijmwoord vertaald is. Zo zou men in de
geciteerde passage metter vart kunnen opvatten als het equivalent van Atant; deze interpretatie
wordt echter door Tobler-Lommatzsch, Altfranzösisches Wörterbuch dl. 9, 85-86 niet
ondersteund. Twijfels kunnen ook ontstaan bij werkwoordsvormen in rijmpositie. Ik heb er
voor gekozen om, bij wijze van voorbeeld, ic soude (...) haeten (vs. 7267-7268; soude in
rijmpositie) te beschouwen als de vertaling van harroie (M IV, LXXI, 35). Bij dit soort
onzekerheden heb ik knopen moeten doorhakken, in de hoop dat het geringe aantal
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mogelijkheid

aantal rijmparen

gedeelte van het totaal

Beide rijmwoorden vertaald 601

23,2%

Eerste rijmwoord
toegevoegd

790

30,6%

Tweede rijmwoord
toegevoegd

781

30,2%

Beide rijmwoorden
toegevoegd

413

16%

Uit de tabel kan worden afgelezen dat de Middelnederlandse dichter opvallend
veel rijmwoorden heeft vertaald. De taal van zijn grondtekst leende zich daarvoor,
zoals Verdam heeft aangegeven: ‘de Latijnsche bronnen (staan) altijd in eene
eenigszins andere verhouding (tot de mnl. dichtwerken) dan de aan het Oudfransch
ontleende; deze laatste leenen zich door taal, stijl, versbouw en de talrijke daaraan
eigene woorden, die in het Mnl. waren opgenomen of er in konden opgenomen
worden, veel meer tot eene letterlijke of op den voet gevolgde vertaling dan de
navolgingen of bewerkingen van Latijnsche voorbeelden. (...) een Oudfransch
origineel staat in den regel toch dichter bij de mnl. vertaling dan een Latijnsch. Bij
de eerste kan over het algemeen één regel van het oorspronkelijk in één vers der
vertaling worden weergegeven, hetgeen met den Latijnschen hexameter veel
186
moeielijker is (...).’ De dichter van Lanceloet heeft dankbaar gebruik gemaakt van
de geschikte uitgangspositie: 23,2% van de rijmparen bestaat uit vertaalde woorden.
Meer dan 60% van de rijmparen bestaat uit één vertaald en één toegevoegd
rijmwoord. De percentages, resp. 30,6% en 30,2%, maken duidelijk dat de dichter
geen voorkeur had voor het completeren van het eerste of tweede deel van het
rijmpaar. Slechts 16% van de rijmparen is geheel toegevoegd om de tekst te kunnen
187
berijmen.

3.4. Besluit
De Middelnederlandse versvertaling van de Lancelot en prose in de
Lancelotcompilatie biedt goede kansen om inzicht te krijgen in het vertaaltechnisch
vakmanschap van een middeleeuws dichter. In dit geval namelijk zorgen vier factoren
voor een uitstekende uitgangspositie. In de eerste plaats speelt de intentie van de
vertaler een belangrijke rol. De dichter van Lanceloet streeft een zo woordelijk
mogelijke weergave van zijn origineel na, waardoor het onderzoek naar zijn
vertaaltechniek slechts in geringe mate rekening hoeft te houden met wijzigingen
van inhoudelijke aard.
In de tweede plaats is het probleem van de grondtekst in het geval van Lanceloet
niet onoverkomelijk. Het werk van Micha biedt de mogelijkheid te bepalen tot welke
groep Oudfranse handschriften de grondtekst van de Middelnederlandse dichter
heeft behoord. Dit gegeven is van cruciaal belang voor de studie van een vertaling,
186
187

twijfelgevallen geen wezenlijke invloed zal hebben op het totaalbeeld. Weesrijmen en evidente
corrupties als beginnen:connen (10294-10295) zijn buiten beschouwing gelaten.
J. Verdam, ‘Over Maerlant's Historie van Troyen’ (n. 6), p. 355.
Het hier vermelde cijfermateriaal krijgt een bijzondere waarde als het vergeleken kan worden
met soortgelijke gegevens van andere werken. Vgl. voor de Merlijn-continuatie par. 6.3.
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In de derde plaats speelt tekstcorruptie in Lanceloet slechts een geringe rol. Van
een jong afschrift vol doorgewoekerde kopiistenfouten is geen sprake. Hierdoor is
het risico minder groot dat ingrepen van een kopiist ten onrechte beschouwd worden
als afkomstig van de vertaler.
In de vierde plaats laat de doorslaggevende invloed van het rijm op de versbouw
zich goed bestuderen doordat die factor in dit geval uitsluitend voor het
Middelnederlands van belang is. De prozavorm van het Oudfranse origineel sluit
de mogelijke invloed van de versbouw in de voorbeeldtekst op de vertaling uit; de
eisen die het rijm stelt gelden alleen voor het Middelnederlands.
In de loop van dit hoofdstuk heb ik een groot aantal procédé's onderscheiden en
besproken. Deze observaties dragen bij aan een voorlopige beschrijving van de
vertaaltechniek van de Middelnederlandse dichter. Ik ben ervan overtuigd dat een
afgerond beeld pas mogelijk is als we kunnen beschikken over de resultaten van
soortgelijke onderzoekingen naar de vertaaltechnieken van andere
Middelnederlandse dichters. Pas dan zal duidelijk worden of ik wellicht aan sommige
aspecten van de vertaaltechniek te veel waarde heb gehecht, terwijl andere procédé's
mogelijk onderbelicht zijn gebleven, of zelfs in het geheel niet zijn behandeld.
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4 Patronen in de afwijkingen
4.1. Inleiding
Terwijl het onderzoek zich in het vorige hoofdstuk richtte op de vele passages waarin
de dichter van Lanceloet zo getrouw mogelijk vertaalde, worden in dit hoofdstuk de
inhoudelijke wijzigingen besproken. Lanceloet bevat op sommige plaatsen een
weergave van het verhaal die afwijkt van de Lancelot en prose. Hoewel deze
wijzigingen in enkele gevallen intentioneel lijken, zijn zij meestal het gevolg van de
gebonden vorm van de vertaling: de versificatie maakte het de dichter onmogelijk
een getrouwe vertaling te realiseren, waardoor hij noodgedwongen afweek van zijn
origineel. Dat neemt niet weg dat deze afwijkingen de literaire opvattingen van de
Middelnederlandse dichter kunnen verraden. Ook uit de wijze waarop hij ter wille
van de versbouw inhoudelijk afweek van de Lancelot en prose valt zijn houding ten
opzichte van de literaire innovaties van de Oudfranse roman af te leiden. In de
wijzigingen kunnen patronen herkend worden die aanwijzingen opleveren voor de
esthetica van de Middelnederlandse dichter. Deze patronen zullen in de volgende
paragrafen besproken worden.
In dit hoofdstuk vergelijk ik de verhaalinhoudelijke wijzigingen van de dichter van
Lanceloet vaak met de tendensen in de bewerkingstechniek van de auteur van
Lantsloot vander Haghedochte, waarbij ik dankbaar gebruik maak van de studie
van Van Oostrom over de laatstgenoemde roman. Zijn onderzoekingen hebben het
mogelijk gemaakt ‘het karakter van andere werken tegen dat van Lantsloot af te
1
zetten - tot verscherping van het inzicht in beide.’

1

F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte. Amsterdam etc., 1981, p. 233. Vgl. ook
de recensie van deze studie door J.D. Janssens in SpL 25 (1983), p. 129-140. Van Oostrom
heeft op p. 203-210 betoogd dat de dichter van Lantsloot in zijn bewerkingstechniek grote
overeenkomsten vertoont met vele Middelhoogduitse bewerkers. De werkwijze van deze
dichters, die bekend staat onder de naam adaptation courtoise, is onderzocht door Franse
germanisten in publikaties die in dit hoofdstuk vaak vermeld zullen worden (Fourquet, Huby,
Buschinger). Hoewel dit onderzoek forse kritiek heeft ondervonden, lijkt vast te staan dat de
betrokken Middelhoogduitse bewerkers in hun wijze van vertalen ernaar streefden woordelijke
overeenstemmingen te vermijden (de dichter ‘traduit sans traduire’, hij ‘semble mettre un
point d'honneur à ne pas traduire mot à mot’). Dit belangrijke kenmerk onderscheidt de Duitse
bewerkers en de dichter van Lantsloot van de dichter van Lanceloet, die een vertaler was. In
het vorige hoofdstuk heb ik laten zien dat hij een ‘woord-voor-woord’-vertaling nastreefde,
maar moest afwijken onder invloed van de versificatie. Deze houding tegenover zijn origineel
wijst erop dat hij geen invloed heeft ondergaan van de adaptation courtoise. Vgl. voor het
vermijden van woordelijke overeenstemmingen M. Huby, ‘Peut-on interpréter un roman
courtois adapté du français?’. In: EG 21 (1966), p. 376-380 (citaat op p. 380); M. Huby,
‘L'adaptation courtoise: position des problèmes’. In: Actes du septième congres national, p.
16-27 (citaat op p. 24); vgl. ook J. Fourquet, Wolfram d'Eschenbach et le Conte del Graal.
Paris, 1966, p. 3; J. Fourquet, ‘Les adaptations allemandes de romans chevaleresques
français’. In: EG 32 (1977), p. 97-107 (met name p. 99). Vgl. voor de kritiek op het onderzoek
naar de adaptation courtoise onder meer A. Wolf, ‘Die “adaptation courtoise”. Kritische
Anmerkungen zu einem neuen Dogma’. In: Germanisch-Romanische Monatsschrift 58 (1977),
p. 257-283; R. Pérennec, ‘Adaptation et société: l'adaptation par Hartmann d'Aue du roman
Chrétien de Troyes, Erec et Enide’. In: EG 28 (1973), p. 289-303 (met name p. 303); B.
Hennig, ‘Maere’ und ‘werc’. Göppingen, 1981, p. 26-37; W. Freytag, ‘Zu Hartmanns Methode
der Adaptation im Erec’. In: Euphorion 72 (1978), p. 227-239 (met name p. 227-228).
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4.2. Versobering
Tot de opvallendste eigenschappen van de Lancelot en prose behoort de verbositeit,
de woordenrijkdom. Het verhaal wordt zeer breedvoerig verteld, waardoor niet alleen
een werkelijkheid wordt gesuggereerd, maar ook de illusie van een reportage wordt
geschapen: het verhaal vormt het precieze verslag dat de ridders van de Tafelronde
2
van hun belevenissen hebben gegeven en dat door Arturs klerken is opgeschreven.
Deze wijdlopigheid heeft Daniel Poirion ertoe gebracht de

2

Vgl. T. Todorov, ‘La quête du récit’. In: Critique 21 (1969), p. 195-214 (met name p. 210).
Voor het ‘realisme’ in de middeleeuwse literatuur verwijs ik naar: E. Auerbach, Mimesis.
Bern-München, 1971, p. 95-138; H. Brinkmann, Zu Wesen und Form mittelalterlicher Dichtung.
Darmstadt, 1979, p. 81-86; A. Fourrier, Le courant réaliste dans le roman courtois en France
au Moyen-Age. Dl. 1. Parijs, 1960 (vgl. voor Chrétien de Troyes Cligès ook D.J. Shirt, ‘Cligès:
realism in romance’. In: FMLS 8 (1977), p. 368-380); S. Grosse, ‘Zur Frage des “Realismus”,
in den deutschen Dichtungen des Mittelalters’. In: WW 22 (1972), p. 73-89; M. Schlauch,
‘Realism and convention in Medieval literature’. In: Kwartalnik Neofilologiczny 11 (1964), p.
3-12. Voor het Middelnederlands is van belang J.D. Janssens, ‘Het “realisme” in de roman
van Heinric en Margriete van Limborch’. In: Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse
Maatschappij 31 (1977), p. 107-120. Lewis Thorpe (The ‘Lancelot’ in the Arthurian Prose
Vulgate. Illinois, 1980) heeft het realisme van de Lancelot en prose even fraai als subjectief
onder woorden gebracht: ‘It is as if one sat down to describe in full detail a single afternoon
in one's own life, with all its fatuities and inconsequential irrelevancies, and then went on to
follow up the monotonous activities of each person with whom one had passed the time of
day.’ (p. 19). Vgl. voor de bronnenfictie de literatuur in n. 160.
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auteur van de Lancelot en prose te karakteriseren als een ‘bon greffier’, wiens werk
het motto ‘tout dire, tout expliquer’ zou kunnen dragen. De auteur ‘a horreur du vide
et de l'inexpliqué’, hetgeen er bijvoorbeeld toe heeft geleid dat hij meer dan zestig
woorden nodig had voor een beschrijving die in Chrétien de Troyes' Chevalier de
3
la charrette drie verzen omvat. Illustratief voor de minutieuze weergave van de
handeling in de Lancelot en prose is de volgende passage. Agravein heeft Dryas
gedood en is vervolgens door diens broer Sornahan verslagen. De gewonde
Arturridder wordt door schildknapen van Sornahan naar het kasteel geleid:
Quant il le vit venir, si conmande Sorneham qu'il soit mis em prison, et il
si font; puis ensevelissent Druas en l'enfueent en .I. chapele qui en la tor
4
estoit. (M IV, LXX, 18)
De vermelding dat de schildknapen Dryas begraven is typerend voor de Lancelot
en prose: de gang van zaken wordt tot in detail beschreven en iedere verhaaldraad
wordt, overeenkomstig de ‘realiteit’, afgewikkeld.
De dichter van Lanceloet heeft de hiervoor geciteerde passage gewijzigd:
6066 Alsi quam, beval Sornahan
Datmen int prisoen daede dan.

In de vertaling is het detail van de begrafenis achterwege gelaten. Hoewel niet
uitgesloten is dat we hier te maken hebben met een verregaande vorm van de
dwang der versificatie, die ertoe geleid zou hebben dat de dichter uit gemakzucht
het betrokken tekstgedeelte onvertaald liet, lijkt het aannemelijker dat de wijziging
verklaard kan worden door de afwijkende literaire opvatting van de dichter van
Lanceloet. Terwijl hij de esthetica van de Lancelot en prose aanvaardde, ging de
breedvoerigheid van zijn origineel hem toch vaak te ver. In vele passages worden
overvloedige details gereduceerd, zoals ook blijkt uit de weergave van het onthaal
5
dat Acgravein en zijn broers krijgen bij hertog Cales. Het ontbreekt de Arturridders
de gehele dag aan niets. Het avondeten biedt bovendien de hertog de gelegenheid
om Gaheret te eren door hem als eerste te laten plaatsnemen. Daarmee is de dag
nog niet volledig beschreven en de Lancelot en prose vervolgt dan ook:

3

4
5

D. Poirion, ‘Romans en vers et romans en prose’. In: Grundriss der romanischen Literaturen
des Mittelalters IV, 1, p. 74-81 (citaten op p. 79). Vgl. ook F. Lot, Etude sur le Lancelot en
prose. 2e dr. Paris, 1954, p. 383-417.
S V, p. 9, r. 16-18. In BN 122 ontbreekt Quant... venir en et il si font.
De episode waarin de strijd tussen hertog Cales en zijn zonen wordt beschreven weerspiegelt
in de ogen van Frappier ‘la violente réalité de la vie féodale’ (J. Frappier, Etude sur La Mort
le Roi Artu. Genève, 1972, p. 106). Vgl. voor de feodaliteit in de Lancelot en prose ook E.
Kennedy, ‘Social and political ideas in the French prose Lancelot’. In: MAe 26 (1957), p.
90-106; E. Kennedy, Lancelot and the Grail. Oxford, 1986, p. 79-110; C.B. Caples, Feudal
chivalry in the Prose Lancelot. Diss. Harvard, 1970. Vgl. voor de feodale kenmerken in Parzival
en Tristan (Gottfried) J.F. Poag, ‘Das Bild des Feudaladels in den höfischen Romanen Parzival
und Tristan’. In: Legitimationskrisen des deutschen Adels 1200-1900. Hrsg. von P.U.
Hohendahl und P.M. Lützeler. Stuttgart, 1979, p. 29-43.
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Et quant la nuit fu venue, il [hertog Cales] fist en la greingnor chambre
de laienz faire .III. liz et il fist couchier les .III. freres: si se reposerent toute
la nuit et furent mielz servi que l'an ne lor avoit couvant. Aprés s'alerent
tuit couchier par le chastel fors cels qui devoient eschargaitier. (M IV,
6
LXXII, 50)
In het Middelnederlands ontbreekt deze passage. Hertog Cales laat Gaheret als
eerste plaatsnemen
10231 Ende pensede in sinen sinne dat
232 Dat7 hi was van groten doene
Ende een vroem ridder ende een coene.
Des ander dages, als si hadden gehort
Messe, quamen si alle vort

Stilzwijgend gaat de Middelnederlandse dichter over van de avond (vs. 10233) naar
de ochtend (vs. 10234). Ik meen dat we in dit geval niet te maken hebben met de
grotere beknoptheid die inherent is aan de versificatie van Lanceloet, maar dat de
dichter tegenover de wijdlopigheid van zijn origineel de voorkeur gaf aan een meer
implicerende verteltrant. Het ritueel van het naar bed gaan werd in de vertaling niet
uitvoerig beschreven, maar geïmpliceerd.
De dichter van Lanceloet besnoeide, vaak onder invloed van de versbouw, de
wildgroei van details door informatie die in de Lancelot en prose vanuit de drang
8
naar volledigheid werd gegeven in zijn vertaling achterwege te laten of te impliceren.
Het gevolg van deze handelwijze heb ik versobering genoemd. In het ver6
7
8

S V, p. 53, r. 35-39. In de korte versie ontbreekt Aprés... eschargaitier.
Dat door corrector doorgestreept.
Vgl. ook O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot. Amsterdam etc., 1987, p. 157-159 en
B. Besamusca, ‘Het Brusselse fragment van de Middelnederlandse vertaling-in-verzen van
de Lancelot en prose’. In: Ntg 78 (1985), p. 305-315 (met name p. 313). Vgl. voor bekorting
in de Queeste van den Grale en Ferguut respectievelijk J.C. Prins-s'Jacob, ‘The Middle-Dutch
version of La Queste del Saint Graal’. In: Ntg 73 (1980), p. 124-126 en Ferguut. Ed. E.
Rombauts e.a. 's-Gravenhage, 1982, p. 35. De werkwijze van de dichter van Lanceloet roept
de vraag op of we hier te maken hebben met het toepassen van de abbreviatio-techniek die
bekend is uit de artes poeticae. Ik heb de wijze waarop de dichter bekort vergeleken met de
zeven voorschriften voor de abbreviatio die Galfredus de Vino Salvo geeft in zijn Poetria nova
(in de andere traktaten wordt volstaan met een selectie). Daarbij bleek dat de overeenstemming
zo gering is dat we er geen invloed van de artes poeticae uit mogen afleiden. Het is zeer
waarschijnlijk dat de dichter van Lanceloet door het genoten onderwijs bekend was met de
voorschriften van Galfredus, maar die kennis vindt geen duidelijke toepassing in de wijze van
bekorten. Vgl. voor de artes poeticae (en de retorica in het algemeen) vooral E.R. Curtius,
Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter. 2e dr. Bern, 1954. Daarnaast bijvoorbeeld
H. Brinkmann, Zu Wesen und Form mittelalterlicher Dichtung (Darmstadt, 1979) en J.J.
Murphy, Rhetoric in the Middle Ages (Berkeley etc., 1974). Voor het Middelnederlands is het
werk van W.P. Gerritsen van belang: ‘Galfredus de Vino Salvo en de Middelnederlandse
bewerkers van epische poëzie’. In: Ntg 56 (1963), p. 25-32 en Die wrake van Ragisel. 2 dln.
Assen, 1963 (met name p. 72-151). De ‘Herrschaft der Rhetorik’ (Nellmann) is betwijfeld in
studies van onder meer Colby, Thoss en Nellmann: A.M. Colby, The portrait in twelfth-century
French literature (Genève, 1965), D. Thoss, Studien zum locus amoenus im Mittelalter
(Wien-Stuttgart, 1972) en E. Nellmann, Wolframs Erzähltechnik. Untersuchungen zur Funktion
des Erzählers (Wiesbaden, 1973, p. 165-180; citaat op p. 165). Aan neerlandistische zijde
komt de kritiek van Janssens en Van Oostrom: J.D. Janssens, ‘De Arturistiek: een “wout
zonder genade”’. In: SpL 21 (1979), p. 296-318 en 22 (1980), p. 47-67 (met name 22 (1980),
p. 47-50) en F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 1), p. 183-194. De
voorschriften van Galfredus over de abbreviatio vindt men in E. Faral, Les arts poétiques du
XIIe et du XIIIe siècle. 2e dr. Paris, 1958, p. 218-220 (vs. 690-736); vgl. ook W.B. Sedgwick,
‘Notes and emendations on Faral's Les arts poétiques (...)’. In: Speculum 2 (1927), p. 331-343
(met name p. 337). Een Engelse vertaling levert E.A. Gallo, The ‘Poetria nova’ and its sources

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

79
volg van deze paragraaf zal ik laten zien dat de dichter het snoeimes vooral
hanteerde bij traditionele verhaalelementen en handelingen die een standaardverloop
vertonen (het ceremonieel dat aan een maaltijd voorafgaat, een gevecht, etc.),
alsook bij motiveringen van handelingen en dialogen.
Tot de traditionele verhaalelementen behoort de beschrijving van een ridder die
zijn paard bestijgt en zich gereed maakt voor het komende gevecht. In het volgende
voorbeeld is Sornahan de betrokken ridder:
Quant il est armez au mielz qu'il pot, ses chevax li fu apareilliez. Il monte
et met son escu a son col et demande .I. glaive et l'en li baille tele com
9
mestier li est. (M IV, LXX, 12)
5871 Hi dede gereiden sijn part
72 Ende satter op metter vart.

De dichter van Lanceloet reduceerde de overvloedige details door Sornahans
handelingen na het opstijgen onvertaald te laten. In zijn weergave blijft het aanreiken
van de wapens impliciet.
Het vertrek van personages is een ander verhaalelement dat een standaardverloop
laat zien. Ook in deze gevallen volstaat de dichter vaak met een beknopte weergave.
Een fraai voorbeeld van zijn werkwijze biedt vs. 6903. Gurrees heeft een oude dame
10
bij een bron hulp aangeboden ter bescherming van haar dochter. Zij nemen afscheid
van twee andere vrouwen die zich bij de bron bevinden en gaan op weg: Gurrees
entie vrouwe scieden. Het Middelnederlands is de kernachtige vertaling van la vielle
dame monte desor .I. cheval que l'an li ot amené, si enmoinne Guerrehet o lui (M
11
IV, LXXI, 26).
Het derde voorbeeld van een traditioneel verhaalelement heeft betrekking op het
ceremonieel dat aan een maaltijd voorafgaat. Nadat Gurrees de dochter van

9
10

11

in early rhetorical doctrine. The Hague-Paris, 1971, p. 51-53. Vgl. verder L. Arbusow, Colores
rhetorici. Göttingen, 1963, p. 28; P. Klopsch, Einführung in die Dichtungslehren des lateinischen
Mittelalters. Darmstadt, 1980, p. 132.
S V, p. 7, r. 11-13. BN 122 bewaart een sterk bekorte lezing, die over het algemeen
afwijkt van het Middelnederlands.
Vgl. voor de traditionele binding fontein-vrouw M.-L. Chênerie, ‘Le motif de la fontaine dans
les romans arthuriens en vers des XIIe et XIIIe siècles’. In: Mélanges Foulon, dl. 1, p. 99-104
en M.-L. Chênerie, Le chevalier errant dans les romans Arthuriens en vers des XIIe et XIIIe
siècles. Genève, 1986, p. 187-190.
S V, p. 19, r. 13-14. In BN 122 ontbreekt que l'an li ot amené.

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

80
de oude dame uit de handen van haar belager heeft bevrijd, wordt hem een maaltijd
aangeboden, waarbij in Lanceloet impliciet blijft dat hij zijn handen wast:
Quant les tables furent mises, si aporterent l'eve au chevalier por laver,
si mangierent par loisir.
12
(M IV, LXXI, 38)
7378 Die spise was gereet ende si saeten
Ten taflen ende aeten.

Andere gevallen waarin traditionele verhaalelementen en handelingen
die een standaardverloop vertonen worden besnoeid:
5542 Agravein zoekt vergeefs naar Lancelot et de ceste avanture fu il
molt dolenz (M IV, LXXI, 1); de vermelding van zijn gemoedsgesteldheid
ontbreekt in het Mnl.
13
5814 De dwerg qui tenoit .I. cor d'yvoire (M IV, LXX, 10) loopt naar
Agravein. De kostbare hoorn, die ten overvloede wordt vermeld (vgl. vs.
5671-5673), ontbreekt in het Mnl.
5870 Sornahan wapent zich. Het herhalende Quant il est armez au mielz
14
qu'il pot (M IV, LXX, 12) is in het Mnl. achterwege gelaten.
5978 Een jonkvrouwe stijgt van haar paard ou ele estoit montee (M IV,
LXX, 15). Dit verhaalelement ontbreekt in het Mnl.
6224 Een jonkvrouwe loopt naar Gurrees; et le prant au fraint (M IV, LXXI,
5) ontbreekt in het Mnl.
6344 Het tweede gedeelte van het vers, Doe gingen si daer, is de
beknopte weergave van Atant desferment la porte et saillent fors (M IV,
LXXI, 9).
6407-6408 Een schildknaap rent naar zijn slapende heer om hem te
waarschuwen voor onverhoeds aanvallende vijanden; het Oudfranse si
15
l'esveille (M IV, LXXI, 11) ontbreekt in het Mnl.
6572 Een dwerg bedient drie vrouwen a une coupe d'argent (M IV, LXXI,
17). Het detail van de beker ontbreekt in het Mnl.
8347 Gurrees hoort dat iemand - wie anders dan de dwerg? - op een
hoorn blaast en ziet dan de dwerg qui le cor avoit sonné (M IV, LXXI, 66).
De bepaling ontbreekt in het Mnl.
9138 Het Mnl. Alsi binnen der porten quamen is de weergave van het
gevolg van de Oudfranse handeling: Il viennent a la porte et apelent et
l'en lor oevre (M IV, LXXII, 16).
9329 Een ridder laat een jonkvrouwe van haar paard afstijgen qui ert
16
montee (M IV, LXXII, 20). De Middelnederlandse dichter laat de bepaling
onvertaald.
9611 Ende hi [d.i. Gaheret] porrede daer nare is de beknopte weergave
17
van Et l'andemain par matin, quant Gueheriez ot prises ses armes et il
12
13
14
15
16
17

S V, p. 23. r. 34-35. Yale voegt toe: ses mains. De passage ontbreekt geheel in BN
122.
S V, p. 6, r. 22. De lezing van BN 122 wijkt af: Il [de dwerg] monte tantost a son ronchin
et vient a engreuain.
S V, p. 7, r. 11. In BN 12580 en Rawl. Q b 6 ontbreekt au mielz qu'il pot; de lezing van
BN 122 wijkt sterk af.
S V, p. 13, r. 30-31. In BN 122 ontbreekt de passage met de schildknaap.
S V, p. 43, r. 13-14. In BN 110 en BN 115 ontbreekt de passage over de jonkvrouwe.
Vgl. voor de vervaging van tijd par. 4.3.2.
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fu montez en son cheval, il se parti de la dame et de sa mesnie (M IV,
18
LXXII, 30).

18

S V, p. 46, r. 28-29. BN 12580 en Rawl. Q b 6 bewaren een sterk verkorte lezing die
ook afwijkt van het Mnl.
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9804 Als Sornahan verslagen is, vragen zijn schildknapen, qui moult sont
dolant de lor signor (M IV, LXXII, 36), wat hij wil dat zij doen; de bepaling
ontbreekt in het Mnl.
9933 Sornahan wapende hem is de beknopte weergave van conmande
a aporter ses armes et monte sor son cheval (M IV, LXXII, 40).
10507 In de strijd rond het kasteel van hertog Cales krijgen de belegerden
de overhand door een nieuwe groep ridders te laten opdraven. De
aanvallers komen hun vluchtende metgezellen te hulp ausi com li autre
avoient fait les leur (M IV, LXXII, 59). Dit verhaalelement werd door de
Middelnederlandse dichter niet vertaald.
In de hiervoor besproken passages ontbreken beschrijvingen van riddergevechten.
De dichter van Lanceloet vertoont hierbij zo'n voorkeur voor het reduceren van
details dat ik er apart aandacht aan besteed. De beschrijvingen worden vaak ontdaan
van bijzonderheden, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld waarin Gaheret strijdt.
Zijn tegenstander valt aan:
et le fiert si qu'il li perce l'escu et li glaives vole em pieces. Et Gueheriés
le consiut haut si qu'il li cope la gorge ausi com d'un rasoir: et cil chiet
morz. (M IV, LXXII, 13)
9026 Ende heeften so gesteken
Dat sijn scilt moeste breken.
28 Garihet19 stac den ridder so wel
Dat hi vanden orse doet vel

In het Middelnederlands zijn twee details achterwege gelaten. Het gevecht is
teruggebracht tot zijn essentie: de beschrijving van de brekende lans en de
precisering van de afgesneden keel ontbreken. Wat resteert is de weergave van de
geduchte tegenstand die Gaheret ondervindt (9026-9027) en het doeltreffende
optreden - maar niet meer dan dat - van de Arturridder (9028-9029). Het hoeft geen
verbazing te wekken dat de vertaler juist de gedetailleerdheid van de gevechtsscènes
heeft gereduceerd. Hij kon dit doen omdat het ging om traditionele verhaalelementen
en omdat details in de beschrijving van een gevecht risicoloos, dat wil zeggen zonder
mogelijke verstoring van het verhaalverloop, konden verdwijnen. Voorzichtigheid
was immers geboden: ‘Supprimer, c'est risquer de déformer l'histoire’. Hetgeen
Huby voor Hartmann von Aue en Hendrik van Veldeke heeft opgemerkt, geldt
evenzeer voor de dichter van Lanceloet: ‘Chaque fois qu'il supprime, l'adaptateur
s'attaque (...) en général à un passage très réduit dont on peut dès le départ dire
qu'il ne sera pas souvent d'une grande importance, mais portera en général sur des
20
points de détail.’
Een ander gevecht, Gaheret tegen graaf Guinas, bevat een aardige uitweiding
in de Lancelot en prose. Guinas is van zijn paard getuimeld:
Et Gueheriés fait son poindre outre, si descent, car il ne velt mie requerre
a cheval celui qui est a pié por honte, si baille son cheval a garder a la
damoisele qui o lui venoit (M IV, LXXII, 10)
8882 Gaheret vor over met sinen perde.
19
20

De afwijkende vorm Garihet - gebruikelijk is Gaheret - komt ook voor in vs. 9040, 9046 en
9161.
Vgl. M. Huby, L'adaptation des romans courtois en Allemagne au XIIe et au XIIIe siècle. Paris,
1968, p. 233.
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Daer na beette hi ter erde.
84 Het dochtem scande sijn sonder waen
Soude hine tors bestaen
Dien hi ter erden liggen sach.
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Gaheret is met een jonkvrouwe op weg naar het hof van de Vrouwe van Rostoc om
21
daar namens het onterfde meisje tegen Gindan in het strijdperk te treden. Tegen
die achtergrond getuigt het van een zorgvuldige compositie om in een voorafgaand
gevecht de aanwezigheid van de jonkvrouwe quasi terloops te vermelden. In
Lanceloet ontbreekt dit detail, waardoor tevens geïmpliceerd wordt dat het paard
niet uit zichzelf zal zijn weggelopen.
Andere gevallen waarbij in de weergave van gevechten overvloedige
22
details worden gereduceerd:
6464 In de Lancelot en prose worden de vluchtende vijanden door
Guerrehés achtervolgd (M IV, LXXI, 13), hetgeen in de vertaling is
weggelaten.
7094-7095 Gurrees en zijn tegenstander vallen van hun paarden sanz
glaives brisier (M IV, LXXI, 31); dit ontbreekt in het Mnl.
7755 Sagramor steekt zijn tegenstander van het paard et au parchaoir
brise li glaives si que li fers l'an remest el piz (M IV, LXXII, 49), hetgeen
in de vertaling niet vermeld wordt.
8123 Gurrees vecht tegen vier broers. Hij steekt de eerste tegenstander
van het paard si retrait son glaive a lui qui n'est mie brisiez et laisse corre
a l'autre qui venoit por son frere vanchier (M IV, LXXI, 61); deze
beschrijving ontbreekt in het Mnl.
8391 Sornahan heeft Gurrees verslagen en ontwapendem thoeft doe. De
Lancelot en prose is preciezer: et il li tranche les laz del heaume et li
desarme la teste (M IV, LXXI, 67).
8871 Guinas stijgt te paard si prant escu et lance roide et fort (M IV, LXXII,
10); dit laatste is in de vertaling achterwege gebleven.
9803 De verslagen Sornahan heeft zich aan Gaheret onderworpen. In de
Lancelot en prose verheft hij zich daarna moeizaam van de grond, si las
et si travilliez qu'il cuide bien morir (M IV, LXXII, 36).
10106 Gaheret staat op het punt een tweegevecht aan te gaan. De
voorbereidende handeling, Lors aloingne le glaive (M IV, LXXII, 46), is in
het Mnl. weggelaten.
10367 De tegenstanders van hertog Cales komen aangereden. De
precisering van de Lancelot en prose ontbreekt in de vertaling: Et cil
venoient si tost qu'a poi qu'il n'estaingnoient lor chevax desouz aux por
tost aler (M IV, LXXII, 55).
10378 Agravein verwerkt een stoot van een lans. Zijn tegenactie, Ende
Acgravein staken soe (...) is de beknopte weergave van et Agravains qui
fu venuz de loing l'ataint bas par desus l'arçon de la sele, si le fiert si
durement (...) (M IV, LXXII, 55).
10385 De ridder die door toedoen van Agravein van zijn paard tuimelt,
valt dodelijk gewond neer et au parchaoir brise li glaives (M IV, LXXII,
55); het geciteerde is in het Mnl. onvertaald gebleven.

21

22

Vgl. voor dit motief R. Hartman, ‘The disinherited damsel. The transformation of a convention
in Chrétien's Yvain and the Queste del Saint Graal’. In: Michigan Academician 12 (1979-1980),
p. 61-67.
In drie gevallen ‘preciseert’ de vertaler een aanval te paard met de zinsnede (hi) ginc
nopen tors (metten sporen): vgl. vs. 8114-8115, 8873 en 10558. Alle keren wordt door
de toevoeging het rijmwoord lopen gecompleteerd (nopen:lopen), hetgeen wijst naar
verstechnische overwegingen als reden voor de aanvulling.
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10559 Gaheret stormt op de vijand af si aloingne le glaive et met l'escu
23
devant le piz (M IV, LXXII, 60). De voorbereidende handeling ontbreekt
in het Mnl.

23

S V, p. 57, r. 9-10. De zinsnede et met... piz ontbreekt in BN 12580 en Rawl. Q b 6.
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Kenmerkend voor de verbositeit van de Lancelot en prose is de motivering van een
handeling: iedere gelegenheid wordt benut om het gedrag van personages toe te
24
lichten, tot in het volstrekt redundante toe. In Lanceloet blijven deze motiveringen
vaak achterwege. Bij wijze van illustratie bespreek ik de passage waarin Agravein
Dryas gedood heeft en zijn daad met het blazen op een hoorn heeft
25
bekendgemaakt. Sornahan, Dryas' broer, is diep bedroefd en zint op wraak:
5839 In dinde sprac hi: ‘Ic en begere
40 Niet langer te levene nu mere
Na dien dat mijn broeder doet es,
26
Ne neemt gene wrake das.’
Altehant hi uten bedde spranc,
44 Daer hi siec in hadde gelegen lanc,
Ende eyschede sine wapine saen.

Tot zover volgt de vertaling getrouw het origineel, maar na et demande ses armes
voegt de Lancelot en prose toe: car il se velt aler combatre a celui qui son frere a
27
occis (M IV, LXX, 11). In het licht van de voorafgaande beschrijving van de reactie
van Sornahan is deze motivering van zijn handelen volstrekt overbodig. De
Middelnederlandse dichter liet de toelichting onvertaald.
Dezelfde werkwijze treft men aan in een passage waarin Brandalijs vertelt hoe
28
hij in moeilijkheden is geraakt:
Il avint ersoir aprés vespres, quant je fui issuz de ces broces et j'oi
chevauchié toute jor, que je trovai ça devant .II. pavillons. Ge tornai cele
part por ce que bien ert tans de herbergier (M IV, LXXII, 14)
9050 ‘Ic quam gisternavont gereden
29
Niet verre van hier tere steden
52 Ende hadde gereden alden dach,
So dat ic II pawelgoene sach.
Ic reet daer wart gereet

Origineel en vertaling vermelden het tijdstip waarop de gebeurtenis plaatsvindt: 's
avonds. Uit het moment van de dag volgt al - een vast gegeven in de

24
25

26
27
28
29

Vgl. D. Poirion, ‘Romans en vers et romans en prose’ (n. 3), p. 78-79 en W. Haug, ‘Das Land,
von welchem niemand wiederkehrt’. Tübingen, 1978, p. 72-78 (met name p. 78).
In de Lancelot en prose is de vermelding van een hoorn verbonden met gevangenschap en/of
bevrijding. Vgl. E.J. Burns, Arthurian fictions. Rereading the Vulgate Cycle. Columbus, 1985,
p. 93.
Lees met de corrector: neem ic.
S V, p. 6, r. 36 - p. 7, r. 1 (gehele passage). BN 110 en 122 bewaren een sterk verkorte lezing.
Vgl. voor de retrospectieve verhaalepisoden in Lancelot A. Micha, ‘Sur un procédé de
composition de Lancelot: les récits rétrospectifs’. In: Approches du Lancelot en prose, p. 7-23.
Ten opzichte van de ces broces is niet verre van hier een vagere aanduiding van plaats. Vgl.
voor vervaging van de ruimte par. 4.3.1.
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Arturromans - dat Brandalijs op zoek is naar onderdak. De motivering van de
handeling in de Lancelot en prose is dan ook rijkelijk overbodig en werd door de
dichter van Lanceloet onvertaald gelaten.
Andere gevallen waarin sprake is van versobering doordat een redundante
motivering van de handeling niet is vertaald:
6115 De man met de ezel ziet Gurrees komen ‘si a si grant paor qu'il ne
l'ose atendre’ (M IV, LXXI, 1); het gecursiveerde gedeelte ontbreekt in
het Mnl.
6399 Een knecht die 's nachts opstaat por aler a chambre (M IV, LXXI,
11) - hetgeen in de vertaling ontbreekt - ontdekt dat het kasteel wordt
31
aangevallen.
6405 Dezelfde knecht sluit de deuren qu'il ne fussent sorpris (M IV, LXXI,
32
11).
6840 Onder dwang belooft een vrouwe haar dochter af te staan. Haar
motivering van de eed, je doutoie sa [dit betreft de ridder die haar bedreigt]
prison (M IV, LXXI, 24) is een herhaling (vgl. vs. 6820-6821 en 6825).
7104 De gewonde ridder wil vluchten car paor a de mort (M IV, LXXI,
33
31).
7164 Gurrees heeft een jonkvrouwe zijn liefde verklaard. Een andere
vrouw bemint hij niet langer et por ce velt il qu'ele deviengne s'amie (M
IV, LXXI, 32).
7218 De jonkvrouwe vraagt Gurrees of hij iemand zou kunnen liefhebben
die hem haat. Hij antwoordt ontkennend, puis qu'ele me harroit (M IV,
LXXI, 34).
7435 Gurrees, die door de hitte gekweld is, wordt uitgenodigd op het gras
plaats te nemen por refroidir (M IV, LXXI, 40).
7540 Een knecht heeft beraadslagingen afgeluisterd die onder meer tegen
zijn vrouwe gericht zijn. Hij licht haar in, want il amoit moult (M IV, LXXI,
34
43).
7873 Gurrees loopt een tent binnen om te veoir qui i est (M IV, LXXI, 53).
9113 Brandalijs en de jonkvrouwe worden weggevoerd door familieleden
van de vermoorde ridder die s'an vangeroient einsi (M IV, LXXII, 15).
9262-9263 Gaheret achtervolgt een ridder; hij is woedend de la honte
35
que cil li a faite (M IV, LXXII, 19); vgl. ook vs. 9254.
9424 Guidan vraagt de Vrouwe van Roestoc of zij Gaheret naar voren
wil laten komen si orrons que il voldra dire (M IV, LXXII, 24).
30

31

32
33
34
35

Vgl. voor deze conventie E. Esposito ‘Les formes d'hospitalité dans le roman courtois (du
Roman de Thèbes à Chrétien de Troyes)’. In: Romania 103 (1982), p. 197-234 en M.T.
Bruckner, Hospitality: a narrative model in twelfth-century French romances (1160 to 1200).
Diss. Yale, 1974.
Het achterwege laten van deze - voor middeleeuwers - redundante motivering van
handeling heb ik besproken in ‘Hoge nood (Lanc II, vs. 6399)’. In: Rapiarijs. Een
afscheidsbundel voor H. van Dijk. Utrecht, 1987, p. 12-13.
S V, p. 13, r. 30. De passage ontbreekt in BN 122.
In de korte versie ontbreekt de passage die correspondeert met vs. 7099-7105; vgl. S
V, p. 21, r. 15-17.
S V, p. 25, r. 30. De zinsnede ontbreekt eveneens in BN 122, maar de lezing van dit
hs. wijkt verder sterk af van het Mnl.
S V, p. 42, r. 29-30. De passage die correspondeert met vs. 9262-9263 ontbreekt in
BN 12580 en Rawl. Q b 6.
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9604 Gaheret neemt afscheid van de jonkvrouwe car il s'an velt aler (M
IV, LXXII, 30).
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9691 Gaheret heeft in een situatie waarbij zowel een ridder van de
Tafelronde als een jonkvrouwe in nood verkeerde, gekozen voor het
helpen van de ridder. Als hij zijn gedrag later toelicht, merkt hij op, hetgeen
ontbreekt in het Middelnederlands: et por ce laissai je la damoisele et
courui au chevalier, por ce qu'il me couvenoit faire einsi (M IV, LXXII, 32).
10044 Tot groot verdriet van de man die Agravein en zijn broers onderdak
verleent, is hertog Cales aan de verliezende hand, car moult est prodom
(M IV, LXXII, 44).
10367 Met een kleine groep ridders rijdt de legeraanvoerder van de zonen
van Cales voorop por conmancier le cembel (M IV, LXXII, 55).
Versobering valt ook aan te wijzen in de dialogen. Terwijl de auteur van de Lancelot
en prose een voorkeur heeft voor levendige dialogen, moest de dichter van Lantsloot
vander Haghedochte niets hebben van snelle wisselingen van spreker: in zijn
bewerking ‘ontwart hij de verknoopte clausen, en rijgt hij die van één spreker zoveel
36
mogelijk aaneen.’ De dichter van Lanceloet beweegt zich tussen deze twee uitersten
in. Zijn vertaling volgt vaak het origineel, maar er kunnen ook gevallen aangewezen
worden waarin de tweespraak een wijziging heeft ondergaan met de bedoeling het
overbodige heen-en-weer weg te werken.
Een karakteristiek voorbeeld van de tussenpositie die de versvertaling van de
Lancelot en prose inneemt, bevindt zich in de episode waarin Gurrees en een
jonkvrouwe in gesprek zijn. De ridder wenst de liefde van de jonkvrouwe te verkrijgen,
37
maar zij weigert op grond van zijn slechte reputatie. Hij dreigt dan met geweld te
nemen hetgeen hem ontzegd wordt:
Tout ce, fait il, que vos dites ne vaut riens. Il couvient que vos faciez ma
volenté, car nos somes seul a sol et loing de gent - Comment? fait ele.
Le me feriez vos donc a force? - Nenil, fait il, mes je vos pri que vos le
me façoiz debonnairement. - Et se je le voloie, fait ele, qu'an seroit? - Je
le vos feroie, fait il - Et se je nel voloie? fait ele. - Dont je nel vos feroie je
mie, fait il. - Einsinc en sera il, fait ele, del tout a ma volenté? - Vos avez
voir dit, fait il. (M IV, LXXI, 33)
7190 ‘Al dat gi segt ne diedt niet nu,
Ic moet minen wille hebben van u.
92 Wie sijn hier allene, ic ende ghi,
Ende verre van lieden, dat siedi.’
‘Here, wildi dat met crachten doen?’
‘Nenic,’ antworde die baroen,
96 ‘Mar ic bidde u vriendelike
Dat gijt wilt doen goedertierlike.’
38
So seide: ‘Wat sout sijn ocht ict doen woude?’
Hi antworde dat hi soude.
7200 ‘Ende ocht icker niet en woude?’ sprac si.
36
37

38

F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 1), p. 169.
In het hier onderzochte tekstgedeelte wordt Gurrees tot twee maal toe smadelijk afgewezen
(vs. 6286-6298 en 7124-7293). De passages worden besproken in P. Ménard, Le rire et le
sourire dans le roman courtois en France au Moyen Age (1150-1250). Genève, 1969, p. 278.
De corrector wijzigde deze - typisch Vlaamse - vorm in Si. Vgl. voor So Van Loey, Vormleer,
par. 28 en voor de wijziging W.P. Gerritsen, ‘Corrections and indications for oral delivery in
the Middle Dutch Lancelot manuscript The Hague KB 129 A 10’. In: Neerlandica manuscripta,
p. 38-59; met name p. 49-50.
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‘Sone dadicker niet toe, sprac hi.
‘Dus saels,’ seide si, ‘al mijn wille gescien?’
Hi seide: ‘Gi segt waer van dien.’
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Ik geloof niet dat ik overdrijf door te beweren dat de verzen 7190-7203 een bijzonder
knappe vertaling vormen van een lastig stukje Oudfrans. Met behulp van hele kleine
ingrepen om te voldoen aan verstechnische eisen - men herkent de procédé's die
in hoofdstuk 3 aan de orde zijn gekomen - slaagt de dichter erin volledig recht te
doen aan de levendige en subtiele dialoog uit zijn origineel. Even verderop in
hetzelfde gesprek ligt de zaak echter anders. De jonkvrouwe verwijt Gurrees zijn
onbetrouwbare gedrag tegenover vrouwen:
et il m'est avis que d'ovrer en tel manniere porchaciez vos plus honte que
honor. - Ore, fait il, de ce me desprisiez vos? - Voire, fait ele. - Or me
dites, fait il, de quoi me haez vos? Ge cuidoie avoir plus deservie vostre
amor que vostre haine. (M IV, LXXI, 34)
De Middelnederlandse dichter nam deze dialoog niet ongewijzigd over. Het korte
antwoord van de jonkvrouwe bleef onvertaald, waardoor een wisseling van spreker
werd vermeden:
7246 Hi sprac: ‘Joncfrouwe, in desen
Mesprijsdi mi; waer bi macht wesen
48 Dat gi mi haedt? Ic waende bat nu
Hebben verdient die minne van u
Dan uwe haettie sonder waen.’

Een ander voorbeeld van de versobering van dialogen bevindt zich eveneens in de
verhaaldraad waarin Gurrees de hoofdpersoon is. Hij heeft een oude ridder van de
dood gered. De man biedt hem onderdak, maar 's nachts wordt het kasteel
aangevallen. De ridder wekt Gurrees:
et li dist: ‘Sire, il vos couvient a lever, armez vos isnellement, car vostre
anemi sont venu çaienz. -Et est ce voirs? fait Guerrehet. - Par foi, fait il,
il m'ont ja ma porte brisie, si ne gart l'ore que il soient çaienz o nos et por
ce vos vieng je esveillier que je ne voloie pas qu'il vos sorpreissent en
vostre lit.’ Quant Guerrehés ot ce, si saut sus et demande ses armes (M
39
IV, LXXI, 12)
De vertaling is veel kernachtiger. De Middelnederlandse dichter heeft de wijdlopigheid
van zijn origineel - zelfs in deze precaire situatie wordt nog geredeneerd en
gemotiveerd - sterk gereduceerd en een wisseling van spreker vermeden door de
vraag van Gurrees achterwege te laten:
6418 Hi seide: ‘Here, gi moet op staen
Ende u wapenen sonder waen:
20 Onse viande sijn hier binnen comen.’
Alse Gurrees dat hadde vernomen,
Hi stont op ende eeschede sine wapen

39

S V, p. 13, r. 39-p. 14, r. 3. De korte versie leest nostre anemi.
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Andere gevallen waarin de vertaler wisseling van spreker heeft vermeden:
5820 Het antwoord van de dwerg is niet vertaald (M IV, LXX, 10).
6145 De dreigende woorden van Gurrees ontbreken in het Mnl. (M IV,
LXXI, 3).
6299-6300 In het origineel kondigt de jonkvrouwe een vraag aan en
Gurrees stelt een wedervraag: Mais dites moi ce que je vos demanderai.
40
- Coi? fait il. (M IV, LXXI, 7). De vertaler laat de jonkvrouwe zonder
omwegen om inlichtingen verzoeken, waardoor de vraag van Gurrees
overbodig is; wisseling van spreker werd zo vermeden.
6408 Het antwoord van de ridder is niet vertaald (M IV, LXXI, 11).
6518 De reactie van de ridder ontbreekt in het Mnl. (M IV, LXXI, 15).
6927 Het antwoord van de vrouwe èn de afsluitende woorden van Gurrees
41
zijn onvertaald gebleven (M IV, LXXI, 26).
9166-67 In het Oudfrans (M IV, LXXII, 17) worden deze woorden door
Gosenain uitgesproken (of is de passage corrupt?).
9867 Het bevestigende antwoord van de broers ontbreekt in het Mnl. (M
IV, LXXII, 38).
10067 De woorden van de gastheer, Sire, fait il, ça (M IV, LXXII, 45) zijn
onvertaald gebleven.
10141 Het antwoord dat de boodschap zal worden overgebracht, is niet
vertaald (M IV, LXXII, 47).
10533 De reactie van de hertog is onvertaald gebleven (M IV, LXXII, 59).
De Middelnederlandse dichter versobert dialogen niet alleen door een wisseling van
spreker te vermijden. In het eerder gegeven voorbeeld komt ook een ander aspect
van zijn werkwijze tot uitdrukking: het bekorten van de directe rede. Vrijwel altijd
gaat het de dichter om het slot van de woorden van een personage; deze slotclaus
wordt weggelaten. De vertaling van de volgende Oudfranse passage is hiervoor
42
illustratief. Een vrouwe vertelt Gurrees hoe haar jaloerse echtgenoot haar behandeld
heeft. Op een keer was Lanceloet hun gast. De vrouwe toonde veel interesse in
hem, tot woede van haar man, die haar dwong haar bewondering voor Lanceloet
te bekennen. In een lange monoloog vergelijkt zij dan de karakters van de beroemde
ridder en haar echtgenoot (vs. 6678-6753). De conclusie is vernietigend voor haar
man:
Si poez veoir par ceste raison que qui vos guerredonneroit selonc vos
merites qu'i vos randroit plus honte que a lui honor. Si vos ai or fait
entendant por quoi jel regardoie si.’ (M IV, LXXI, 21)
In de weergave van de monoloog volgde de Middelnederlandse dichter de Lancelot
en prose op de voet. De afsluitende zin, die zonder gevolgen voor het verhaalverloop
gemist kon worden, liet hij echter onvertaald:
40
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S V, p. 12, r. 20-21. In BN 123 kondigt de jonkvrouwe wel haar vraag aan, maar komt
de reactie van Gurrees niet voor. Dit wijst op de mogelijkheid dat de wisseling van
spreker ook al in de grondtekst van de Middelnederlandse dichter ontbrak.
S V, p. 19, r. 24-25. Ook in K ontbreekt de afsluiting van Gurrees (p. 160, r. 17).
Een aardige uiteenzetting over de jaloerse echtgenoot - met name over de koningen Artur
en Mark - biedt A. Micha, ‘Le mari jaloux dans la littérature romanesque des XIIe et XIIIe
siècles’. Herdr. in: A.M., De la chanson de geste au roman, p. 447-464. Vgl. ook P. Ménard,
Le rire (n. 37), p. 248-253 (over de passage in de Lancelot en prose: p. 251).
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6750 Nu moegedi wel merken hier ave:
Die van uwen verdiente u den loen gave,
52 Hi soude doen in allen keren
U meer scanden dan hem eeren.’

Ook het tweede voorbeeld is karakteristiek voor de werkwijze van de
Middelnederlandse dichter. Gurrees heeft een oude ridder van de dood gered. De
dochter van de man probeert de weldoener over te halen bij hen te blijven. De
dialoog is in het Middelnederlands sterk bekort. De vertaler heeft na het eerste
verzoek van de jonkvrouwe (vs. 6225) de mededeling van de verteller - mais il ne
velt - onvertaald gelaten, waardoor ook de reactie van de jonkvrouwe, die opnieuw
aandringt (Par Dieu... avec nos), achterwege kon blijven. Vervolgens zijn de woorden
van Gurrees ten zeerste bekort: het laatste gedeelte van zijn claus - herhalend van
karakter - ontbreekt in het Middelnederlands (Mais il... de demorer). Het antwoord
van de jonkvrouwe onderging tenslotte eveneens een verandering. Haar laatste
emotionele beroep op de ridder (Par Dieu... de herbergier) werd in de vertaling in
één vers weergegeven (vs. 6230). Het resultaat van de wijzigingen is een ingrijpend
vereenvoudigde dialoog:
Et la damoiselle vait a Guerrehet et le prant au fraint et li dist qu'il
descende, mais il ne velt. ‘Par Dieu, sire, fait ele, il couvient que vos le
faciez et que vos herbergiez avec nos. - Par Dieu, damoisele, fait il, s'il
fust tans de herbergier, il ne m'en couvenist ja proier, car volentiers le
feisse. Mais il ne sera a piece nuit et je ai molt a aler: si m'en irai atant,
que je n'ai talant de demorer. - Par Dieu, sire, vostre escondire ne vos
vaut rien; a remanoir vos couvient, car bien est hore de herbergier.’ Et
quant il voit que faire li couvient, si descent, car il doute que ele nel tenist
44
a vilain, s'il s'an feist plus proier. (M IV, LXXI, 5)
6224 Si liep te Gurrees also houde
Ende bat hem dat hi beten soude.
Gurrees antworde hare:
‘Op dat herbergens tijt ware,
28 Het ne ware gene noet biddens nu;
Ic soude gerne bliven met u.’
Die joncfrouwe bat al dat si mochte
Ende so vele dat hem dochte
32 Dat hijt43 mochte houden over dorperhede
Dat hi hem so vele bidden dede.
Hi beette (...)

Andere gevallen waarin de vertaler de woorden van personages bekort:
45
5700, 6167, 6170, 6205, 6412, 7007, 7079, 7515, 7541, 9443, 9740.
In een enkel geval krijgt een personage in de Middelnederlandse vertaling meer
woorden in de mond gelegd dan in de Lancelot en prose. Een voorbeeld treft men
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S V, p. 11, r. 23-31. De lezing van BN 122 wijkt sterk af; zo ontbreekt onder meer de
dialoog.
Lees met de corrector: sijt.
Hier speelt wellicht ook het vermijden van onwelvoeglijkheid een rol; vgl. par. 4.4.
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aan in de passage waarin Gurrees ontdekt heeft dat de vrouwe die hij tegen haar
wil meevoerde, in een klooster is ingetreden. Zij zegt blij te zijn met haar besluit,
quar mielz amasse la teste a avoir coupee que estre en tel vilté com vos
46
m'avez mise.’ (M IV, LXXI, 65)
8315 Bedi ic liete mi eer hangen
16 Ocht datmen mi afsloge mijn hoeft
Eer ic soude willen, dat geloeft,
Sulc leven leiden als ic met u
Hebbe geleit tote nu.’

De vertaler heeft waarschijnlijk de afkeer van de vrouwe willen beklemtonen: zelfs
47
aan ophanging - een zeer oneervolle dood - zou zij de voorkeur geven boven een
48
leven met Gurrees. Het contrast in de Lancelot en prose - de dood door het zwaard
tegenover een schandelijk leven - was de Middelnederlandse dichter kennelijk niet
sterk genoeg, waardoor hij hier in weerwil van de versobering een detail toevoegde.
Tot slot van deze paragraaf zou ik nog eens willen wijzen op de invloed van de
versificatie op de hier besproken versobering. De dichter van Lanceloet was geen
bewerker, maar een vertaler: in enkele gevallen lijken zijn wijzigingen met een
inhoudelijke bedoeling te zijn aangebracht, maar meestal betreft het afwijkingen
onder invloed van vormeisen. Het is echter veelzeggend dat de dichter bij het
oplossen van versificatorische problemen niet koos voor het toevoegen van nieuwe
informatie in de vorm van overvloedige details, waardoor hij zich zou conformeren
aan de verbositeit van de Lancelot en prose, maar voor versobering. De dichter van
Lanceloet impliceert details die in zijn origineel expliciet vermeld worden, waardoor
de drang naar volledigheid en de daarmee verbonden illusie van de werkelijkheid,
minder nadrukkelijk aanwezig zijn in zijn vertaling.

46
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S V, p. 33, r. 25-26. In plaats van vilté lezen BN 122 en Yale vie, en BN 115 maniere.
Yale vult aan: mise devant.
Vgl. R.C. van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de
XIVe eeuw. Brussel, 1954, p. 161-163; D.A. Berents, Misdaad in de middeleeuwen. Utrecht,
1976, p. 39. L.Th. Maes, Vijf eeuwen stedelijk strafrecht, Antwerpen-'s-Gravenhage, 1947,
p. 395 meldt: ‘De opknoping aan de galg was evenals de onthoofding in beginsel een straf
voor mannen. Het ophangen van vrouwen werd algemeen beschouwd als in strijd met de
goede zeden en als een schending van de eerbaarheid.’
De woorden van de vrouwe zijn karakteristiek voor een ‘shame-culture’. Vgl. A.M.J. van
Buuren, ‘Dat scamelheit thoechste poent es van minnen’. In: Ic ga daer ic hebbe te doene,
p. 127-147 (met name p. 139). Vgl. ook L. Wasserman, ‘Honor and shame in Sir Gawain and
the Green Knight’. In: Chivalric literature. Ed. by L.D. Benson and J. Leyerle. Michigan, 1980,
p. 77-90, 164-166; J.W. Marchand, ‘Honor and shame in Wolfram's “Parzival”’. In: Spectrum
medii aevi. Ed. by W.C. McDonald. Göppingen, 1983, p. 283-298; A.G. Martin, Shame and
disgrace at king Arthur's court. Göppingen, 1984; A.G. Martin, ‘Disgrace in Diu Crône’. In:
Reading Medieval Studies 10 (1984), p. 79-90; Y. Robreau, L'honneur et la honte. Leur
expression dans les romans en prose du Lancelot-Graal (XIIe-XIIIe siècles). Genève, 1981.
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4.3. Vervaging
De verhaalstructuur van de Lancelot en prose is gebaseerd op een aantal
zoektochten. In iedere queeste trekken verscheidene - meestal veertig - ridders
eropuit om de gezochte - in het merendeel der gevallen betreft het Lancelot - op te
49
sporen en weer in de hofsamenleving terug te voeren. Kenmerkend voor die
ondernemingen is de systematiek. De deelnemers aan een queeste proberen hun
doel te bereiken door aanhoudend navraag te doen naar plaats en tijdstip waarop
iemand de gezochte heeft ontmoet. Deze queestestructuur vereist een nauwkeurig
bepaalde geografie en chronologie. Ruberg heeft dit als volgt onder woorden
gebracht:
Der Suchende, der seine Aufgabe methodisch lösen soll, muss sich auf
festem Boden bewegen können. Seine Suche bedarf eines konkreten
geographisch fixierten Raumes, der ihm eine verlässliche Orientierung
erlaubt. Auf die Systematik der Fragen antwortet eine Reihe von bis ins
einzelne gehenden Wegbeschreibungen, Entfernungsangaben und
lokalisierenden Hinweisen. (...) Eine zweite Voraussetzung der
systematisch angefassten Suche ist neben dem konkreten geographischen
Raum die Verbindlichkeit einer exakten Zeitrechnung, in der alle
Bewegungen des Ausweichens und des Folgens erfassbar sind. Dem
objektiven Zeitmass, der Skala der kalendarischen Zeit, sind Suchender
und Gesuchter gleichermassen unterworfen. Ist es dem Sucheritter
gelungen, die Handlungen des Aufzuspürenden auf der gemeinsamen
50
Zeitskala festzulegen, so wird er sich seinem Ziel unfehlbar nähern.
De gebeurtenissen in de Lancelot en prose spelen zich derhalve af binnen een tot
51
in de kleinste details bepaald geografisch en chronologisch kader. Dit ‘realisme’ dat ook tot uiting komt in de beschrijving van de personages - is grotendeels

49
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Zie vooral U. Ruberg, ‘Die Suche im Prosa-Lancelot’. In: ZfdA 92 (1963), p. 122-157. Vgl.
ook: F. Ohly, ‘Die Suche in Dichtungen des Mittelalters’. In: ZfdA 94 (1965), p. 171-184 (over
de queeste in het algemeen); J. Frappier, Etude (n. 5), p. 350 (met de vermelding dat ‘La
Mort Artu s'abstient d'exploiter ce motif banal’); F.D. Kelly, Sens and conjointure in the
‘Chevalier de la Charrette’. The Hague-Paris, 1966, p. 188-194 (het belang van de zoektochten
voor de structuur in de romans van Chrétien); H. Koch, Studien zur epischen Struktur des
Lancelot-Prosaromans, Köln, 1965, p. 7-14; A. Micha, ‘Sur la composition du Lancelot en
prose’. Herdr. in: A.M., De la chanson de geste au roman, p. 233-241; A. Pauphilet, Etudes
sur La Queste del Saint Graal. Paris, 1921, p. 13; M. Stauffer, Der Wald. Bern, 1959, p.
128-132 (met name p. 131); R. Voss, Der Prosa-Lancelot. Meisenheim am Glan, p. 48-49,
p. 53. In dit verband is ook van belang E. Trachsler, Der Weg im mittelhochdeutschen
Artusroman. Bonn, 1979.
U. Ruberg, ‘Die Suche’ (n. 49), p. 139 en 142.
Vgl. de in n. 2 vermelde literatuur. Een vervolg op de Estoire du Merlin, de Livre d'Artus
(uitgeg. in Sommer VII), wordt na de Lancelot-Graal gedateerd (ca. 1230-1240) en lijkt het
realisme van de Lancelot en prose nog te overtreffen. Vgl. P. Gallais, ‘Scénario pour l'Affaire
Sagremor’. In: Mélanges Rita Lejeune, p. 1025-1038. Vgl. voor de Tristan en prose (ca. 1230)
E. Baumgartner, ‘Du Tristan de Beroul au Roman en prose de Tristan’. In: Der altfranzösische
Prosaroman. Hrsg. von E. Ruhe und R. Schwaderer. München, 1979, p. 11-25; met name p.
21-25 (p. 24-25: ‘Le roman n'est plus que la description d'un univers de faits entièrement
saisissables, tangibles pour ainsi dire’).
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vreemd aan de Arturromans in verzen. Vage ruimte- en tijdaanduidingen zijn
karakteristiek voor deze werken, evenals stereotiepe beschrijvingen van
52
personages. De zoektochten zijn in hoge mate richting- en tijdloos.
Terwijl de Middelnederlandse prozavertaling van de Lancelot en prose het realisme
van het origineel heeft overgenomen, is in Lantsloot vander Haghedochte van
navolging geen sprake: de dichter lijkt te hebben willen terugkeren naar de
53
traditionele vaagheid van de Arturromans in verzen. Deze paragraaf zal laten zien
dat de dichter van Lanceloet het meest verwant was met de prozavertaler, maar
dat hij als gevolg van de versbouw soms een vertaling tot stand bracht die vager
was dan de overeenkomstige passage in de Lancelot en prose.

4.3.1. Ruimte
De beschrijving van de ruimte in de Lancelot en prose ‘gewinnt eine bis dahin nicht
bekannte Wichtigkeit, das Geschehen bedarf eines festen geographisch-politischen
Raumes zu seiner vollen Realität. Angaben zu seiner Fixierung werden bewusster,
konkreter, konsequenter und zielen jetzt eher auf wirkliche Fassbarkeit und
54
nachvollziehbare Wahrscheinlichkeit.’ De precisie betreft niet alleen de localise-

52
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Voor de categorieën ‘tijd’ en ‘persoon’ verwijs ik naar resp. n. 76 en n. 91. Vgl. voor de ‘ruimte’:
B.S. Batts, ‘The idealised landscape in Gottfried's Tristan’. In: Neophilologus 46 (1962), p.
226-233; M.-L. Chênerie, Le chevalier errant (n. 10), p. 143-241; S. Grosse, ‘Zur Frage des
“Realismus”’ (n. 2), p. 79-80; R. Gruenter, ‘Zum Problem der Landschaftsdarstellung im
höfischen Versroman’. In: Euphorion 56 (1962), p. 248-278 (met name Hartmann von Aue
en Gottfried von Strassburg); M. Gsteiger, Die Landschaftsschilderungen in den Romanen
Chrestiens de Troyes. Bern, 1958; I. Hahn, Raum und Landschaft in Gottfrieds Tristan.
München, 1963 (p. 37: ‘Vernachlässigung der Dingwelt’); H.K. Knoll, Studien zur realen und
ausserrealen Welt im deutschen Artusroman. Bonn, 1966, p. 45-125 (Hartmann, Ulrich von
Zatzikhoven, Wirnt von Gravenberg); J. Schröder, Zu Darstellung und Funktion der Schauplätze
in den Artusromanen Hartmanns von Aue. Göppingen, 1972 (onder meer p. 128:
‘Entkonkretisierung’); M. Stauffer, Der Wald (n. 49), p. 110-115 (Chrétien vervaagt, Wolfram
daarentegen ‘konkretisiert die Natur’ (p. 112)); W.A. Trindade, ‘Time, space, and narrative
focus in the fragments of Thomas's Tristan’. In: RPh 32 (1978-1979), p. 387-396; G.M. Voisset,
‘Ici, ailleurs, au-delà: topographie du réel et de l'irréel dans Le chevalier au lion’. In: Mélanges
offerts à Pierre Jonin. Paris, 1979, p. 703-715; M.O' C. Walshe, ‘The fabulous geography of
Lanzelet’. In: London Mediaeval Studies 1 (1937-1939), p. 93-106; M. Wynn, ‘Geography of
fact and fiction in Wolfram von Eschenbach's “Parzivâl”’. In: MLR 56 (1961), p. 28-43 (p. 43:
Wolfram schept een ‘illusion of reality’); M. Wynn, ‘Scenery and Chivalrous Journeys in
Wolfram's Parzival’. In: Speculum 36 (1961), p. 393-423 (De openingszin is kenmerkend:
‘Description of background in the Parzival of Wolfram von Eschenbach is sparse, mostly
abbreviated, generally couched in conventional language and seemingly incidental to the
action.’).
Vgl. O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot (n. 8), p. 143-153; F.P. van Oostrom,
Lantsloot vander Haghedochte (n. 1), p. 97-125 (met name p. 98).
U. Ruberg, Raum und Zeit im Prosa-Lancelot. München, 1965, p. 27-104; citaat op p. 27.
Vgl. voor het onderzoek op het gebied van de ruimtestructuur naast de in n. 52 vermelde lit.
ook: J.D. Janssens, Analyse van de structuur en de verhaaltechniek in de hoofse,
oorspronkelijk Middelnederlandse ridderroman. 3 dln. Leuven, 1976.
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ring van de grote gebiedsdelen aan beide zijden van het Kanaal, ook het met de
handeling verweven landschap wordt weergegeven als een concrete ruimte waarin
55
de ruimtelijke elementen tot in de geringste details zijn beschreven.
In grote lijnen volgt de dichter van Lanceloet zijn origineel, maar hij veroorlooft
zich daarnaast kleine afwijkingen. Zijn wijzigingen tasten op zichzelf de geografie
niet aan, maar zij veroorzaken wel een grotere vaagheid in de beschrijving van de
56
ruimte. Enige voorbeelden kunnen dit patroon van vervaging verduidelijken.
Als Sornahan op het punt staat Agravein te doden, passeert een jonkvrouwe die
57
de Arturridder met behulp van een ‘don contraignant’ weet te redden. Haar komst
wordt als volgt beschreven: ‘Ene joncfrouwe quam tier steden / Alse bi avonturen
gereden’ (vs. 5974-5975). Deze verzen zijn de vertaling van ‘Atant ez vos par
aventure une damoisele qui venoit tout .I. estroit sentier’ (M IV, LXX, 15). In
tegenstelling tot de Duitse vertaler van de Lancelot en prose die eynen schmalen
58
fusspfat vermeldt, laat de Middelnederlandse dichter deze ruimtelijke aanduiding
achterwege.
Ook in de volgende passage is Lanceloet aanmerkelijk vager. Gurrees belandt
in een bos:
Lors entra en une forest qui avoit bien .XL. liues de lonc et .X. de lé; si
chevaucha touz seus un estroit sentier jusqu'aprés none, et tant que il
cheï en un grant chemin ferré. Et quant il est en la grant voie, si chevaucha
moult durement, car la forest voldroit avoir trespassee ainz qu'il anuitast.
59

(M IV, LXXI, 1)

6104 Hi maecte in enen bosch sinen ganc,
Die wel XL milen was lanc
Ende het was wel X milen wijt.
Hi haestem int riden tier tijt,
8 Als die gerne uten bossche quame,
Dat hem die nacht niet en bename.
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Vgl. J.N. Carman, A study of the pseudo-Map cycle of Arthurian romance. Lawrence etc.,
1973, p. 1-16, 65-84; U. Ruberg, Raum und Zeit (n. 54), p. 39 en 84. Vgl. voor de zeer precieze
wegaanduidingen in de (Duitse) Lancelot W. Harms, Homo viator in bivio. München, 1970,
p. 250-286.
Deze vervaging van de ruimte is ook - onder meer - aangewezen in de Ferguut (ed. Rombauts, e.a. (n. 8), p. 19 en 21), Queeste van den Grale (J.C. Prins-s'Jacob, ‘The
Middle-Dutch version of La Queste del Saint Graal’ (n. 8), p. 124), Parthonopeus van Bloys
(ed. - Van Berkum (Leiden, 1898), p. LVI-LXII), Walewein van Penninc en Vostaert en
Walewein ende Keye (zie voor de laatste twee werken J.D. Janssens, ‘Het “realisme”’ (n. 2)).
Vgl. J. Frappier, ‘Le motif du “don contraignant” dans la littérature du Moyen Age’. Herdr. in:
J.F., Amour courtois, p. 225-264 en P. Ménard, ‘Le don en blanc qui lie le donateur: réflexions
sur un motif de conte’. In: An Arthurian tapestry, p. 37-53.
K, p. 143, r. 11. Vgl. voor vermeldingen van brede en smalle wegen W. Harms, Homo viator
(n. 55), p. 255-264.
S V, p. 9, r. 35 - p. 10, r. 3. In BN 122 ontbreekt touz... sentier, BN 110 en 115 missen
Et... voie.
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In het Middelnederlands ontbreekt de beschrijving van de twee soorten wegen 60
evenals de tijdaanduiding - en wordt de ridder zodoende minder op de voet gevolgd.
Hoewel een saut du même au même in de grondtekst van si chevaucha tot si
chevaucha niet uit te sluiten valt, geven de lezingen van de BN 122-groep daartoe
geen aanwijzing en kan men vooralsnog aannemen dat de Middelnederlandse
dichter bekortend en daarmee vervagend te werk is gegaan.
Het volgende voorbeeld van ruimtelijke vervaging die wegen betreft, is tevens
karakteristiek voor de geografie van de Lancelot en prose. Gurrees achtervolgt een
ridder die een jonkvrouwe tegen haar wil meevoert:
si a tant chevauchié qu'il ataint le chevalier a l'avaler d'un tertre, si li escrie
61
de loing: ‘Dans chevaliers, gardez vos de moi (M IV, LXXI, 31)
De Middelnederlandse dichter vervaagt ook hier: ‘Hi achterretene ende hi / Riep:
“Hoedt u jegen mi”’ (vs. 7086-7087). In BN 122 daarentegen wordt een ruimtelijke
aanduiding - in overeenstemming met de geografische intentie van de Lancelot en
prose - wel vermeld, maar de localisering heeft er een wijziging ondergaan. De
Arturridder haalt zijn tegenstander in a lentres de la foriest (fol. 98R). Men kan slechts
raden naar de beweegreden voor de afwijkende plaats van handeling. Ik vermoed
dat de kopiist-bewerker die verantwoordelijk is voor de wijziging wilde voorkomen
dat het tweegevecht (in het Middelnederlands vs. 7090-7108) zich zou afspelen op
de helling van een berg, waardoor de krijgskansen - tot nadeel van één ridder en
tot schande van de ander - ongelijk zouden zijn verdeeld. Als ik het goed zie, betreft
het een geval van idealisering aan Oudfranse zijde.
De vervaging in Lanceloet beperkt zich niet tot de aanduiding van wegen. Ook in
de beschrijving van objecten in de ruimtelijke voorstelling is de vertaler nogal eens
terughoudender dan in zijn origineel het geval was. Zo vermeldt de Lancelot en
prose dat de drie broers die op weg zijn naar hertog Cales bij een doorwaadbare
62
plaats een molen aantreffen:
si chevauchierent la matinee la voie qui lor [M: li; vgl. M IX, p. 365] ot esté
enseingnie. Si lor avint tele aventure qu'il ne troverent qui riens lor
demandast devant que il vindrent a .I. gué dejoste .I. molin (M IV, LXXII,
63
46)
De Middelnederlandse dichter liet de zinsnede over de molen onvertaald; hij volstond
met de vermelding van een ‘gewade’ (vs. 10092):
10089 Ende begonsten dien wech te gane
Die hem hadde gewijst hare wart.
Sine vonden nieman in hare vart
92 Eer si tenen gewade quamen
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Aangezien BN 122 jusqu' aprés none mist, kan de tijdaanduiding ook in de grondtekst hebben
ontbroken. Om die reden komt dit geval niet ter sprake in 4.3.2.
S V, p. 21, r. 9-11. BN 122 bewaart een afwijkende lezing; zie verderop.
Vgl. voor de doorwaadbare plaats M.-L. Chênerie, Le chevalier errant (n. 10), p. 173-176.
S V, p. 52, r. 9-12. In de korte versie, BN 12580 en Rawl. Q b 6 ontbreekt de
tijdaanduiding.
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In een andere passage krijgt Sagramor van een dwerg inlichtingen over graaf Guinas.
De Arturridder heeft gevraagd wie de bezitter is van de tenten die hij - samen met
Gurrees - is tegengekomen. In Lanceloet ontbreekt de aanduiding van het kasteel:
- Par Deu, dist il, il sont au conte Guinas qui est sires de cest chastel - si
li moustre .I. chastel loing 65
(M IV, LXXI, 50)
7774 Die naen antworde hem tuwaren
64
Dat si tsgraven Wigans waren

Tot slot van deze paragraaf wil ik erop wijzen dat vervaging van de ruimte ook binnen
66
de objecten die de ‘Kulturraum’ vormen aangewezen kan worden. Een passage
waarin Gurrees onderdak geboden wordt kan dit verduidelijken. De gastheer geeft
opdracht voor een bed te zorgen:
si commande li sires que l'en face le lit Guerrehet et li sergent si font en
67
une molt bele chambre au pié de la tor. (M IV, LXXI, 10)
De Middelnederlandse dichter liet de plaats waar het bed zich bevindt achterwege:
6380 Die wert beval datmen soude68 haestelike
Gurrees soude maken rikelike
Sijn bedde daer hi in soude slaepen.
Daer toe liepen thant knapen
84 Die sijn gebod daeden metter vart.

Wellicht op het idee gebracht door het molt bele chambre in zijn voorbeeldtekst, gaf
de vertaler aan dat het bed rikelike opgemaakt was, maar de situering van de kamer
bleef onvertaald.
Andere gevallen waarin de vertaler de nauwkeurige ruimte-aanduidingen
in zijn origineel vervaagt:
5538 De Lancelot en prose preciseert So waer hi reet: fust en chastel ou
en bois (M IV, LXX, 1).
6235 Men helpt Gurrees uit zijn wapenrusting et le moinnent ou palais
(M IV, LXXI, 5); dit ontbreekt in Lanceloet.
6437 In het Mnl. ontbreekt de plaats waar wordt geprobeerd de brand
aan te steken: en unes loges qui estoient deles la sale (S V, p. 14, r. 9).
6615 De heer van Brestele woonde volgens de vertaling hier bi; het
Oudfrans vermeldt ci devant en une montaingne (M IV, LXXI, 19).
6906 Onvertaald blijft dat het kasteel ook klein is (M IV, LXXI, 26).

65
64
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67
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S V, p. 28, r. 7-9. In BN 12580 en Rawl. Q b 6 ontbreekt si... loing.
Een verschrijving van kopiist A. In vs. 8762 heeft hij correct guinas afgeschreven.
U. Ruberg, Raum und Zeit (n. 54), p. 71. Naast Kulturraum (steden, kastelen, etc.) onderscheidt
Ruberg de Naturraum (bossen, bergen, wegen, etc.).
S V, p. 13, r. 20-21. De lezing van BN 122 wijkt sterk af.
soude is door de corrector doorgestreept.
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7859 Gurrees bindt zijn paard vast. De Lancelot en prose (M IV, LXXI,
69
53) voegt toe: a .I. paisson (M IX, p. 290: ‘paal’).
7996-7997 Een ridder wordt begraven. Het Mnl. laat achterwege: pres
70
d'iluec an une blanche abaie (M IV, LXXI, 57).
8179 In de vertaling ontbreekt dat de dokter en la montaingne estoit
herbergiez (M IV, LXXI, 62).
8691 Gaheret en de jonkvrouwe horen een kloosterklok luiden daer bi.
71
Het Oudfrans vermeldt: a destre del chemin (M IV, LXXII, 5).
8948, 9009, 9051 De vertaler laat onvermeld dat Gaheret en de
jonkvrouwe unes broces (M IV, LXXII, 12) binnengaan, Gaheret zijn
tegenstander achtervolgt quant il issi des broces et vint au plain (M IV,
72
LXXII, 13) en Brandalijs' avontuur begon quant je [d.i. Br.] fui issuz de
ces broces (M IV, LXXII, 14).
9137 Het kasteel van de jonkvrouwe is niet alleen onlangs gebouwd,
maar ook - hetgeen ontbreekt in de vertaling - klein en moult fors de son
grant et moult bele (M IV, LXXII, 16).
9445 Gindan verlaat het hof en zoekt een onderkomen en la vile (M IV,
LXXII, 25); de verwijzing naar de stad ontbreekt in Lanceloet.
9815 Knechten vervoeren de gewonde Sornahan. De plaats van
bestemming - en son palais (M IV, LXXII, 36) - ontbreekt in het Mnl.
9886-9887 Sornahan staat de volgende morgen op et se fist aporter a
son palais (M IV, LXXII, 39); de geciteerde woorden zijn onvertaald
gebleven.

4.3.2. Tijd
In de Lancelot en prose spelen de gebeurtenissen zich niet alleen af in een
nauwkeurig beschreven ruimte, ook het tijdverloop wordt verbluffend precies
aangegeven. Ik laat opnieuw Ruberg aan het woord: ‘Das auffallendste Merkmal
der Zeitbehandlung im Prosa-Lancelot ist die dichte Folge der datierenden
kalendarischen Zeitbestimmungen.’ De auteur ‘ist darauf bedacht, den Zeitablauf

69
70
71

72

Het valt niet uit te sluiten dat de toevoeging al in de grondtekst ontbrak; vgl. K, p. 174,
r. 22: band sin ross.
In BN 122 blijft het begraven van de ridder geheel onvermeld.
Het is niet geheel uitgesloten dat we in de Lancelot en prose te maken hebben met
symbolisch realisme: ter rechterzijde wacht de jonkvrouwe een positieve ervaring, d.i.
de ontmoeting met haar oom. Vgl. voor de symbolische links-rechts-aanduidingen U.
Ruberg, Raum und Zeit (n. 54), p. 69-70; R. Gruenter, ‘Zum Problem der
Landschaftsdarstellung’ (n. 52), p. 255; E. Auerbach, Mimesis (n. 2), p. 125-126 (hierbij
ook W. Ohly, Die heilsgeschichtliche Struktur der Epen Hartmanns von Aue. Berlijn,
1958, p. 141-142); U. Deitmaring, ‘Die Bedeutung von Rechts und Links in theologischen
und literarischen Texten bis um 1200’. In: ZfdA 98 (1967), p. 265-292 (met name p.
287-289); W. Harms, Homo viator (n. 55), p. 264-268; E. Trachsler, Der Weg (n.49),
p. 209-224; M. O' C. Walshe, ‘The fabulous geography’ (n. 52), p. 97. Van belang is
de constatering van Deitmaring: ‘Überträgt man die Frage nach dem Wert der
metaphorischen Bildlichkeit auf die Artusromane, so bleiben die Antworten letztlich
offen’ (p. 289, n. 5).
BN 122 leest et vient au pauillon (fol. 103V).
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chronologisch präzis zu erfassen.’ Lot heeft dit voor het eerste deel van de
prozacyclus Lancelot en prose - La Queste del Saint Graal - La Mort le Roi Artu
74
overtuigend aangetoond; in de andere twee delen zijn de tijdaanduidingen minder
75
precies.
De Arturromans in verzen die voorafgaan aan de Lancelot en prose - met name
de verhalen van Chrétien - schenken veel minder aandacht aan het tijdverloop. De
‘Märchenwelt der Artusdichtung’ is ‘zeitlos’, omdat, aldus Köhler, ‘sie einen
universalen Anspruch stellt bzw. einen umfassenden gegenwärtigen
Geltungsanspruch durch die Entzeitlichung [curs. van mij, B.B.] der eigenen Welt
76
rechtfertigt.’
Ook in Middelnederlandse Arturromans speelt het chronologisch kader vaak een
ondergeschikte rol. Zo is in Walewein ende Keye en de Walewein van Penninc
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U. Ruberg, Raum und Zeit (n. 54), p. 105-183; citaten op p. 105. Verhelderend - door
contrastwerking - is een vergelijking met de gegevens die R. Lock over de weergave van de
tijd verstrekt in zijn Aspects of time in medieval literature. New York-Londen, 1985.
Vgl. F. Lot; Etude (n. 3), p. 29-62. Zie ook J. Frappier, ‘Le personnage de Galehaut dans le
Lancelot en prose’. Herdr. in: J.F., Amour courtois, p. 188; H.-G. Jantzen, Untersuchungen
zur Entstehung des altfranzösischen Prosaromans. Heidelberg, 1966, p. 84-85; F.J. Tanquerey,
‘Chronologie du Conte de la charrette’. In: MAe 12 (1943), p. 1-17; R. Voss, Der Prosa-Lancelot
(n. 49), p. 45-47.
F. Lot, Etude (n. 3), p. 63-64. Vgl. ook P. Imbs, ‘La journée dans La Queste del Saint Graal
et La Mort le Roi Artu’. In: Mélanges Ernest Hoepffner, p. 279-293; J. Frappier, Etude (n. 5),
p. 351-360 (p. 360: in het eerste derde deel van de Mort Artu echter is ‘le procédé
chronologique (...) employé avec sûreté et précision’); H.-G. Jantzen, Untersuchungen (n.
74), p. 83-86; A. Pauphilet, Etudes (n. 49), p. 163-167. Vgl. voor het tijdverloop in de
Suite-Vulgate du Merlin A. Micha, ‘La composition de la Vulgate du Merlin’. Herdr. in A.M.,
De la chanson de geste au roman, p. 367-387 (met name p. 377-387).
E. Köhler, Ideal und Wirklichkeit in der höfischen Epik. Tübingen, 1970, p. 38-39; citaat op p.
38. Vgl. verder voor het ontbreken van een min of meer gedetailleerd chronologisch kader:
M.-L. Chênerie, Le chevalier errant (n. 10), p. 243-260; J. Frappier, ‘Sur la composition du
Conte du Graal’. In: MA 64 (1958), p. 67-102 (met name p. 72-89); R. Glasser, Studien zur
Geschichte des französischen Zeitbegriffs. München, 1936, p. 10-115; S. Grosse, ‘Zur Frage
des “Realismus”’ (n. 2), p. 78-79; W. Kellermann, Aufbaustil und Weltbild Chrestiens von
Troyes im Percevalroman. Darmstadt, 1967, p. 31-33; H.K. Knoll, Studien zur realen und
ausserrealen Welt im deutschen Artusroman (n. 52), p. 14-44; P. Ménard, ‘Le temps et la
durée dans les romans de Chrétien de Troyes’. In: MA (1967), p. 375-401 (strekking: Chrétien
heeft wel degelijk oog voor de chronologie; vgl. ook J. Györy, ‘Le temps dans le Chevalier au
lion’. In: Etudes de civilisation médiévale, p. 385-393); M. Sauer, Parzival auf der Suche nach
der verlorenen Zeit. Göppingen, 1981 (met name p. 146-214); H.J. Weigand, ‘Die epischen
Zeitverhältnisse in den Graldichtungen Chrestiens und Wolframs’. In: PMLA 53 (1938), p.
917-950; M. Wehrli, ‘Strukturprobleme des mittelalterlichen Romans’. In: WW 10 (1960), p.
334-345 (met name p. 345); M. Wigger, Tempora in Chrétiens ‘Yvain’. Frankfurt am Main
etc., 1978, p. 39-42. De studie van Cornelia Grisebach (Zeitbegriff und Zeitgestaltung in den
Romanen Chrétiens de Troyes und Hartmanns von Aue. Diss. Freiburg, 1956) heb ik niet
kunnen inzien. Een overzicht van het onderzoek naar de tijd in het werk van Chrétien biedt
D.P. Schenck, ‘Vues sur le temps et l'espace chez Chrétien de Troyes’. In: Oeuvres et Critiques
V, 2 (1980-1981), p. 111-117.
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77

en Vostaert - beide hoogstwaarschijnlijk ontstaan na de Lancelot en prose - van
78
een precies aangeduid tijdverloop geen sprake. De dichter van Lantsloot vander
Haghedochte heeft het chronologisch kader eveneens verwaarloosd, en wel zodanig
‘dat hij van het subtiele bouwwerk dat in de tijdsstruktuur van de Lancelot en prose
79
is opgetrokken geen steen op de andere heeft gelaten.’ Zo ingrijpend is de dichter
van de Lanceloet niet te werk gegaan. In grote lijnen volgt hij zijn origineel, hetgeen
in overeenstemming is met zijn houding tegenover de ruimtestructuur van zijn
voorbeeldtekst. Dit wil echter niet zeggen dat zijn werk op dit punt gelijkgesteld kan
80
worden met de zeer getrouwe Middelnederlandse prozavertaling. Van Oostrom
81
heeft al eerder opgemerkt dat er wel degelijk sprake is van vervaging.
De vervaging van de tijd treft men bijvoorbeeld aan in een passage waarin Gurrees
en Sagramor na hun oponthoud bij Guinas weer op weg gaan. In de woorden van
de Lancelot en prose:
Atant s'en vait Saigremorz a Guerrehet qui l'atandoit outre les pavillons,
si se remetent ensemble en lor voie et ont tant chevauchié qu'il est bas
82
vespre. Lors entrent en une valee (M IV, LXXI, 51)
In overeenstemming met de gebruikelijke precisie geeft de Oudfranse tekst ook in
dit geval nauwkeurig aan waar de ridders zich bevinden en hoe laat het is. De
Middelnederlandse vertaling is iets vager:
7792 Sagramoer sciet danen ende hi reet naer
Gurrees, die sijns onbeidde daer.
Doe reden si beidegader tesamen
Dat si in ene valeye quamen

De dichter hecht geen belang aan een precieze aanduiding van de plaats waar
Gurrees op Sagramor wacht: daer (vs. 7793). Het andere element van de ruimtelijke
voorstelling - en van groter belang dan het eerstvermelde - in de Lancelot en prose,
de valee, wordt wel vertaald (vs. 7795). De tijdaanduiding daarentegen
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Vgl. voor de Walewein J.D. Janssens, ‘De Arturistiek: een “wout zonder genade”’ (n. 8) 21
(1979), p. 299-318. Voor de datering van Walewein ende Keye zou ik de volgende argumenten
willen aanvoeren: 1. Walewein wordt der avonturen vader genoemd (ed. - Jonckbloet (Roman
van Lancelot), vs. 19229 en 21948), een omschrijving die wellicht afkomstig is van de dichter
van Lantsloot vander Haghedochte (vgl. J.D. Janssens, ‘Oude en nieuwe wegen in “het woud
zonder genade”’. In: Ntg 75 (1982), p. 291-312; met name p. 299-303); 2. de ridders Lyoneel
en Acglavael (vs. 19925-927) zijn zonder twijfel aan de Lancelot en prose - of een
Middelnederlandse vertaling/bewerking ervan - ontleend (vgl. A.M.E. Draak, ‘The second part
of the Dutch Ferguut and its French sources’. Herdr. in Arturistiek in artikelen, p. 89-93 (met
name p. 91) en J.D. Janssens, ‘Oude en nieuwe wegen’, p. 311).
J.D. Janssens, ‘Het “realisme”’ (n. 2), p. 114.
F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 1), p. 105-110; citaat op p. 105.
Vgl. n. 53.
Vgl. F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 1), p. 106, n. 28.
S V, p. 28, r. 15-17. In BN 122 naderen de ridders een bos.
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ontbreekt geheel. Voor het publiek van Lanceloet is het onduidelijk hoeveel tijd er
is verstreken tussen het vertrek bij Guinas en de aankomst in het dal.
De tijd in Lanceloet wordt niet alleen vervaagd door het onvertaald laten van
tijdopgaven, maar ook door precieze aanduidingen in het origineel te vervangen
door vagere omschrijvingen, zoals in de volgende passage waarin een jonkvrouwe
aan Gaheret vertelt hoe zij door haar zwager van haar land is beroofd. De
moeilijkheden begonnen toen zij wilde trouwen:
Avant ier par le lox de mes barons me voloie marier a .I. damoisel
(M IV, LXXII, 2)
8600 Ic sprac daerna een huwelic te done,
Dat mi rieden mine barone,
An enen jonchere in dat lant

Volgens de lezing van de Lancelot en prose is het nog maar kort geleden dat de
jonkvrouwe wilde huwen: Avant ier. De Middelnederlandse dichter heeft deze
precieze tijdaanduiding vervangen door het onbestemde daerna (vs. 8600).
Het laatste voorbeeld demonstreert nog eens de beide wijzen waarop de tijd
vervaagd wordt. Agravein en zijn broers krijgen te horen dat hertog Cales er slecht
aan toe is. Hij dreigt de strijd tegen zijn opstandige zonen te verliezen. Kort geleden
is hem een nieuwe ramp overkomen:
et encore li est novelement moult mescheu, car avant ier perdi .I. sien
frere a .I. assemblee qu'il fist, si estoit moult bons chevaliers
83
(M IV, LXXII, 44)
10044 (...) Ende noch mere
Waest hem mesfallen sere,
Want hi hadde onlanc daer te voren
Enen sinen broeder verloren
48 In enen strijt daer si vergadert waren,
Die goet ridder was tuwaren

De precieze tijdopgave ontbreekt in het Middelnederlands. De vertaler gaf hoogstwaarschijnlijk onder invloed van novelement - slechts vaag aan wanneer de
strijd had plaatsgevonden: onlanc daer te voren. Even verderop in het verhaal komt
de gebeurtenis opnieuw ter sprake. Hertog Cales wordt in zijn strijd gesteund door
een kleine, maar dappere groep ridders. Onder hen bevinden zich zijn vier neven,
qui moult estoient bon chevalier et hardi et estoient fil au frere le duc qui
l'autre jor avoit esté occis a la derrienne assemblee. (M IV, LXXII, 53)
De Middelnederlandse dichter deelt over de neven mee dat zij
10315 (...) hadden geweest des hertogen kinder
316 Die int achterste pongijs was bleven doet.
Si waren vrome ridders ende groet.

83

S V, p. 51, r. 30-31. In de lezing van BN 122 ontbreekt iedere tijdopgave - hoe vaag
ook: et encore li est il moult meskeut car encore pierdi il a un sien frere a une assamblee
qui moult estoit boins cheualiers (fol. 107R). De Middelnederlandse verzen - en met
name onlanc daer te voren in vs. 10046 - maken het aannemelijk dat de lezing van de
grondtekst van de vertaler niet overeenkwam met BN 122.
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In de vertaling ontbreekt de tijdopgave. Aan de dood van de broer van hertog Cales
kan in Lanceloet geen precieze plaats worden toegekend in de chronologie: de
dichter heeft de betrokken tijdaanduidingen vervaagd (vs. 10046) of achterwege
gelaten (vs. 10316).
Andere gevallen waarin de vertaler het tijdverloop vervaagt:
84
6352-6353 De ‘vilain’ vertelt dat hij voor Gurrees is gevlucht tant que il
s'em parti (M IV, LXXI, 9), om bij zijn terugkeer te merken dat wolven zijn
85
ezel hebben gedood. In de vertaling volgen de gebeurtenissen direct
op elkaar.
7377-7378 Het eten wordt bereid, si tost que ainz ore de vespres fu toz
prez (M IV, LXXI, 38); de tijdopgave ontbreekt in het Mnl.
8546 Gaheret nadert op enen dach een bos. De Lancelot en prose leest:
a ore de vespres (M IV, LXXII, 1).
8936 Er wordt een bed voor Gaheret opgemaakt. Het nogal vage quant
il fu tans de dormir is in de vertaling nog onbestemder geworden: daer
naer.
9611 Gaheret krijgt een zwaard ter vervanging van het zijne dat gebroken
is en vertrekt: Et l'andemain par matin (...) il se parti (M IV, LXXII, 30). In
86
de vertaling gaat hij onmiddellijk op pad.
9866-9867 Agravein en zijn broers kunnen bij Sornahan blijven, ceste
87
semainne (M IV, LXXII, 38), tot hun wonden genezen zijn. De tijdopgave
is onvertaald gelaten.
9922 Als de broers weer hersteld zijn, deelt Gaheret aan Sornahan mee
88
- Au lundi matin (M IV, LXXII, 40) - dat hij zich naar de Vrouwe van
Roestoc moet begeven. In de vertaling ontbreekt de tijdaanduiding.
10726 Gaheret belooft hertog Cales bij te staan tot de strijd beslist is. De
hertog ontbiedt daer naer zoveel mogelijk ridders. In de Lancelot en prose
gaat er een nacht voorbij: Et lendemain manda li dus cheualiers partout
89
(S V, p. 58, r. 38).
De voorbeelden in deze paragraaf laten zien dat de Middelnederlandse dichter zich
soms wijzigingen veroorloofde die een zekere vervaging van de tijd veroorzaakten.
Deze handelwijze verleent de dichter geen unieke plaats onder de middeleeuwse
vertalers en bewerkers. De Duitse vertaler van de Lancelot en prose gaat volgens
Ruberg op eenzelfde wijze te werk. In een aantal gevallen ‘bewahrt die mhd.
Übersetzung nicht die Genauigkeit und Konsequenz der Quelle. (...) Im mhd. Text
sind manche Zeitangaben unschärfer formuliert, zum Teil durch Missverständnisse
bei der Übersetzung verdorben, andere fehlen ganz. Offenbar ist der Quelle auf
ihrem Weg zur vorliegenden mhd. Fassung durch Übersetzer oder
84
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Vgl. voor dit woord Y. Robreau, L'honneur et la honte (n. 48), p. 181-182. Zie ook P.
Ménard, Le rire (n. 37), p. 168-173: het vluchten is karakteristiek voor een ‘vilain’.
In BN 123 is de ezel weggelopen.
Een voorbehoud is geboden. BN 12580 en Rawl. Q b 6 bewaren een sterk verkorte
lezing waarin de passage die overeenkomt met S V, p. 46, r. 28 (Lendemain) - r. 34
(aueques li) ontbreekt. Wellicht was de tijdaanduiding ook in de grondtekst afwezig, al
pleit hier tegen dat het Mnl. de lezing van de twee handschriften niet volgt.
Sommige handschriften - waaronder de teksthandschriften van Micha en Sommer voegen toe: et plus (S V, p. 49, r. 34-35).
S V, p. 50, r. 14-15. De korte versie leest: A lendemain matin.
Vgl. K, p. 219, r. 13-14: Und der herczog schickt uss nach rittern off alle die ende.
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Abschreiber, die den gesamten Zeitplan nicht mehr durchschauten oder ihm nicht
die gleiche Bedeutsamkeit beimassen, etwas von ihrer Strenge und Durchsichtigkeit
genommen worden. Aber die chronologische Intention als solche bleibt allenthalben
90
spürbar.’ Het lijkt voor de Middelnederlandse versvertaling van de Lancelot en
prose onnodig - vgl. par. 1.3. - grote invloed van tekstcorruptie aan te nemen. Ook
zijn mij geen gevallen bekend waarin de vertaler zijn origineel bij de weergave van
tijdaanduidingen verkeerd zou hebben begrepen. De dichter van Lanceloet hechtte
minder belang aan een tot in de kleinste details bepaalde chronologie, waardoor hij
vaak beter kon voldoen aan verstechnische eisen; de ‘chronologische Intention’
was hem voldoende.

4.3.3. Personen
De gebeurtenissen in de Lancelot en prose spelen zich af in een nauwkeurig
omschreven ruimte en binnen een minutieus aangegeven tijdkader. Het is niet
verwonderlijk dat in zo'n concrete verhaalwereld personages optreden die individuele
kenmerken vertonen. De stereotiepe beschrijvingen van het uiterlijk - zo karakteristiek
91
voor de traditionele Arturroman - blijven voor een groot deel achterwege. In de
woorden van Lot: ‘Dédaigneux de tous les artifices littéraires, déjà quelque peu
défraîchis au XIIIe siècle, notre romancier [de auteur van de Lancelot en prose, B.B.]
92
évite, autant que possible, les clichés de l'écriture courtoise’. Hoewel de dichter
van Lanceloet zich in zijn vertaling ook in dit opzicht conformeert aan zijn origineel,
kan gewezen worden op enkele kleine wijzigingen, die vooral betrekking hebben
op de bijfiguren. In een aantal gevallen krijgen zij geen identiteit (in de vorm van
een titel), wordt het aantal figuranten niet vermeld, of blijft hun aanwezigheid impliciet.
Een belangrijk aspect van de typering van een individu wordt gevormd door de
naamgeving. In het hier onderzochte tekstgedeelte ziet de vertaler in twee passages
af van deze mogelijkheid een personage een identiteit te verlenen. In het eerste
geval tracht Gurrees de liefde van een jonkvrouwe te verwerven, maar zij
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Vgl. U. Ruberg, Raum und Zeit (n. 54), p. 109-113; citaten op p. 109 en 113. Overigens geldt
voor de Duitse vertaler evenzeer - en in afwijking van de Middelnederlandse dichter - dat hij
‘Unstimmigkeiten der Quelle korrigiert und sinnvolle zeitliche Durchblicke und konsolidierende
Zeitglieder hinzufügt.’ (p. 113).
Vgl. A.M. Colby, The portrait in twelfth-century French literature (n. 8); P. Ménard, Le rire (n.
37), p. 529-553, 639-641; F.D. Kelly, Sens and conjointure (n. 49), p. 198, n. 14 en 204-205;
B. Schmolke-Hasselmann, ‘“Camuse chose”. Das Hässliche als ästhetisches und menschliches
Problem in der altfranzösischen Literatur’. In: Die Mächte des Guten und Bösen. Hrsg. von
A. Zimmermann. Berlijn-New York, 1977, p. 442-452; P.M. Schon, ‘Das literarische Porträt
im französischen Mittelalter’. In: Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen
202 (1966), p. 241-263; N.C. Zak, The portrayal of the heroine in Chrétien de Troyes's ‘Erec
et Enide’, Gottfried von Strassburg's ‘Tristan’, and ‘Flamenca’. Göppingen, 1983.
Vermeldenswaard zijn de afwijkingen die Benoît de Sainte-Maure zich - in navolging van
Dares Phrygius - in zijn Roman de Troie heeft veroorloofd: Hector loenst en stottert, Eneas
is klein en dik en heeft rood haar. Vgl. B.S.-H., ‘“Camuse chose”’, n. 20.
F. Lot, Etude (n. 3), p. 416.
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101
wijst hem af omdat haar bekend is dat hij al een geliefde heeft. Gurrees vraagt dan
naar de naam van zijn ‘amie’:
- Et cui? fait il. Dites le moi.’ Et ele li nome la damoisele de la Blanche
Lande et il dist que voirement l'ama il, mes il ne l'aimme mais (M IV, LXXI,
32)
93

De damoisele de la Blanche Lande blijft in de Lancelot en prose verder onvermeld.
Toch is zij niet een van de vele anonieme jonkvrouwen in het verhaal, want met de
verwijzing naar haar herkomst verstrekt de auteur haar een identiteit waar het
94
raadselachtige karakter van haar naam niets aan afdoet. De dichter van Lanceloet
week in dit geval af van zijn origineel:
7160 Hi antworde: ‘Segt mi wien.’
Die joncfrouwe seide hem nadien
Dien name vander joncfrouwen.
95
Hi sprac: ‘Ic minnese en trouwen,
64 Mar ic ne minnese niet mere.’

In de vertaling krijgt de jonkvrouwe geen titel, die haar een identiteit zou bezorgen.
96
Zij is in het Middelnederlands niet meer dan een anoniem personage.
Het tweede geval is van geringer belang. Het betreft ook hier een titel als typering
van een individu. De jonkvrouwe die Gaheret vertelt hoe zij haar positie als
leenvrouwe heeft verloren, deelt over haar vader mee: Il fu voirs que li quens de
97
Valigues, li sires de la Forteresce, fu mes peres (M IV, LXXII, 2). De vertaler heeft
zijn origineel slechts ten dele gevolgd: Here, nu hort die dinc algader. Die here van
Malinges was mijn vader. (vs. 8582-8583). De vader van de jonkvrouwe, die verder
98
onvermeld blijft, is niet in de anonimiteit teruggedrongen, maar een deel van zijn
identiteit - zijn functie als heer van een versterking die de ‘Forteresce’ wordt genoemd
- is prijsgegeven.
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Vgl. M IX, p. 17.
In de woorden van Thorpe: ‘wandering damsels who have no names and merge into one
another’ (L. Thorpe, The ‘Lancelot’ in the Arthurian Prose Vulgate (n. 2), p. 18.). Vgl. ook K.
Ruh, ‘Lancelot’. In: Der Arthurische Roman. Hrsg. von K. Wais. Darmstadt, 1970, p. 237-255:
‘es wimmelt nur so von reisenden Fräuleins in diesem Roman’ (p. 250). De woorden waarmee
Frappier de titels van Galehaut - die vrijwel nergens naar verwijzen - typeert, kunnen evenzeer
betrokken worden op de la Blanche Lande: ‘Un titre comme “fiex a la Bele Jaiande” ou comme
“Sire des Lointaines Iles” tire sa beauté de la part d'énigme qu'il renferme et invite à la rêverie.’
(J. Frappier, ‘Le personnage de Galehaut dans le Lancelot en prose’ (n. 74), p. 187.)
De corrector leest: mindese iens.
Het spreekt voor zich dat het onvertaald laten van een titel minder ingrijpend is dan het
vermijden van een naam, hetgeen in Lantsloot vander Haghedochte nogal eens voorkomt
(vgl. Van Oostrom (n. 1), p. 111-112). Bij beide procédé's is een tendens tot anonimiteit echter
onmiskenbaar.
S V, p. 35, r. 37-38. Yale leest: li sires de valiens li cuens de la forteresce, BN 123 in beide
gevallen sires.
Vgl. M IX, p. 142.
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Een opmerkelijk - en moeilijk te interpreteren - geval van vervaging is hier nauw
mee verwant. Aan de orde is de afkomst van Lancelot. Een vrouwe deelt er het
volgende over mee:
ne por gantillesce ne perdra il mie a estre rois de tot le mont, car il est
estraiz de si haute lignie comme li rois David et de si haut chevaliers
99
comme de Josep d'Arimatie (M IV, LXXI, 21)
Deze passage bevat geen nieuwe elementen; de bijbelse herkomst van het geslacht
100
waartoe Lancelot behoort is al eerder vermeld. De verhaaltechnische functie van
de genealogie is evident: Galaad, zoon van Lancelot en uitverkoren tot het vinden
van de Graal, is zo als bloedverwant verbonden met Joseph van Arimathea - de
eerste bezitter van het heilige voorwerp - èn met Christus. Deze verwantschap is
van cruciaal belang voor het verhaalverloop in La Queste del Saint Graal, waar
101
Galaad nadrukkelijk als een tweede Christus wordt voorgesteld. De
Middelnederlandse dichter heeft de afkomst van Lanceloet volkomen in het vage
gehouden:
6714 Ende van geslachte mochti wel wesen
Coninc van al der werelt, want wi lesen
16 Dat hi van also groeten geslachte es comen
Als iemen diemen mochte nomen.

De verwantschap met David en Joseph van Arimathea is achterwege gelaten.
Waarom? Als hoofdfiguur verliest Lanceloet slechts weinig aan individualiteit door
hem van groeten geslachte te laten afstammen. Ik zie voor deze vervaging slechts
één mogelijke verklaring, die echter nogal speculatief is. Wellicht bevatte de
grondtekst van de Middelnederlandse dichter de lezing waarin tot tweemaal toe van
102
bas sprake is, zoals voorkomt in BN 12573, 12580 en Rawlinson Q b 6.
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S V, p. 17, r. 13-15. BN 115 en 123 lezen bon cheualiers. BN 12573, 12580 en Rawl.
Q b 6 lezen beide malen bas in plaats van haute. BN 122 bewaart een lezing die nog
sterker afwijkt: et si est dou parage ioseph darimathie.
Zie J. Frappier, Etude (n. 5), p. 450. Vgl. voor David M VII, IIIa, 2 en G.D. West, An index of
proper names in French Arthurian prose romances. Toronto, 1978, p. 187. Vgl. voor Joseph
van Arimathea M III, XXXVII, 39-41 en F. Lot, Etude (n. 3), p. 392-394. De Middelnederlandse
vertaling van dit laatste gedeelte (M III) is bewaard gebleven: C.P. Serrure, ‘De ridder met de
kar’. In: Vaderlandsch Museum 4 (1861), p. 309-323 (vs. 210-259). Vgl. voor Joseph van
Arimathea ook E. Baumgartner, ‘Joseph d'Arimathie dans le Lancelot en prose’. In: Lancelot.
Actes du colloque, p. 7-15. Zie voor een interpretatie van de kloosterepisode H. Fromm, ‘Zur
Karrenritter-Episode im Prosa-Lancelot. Struktur und Geschichte’. In: Medium Aevum ‘deutsch’.
Tübingen, 1979, p. 69-97 (met name p. 80-86).
R. Voss, Der Prosa-Lancelot (n. 49), p. 87. Vgl. ook A. Pauphilet, Etudes (n. 49), p. 141-142;
H. Fromm, ‘Zur Karrenritter-Episode’ (n. 100), p. 91; F.W. Locke, The Quest for the Holy Grail.
Stanford, 1960, p. 33-39, 43-44, 62-64, 66-67; M. Lot-Borodine, ‘Christ-chevalier: Galaad’.
In: M.L.-B., De l'amour profane à l'amour sacré. Paris, 1961, p. 159-185; M. Lot-Borodine,
‘Les deux conquérants du Graal: Perceval et Galaad’. In: Romania 47 (1921), p. 41-97 (met
name p. 86-87).
Zie n. 99.
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Dat zal hem - indien hij het woord interpreteerde als ‘laag’, ‘nederig’ - vreemd zijn
voorgekomen. Door in meer algemene termen over Lanceloets afkomst te verhalen
kan hij een vertaalprobleem - of zo men wil: onbegrepen plaats - hebben willen
vermijden.
Bijfiguren staan het publiek ook minder duidelijk voor ogen als precieze opgaven
van hun aantal - als het leden van een groep betreft - onvertaald blijven. In Lantsloot
vander Haghedochte is deze tendens tot vervaging van het aantal personen duidelijk
104
aanwijsbaar. De dichter van Lanceloet daarentegen conformeert zich vrijwel altijd
105
aan het ‘getalsrealisme’ van de Lancelot en prose. Er kunnen evenwel twee
passages aangewezen worden waar dat niet het geval is.
Gurrees heeft een oude ridder van de dood gered. De dochter van de man dringt
er met klem bij de Arturridder op aan hun gast te zijn. Gurrees stemt toe, stijgt van
106
zijn paard, Et serjant saillent dusqu'a .IIII., si le desarment (M IV, LXXI, 5). In de
vertaling blijft het aantal knechten onvermeld: Hi beette ende daer sprongen knapen
toe Diene sciere ontwapenden doe (vs. 6234-6235).
In de tweede passage gaat het om eenzelfde situatie, met opnieuw Gurrees als
hoofdpersoon. Hij begeleidt een vrouwe naar haar kasteel, nadat hij beloofd heeft
haar dochter tegen een kwaadaardige ridder te beschermen. Zij bereiken de sterke
vesting:
La dame apele a la porte et vallet saillent jusqu'a .VIII. qui la descendent
109
et le chevalier ausi. (M IV, LXXI, 26)
6907 Die vrouwe riep ter porten saen,
8 Daer tehant cnapen toe107
Diese vanden perde hieven doe
108
Ende ontfinc Gurrees met minnen.

Ook hier ontbreekt in de vertaling de getalsaanduiding die aan de Oudfranse passage
een realistisch effect verleent. Een voorbehoud is in dit geval echter geboden. Vs.
6908 is buiten kijf corrupt, waardoor niet uitgesloten is dat de vervaging op naam
van kopiist A geschreven dient te worden.
Hiervoor heb ik laten zien dat de concrete wijze waarop de Lancelot en prose
personages typeert in de vertaling wordt afgezwakt door een enkele keer een figuur
van minder belang in de anonimiteit terug te dringen. Daarmee sluit de dichter
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Tobler, Lommatzsch, Altfranzösisches Wörterbuch 1, 854-857 geeft ‘laag’ en ‘vroeg’ als
betekenissen op. De temporele betekenis verdient gezien de context de voorkeur; ‘oud’ lijkt
een voor de hand liggende vertaling.
F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 1), p. 112-113.
Ik ontleen de term aan de studie van Van Oostrom, die voor de ontwikkeling van vage naar
precieze getalsaanduidingen verwijst naar H.U. Gumbrecht, Funktionswandel und Rezeption.
München, 1972. Ik betwijfel of de bevindingen van Gumbrecht ook gelden voor de
Middelnederlandse epiek, die - voor zover ik weet - een duidelijk en constante voorkeur voor
‘ronde’ getallen kent.
S V, p. 11, r. 32. In BN 12580 en Rawl. Q b 6 gaat het om drie personen, BN 122 leest plus
de VI.
S V, p. 19, r. 16-17. In BN 122 blijven de vallet onvermeld.
Lees met de corrector: cnapen quamen toe.
Lees met de corrector: ontfingen.
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opnieuw aan bij de klassieke Arturroman. Veel vaker vindt deze versobering van
de entourage plaats doordat van bijfiguren (dienaren, artsen, etc.) niet expliciet
wordt vermeld dat zij aanwezig zijn, en in één geval is zelfs een personage in
111
Lanceloet verdwenen. Ter illustratie volsta ik met één voorbeeld, afkomstig uit de
episode waarin Gurrees en Sagramor te gast zijn bij een vrouwe die zucht onder
het juk van een jaloerse echtgenoot. De man heeft eerst met flinke tegenzin Gurrees
onderdak geboden. Even later constateert hij dat zijn vrouw nog een ridder Sagramor - heeft ontvangen, waarbij in de vertaling de garçon is weggewerkt:
Lors issi hors de sa chambre li sires de laienz et demanda a .I. garçon
quant cil autre chevaliers ert venuz. - Sire, fait il, orandroit que vos
112
entrastes laienz.’ (M IV, LXXI, 42)
7495 Die here quam uut ere camere daer nare
96 Ende hi vragede als hine vernam
Weltijt die ander ridder quam.
Men seide dat hi daer na quam saen
Dat hi in sine camere was gegaen.

Andere gevallen waarbij bijfiguren niet expliciet vermeld worden:
6045 Het vers is de vertaling van et se fait desarmer a plus de .X. serjanz
qui laienz estoient (M IV, LXXI, 17); de knechten worden niet genoemd.
8424, 8432-8433 De arts (M IV, LXXI, 68) wordt niet expliciet vermeld.
8836 Graaf Guinas vertelt a cels d'entor lui (M IV, LXXII, 9) dat de
verslagen ridder dagen achtereen om het eerste tweegevecht heeft
gevraagd. In de vertaling ontbreekt de geciteerde zinsnede, waardoor de
aanwezigen niet expliciet vermeld worden.
9601-9603 De arts (M IV, LXXII, 30) wordt niet genoemd.
9622 De Vrouwe van Roestoc keert terug naar haar kasteel, et sa mesnie
113
o lui (M IV, LXXII, 31). Het gezelschap blijft in de vertaling onvermeld.
10144 De arts (M IV, LXXII, 47) wordt niet genoemd.
110
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Vgl. F.D. Kelly, Sens and conjointure in the ‘Chevalier de la Charrette’ (n. 49), p. 154-156,
204. De anonimiteit van de bijfiguren ‘makes them seem more like agents of an inhuman and
unpredictable nature than human beings who determine the action according to their individual
wills and desires.’ (p. 204). Deze anonimiteit moet worden onderscheiden van de ‘verspätete
Namensnennung’ - een karakteristiek element van de verhaaltechniek van Chrétien -, waarbij
de naam van een hoofdfiguur (Lancelot, Perceval) lange tijd verborgen blijft. (Vgl. W.
Kellermann, Aufbaustil und Weltbild Chrestiens von Troyes im Percevalroman (n. 76), p.
61-64.) Van den riddere metter mouwen (ed. - De Haan e.a. Utrecht, 1983) biedt een goed
voorbeeld van deze techniek: de hoofdfiguur wordt met ‘riddere metter mouwen’ en ‘swerte
ridder’ aangeduid; pas in vs. 2208 valt voor de eerste - en enige - keer zijn naam: ‘Miraudijs’.
Deze procédé's zijn ook voor de Middelnederlandse vertaling van het Nibelungenlied
aangewezen. Vgl. P.B. Salmon, ‘The Nibelungenlied in Mediaeval Dutch’. In: Medieval German
Studies. London, 1965, p. 124-137 (met name p. 126-129) en J. Peeters, ‘Die
Mittelniederländische Übersetzung des “Nibelungenliedes”’. In: Ars et Ingenium. Hrsg. von
H. Ester, G. van Gemert, J. van Megen. Amsterdam-Maarssen, 1983, p. 117-138 (met name
p. 121-123). In Lantsloot vander Haghedochte komt het ook één maal voor dat een personage
is weggelaten. Vgl. F.P. van Oostrom, Lantsloot (n. 1), p. 112.
S V, p. 25, r. 9-12. De korte versie leest na laienz: et sen vint en la sale ou li doi cheualier
estoient. BN 122 leest in plaats van et demande: et quant il voit saigremor si demande.
S V, p. 46, r. 33-34. In BN 12580 en Rawl. Q b 6 ontbreekt de passage waarin de
vrouwe Gaheret begeleidt.
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In één geval is een bijfiguur verdwenen in Lanceloet. Het Agravain-gedeelte in de
Lancelot en prose opent met een verslag van de vruchteloze pogingen die Agravein
onderneemt om Lanceloet te vinden. Hij is al dagen onderweg:
A l'uitesme jor, ce dist l'estoire, fu levez molt mastin de chiés .I. forestier
ou il ot geu. Qant il fu levez, si erra la matinee pensant ne n'encontra
home ne fame a qui il ne demendast novelles de ce qu'il aloit querant.
Aprés prime garde devant lui et vit .I. tertre molt grant et halt (M IV, LXX,
1-2)
De Middelnederlandse dichter heeft deze passage zeer beknopt weergegeven: Hi
114
quam gereden opten IXden dach Daer hi enen hogen berch sach (vs. 5543-5544).
115
In de vertaling is achterwege gebleven dat Agravein de nacht bij een forestier
heeft doorgebracht. Een bijfiguur die volstrekt onbelangrijk is voor het verhaalverloop
- maar karakteristiek voor de verhaalwereld van de Lancelot en prose - verdween
daarmee van het toneel.
De auteur van de Lancelot en prose ‘unterlegt dem Geschehen ein straff gefügtes
Raum- und Zeitkontinuum und schafft ihm damit einen soliden Grund und feste
Kohärenz, Orientierungs- und Prägekräfte, die ihren eigenen Anteil an umfassender
Weite und Geschlossenheit in den Dienst des übergeordneten dichterischen
116
Totalitätsstrebens stellen.’ Het is buiten kijf dat de dichter van Lanceloet zijn
voorbeeldtekst in dit opzicht wilde navolgen. Ook in zijn werk komt een uiterst
concrete verhaalwereld naar voren waarin met veel gevoel voor details personages
beschreven worden die handelen binnen een nauwkeurig bepaald geografisch en
chronologisch kader. De wijzigingen, die een zekere vervaging veroorzaken, lijken
vooral het gevolg te zijn van de eisen van het vers. Niettemin valt uit die afwijkingen
af te leiden dat de dichter van Lanceloet minder waarde hechtte aan een
verhaalstructuur waarin het precieze en concrete domineerde. Hoewel het onjuist
zou zijn hierin een ombuiging te zien in de richting van de klassieke Arturroman in
verzen - de dichter was een vertaler die de esthetica van de Lancelot en prose
aanvaardde - spreekt uit zijn wijzigingen toch een enigszins gereserveerde houding
117
tegenover de tijd- en ruimtestructuur van zijn origineel.
114
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De getalsaanduiding komt overeen met de Duitse vertaling: und am núnden tag, als uns die
hystorie sagt, stund er zumal frú uff da er die nacht gelegen was in eyns waltfúrsters huss
(K, p. 135, r. 7-8).
Een boswachter is geen gebruikelijke gastheer. Deze rol valt meestal toe aan een vavasseur.
Vgl. C. Foulon, ‘Les vavasseurs dans les romans de Chrétien de Troyes’. In: An Arthurian
tapestry, p. 101-113 en B. Woledge, ‘Bons vavasseurs et mauvais sénéchaux’. In: Mélanges
Rita Lejeune, p. 1263-1277; met name p. 1263-1272. Vgl. voor de Lancelot en prose p. 1266:
‘Parmi les successeurs de Chrétien de Troyes, l'auteur du Lancelot propre (...) est celui qui
a le plus souvent exploité ce personnage commode. Il a mis en scène au moins onze
vavasseurs, tous anonymes, tous épisodiques, et dont certains ne sont que l'équivalent
médiéval des hôteliers modernes.’
U. Ruberg, Raum und Zeit (n. 54), p. 184.
Hierbij moet worden aangetekend dat de scherpe tegenstelling tussen de esthetica's van de
Lancelot en prose en de Arturromans in verzen de literaire werkelijkheid niet lijkt te
weerspiegelen. De versromans na Chrétien zijn immers geenszins slaafse navolgingen. Er
is sprake van ‘Innovationsbestrebungen, die an einer Reihe von Artusromanen des 13.
Jahrhunderts beobachtet werden können. Die Geschichte der Gattung zeigt, dass dort eine
Tendenz zur Konsolidierung stets mit der Bemühung um Erneuerung einhergeht.’ (B.
Schmolke-Hasselmann, Der arthurische Versroman von Chrestien bis Froissart. Tübingen,
1980, p. 1). Ook het gebruik van de categorieën ruimte, tijd en persoon zal aan verandering
onderhevig geweest zijn. Een aanwijzing biedt B.S.-H., Der arthurische Versroman, p. 201,
n. 608: ‘Ebenso wie die Dämonisierung der Aussenwelt im Artusroman des 13. Jahrhunderts
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weitestgehend reduziert erscheint, kann in der Regel auch von einer Ortlosigkeit nicht mehr
die Regel sein.’ Vgl. voor de versroman na Chrétien ook B. Schmolke-Hasselmann, ‘Der
französische Artusroman in Versen nach Chrétien de Troyes’. In: DVj 57 (1983), p. 415-430
en A. Adler, ‘Höfische Romane neben und nach Chrétien: Bilder und sinngebende Gegenbilder’.
In: Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters IV, 1, p. 104-122.
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4.4. Retouches
Aan het begin van zijn avonturenreeks komt Gurrees een oude ridder te hulp die
door een groepje mannen met de dood wordt bedreigd. De actie van de Arturridder
krijgt in de Lancelot en prose de volgende beschrijving:
Lors aloingne le glaive et broche le cheval, et il estoient desarmé li plus
d'aux. Il en fiert .I., si li met le glaive par mi le cors et li autre tornent en
fuie. Et il lor laisse corre et en occist les .II. en son venir, et li autre
118
s'enfuient en la forest, la ou il la voient plus espesse. (M IV, LXXI, 3)
Er valt voor Gurrees niet veel eer te behalen in dit gevecht: zijn tegenstanders zijn
merendeels ongewapend en vluchten onmiddellijk. In een afwijkende versie van de
Lancelot en prose heeft een kopiist/bewerker een situatie willen schetsen waarin
119
de tegenstanders minder weerloos zijn. BN 110 en BN 115 - vertegenwoordigers
van de korte versie - lezen: et les pluseurs deulz estoient armes (BN 115, fol. 428R).
In Lanceloet wordt het gevecht beschreven op een wijze die geen twijfel laat aan
het heldhaftige gedrag van Gurrees:
6146 Hi rechte die glavie ten lieden wart
Ende liep hem op metter vart
48 Ende stac den enen dore tien tide,
Dat tyser bleec an dander side.
Hi sloeger oec II doet int comen.
Alse dandre dat hadden vernomen,
52 Si vlouwen ten bossche wart tien stonden,
Daer sine alre dicts vonden.

De vertaler heeft achterwege gelaten dat de tegenstanders in meerderheid
ongewapend zijn en dat Gurrees twee man doodt die al op de vlucht waren geslagen.

118
119

S V, p. 10, r. 24-28. BN 122 bewaart een afwijkende versie. De lezing van BN 110 en
115 komt verderop ter sprake.
Vgl. voor de houding van veel kopiisten tegenover hun voorbeeldtekst E. Kennedy, ‘The scribe
as editor’. In: Mélanges Frappier, p. 523-531. Vgl. ook P. Gallais, ‘Recherches sur la mentalité
des romanciers français du Moyen Âge’. In: CCM 7 (1964), p. 479-493 (met name p. 481-482
en 493) en 13 (1970), p. 333-347.
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De negatieve aspecten van het gevecht zijn weggewerkt ten behoeve van een zo
gunstig mogelijke beschrijving van Gurrees' handelen. Naar aanleiding van deze
passage moet de vraag worden gesteld of in de vertaaltechniek van de dichter van
Lanceloet idealisering een rol speelt.
Van Oostrom heeft laten zien dat idealisering behoort tot de drie belangrijkste
bewerkingstendensen in Lantsloot vander Haghedochte. De dichter ‘heeft er
doorlopend naar gestreefd om van de positieve romanpersonages een zo fraai
mogelijk portret te schilderen. Zowel hun lichamelijke kwaliteiten als hun innerlijke
beschaving en de uiterlijke tekenen daarvan zijn, in sterkere mate nog dan in het
120
Oudfrans, op de leest van het ideaal geschoeid’. Voor een groot aantal
121
Middelhoogduitse romans geldt hetzelfde. Huby komt bij zijn onderzoek naar het
werk van Hartmann en Veldeke tot de volgende bevinding: ‘l'adaptateur a tendance
à rendre le texte plus courtois, à supprimer les grossièretés ou les fautes de tenue
et à ajouter des détails insistant sur la vaillance, la courtoisie des héros, sur leur
122
sens moral.’ Idealisering laat zich - onder meer - aanwijzen in het werk van Eilhart
von Oberg, Hendrik van Veldeke, Hartmann von Aue, Gottfried von Strassburg en
123
Wolfram von Eschenbach. Aan Middelnederlandse zijde kan naast Lantsloot
vander Haghedochte ook nog gewezen worden op de Wrake van Ragisel en de
124
Ferguut.
Het streven verhaalpersonages op allerlei wijzen in een zo gunstig mogelijk
daglicht te plaatsen staat in dienst van de didactische functie van de betrokken
werken. Idealisering draagt er in de ogen van de dichter toe bij dat zijn

120
121

122
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F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 1), p. 127-159; citaat op p. 127.
M. Huby, L'adaptation des romans courtois en Allemagne (n. 20), p. 265. Vgl. ook J. Bumke,
Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. München, 1986, p. 135-136;
J. Bumke, Die romanisch-deutschen Literaturbeziehungen im Mittelalter. Heidelberg, 1967,
p. 19-20.
M. Huby, L'adaptation des romans courtois en Allemagne (n. 20), p. 280.
Vgl. J. Fourquet, ‘Les adaptations allemandes de romans chevaleresques français (n. 1), p.
102-103; M. Huby, ‘L'adaptation courtoise: position des problèmes’ (n. 1), p. 19-20; M. Huby,
‘Veldekes Bedeutung für die Entwicklung der Bearbeitung der französischen höfischen
Romane’. In: Heinric van Veldeken. Symposion Gent 23-24 oktober 1970. Antwerpen-Utrecht,
1971, p. 160-179 (met name p. 163-164, 176-177); C. Lofmark, ‘Der höfische Dichter als
Übersetzer’. In: Probleme mittelhochdeutscher Erzählformen. Berlin, 1972, p. 40-62 (met
name p. 53); C. Lofmark, The authority of the source in Middle High German narrative poetry.
London, 1981, p. 108-111; D. Buschinger, Le ‘Tristant’ d'Eilhart von Oberg. Paris, 1974, p.
526, 608; Hartmann d'Aue, Erec, Iwein. Ed. J. Fourquet. Paris, 1944, p. 30; M. Huby,
‘L'interprétation des romans courtois de Hartmann von Aue’. In: CCM 22 (1979), p. 23-28
(met name p. 26-27); D. Buschinger, ‘La technique de l'adaptation chez Gottfried von
Strassbourg d'après l'épisode de Rivalin et Blanchefleur’. In: Mélanges Foulon, dl. 1, p. 73-87
(met name p. 83); M. Huby, ‘Réflexions sur Parzival et le Conte del Graal’. In: EG 34 (1979),
p. 390-403 en 35 (1980), p. 1-17; M. Huby, ‘Wolframs Bearbeitungstechnik im “Parzival” (Buch
III)’. In: WS 3 (1975), p. 40-51 (met name p. 49-50).
Vgl. W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel (n. 8), p. 128-129; Ferguut. Uitg. door E. Rombauts
e.a. (n. 8), p. 27, 30, 32. Vgl. ook J.D. Janssens, ‘Oude en nieuwe wegen’ (n. 77), p. 310.
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bewerking op de gewenste wijze begrepen zal worden. Voor Lantsloot vander
Haghedochte heeft Gerritsen dit als volgt onder woorden gebracht: ‘Men krijgt de
indruk dat de beroemde geschiedenis van Lancelot, Guenevere en koning Artur in
deze versie, nog veel duidelijker dan in het oorspronkelijke werk het geval was, óók
een educatieve bedoeling heeft gehad, dat het een boek was waaruit men leren
125
kon hoe men zich in de ridderlijke wereld diende te gedragen.’ In dit citaat is al
126
aangegeven dat ook de Lancelot en prose een didactische functie heeft.
Kenmerkend in dit verband zijn de passages waarin beschreven wordt hoe Ninienne,
127
de dame du Lac, grote zorg besteedt aan de opvoeding van Lancelot. De roman
128
is echter geenszins ‘op de leest van het ideaal geschoeid’. Integendeel: idealen
worden gerelativeerd en menig ridder van de Tafelronde ondergaat in de loop van
het verhaal - met name in La Queste del Saint Graal, maar zeker ook in de Agravain
129
- een pijnlijke ontluistering. Aan de Lancelot - Queste - Mort Artu ligt een conceptie
van de Arturwereld ten grondslag waarin voor het idealiserend karakter van de
130
Arturromans in verzen vrijwel geen plaats is.
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W.P. Gerritsen, ‘Wat voor boeken zou Floris V gelezen hebben?’. In: Floris V. Leven, wonen
en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw. Den Haag, 1979, p. 71-86; citaat
op p. 75.
Vgl. vooral C.E. Pickford, L'évolution du roman arthurien en prose vers la fin du Moyen Age.
Paris, 1960, p. 264-271. Daarnaast: F. Lot, Etude (n. 3), p. 159-160; E. Köhler, Ideal und
Wirklichkeit in der höfischen Epik (n. 76), p. 28-36; E. Kennedy, ‘Social and political ideas in
the French prose Lancelot’ (n. 5), p. 90-106.
Vgl. J. Frappier, ‘L'“institution” de Lancelot dans le Lancelot en prose’. Herdr. in J.F., Amour
courtois, p. 169-179; A. Adler, ‘The education of Lancelot: “grammar”-“gramarye”’. In: BBSIA
9 (1957), p. 101-107; P. Ménard, Le rire (n. 37), p. 527; C.B. Caples, Feudal chivalry in the
Prose Lancelot (n. 5), p. 76-91; E. Kennedy, Lancelot and the Grail (n. 5), p. 10-18, 119.
F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 1), p. 127.
Informatief hiervoor is H.-H. Steinhoff, ‘Artusritter und Gralsheld: Zur Bewertung des höfischen
Rittertums im Prosa-Lancelot’. In: The epic in medieval society. Tübingen, 1977, p. 271-289.
Vgl. voor Gauvain - bij Chrétien de belichaming van de hoofse idealen, in de Lancelot - Queste
- Mort Artu sterk afgetakeld - K. Busby, Gauvain in Old French literature. Amsterdam, 1980,
p. 315-380.
Vgl. voor het idealiserend karakter van de romans van Chrétien de Troyes bijvoorbeeld J.
Frappier, Chrétien de Troyes. Paris, s.d., p. 61. Arturromans waren volgens W.T.H. Jackson
bij uitstek geschikt voor idealisering: ‘The indeterminate nature of its historical background
made it possible for writers to develop their own ideas of chivalry and to build upon them an
ideal world which incorporated the best and highest of human aspirations of the day.’ (The
literature of the Middle Ages. New York-London, 1962, p. 158). Overigens kan op versromans
gewezen worden waarin idealisering minder prominent aanwezig is. Vgl. B.
Schmolke-Hasselmann, ‘Der französische Artusroman in Versen nach Chrétien de Troyes’
(n. 117), p. 415-430: ‘Andererseits scheinen Autoren und Publikum vieler Artusromane irritiert
von der vielleicht als überheblich oder auch als langweilig empfundenen Idealisierung der
arthurischen Welt mit ihren Hauptgestalten. So lässt sich in einer nicht geringen Zahl der
Werke des 13. Jahrhunderts eine Tendenz beobachten, gerade den König Artus und seinen
Neffen Gauvain als durchaus unvollkommen zu präsentieren.’ (p. 422).
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De passage die hierboven besproken werd, lijkt erop te wijzen dat ook in Lanceloet
van een tendens tot idealisering sprake is. Schijn bedriegt echter, want de dichter
was geen bewerker die zich grote inhoudelijke afwijkingen veroorloofde. Zijn vertaling
was bedoeld als getrouwe weergave van de Lancelot en prose, hoewel de versificatie
tot inhoudelijke wijzigingen leidde die een zekere versobering en vervaging tot gevolg
hadden. Deze versobering treft men ook aan in passages die zeer geschikt zouden
zijn geweest om de hoofse etiquette te demonstreren, omdat zij het afscheid nemen
beschrijven. In enkele gevallen heeft de dichter van Lanceloet de heilwens, iemand
te Gode bevelen, achterwege gelaten, hoewel het bij uitstek een hoofse conventie
131
betreft. Ter illustratie bespreek ik de passage waarin Agravein afscheid neemt
van een treurende ridder om Dryas ter verantwoording te roepen:
Atant s'en part et commande le chevalier a Deu et la damoiselle et aqueust
la droite voie del tertre (M IV, LXX, 6)
Vermoedelijk onder invloed van de versbouw ontbreekt de heilwens in de vertaling,
‘Acgraveyn porrede metter vart Ende vor recht ten berge wart’ (vs. 5701-5702),
waardoor onvermeld blijft dat Agravein afscheid heeft genomen. Dit is ook het geval
in de verzen 8756-8757, 8944-8945 en 9344-9345: de dichter heeft tot vier maal
toe een hoofse handeling geïmpliceerd. Deze houding van de dichter tegenover de
heilwensen maakt duidelijk dat het niet in zijn bedoeling lag personages en hun
gedragingen systematisch hoofser voor te stellen dan in de Lancelot en prose. Dit
houdt echter niet in dat idealisering volstrekt afwezig is in Lanceloet. Naast het
hierboven beschreven geval heeft de dichter in het onderzochte tekstgedeelte in
nog drie passages zijn origineel geretoucheerd.
In zijn gevecht met Dryas is Agravein aan de winnende hand:
Mes Agravains a le meillor de la bataille, qar molt est li altres navrez; si
le mainne auques a sa volanté une eure ça et autre la. Et cil qui tant avoit
perdu del sanc que a poinne se pooit mes tenir en estant chiet a terre en
ce qu'il aloit recullant. Et Agravains li saut sus le cors et li arache le hiaume
de la teste et li done grant cops del pont de l'espee par mi le chief si qu'il
134
fet le sanc saillir et li dist qu'il se tiegne por oultré. (M IV, LXX, 8).
5751 Mar Agraveyn was tien tide
52 In tscoenste bleven vanden stride,
Bedi dander was sere gewont doe
Ende Agraveyn dreven emmer toe
Daer hi woude, achter ende voren.
56 Hi hadde so vele bloets verlore132
Dat hi cume mochte gestaen.
Agraveyn trac hem den helm af saen
Ende sloegen soe metten swerde
60 Dat hi vallen moeste op derde
133
Ende sprac: ‘Geeft u op, hets tijt,
Ende lyet dat gi verwonnen sijt.’
131
134
132
133

Vgl. R. Roos, Begrüssung, Abschied, Mahlzeit. Studien zur Darstellung höfischer Lebensweise
in Werken der Zeit von 1150-1320. Diss. Bonn, 1975, p. 327-332 en MNW 1, 1182.
S V, p. 5, r. 33-39. De korte versie en Yale lezen na oultré: ou il li coupera la teste. BN
122 bewaart een afwijkende lezing.
Lees: verloren.
Ende sprac: ‘en (Agr.) zei’.

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

110
135

In de Lancelot en prose lijkt het Agravein aan zelfbeheersing te ontbreken. Zijn
tegenstander is gevallen en daarmee tot overgave gedoemd, maar dat is hem niet
voldoende. Hij gaat zich te buiten aan nodeloos geweld en bewerkt het gezicht van
Dryas tot bloedens toe. De Middelnederlandse dichter heeft zich waarschijnlijk aan
deze beschrijving gestoord. In zijn vertaling valt Dryas onder de slagen van Agravein
- het achteruit lopen om vervolgens te vallen blijft achterwege -, die daarna
onmiddellijk overgave eist.
In het volgende geval lijkt de dichter van Lanceloet onwelvoeglijkheid te hebben
willen vermijden. Een vrouwe die Gurrees smeekt haar dochter te bevrijden uit de
handen van een boosaardige ridder, valt hem te voet en zegt:
‘Biax gentix chevaliers, alez aprés ma fille et si la m'amenez; et se vos
la poez conquerre envers le desloial, je la vos otroi toute quite a faire
136
vostre volenté (M IV, LXXI, 30)
De vrouwe stelt Gurrees haar dochter ter beschikking. Zo'n tamelijk expliciete
verwijzing naar een (fysieke) beloning voor bewezen diensten is op haar plaats in
de Lancelot en prose, die onversneden anti-hoofse passages bevat. De auteur
schept er, aldus Frappier, genoegen in ‘à traiter sans répugnance les scènes
scabreuses.’ Hij is ‘un homme de goût, qui connaît la valeur de l'euphémisme; mais
la décence du style n'enlève rien au libertinage du sujet: elle le rend au contraire
137
plus piquant.’ Het aanbod past bovendien uitstekend bij het karakter van Gurrees,
138
die een slechte reputatie bezit. De Middelnederlandse dichter, die verderop in het
verhaal de normloze handelingen van Gurrees jegens vrouwen zonder wijzigingen
uit zijn origineel overnam, was het hier kennelijk te gortig. Het was de plicht van een
ridder om vrouwen te beschermen, daar hoefde geen wederdienst tegenover te
139
staan. Hij liet het aanbod onvertaald: ‘So seide: “Edel ridder ende vri, Vart na mire
dochter ende brinctse mi.”’ (vs. 7078-7079).
Het laatste geval dat ik hier wil behandelen, betreft de wijze waarop Gaheret in
vs. 9800-9801 de verslagen Sornahan aanspreekt. In de Lancelot en prose liggen
aan het gebruik van tu en vous precieze overwegingen ten grondslag. In de woorden
van Elspeth Kennedy: ‘the alternation between tu and vous was a remarkably subtle
and well recognized instrument for conveying shades of feeling and for
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Vgl. voor het ideaal van de zelfbeheersing in de strijd H. Rücker, ‘Mâze’ und ihre Wortfamilie
in der deutschen Literatur bis um 1220. Göppingen, 1975, p. 405-409; F.P. van Oostrom,
Lantsloot vander Haghedochte (n. 1), p. 146-147; J. Bumke, Höfische Kultur (n. 121), p.
418-419.
S V, p. 21, r. 3-5. De passage ontbreekt in BN 122.
J. Frappier, Etude (n. 5), p. 69-72; citaten op p. 69 en 70.
Vgl. R. Voss, Der Prosa-Lancelot (n. 49), p. 61 en A. Micha, L'inspiration religieuse dans le
Lancelot'. In: Lancelot. Actes du colloque, p. 107-116 (met name p. 109). Het hier onderzochte
tekstgedeelte bevat twee fraaie staaltjes van Gurrees' vrouw-onvriendelijk gedrag: vs.
7124-7203 (M IV, LXXI, 32-33; Gurrees tracht de in het vooruitzicht gestelde beloning te
verkrijgen) en vs. 7890-8162 (M IV, LXXI, 54-61).
Vgl. bijvoorbeeld C.B. Caples, Feudal chivalry in the Prose Lancelot (n. 5), p. 141-144 en
F.N.M. Diekstra, ‘Le roman en moyen anglais’. In: J.C. Payen e.a., Le roman. Turnhout, 1975,
p. 117.
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increasing the dramatic tension.’ Eén van de geijkte situaties waarin tu wordt
gebruikt, is een woordenwisseling tussen verslagene en overwinnaar, waarbij de
winnaar tutoyeert. Zo ook in de passage waarin Sornahan smeekt om genade:
‘Ha, gentis chevaliers, por Deu ne m'oci mie, car je me tieng pour outré.
- Or couvient dont, fait Gueheriez, que tu ailles tenir prison la ou je te
141
conmanderai et que tu faces mon plaisir.’ (M IV, LXXII, 36)
Hoewel de dichter van Lanceloet zich gewoonlijk conformeert aan zijn origineel in
142
het gebruik van du en ghi, veroorlooft hij zich hier een afwijking. De vertaling houdt
vast aan de beleefde ghi-vorm:
9800 Gaheret seide: ‘So moetti gaen
Daer ic u sal sinden saen.’

De verklaring voor het vouvoyeren dient hoogstwaarschijnlijk gezocht te worden in
de typering die het verhaal van Sornahan geeft. De verslagen ridder heeft zich
eerder buitengewoon dapper betoond in zijn tweegevechten met Agravein en
Gurrees. Bovendien staat de riddereer bij hem hoog aangeschreven: hij heeft de
zwaargewonde Gurrees niet gedood, maar laten verzorgen (vs. 8396-8423). Zijn
wraakzuchtig optreden tegenover Agravein (vs. 5968-6067), die zijn broer Dryas
heeft gedood, is begrijpelijk. Sornahan wordt positief getekend. Dat zal de vertaler
ertoe gebracht hebben hem beleefd te laten aanspreken.
De onderzochte verzen 5531-10740 bevatten voor zover ik het zie vier passages
waarin de dichter van Lanceloet zijn origineel heeft geretoucheerd. Het geringe
aantal van deze retouches maakt duidelijk dat de dichter slechts in incidentele
gevallen, als de versbouw hem daartoe de gelegenheid bood, een meer ideale
voorstelling van zaken heeft willen geven. Lanceloet is dan ook geen bewerking,
maar een getrouwe vertaling van de Lancelot en prose, waarin de esthetica van de
Oudfranse roman vrijwel volledig tot haar recht kwam.
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Vgl. E. Kennedy, ‘The use of tu and vous in the first part of the Old French prose Lancelot’.
In: History and structure of French. Essays in the honour of Professor T.B.W. Reid. Oxford,
1972, p. 135-149; citaat op p. 149. Vgl. ook J. Frappier, Etude (n. 5), p. 394-397. Ter illustratie
p. 397: ‘Ainsi l'alternance du tu et du vous apparaît dans La Mort Artu non comme un caprice
de l'ancienne langue, mais comme un procédé très conscient de style et un moyen d'expression
dramatique.’
S V, p. 48, r. 39-42. De korte versie leest mochis.
Vgl. bijv. vs. 5905-5908 (M IV, LXX, 12): de diepbedroefde jonkvrouwe tutoyeert Agravein
(om hem te beledigen?). Zie voor het gebruik van du en ghi in het Middelnederlands: J.A.
von der Hake, De aanspreekvormen in 't Nederlandsch. Diss. Utrecht. Dl. 1: de Middeleeuwen.
Utrecht, 1908, p. 68-91, 136-141 (ridderepiek); F. Lulofs, ‘Over het gebruik van du in de
Reynaerd’. In: TNTL 83 (1967), p. 241-273; J.D. Janssens, ‘Oude en nieuwe wegen’ (n. 77),
p. 307-308: tutoyeren komt in het Penninc-gedeelte van de Walewein niet voor. Deze bevinding
maakt de overeenkomst rond het gebruik van de ghi-vorm in Lantsloot vander Haghedochte,
Karel ende Elegast en Moriaen minder ‘saillant’ (F.P. van Oostrom, Lantsloot vander
Haghedochte (n. 1), p. 141).
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4.5. Voordracht
In het voetspoor van Erich Köhler hangen vele onderzoekers de hypothese aan dat
de opkomst van het proza als vorm voor romans in de volkstaal rond 1200 moet
worden beschouwd als een reactie op het fictieve karakter van de romans in verzen.
Terwijl men prijs stelde op de historische betrouwbaarheid van het verhaalde, werd
de versvorm geassocieerd met een leugenachtige inhoud, zodat, onder invloed van
143
de historiografie, het proza de voorkeur kreeg. Deze verklaring voor de opkomst
van het medium proza biedt geen aanwijzing voor de functie ervan. Was het proza
144
bedoeld voor een luisterend publiek of voor individuele lectuur? Dit probleem
bespreek ik hieronder voor de Lancelot en prose.

143
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E. Köhler, ‘Zur Entstehung des altfranzösischen Prosaromans’. Herdr. in E.K., Trobadorlyrik,
p. 213-223, 294-296. Vgl. ook J. Frappier, ‘La naissance et l'évolution du roman arthurien en
prose’. In: Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters IV, 1, p. 503-512 (met name
p. 505); W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel (n. 8), p. 153; A.R. Hartman, La Queste et la
croisade: les débuts de la prose au XIIIe siècle. Diss. Colorado, 1975, p. 27-36; W. Haug,
‘Das Land von welchem niemand wiederkehrt’ (n. 24), p. 79-82; H.-G. Jantzen, Untersuchungen
(n. 74); P.M. Schon, Studien zum Stil der frühen französischen Prosa. Frankfurt am Main,
1960, p. 16-36. Vgl. voor de opkomst van het proza in de volkstaal ten behoeve van de
historiografie G.M. Spiegel, ‘Pseudo-Turpin, the crisis of the aristocracy and the beginnings
of vernacular historiography in France’. In: Journal of medieval history 12 (1986), p. 207-223.
Ter verklaring van de opkomst van het proza heeft R. Brummer gewezen op de invloed van
de ascetische prozaliteratuur (Die erzählende Prosadichtung in den romanischen Literaturen
des XIII. Jahrhunderts, Berlin, 1948). Deze opvatting is weerlegd door H. Tiemann: ‘Zur
Geschichte des altfranzösischen Prosaromans. Bemerkungen zu einigen neueren Werken’.
In: RF 63 (1951), p. 306-328.
Vgl. voor de verschillende wijzen van receptie F.N.M. Diekstra, ‘Le roman en moyen anglais’
(n. 139), p. 104; A.C. Baugh, ‘The Middle English romance: some questions of creation,
presentation, and preservation’. In: Speculum 42 (1967), p. 1-31 (met name p. 23); R. Crosby,
‘Oral delivery in the Middle Ages’. In: Speculum 11 (1936), p. 88-110; M. Curschmann, ‘Hören
- Lesen - Sehen. Buch und Schriftlichkeit im Selbstverständnis der volkssprachlichen
literarischen Kultur Deutschlands um 1200’. In: PBB 106 (Tübingen, 1984), p. 218-257 (met
name p. 251-252); J. Bumke, Höfische Kultur (n. 121), p. 610-617, 721-729; P. Zumthor,
‘Genèse et évolution du genre’. In: Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters
IV, I, p. 60-73; M.D. Legge, ‘The influence of patronage on form in medieval French literature’.
In: Stil- und Formprobleme in der Literatur. Hrsg. (...) von P. Böckmann. Heidelberg, 1959,
p. 136-141 (Haar stelling (p. 136) is te provocerend om haar niet te citeren: ‘The matter can
be put this way. Epic belonged to the Great Hall, romance to what the French called the
Chamber, the Anglo-Norman and English more often the Solar - the Bower of our ballads.
One was chanted or recited to a large mixed assembly, the other read aloud to a small
homogeneous company. The former was predominantly masculine, the other predominantly
feminine.’); P. Gallais, ‘Recherches sur la mentalité des romanciers français du Moyen Age’
(n. 119), p. 483-487. In een boeiende bijdrage heeft Ohly het laatste vers van het Rolandslied
van Pfaffe Konrad - een slotformule van preken en stichtelijke voorlezingen - in verband
gebracht met de wijze van receptie: het werk zou zijn voorgelezen. Vgl. F. Ohly, ‘Zum
Dichtungsschluss Tu autem, domine, miserere nobis’. In: DVj 47 (1973), p. 26-68. Het
voorlezen van de twaalf lais van Marie de France in sessies van twee, vier of zes
opeenvolgende teksten wordt besproken in F. McCulloch, ‘Length, recitation and meaning of
the lais of Marie de France’. In: Kentucky Romance Quarterly 25 (1978), p. 257-268.
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Er is verondersteld dat de Lancelot en prose bestemd was voor lezers. Daniel Poirion
heeft dit als volgt onder woorden gebracht: ‘Il est tentant de considérer l'apparition
du Lancelot-Graal (...) comme illustrant l'évolution dans les conditions de la lecture,
qui aurait entraîné le passage du vers à la prose. A la lecture orale, que facilite la
rédaction en octosyllabes à rimes plates, succèderait la lecture des yeux, capable
de débrouiller le labyrinthe syntaxique de la prose, et pour qui la mesure du vers
145
serait plutôt une inutile contrainte.’ Deze veronderstelling zou worden ondersteund
door de buitengewone omvang van de roman, waardoor het verhaal voor
146
toehoorders, die niet konden terugbladeren, onmogelijk te bevatten zou zijn. Ik
meen dat deze argumenten een luisterend publiek niet minder waarschijnlijk maken.
Hoewel het uitgesloten lijkt dat een prozatekst als de Lancelot en prose uit het hoofd
kon worden geleerd, behoeft de wijze van receptie zich daarmee niet tot individuele
147
lectuur te beperken. Het ten gehore brengen van
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D. Poirion, ‘Romans en vers et romans en prose’ (n. 3), p. 74. Vgl. ook E. Auerbach,
Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spätantike und im Mittelalter. Bern, 1958,
p. 223; J.D. Bruce, The evolution of Arthurian romance. From the beginnings down to the
year 1300. Genève, 1974. Dl. 1, p. 365-366; R. Brummer, Die erzählende Prosadichtung (n.
143), p. 21-22; H.J. Chaytor, From script to print. London, 1966, hfdst. 5 (met name p. 83);
J. Frappier, ‘La naissance et l'évolution du roman arthurien en prose’ (n. 143), p. 505; P.M.
Schon, Studien (n. 143), p. 34. Een studie die ik helaas niet in handen heb kunnen krijgen is
Klaus Ferkinghoff, Vers und Prosa. Die Bedeutung der beginnenden Laienschriftlichkeit für
die Entstehung der altfranzösischen Prosaliteratur. Diss. Heidelberg, 1959.
Vgl. E. Brugger, ‘L'Enserrement Merlin. Studien zur Merlinsage I’. In: Zeitschrift für französische
Sprache und Litteratur 29 (1906), p. 86, n. 41: ‘Die Entstehung solcher Riesenromane kann
man sich wohl nur dadurch erklären, dass die Kunst des Lesens unter der damaligen ritterlichen
Gesellschaft weit mehr verbreitet war als früher.’
M. Curschmann, ‘Das Abenteuer des Erzählens’. In: DVj 45 (1971), p. 659-660 veronderstelt
vanuit een analyse van het vertellers-optreden voorlezing van Wolfram von Eschenbachs
Parzival. Daar voegt hij aan toe: ‘Ein freier Vortrag von Wolframs Werk dürfte selbst dem
mittelalterlichen Gedächtnis erhebliche Schwierigkeiten bereitet haben.’ Hij neemt ook aan
dat vs. 4 van Wace's Roman de Rou - e les estoires lire as festes - op voorlezing wijst en
over de Breudwyt Rhonabwy meldt hij: ‘Wegen seiner vielfältigen und farbigen Beschreibungen
konnte der Traum Rhonebwys in den “Mabinogion” selbst von professionellen Erzählern nicht
ohne Manuskript rezitiert werden’. W.A. Trindade, ‘Time, space, and narrative focus in the
fragments of Thomas's Tristan’ (n. 52), p. 387-396, merkt over Thomas' werk op: ‘Parts of
the text would have been totally inappropriate for oral delivery, but may have been designed
to be read aloud’ (p. 395). Vgl. ook W. Schröder over de Tristan van Gottfried von Strassburg:
‘Gottfrieds stilistisch ausgefeiltes Gedicht war zweifellos von vornherein zum Vorlesen bestimmt
und ist wohl auch in der Regel vorgelesen, nicht aus dem Gedächtnis rezitiert worden.’ (W.
Schröder, ‘Die von Tristande hant gelesen. Quellenhinweise und Quellenkritik im “Tristan”
Gottfrieds von Strassburg’. In: ZfdA 104 (1975), p. 307-338; citaat op p. 310).
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een roman heeft immers ook plaatsgevonden met hulp van een codex, waarbij de
voordrager mogelijkerwijs zijn tekst zo beheerste dat hij slechts nu en dan een blik
148
in het handschrift hoefde te werpen. Het medium proza zal geen belemmering
zijn geweest voor de voordracht, zoals Hartman heeft opgemerkt: ‘il faut mentionner
149
que cette prose était encore faite pour être lue à haute voix.’
In een recente studie heeft M.G. Scholz nadrukkelijk de mogelijkheid naar voren
gebracht dat de Duitse literaire werken uit de twaalfde en dertiende eeuw individueel
150
gelezen werden. Het onderzoek van Scholz is zeer kritisch ontvangen, onder
anderen door D.H. Green, die in een reeks publikaties heeft betoogd dat
Middelhoogduitse dichters twee soorten receptie voor ogen hielden: voorlezen èn
151
individueel lezen. Deze hypothese biedt ook aantrekkelijke mogelijkheden voor
het onderzoek naar de wijze waarop de Lancelot en prose het publiek bereikte.
Terwijl de prozavorm aanleiding geeft voor de veronderstelling dat de roman bestemd
was voor individuele lectuur, zoals eerdere onderzoekers (vgl. n. 145) hebben
betoogd, wijzen zinsneden als si comme vos avez oï (M IV, LXX, 1; vgl. vs.
5533-5534) naar alle waarschijnlijkheid naar een luisterend publiek. Deze beide
wijzen van receptie zijn zeer goed voorstelbaar in het adellijk milieu waarvoor de
152
Lancelot en prose bestemd was. Daartoe gedwongen door een bestuursapparaat
dat steeds meer steunde op schriftelijke communicatie lijkt een groot deel van de
adel in de dertiende eeuw te kunnen lezen, waardoor individuele lectuur van de
Lancelot en prose mogelijk was, maar men gaf er toch heel vaak de
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G. Karhof, Der Abschnitt als Vortragsform in Handschriften frühmittelhochdeutscher
Dichtungen. Diss. Münster, 1967, p. 59. Deze mengvorm heb ik ook verondersteld voor de
fragmenten G van Van den vos Reinaerde; vgl. B. Besamusca, ‘Opmaak en voordracht: de
Rotterdamse fragmenten van Van den vos Reinaerde’. In: Miscellanea Neerlandica. Opstellen
voor Dr. J. Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Red. E.
Cockx-Indestege en F.P.M. Hendrickx. 3 dln. Leuven, 1987. Dl. 2, p. 123-131.
A.R. Hartman, La Queste (n. 143), p. 35. Vgl. ook H. Draye, ‘Le roman allemand’. In: J.C.
Payen e.a., Le roman, p. 131-141; met name p. 138; P. Gallais, ‘Recherches’ (n. 119), p.
486-487.
M.G. Scholz, Hören und Lesen. Studien zur primären Rezeption der Literatur im 12. und 13.
Jahrhundert. Wiesbaden, 1980.
Vgl. voor de kritiek de recensie van N. Voorwinden (in LB 72 (1983), p. 240-245), M.
Curschmann, ‘Hören - Lesen - Sehen’ (n. 144), p. 218-257 (met name p. 222-224) en D.H.
Green, ‘On the primary reception of narrative literature in Medieval Germany’. In: FMLS 20
(1984), p. 289-308. Zie voor het werk van Green ook ‘Oral and written literature in medieval
Germany’. In: The spirit of the court, p. 5-8; ‘The reception of Hartmann's works: listening,
reading, or both?’. In: MLR 81 (1986), p. 357-368; ‘On the primary reception of the works of
Rudolf von Ems’. In: ZfdA 115 (1986), p. 151-180. Zie ook R. Crosby, ‘Oral delivery’ (n. 144),
p. 90-91, 99-100; M. Wynn ‘Geography of fact and fiction’ (n. 52); R.M. Walker, ‘Oral delivery
or private reading? A contribution to the debate on the dissemination of medieval literature’.
In: FMLS 7 (1971), p. 36-42.
Vgl. F. Lot, Etude (n. 3), p. 158 en C.E. Pickford, L'évolution du roman arthurien (n. 126), p.
184-236.

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

115
153

voorkeur aan om naar romans te luisteren. De mening van Thorpe dat ‘although
in the thirteenth century it no doubt already had many silent readers, the romance
was really designed to be recited aloud at a long series of sittings’, zou ik willen
aanpassen aan de hypothese van Green, die ik bruikbaar acht voor de Lancelot en
prose: hoewel deze Oudfranse roman meestal zal zijn beluisterd, werd de tekst voor
154
zowel individuele lectuur als voor voordracht geschreven.
Nu overwogen is hoe de Lancelot en prose het beoogde publiek zal hebben
bereikt, kan de aandacht worden gericht op Lanceloet. Uit enkele afwijkingen die
deze vertaling vertoont ten opzichte van het Oudfranse origineel kan worden afgeleid
dat zij werd geschreven voor toehoorders, hetgeen in overeenstemming is met de
algemene opinie dat de Middelnederlandse epiek in de dertiende en veertiende
155
eeuw bestemd was voor een luisterend publiek. Ook de andere
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Vgl. voor de geletterdheid E. Auerbach, Literatursprache (n. 145), p. 215, 219-223; H.J.
Chaytor, From script to print (n. 145), hfdst. 2 en 6; H. Grundmann, ‘Litteratus-illitteratus. Der
Wandel einer Bildungsnorm vom Altertum zum Mittelalter’. In: Archiv für Kulturgeschichte 40
(1958), p. 1-65; R. Engelsing, Analphabetentum und Lektüre. Stuttgart, 1973, p. 1-41; M.T.
Clanchy, From memory to written record. England 1066-1307. London, 1979. Vgl. voor de
voorkeur om voorgelezen te worden M.T. Clanchy, From memory, p. 214-215 en R.F. Green,
Poets and princepleasers. Toronto etc., 1980, p. 99-100.
L. Thorpe, The ‘Lancelot’ in the Arthurian Prose Vulgate (n. 2), p. 18. Over de tijdsduur van
een voordracht en de omvang van het tekstgedeelte dat in één bijeenkomst ten gehore werd
gebracht is weinig bekend. Vgl. W. Kellermann, Aufbaustil und Weltbild (n. 76), p. 4-5; A.C.
Baugh, ‘The Middle English romance’ (n. 144), p. 23-28; J. Bumke, Höfische Kultur (n. 121),
p. 724-725; H. Linke, Epische Strukturen in der Dichtung Hartmanns von Aue. München,
1968. De laatstvermelde studie heeft navolging ondervonden in W. Schmidt, Untersuchungen
zu Aufbauformen und Erzählstil im ‘Daniel von dem blühenden Tal’ des Stricker (Göppingen,
1979, hfdst. 1), maar is sterk bekritiseerd door onder anderen Cramer, Schanze en Trachsler:
T. Cramer, ‘[Rec. v.] H. Linke, Epische Strukturen’. In: Euphorion 64 (1970), p. 115-123; H.
Schanze, ‘Zu H. Linkes Methode der Formkritik in ihrer Anwendung auf das epische Werk
Hartmanns von Aue’. In: Probleme mittelhochdeutscher Erzählformen, p. 10-39; E. Trachsler,
Der Weg (n. 49), p. 146-147.
Vgl. onder meer M.J.M. de Haan, ‘Lezen en luisteren in de 13e en 14e eeuw’. In: A.
Demyttenaere e.a., Literatuur en samenleving in de middeleeuwen. Wassenaar, 1976, p.
83-99; W. Kuiper, ‘Lombarden, paragraaf- en semiparagraaftekens in Middelnederlandse
epische teksten’. In: Spektator 10 (1980-1981), p. 50-85 (met name p. 57); R. Sprandel,
Gesellschaft und Literatur im Mittelalter. Paderborn etc., 1982, p. 114; H. Pleij, ‘Met een boekje
in een hoekje? Over literatuur en lezen in de middeleeuwen’. In: Het woord aan de lezer. Red.
W. van den Berg en J. Stouten. Groningen, 1987, p. 16-48. E. van den Berg heeft zich tegen
deze communis opinio verzet. Vgl. zijn ‘De Karelepiek. Van voorgedragen naar individueel
gelezen literatuur’. In: Tussentijds, p. 9-24, 326-327. Een aanzet vindt men in E. van den
Berg, Middelnederlandse versbouw en syntaxis. Utrecht, 1983. Vgl. voor kritiek H. Pleij, ‘Met
een boekje’, p. 32-33. Vermeldenswaard is de veronderstelde wijze van receptie van het
Leven van Sinte Lutgard van de hand van de minderbroeder Geraert. De bron, Thomas van
Cantimpré's Vita Lutgardis, lijkt te zijn bedoeld voor een luisterend èn lezend publiek. De
bewerking van Geraert daarentegen wijst vrijwel uitsluitend naar een situatie waarbij de tekst
ten gehore werd gebracht. Vgl. A. de Man, ‘Het leven van Sinte Lutgard door broeder Geraert:
een verwaarloosde bewerking van Thomas Cantimpratensis' Vita Lutgardis’. In: Ons geestelijk
erf 60 (1986), p. 125-147 (met name p. 139-140). Vgl. voor het luisterend publiek van de Vita
Lutgardis-vertalingen ook A.M.J. van Buuren, ‘Lutgart van Tongeren’. In: Andere structuren,
andere heiligen. Onder red. van R.E.V. Stuip en C. Vellekoop. Utrecht, 1983, p. 115-132,
260-264 (met name p. 126-132).
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vertaling in verzen van de Lancelot en prose, Lantsloot vander Haghedochte, is
156
gekarakteriseerd als een voordrachttekst.
Hoewel de nadrukformules in Lanceloet wellicht relicten zijn uit een vroegere fase
in de ontwikkeling van de romankunst, lijken zij van belang voor het onderzoek naar
de wijze waarop het publiek kennis nam van het verhaal. In formules als Ic segge
u (vs. 8139), dat seggic u (vs. 7943) en dat suldi weten (vs. 5705, 6286, 7597, 8189,
9457 en 9941) wordt het publiek bij de handeling betrokken. Hoewel zij zeker ‘oft
157
aus Reimnot gedichtet’ zijn, veronderstellen zij een receptie door toehoorders.
Een luisterend publiek laat zich eveneens aanwijzen in de uitdrukking alse gi
mocht horen. Met deze woorden wendt de verteller zich soms rechtstreeks tot de
158
toehoorders. De Middelnederlandse dichter heeft in het hier onderzochte
tekstgedeelte twee maal als gi mocht horen ten opzichte van zijn origineel
toegevoegd: vs. 5914 en 6241; in drie andere gevallen - vs. 5533-5534, 8724 en
159
9747 - betreft het letterlijke vertalingen van si comme vos avez oï (M IV, LXX, 1).
Eén maal houdt de uitdrukking een wijziging in ten opzichte van het origineel:
Or dit li contes que quant li compaignon se furent parti de la croiz, si com
li contes a devisé, (M IV, LXXI, 1)
6098 Davonture seget: tirst dat waren
Die gesellen elc van andren gevaren
6100 Vander cruce, als gi horen
Mocht inden boec hier te voren

In de Lancelot en prose wordt in deze passage twee maal verwezen naar li contes.
Deze ‘quasi-absence d'un narrateur’ in de roman houdt verband met het beoogde
kroniekachtige karakter, een ‘chronique qui aurait été écrite sur commande du roi
Arthur par ses clercs, et qui, longtemps après la disparition du roi, aurait été retrouvée
dans l'abbaye de Salisbury, et traduite du latin en français par Gautier
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Vgl. F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 1), p. 174-182. Zie ook K. Heeroma,
Maerlants Torec als ‘sleutelroman’. Amsterdam-London, 1973. Med. KNAW, afd. Lett., N.R.
dl. 36, nr. 5, p. 77 (‘De Lantsloot, duidelijk op de voordracht geschreven (...)’) en K. Heeroma,
Moriaen, Lantsloot en Elegast luisterend gelezen. Leiden, 1973, p. 136 (‘De dichter schreef
om gehoord te worden’).
Vgl. G. Mecke, Zwischenrede, Erzählerfigur und Erzählhaltung in Hartmanns von Aue ‘Erec’
(Studien über die Dichter - Publikums - Beziehung in der Epik). Diss. München, 1965, p. 24.
Zie ook: H.-P. Kramer, Erzählerbemerkungen und Erzählerkommentare in Chrestiens und
Hartmanns ‘Erec’ und ‘Iwein’. Göppingen, 1971, p. 54-58; E. Nellmann, Wolframs Erzähltechnik
(n. 8), p. 35-50 (met name p. 35-37).
Vgl. voor dit procédé ook H.-P. Kramer, Erzählerbemerkungen (n. 157), p. 54-58 en U. Pörksen,
Der Erzähler im mittelhochdeutschen Epos. Berlin, 1971, p. 39-41.
Vgl. M IV, LXX, 13; LXXI, 6; LXX, 1; LXXII, 6 en LXXII, 34.
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Map.’ In het tweede geval heeft de Middelnederlandse dichter de verwijzing naar
li contes vervangen door een tot het luisterend publiek gerichte mededeling (vs.
6100-6101).
In vs. 6098 is Davonture de vertaling van li contes. De dichter lijkt zo de vertelwijze
van de Lancelot en prose te willen volgen. Andere voorbeelden wijzen in eenzelfde
richting. Ter illustratie volsta ik met het begin van de Agravain: Ci endroit dist li
contes (M IV, LXX, 1) is in de vertaling geworden tot Davonture seget hier ter steden
(vs. 5531). Op sommige plaatsen echter wordt dit perspectief doorbroken met het
optreden van een ik-verteller, waarmee de dichter aansloot bij de gebruikelijke wijze
waarop een verhaal in de middeleeuwse epiek werd gepresenteerd: door een
161
auctoriale verteller in de ik-vorm.
De verteller in Lanceloet komt niet alleen naar voren in de hiervoor al geciteerde
nadrukformules Ic segge u en dat seggic u, maar ook in de waarheidsbetuigingen
die verwijzen naar een - ongespecificeerde - bron: als ict las (vs. 6081, 7654, 8084,
162
9221) en als ict vernam (vs. 7605 en 8334). Aan deze toevoegingen liggen
overduidelijk verstechnische redenen ten grondslag, die het doorbreken van de fictie
door een ik-verteller tot (onbedoeld) gevolg hebben.
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W.P. Gerritsen, F.P. van Oostrom, ‘Les adaptateurs néerlandais du “Lancelot-(Graal)” aux
prises avec le procédé narratif des romans arthuriens en prose’. In: Mélanges Foulon, dl. 2,
p. 105-114 (citaat op p. 107). Vgl. ook J.M. Dornbush, ‘Conjointure’ and continuation in the
Old French prose ‘Lancelot’: essays on form and craft in thirteenth-century romance. Diss.
Princeton, 1976, p. 77-81; A.R. Hartman, La Queste (n. 143), p. 40; H. Koch, Studien zur
epischen Struktur des Lancelot-Prosaromans (n. 49), p. 27-51; E. Kennedy, ‘Allusions to the
“Conte” in the non-cyclic prose Lancelot’. In: BBSIA 33 (1981), p. 298; E. Kennedy, Lancelot
and the Grail (n. 5), p. 156-161; E.J. Burns, Arthurian fictions (n. 25), p. 13-15 en 49-51. Vgl.
voor de Contes-formule in de Tristan en prose E. Baumgartner, ‘Du Tristan de Beroul au
Roman en prose de Tristan’. In: Der altfranzösische Prosaroman. Hrsg. von E. Ruhe und R.
Schwaderer. München, 1979, p. 11-25 (met name p. 22-23).
In een aantal studies is erop gewezen dat de verteller niet zonder meer gelijkgesteld mag
worden aan de auteur of de voordrager. Vgl. onder meer F.H. Bäuml, ‘The unmaking of the
hero: some critical implications of the transition from oral to written epic’. In: The epic in
medieval society, p. 86-99 (met name p. 90-91); M. Curschmann, ‘Das Abenteuer des
Erzählens (n. 147); H.-W. Diederix, Aspekte des Erzählens in Hartmanns ‘Iwein’. Diss.
Amsterdam, 1981; E. Nellmann, Wolframs Erzähltechnik (n. 8), p. 11-13. Vgl. voor het
onderzoek naar de verteller in de middeleeuwse epiek de in n. 157 en 158 vermelde literatuur,
waaraan kan worden toegevoegd: I. Clausen, Der Erzähler in Gottfrieds Tristan. Diss. Kiel,
1970; J.L. Grigsby, ‘Narrative voices in Chrétien de Troyes’. In: RPh 32 (1978-1979), p.
261-273; W. Kellermann, ‘L'adaptation du roman d'Erec et Enide de Chrestien de Troyes par
Hartmann von Aue’. In: Mélanges Frappier, p. 509-522 (met name p. 511-512); P.H. Arndt,
Der Erzähler bei Hartmann von Aue. Göppingen, 1980; R.L. Bradley, Narrator and audience
roles in Wolfram's ‘Parzival’. Göppingen, 1981; B. Hennig, ‘Maere’ und ‘werc’ (n. 1); P. Jonin,
‘Le je de Marie de France dans les Lais’. In: Romania 103 (1982), p. 170-196.
Vgl. ook I. Clausen, Der Erzähler (n. 161), p. 25-40; H.-P. Kramer, Erzählerbemerkungen (n.
158), p. 29-35; E. Nellmann, Wolframs Erzähltechnik (n. 8), p. 50-74; U. Pörksen, Der Erzähler
(n. 157), p. 60-83; P. Gallais, ‘Recherches’ (n. 119), p. 338-347.
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In het hier onderzochte tekstgedeelte is in één passage de contes-formule vervangen
door de ik-vorm:
Mais atant se taist ore li contes a parler dels et retorne a parler del roy
artus et de la royne Genieure.
163
(S V, p. 58, r. 41-42)
10736 Nu laet ic die tale van hem varen
Ende sal in die avonture
Vanden coninc Arture
Ende vander coninginnnen
40 Een deel spreken beginnen.

Van Oostrom heeft op enkele andere gevallen gewezen. Het auctoriaal ik-perspectief
164
in Lanceloet laat zich zijns inziens verklaren vanuit een functie als voordrachttekst.
De Duitse Lancelot houdt zich in het hier besproken geval aan de Oudfranse
vertelwijze - Nu schwigt die hystory (K, p. 219, r. 16-17) -, maar op andere plaatsen
165
treedt in afwijking van het origineel een ik-verteller op. Zelfs in de Lancelot en
166
prose komt dit vertelperspectief zo nu en dan voor. In Lantsloot vander
Haghedochte wordt het vertelperspectief van het origineel doorlopend omgebogen
tot het traditionele perspectief van de auctoriale ik-verteller. Het vermoeden lijkt
gerechtvaardigd dat aan deze ombuiging het beoogde funtioneren voor een luisterend
167
publiek ten grondslag lag.
Het is zeer onwaarschijnlijk dat Lanceloet bedoeld was om van buiten geleerd
voorgedragen te worden. Het verhaal lijkt er eenvoudigweg te ingewikkeld en veel
te lang voor en de synthetisch-dynamische versificatie, waarbij ‘de lezer (...) als het
ware van het ene vers naar het andere gesleurd (wordt), zonder dat hem de tijd
168
gegund wordt te pauzeren’, biedt daarnaast weinig mnemotechnisch houvast. De
vertaling bevat daarentegen wel een aantal passages die een receptie door
voorlezing lijken te veronderstellen.
Een aanwijzing vormt het gebruik van het woord boec in uitdrukkingen die
herinneren aan eerder verhaalde gebeurtenissen. In alsgi horen Mocht inden boec
hier te voren (vs. 5533-5534 en vs. 6100-6101) heeft boec wellicht de betekenis
‘verhaal’ of ‘deel’, maar het woord kan evenzeer verwijzen naar een codex waaruit
iemand voorleest. De formulering horen... inden boec pleit tegen individuele lectuur.
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M IV, LXXII, 64. In BN 122 en 123 ontbreekt de naam van de koningin. BN 110 en 115
lezen de celle guerre in plaats van dels.
Vgl. F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 1), p. 122.
H. Koch, Studien (n. 49), p. 30-31. Vgl. ook U. Ruberg, Raum und Zeit im Prosa-Lancelot (n.
54), p. 134-135.
Vgl. J.M. Dornbush, ‘Conjointure’ (n. 160), p. 77 en E.J. Burns, Arthurian fictions (n. 25), p.
14-15.
Vgl. F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 1), p. 121. In deze richting kunnen
ook de vele publieksgerichte opmerkingen van de ik-vertellers in de Ferguut en Die wrake
van Ragisel geïnterpreteerd worden. Vgl. Ferguut. Uitgeg. door E. Rombauts e.a. (n. 8), p.
35 en W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel (n. 8), p. 149.
E. van den Berg, Middelnederlandse versbouw en syntaxis (n. 155), p. 131-134; citaat op p.
134.
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De laatstgenoemde mogelijkheid valt niet uit te sluiten in de volgende passage,
waarin het vreugdebetoon van de Vrouwe van Roestoc tegenover Gaheret wordt
toegelicht:
Et tout che faisoit elle pour lamour de monseignor Gauuain qui pour li
sestoit combatus a segurades. si com li contes a deuise cha en arriere.
169

(S V, p. 43, r. 26-28)

9358 Dit dede si lude ende stille
Algader om Waleweins wille,
60 Die over hare jegen Segurades
Vacht, alse hier voren gescreven es.

De Middelnederlandse verwijzing in vs. 9361 refereert aan een geschreven bron,
waarmee zij een aanwijzing vormt voor zowel voorlezing als voor privé-lectuur.
Eenduidiger is het laatste hier te bespreken geval. Een jonkvrouwe vertelt Gaheret
hoe zijn broers door Sornahan gevangen genomen zijn:
9717 Si vertellet hem, dat hi
Wiste hoe die saken hadden gewesen,
Also alse gi voren horet lesen.

Vs. 9719 is de vertaling van ainsi com li contes a devisé (M IV, LXXII, 33). Het lijkt
buiten kijf dat horet lesen als ‘hebt horen voorlezen’ moet worden geïnterpreteerd:
de woordcombinatie laat geen andere mogelijkheid open. Dat impliceert de
aanwezigheid van een codex waaruit werd voorgelezen.
Ter afsluiting van deze paragraaf dient het probleem van de berijming te worden
besproken. Als het juist is dat de Lancelot en prose niet alleen bestemd was voor
individuele lectuur, maar ook voor een luisterend publiek, dan komt de vraag op
waarom de dichter van Lanceloet het nodig vond zijn vertaling te berijmen. De voor
de hand liggende verklaring, dat de gewijzigde vorm, van proza naar verzen, verband
hield met een andere wijze van receptie, van lezen naar luisteren, voldoet niet,
170
omdat het origineel en de vertaling beide ten gehore werden gebracht. Hoewel ik
besef dat de berijming van de vertaling de meest wezenlijke verandering is, beperk
ik mij hier bij de bespreking van deze wijziging tot het aanstippen van drie mogelijke
verklaringen, die elkaar eerder aanvullen dan uitsluiten. Ik presenteer deze
mogelijkheden onder het grootst mogelijke voorbehoud, want ik ben mij er terdege
van bewust dat de versvorm een diepgaand onderzoek vereist in een veel ruimer
kader dan de verhouding ten opzichte van de Lancelot en prose.
De eerste verklaring steunt op de proloog van de Natuurkunde van het geheelal,
171
die de volgende passage bevat (vs. 1-4):
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M IV, LXXII, 22. In Yale ontbreekt cha en arriere.
Vgl. voor deze verklaring ten aanzien van Middelnederlandse artes-teksten O. Lie,
‘Middelnederlandse artes-teksten in verzen en in proza: een eerste verkenning’. In: Tussentijds,
p. 157-173, 348-350.
Zonder cursiveringen geciteerd naar R. Jansen-Sieben, De natuurkunde van het geheelal.
Een 13de-eeuws middelnederlands leerdicht. 2 dln. Brussel, 1968.
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Icsal v segghen in vraeyen rimen,
Elc gheset op sine linien,
Om dat ghijt te bet onthouden sult
Ende niet daer in en sijt verdult.

De versvorm wordt hier gepresenteerd als een hulpmiddel voor het publiek, dat een
172
berijmde tekst beter zou kunnen onthouden dan een prozatekst. Deze verklaring
voor de berijming lijkt aantrekkelijker voor de artes-literatuur, die een sterk docerend
karakter bezit, dan voor verhalende werken. Het is immers moeilijk voorstelbaar dat
een roman als Lanceloet bedoeld was om te onthouden.
De tweede verklaring voor de versvorm van Lanceloet richt zich op het werk van
de voordragers, die vanuit een codex de tekst ten gehore brachten. Wellicht hangt
de berijming samen met de techniek van het voorlezen. Vooral in gevallen waarbij
vers- en zinseinde vaak samenvielen zal het rijm zinstructurerend hebben gewerkt,
waardoor het een belangrijk hulpmiddel was bij het voorlezen. Prozateksten waren
minder geschikt voor de voordracht, ook al omdat steun in de vorm van interpunctie
ontbrak in de handschriften. Hoewel Lanceloet gedicht is in een stijl waarbij zinsen verseinde slechts (betrekkelijk) zelden samenvallen, is het voorstelbaar dat de
roman is berijmd omdat voordragers, in eerste instantie wellicht de dichter zelf die
173
gedeelten uit zijn werk voordroeg, de versvorm prefereerden.
De derde verklaring, waar ik een lichte voorkeur voor heb, berust op het
opmerkelijke gegeven dat ook vertalingen van bijvoorbeeld Petrus Comestors Historia
Scholastica en Vincentius van Beauvais' Speculum Historiale door Jacob van
Maerlant zijn berijmd (Rijmbijbel, Spiegel Historiael). Ik meen hierin een aanwijzing
te mogen zien voor vormconservatisme ten aanzien van werken in de volkstaal in
174
de Lage Landen. Te overwegen valt dat de versvorm lange tijd een conditio sine
qua non was voor de literatuur in het Middelnederlands. Het publiek van
Middelnederlandse teksten zou de mening zijn toegedaan dat deze werken de vorm
moesten hebben die traditioneel was: verzen. Als deze visie juist is, berijmde de
dichter van Lanceloet zijn vertaling, omdat zijn publiek de prozavorm niet zou
aanvaarden.

4.6. Besluit
Hoewel de inhoudelijke afwijkingen die in dit hoofdstuk besproken werden, meestal
het gevolg lijken te zijn van de versificatie, verraden zij niettemin de literaire
opvattingen van de dichter van Lanceloet. Ik meen aannemelijk te hebben gemaakt
dat hij de esthetica van de Lancelot en prose aanvaardde, hoewel hij enigszins
terughoudend stond tegenover enkele kenmerken ervan. De verbositeit van
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Vgl. ook O. Lie, ‘Middelnederlandse artes-teksten’ (n. 170), p. 169.
Vgl. C. Lofmark, ‘Zur Veröffentlichung des fünften Buches von Wolframs “Willehalm”’. In: ZfdA
95 (1966), p. 294-300.
Vgl. ook F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 1), p. 122-123 en W.P. Gerritsen
en F.P. van Oostrom, ‘Les adaptateurs néerlandais’ (n. 160), p. 109.
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zijn origineel ging hem vaak te ver en aan de precieze tijd- en ruimtestructuur was
hem minder gelegen dan de Oudfranse auteur. Het meest opvallend is zijn afwijzing
van de vorm: het (nieuwe) proza van zijn origineel verving hij door de vertrouwde
versvorm. Op de volgende bladzijden zal blijken dat deze onderzoeksresultaten het
bestaande beeld van Lanceloet en de andere Middelnederlandse vertalingen van
de Lancelot en prose bevestigen en preciseren.
In de wijze waarop de vertalingen de literaire innovaties van de Lancelot en prose
hebben verwerkt, staan de Middelnederlandse prozavertaling en Lantsloot vander
Haghedochte lijnrecht tegenover elkaar. Terwijl de prozavertaling slechts uiterst
geringe afwijkingen vertoont ten opzichte van het Oudfranse origineel, waardoor
het vernieuwende karakter van de Lancelot en prose volledig zichtbaar wordt in de
vertaling, valt in Lantsloot vander Haghedochte een doorlopende ombuiging waar
175
te nemen in de richting van de klassieke Arturroman in verzen. In dit opzicht neemt
Lanceloet blijkens de hierboven beschreven kenmerken een tussenpositie in.
De typering van de drie vertalingen kan in verband worden gebracht met de
literaire opvattingen van het primair beoogde publiek. Terwijl aannemelijk lijkt dat
voor de toehoorders van Lantsloot vander Haghedochte ‘deze roman niet de
zoveelste, maar eerder een van de eerste kennismakingen vormde met de
176
hoofs-litteraire cultuur’, kan van het publiek van Lanceloet verondersteld worden
dat het al enige tijd vertrouwd was met de Arturromans, waardoor de interesse
aanwezig kon zijn voor een roman met een afwijkende esthetica. Het publiek van
de prozavertaling lijkt het meest vertrouwd te zijn geweest met de hoofs-litteraire
cultuur, zoals Van Oostrom heeft aangegeven: dit ‘publiek van goede verstaanders
had aan een half woord genoeg, verlangde mogelijk zelfs een zekere variatie op
177
het bekende ideaaltypische patroon.’ Deze karakterisering van de publiekskringen
wijst naar een geleidelijk receptieproces waarbij Lantsloot vander Haghedochte het
178
eerste stadium vormde, Lanceloet het tweede en de prozavertaling het derde. De
mogelijkheid dat de drie vertalingen ongeveer gelijktijdig zijn ontstaan, of dat de
prozavertaling het eerste stadium representeert (een introductie van het proza die
door het publiek zou zijn afgewezen), lijkt minder waarschijnlijk.
Eerdere onderzoekers hebben gewezen op Vlaamse dialectkenmerken in
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Vgl. hiervoor de studies van Lie (n. 8) en Van Oostrom (n. 1).
F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 1), p. 129.
F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 1), p. 129 (het citaat heeft betrekking
op de receptie van de Lancelot en prose). Een vergelijkbare ontwikkeling wordt door René
Pérennec aangenomen voor de Arturromans van Hartmann von Aue. Het verschil in
bewerkingstechniek tussen Erec en Iwein laat zich verklaren vanuit ‘les progrès de
l'acclimatation du roman arthurien en Allemagne.’ Vgl. R. Pérennec, Recherches sur le roman
arthurien en vers en Allemagne aux XIIe et XIIIe siècles. 2 dln. Göppingen, 1984. Hartmann's
bewerkingen worden besproken in dl. 1; citaat op p. 180.
Vgl. F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte (n. 1), p. 232 en O.S.H. Lie, The Middle
Dutch Prose Lancelot (n. 8), p. 177.
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Lanceloet, zoals het pronomen soe. Hun observaties vormen een aanwijzing voor
de veronderstelling dat Lanceloet en de Lancelotcompilatie, die in Brabant is
180
samengesteld, niet van één hand zijn. Deze hypothese wordt gesteund door de
gegevens die in dit hoofdstuk over Lanceloet bijeengebracht zijn. Deze roman
verschilt in poëticaal opzicht namelijk niet alleen van de Middelnederlandse
prozavertaling en van Lantsloot vander Haghedochte, maar ook van de compilatie.
Terwijl de dichter van Lanceloet enigszins terughoudend stond tegenover de
innovaties van de Lancelot en prose, ging de samensteller van de compilatie juist
een stap verder dan de Oudfranse roman. Aan de omvangrijke Middelnederlandse
vertaling van de Lancelot en prose, La Queste del Saint Graal en La Mort le Roi
Artu voegde hij nog meer verhaalstof toe in de vorm van zeven romans, die hij door
middel van overgangsformules, lassen, aan elkaar verbond, en waarbij hij niet
terugschrok voor verwijzingen van het ene tekstgedeelte naar het andere over zeer
grote afstand. Bovendien presenteerde hij de verhaalstof in een aantal romans, met
name in de Perchevael en in de Wrake van Ragisel met behulp van de verteltechniek
die kenmerkend is voor de Lancelot en prose, die van het entrelacement. Daarmee
ontstond een cyclus met een buitengewoon ingewikkelde verhaalstructuur. Dit
verschil in esthetica tussen Lanceloet en de compilatie maakt aannemelijk dat zij
verschillende stadia representeren in het receptieproces van de Lancelot en prose
181
in de Lage Landen.
Hoewel ik op deze hypothese over de relatie tussen Lanceloet en de
Lancelotcompilatie terugkom in het vervolg van deze inleidende studie, waarin het
aandeel van Velthem in de totstandkoming van de compilatie zal worden besproken,
wil ik hier al wijzen op een van de consequenties van de veronderstelling dat
Lanceloet een Vlaamse vertaling is. Omdat Lantsloot vander Haghedochte eveneens
182
in Vlaanderen wordt gelokaliseerd, is de vraag naar de opdrachtgevers van deze
twee vertalingen in een relatief klein taalgebied nog intrigerender. Het grafelijke hof
lijkt niet in aanmerking te komen, omdat dit Franstalig was, hetgeen Van den Berg
ertoe gebracht heeft te veronderstellen dat we de geïnteresseerden in
Middelnederlandse literatuur moeten zoeken onder de Nederlands sprekende lagere
adel
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Vgl. W.P. Gerritsen, ‘Corrections and indications for oral delivery in the Middle Dutch Lancelot
manuscript The Hague KB 129 A 10’. In: Neerlandia manuscripta. Essays presented to G.I.
Lieftinck 3. Amsterdam, 1976, p. 38-59 (met name p. 49-50); MNW 10 (Bouwstoffen), nrs.
797, 798, 919 en 1106; E. van den Berg, ‘Genre en gewest. De geografische spreiding van
de ridderepiek’. In: TNTL 103 (1987), p. 1-36 (met name p. 19 en 34-35). Vgl. voor soe vooral
A. Berteloot, Bijdrage tot een klankatlas van het dertiende-eeuwse Middelnederlands. 2 dln.
Gent, 1984. Dl. 1, p. 89 en dl. 2, kaart 121.
Vgl. J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse
bibliotheken. Leiden, 1972, nr. 11.
Vgl. ook O.S.H. Lie, The Middle Dutch Prose Lancelot (n. 8), p. 176 (met vermelding van
oudere literatuur).
Vgl. P.G.J. van Sterkenburg, ‘De lokalisering van de Middelnederlandse Arturroman Lantsloot
vander Haghedochte: een voorstudie’. In: TNTL 98 (1982), p. 1-32 en Lantsloot vander
Haghedochte. Fragmenten van een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose.
Uitgeg. door W.P. Gerritsen e.a. Amsterdam etc., 1987, p. 70-74.

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

123
183

en het daaraan gelieerde stadspatriciaat. In dit verband is echter een observatie
van Bumke voor het Duitse taalgebied van bijzonder belang: ‘Noch gegen Ende des
13. Jahrhunderts scheint es nur unter besonderen Umständen vorgekommen zu
184
sein, dass ein umfangreiches episches Werk an einem kleineren Hof entstand.’
Hoewel een studie over de Vlaamse adel voorhanden is, wacht het maecenaat nog
op bestudering. Men dient zich daarbij te realiseren dat het maecenaat-onderzoek
185
voor de Lage Landen slechts kort geleden op gang is gekomen.
Ter afsluiting van dit hoofdstuk dienen nog twee opmerkingen te worden gemaakt.
In aansluiting op paragraaf 1.2. zal ik overwegen of men Lanceloet als een vertaling
moet beschouwen. Verder is het van belang een uitspraak te doen over de geldigheid
van de resultaten die het onderzoek van Lanceloet heeft opgeleverd.
In een veel geciteerde bijdrage heeft W.P. Gerritsen definities gegeven van de
begrippen vertaling, bewerking en omwerking. De auteur van een vertaling ‘a
l'intention de rendre le texte de son original aussi fidèlement que le lui permettent
les données linguistiques et la poétique de la langue dans laquelle il traduit.’ Een
bewerking daarentegen is ‘le type de version étrangère dont l'auteur a abrégé,
amplifié ou altéré, dans le dessein d'y mettre ses propres accents, le texte de son
186
original, aussi longtemps qu'il s'en tient, dans ses écarts, à la “fable” de cet original.’
De vraag is nu hoe Lanceloet benoemd dient te worden. Hoewel een scherpe
187
scheidslijn tussen een vertaling en een bewerking vaak niet te trekken valt, meen
ik dat Lanceloet als een vertaling moet worden gekarakteriseerd. De
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Vgl. E. van den Berg, ‘Genre en gewest’ (n. 179), p. 17. Vgl. ook zijn ‘Over het lokaliseren
van Middelnederlandse rijmteksten’. In: VMVA 1986, p. 305-322 (met name p. 315).
J. Bumke, Höfische Kultur (n. 121), p. 675. De mogelijke aanwezigheid van Middelnederlandse
epische werken in de omgeving van het Vlaamse grafelijke hof zou opnieuw moeten worden
onderzocht. Vgl. M.D. Stanger, ‘Literary patronage at the medieval court of Flanders’. In:
French Studies 11 (1957), p. 214-229.
Vgl. E. Warlop, De Vlaamse adel voor 1300. 2 dln. in 3 bdn. Handzame, 1968. Vgl. voor het
maecenaat-onderzoek in het algemeen J. Bumke, Mäzene im Mittelalter. Die Gönner und
Auftraggeber der höfischen Literatur in Deutschland 1150-1300. München, 1979. Vgl. ook B.
Schmolke-Hasselmann, Der arthurische Versroman von Chrestien bis Froissart (n. 117), p.
184-236, R.F. Green, Poets and princepleasers (n. 153) en C.E. Pickford, L'évolution du
roman arthurien en prose vers la fin du Moyen Age (n. 126), p. 272-290. Voor het Nederlandse
onderzoek zijn enkele studies van Van Oostrom van belang: ‘Maecenaat en Middelnederlandse
letterkunde’. In: Hoofsheid en devotie in de middeleeuwse maatschappij. Ed. J.D. Janssens.
Brussel, 1982, p. 21-40; Reinaert primair. Over het geïntendeerde publiek en de oorspronkelijke
functie van ‘Van den vos Reinaerde’. Utrecht, 1983; ‘De vrijheid van de Middelnederlandse
dichter’. In: Ic ga daer ic hebbe te doene, p. 45-61.
W.P. Gerritsen, ‘Les relations littéraires entre la France et les Pays-Bas au Moyen Age’. In:
Actes du Septième Congres National, p. 28-46; citaten op p. 34.
Vgl. N. de Paepe, ‘Le roman en moyen néerlandais’. In: J.C. Payen e.a., Le roman, p. 142-147;
met name p. 145. Hetzelfde geldt voor de grens tussen bewerking en omwerking. Vgl. bijv.
de mening van J.D. Janssens over de Trojeroman van Segher Diengotgaf in Analyse van de
structuur en de verhaaltechniek in de hoofse, oorspronkelijk Middelnederlandse ridderroman
(n. 54), p. 48 (en p. 52-83).
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roman vertoont weliswaar inhoudelijke afwijkingen van het origineel, maar zij zijn
meestal het gevolg van de versificatie. De dichter van Lanceloet lijkt niet de bedoeling
te hebben gehad eigen accenten te plaatsen: hij was een vertaler, die rekening
moest houden met de eisen die de versvorm aan zijn werk stelde.
Over de geldigheid van de hier gepresenteerde onderzoeksresultaten kan ik kort
zijn: zij hebben alleen betrekking op Lanceloet en zijn niet van toepassing op de
Queeste van den Grale en Arturs doet. Hoewel deze drie romans samen de vertaling
vormen van de kern van de Oudfranse prozacyclus Lancelot en prose - La Queste
188
del Saint Graal - La Mort le Roi Artu, waarvan het auteurschap omstreden is, moet
men vooralsnog rekening houden met de mogelijkheid dat zij niet van dezelfde
vertaler zijn. Zolang niet vaststaat dat Lanceloet, Queeste en Arturs doet van één
hand zijn, betreffen mijn bevindingen alleen de eerstgenoemde roman.
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Vgl. voor de opinie dat het om één auteur gaat F. Lot, Etude (n. 3), Paris, 1954. Een verwant
maar voorzichtiger standpunt huldigt A. Micha in zijn ‘L'esprit du Lancelot-Graal’. Herdr. in
A.M., De la chanson de geste au roman, p. 251-272. Frappier heeft gepleit voor een
meervoudig auteurschap onder leiding van een ‘architecte unique’. Vgl. J. Frappier, Etude
(n. 5), p. 146; vgl. ook p. 21-24, 127-146, 440-455. Vgl. voor het meervoudig auteurschap
ook: J.D. Bruce, The evolution of Arthurian romance (n. 145), dl. 1, p. 398-442; P. Imbs, ‘La
journée dans La Queste del Saint Graal et La Mort le Roi Artu’ (n. 75), p. 279-293; H.-G.
Jantzen, Untersuchungen (n. 74), p. 156-170; A. Pauphilet, ‘[Rec. v.] F. Lot, Etude sur le
Lancelot en prose’. In: Romania 45 (1918-1919), p. 514-534; A. Pauphilet, Le legs du Moyen
Age. Melun, 1950, p. 212-217 (hiertegen: J. Frappier, ‘Plaidoyer pour l'“Architecte”, contre
une opinion d'Albert Pauphilet sur le Lancelot en prose’. In: RPh 8 (1954-1955), p. 27-33).
J.N. Carman, A study of the pseudo-Map cycle of Arthurian romance (n. 55), p. 97-131, bepleit
een meervoudig auteurschap, met een opmerkelijke ontwerpster: ‘Eleanor of Aquitaine was
the initial patron and planner of the whole pseudo-Map Cycle’ (p. 111).
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5 Het Velthem-probleem
5.1. Stand van het onderzoek
De naam Lodewijk van Velthem is verbonden aan drie Middelnederlandse werken.
Terwijl de Spiegel Historiael, waarvan hij de Vierde Partie voltooid heeft en de Vijfde
1
Partie gedicht, en de Merlijn-continuatie hem vermelden als auteur, wijst een notitie
op het laatste blad van handschrift 's-Gravenhage, KB, 129 A 10 erop dat hij
daarnaast op een of andere wijze bij de Lancelotcompilatie betrokken was: Hier
indet boec van lancelote dat heren lodewijcs es van velthem (fol. 238R). Wie was
deze Lodewijk van Velthem? W.J.A. Jonckbloet heeft in zijn inleiding bij de uitgave
van de Lancelotcompilatie (1846-1849) en in zijn Geschiedenis der
Middennederlandsche dichtkunst (1851-1855) betoogd dat de naamsvermelding
aan het slot van de Vijfde Partie van de Spiegel Historiael berust op een corruptie.
De kroniekschrijver heette niet Lodewijk van Velthem. Hij was, zo veronderstelt
Jonckbloet, een verder onbekende priester die leefde op de landgoederen van de
heren van Velthem. De Lancelotcompilatie was het bezit van her Lodewijk van
2
Velthem, één van de leden van het geslacht Velthem. Jonckbloet moest de
onhoudbaarheid van deze hypothese erkennen toen met het verschijnen van de
editie-De Vries en Verwijs van de Spiegel Historiael in 1863 bekend werd dat Velthem
in dit werk vaker wordt vermeld als auteur en in 1880 bleek dat de Merlijn-continuatie
3
eveneens door een ‘heer Lodewyck (...) van Velthem’ was geschreven. Sindsdien
luidt de communis opinio dat we te doen hebben met één persoon.

1

2

3

Vgl. Jacob van Maerlant, Spiegel Historiael. Uitgeg. door M. de Vries en E. Verwijs. 3 dln.
Leiden, 1863. IVe Partie, Bk. VIII, Cap. LI, vs. 52 (dl. 3, p. 432); Lodewijk van Velthem,
Voortzetting van den Spiegel Historiael (1248-1316). Opnieuw uitgeg. door H. vander Linden,
W. de Vreese, P. de Keyser, A. van Loey. 3 dln. Brussel, 1906-1938. Ve Partie, Bk. VIII, Cap.
XXXV, vs. 35-36 (dl. 3, p. 422). Vgl. voor de Merlijn-continuatie: Jacob van Maerlant, Merlijn.
Uitgeg. door J. van Vloten. Leiden, 1880, vs. 10418-10419.
Vgl. Roman van Lancelot (XIIIe eeuw). Uitgeg. door W.J.A. Jonckbloet. 2 dln. 's-Gravenhage,
1846-1849 (met name dl. 1, p. XXXVI-LVII) en W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der
Middennederlandsche dichtkunst. 3 dln. Amsterdam, 1851-1855 (met name dl. 1, p. 393-394
en dl. 3, p. 188-194).
Jacob van Maerlant, Merlijn. Ed. J. van Vloten (n. 1), vs. 10418-10419.

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

126
Over Lodewijk van Velthem is weinig bekend. Onze kennis berust voornamelijk op
zijn mededelingen in de Spiegel Historiael. Hij was Brabander van geboorte en rond
1293 zo oud dat hij een gesprek op hoog politiek niveau kon bijwonen. In dezelfde
periode vertoefde hij - als student in de artes? - in Parijs. Op grond hiervan mag
men aannemen dat hij rond 1270 geboren is. Velthem deelt verder mee dat hij in
1304 als geestelijke in Zichem werkzaam was en vanaf 1313 functioneerde als
pastoor te Velthem. In 1315 voltooide hij, in opdracht van de Antwerpse edelvrouwe
Maria van Berlaer, de Vierde Partie van Jacob van Maerlants Spiegel Historiael. Op
aandrang van Jan Visier, die in dienst was van de heer van Voorne, voegde hij er
een Vijfde Partie aan toe. Het werk kwam gereed in 1316. Velthem droeg zijn kroniek
4
op aan Gerard van Voorne, waarbij hij de wens uitsprak sijn pape te wesene hierna.
Tien jaar later komen we Velthem nog één maal tegen: hij blijkt in 1326 zijn vertaling
5
van de Suite-Vulgate du Merlin voltooid te hebben. Daarna ontbreekt ieder spoor
van de dichter en het lijkt aannemelijk dat hij niet lang na 1326 zal zijn gestorven.
Deze Lodewijk van Velthem lijkt op een of andere wijze verbonden te zijn met de
6
Lancelotcompilatie, die rond 1320 is ontstaan. Maar hoe? Was hij de bezitter van
de codex? Gaf hij de opdracht tot het bijeenbrengen van de verzameling
Arturromans? Was hij de vertaler van de driedelige kern (Lanceloet - Queeste Arturs doet)? Is hij als compilator verantwoordelijk geweest voor de samenstelling
van de Lancelotcompilatie? Op deze vragen zijn in de loop der tijd sterk verschillende
antwoorden gegeven. Ik zal de opvattingen van vorige onderzoekers hier
7
chronologisch bespreken, in aansluiting op een suggestie van Maartje Draak,
waarbij ik mij echter beperk tot publikaties die van belang zijn voor de studie van
Velthems aandeel in de totstandkoming van de Lancelotcompilatie.
De oudste publikatie die voor het onderzoek waardevol is gebleken, dateert uit
1846. In dat jaar verscheen het eerste deel van W.J.A. Jonckbloets uitgave van de
Lancelotcompilatie, waarbij de editeur in zijn inleiding de mening was toegedaan

4

5

6
7

Vgl. voor de biografische gegevens vooral W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde. 4e dr. Dl. 1-2. Groningen, 1888-1889 (met name dl. 2, p. 106-111) en J. te Winkel,
De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Dl. 1-2. Reprint Utrecht-Leeuwarden,
1973 (met name dl. 1, p. 490-500). Daarnaast: Jacob van Maerlant, Spiegel Historiael. Uitgeg.
door M. de Vries en E. Verwijs (n. 1), dl. 1, p. LXXIII-LXXXIX.
W.J.A. Jonckbloet heeft in zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (n. 4) betoogd
dat het jaartal 1326 onjuist is (dl. 2, p. 112-119). De vertaling moet z.i. in de eerste jaren van
de 14e eeuw, vóór de Lancelotcompilatie (ca. 1320) en de Spiegel Historiael (1316), zijn
ontstaan, maar zijn bewijsvoering kan niet overtuigen.
Vgl. J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse
bibliotheken. Leiden, 1972, nr. 11b.
Vgl. M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot. 2e dr. Amsterdam,
1977, p. 3, n. 5. In een recente publikatie heeft M. Joye ook een overzicht geboden: ‘Het
colofon van de Lancelot-compilatie’. In: LB 75 (1986), p. 185-201 (met name p. 185-188).
Zijn weergave dient helaas inadequaat genoemd te worden. Zo ontbreekt het werk van J.
Franck (wel genoemd in n. 41!) en F.P. van Oostrom (zie hierna mijn n. 32), terwijl de
onoorspronkelijke visie van G.P.M. Knuvelder wel wordt vermeld.
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dat de priester die de Spiegel Historiael schreef, niet verantwoordelijk kon worden
gesteld voor de vertaling van de Lancelot-Queste-Mort. Immers, ‘het (is) niet denkelijk
dat een geestelijke van bezadigden leeftijd, die reeds als prochiepaep eene bediening
had, en die in eenen tijd leefde dat de school van vader Maerlant - wiens voetstappen
hij wilde drukken blijkens den aanhef zijner kronijk - meer en meer invloed kreeg,
en onder begunstiging van hertog Jan III de romantische poëzij wegvaagde, - het
is niet denkelijk dat zulk een man, onder zoodanige omstandigheden, zich zou
gewaagd hebben aan de bewerking van een riddergedicht van zoo groot een omvang
8
als de roman van Lancelot.’ De compilator, over wiens identiteit Jonckbloet zich
niet uitliet, maakte volgens hem gebruik van een al bestaande vertaling, een opvatting
9
die steun vindt in de onderhavige studie. In zijn Geschiedenis der
Middennederlandsche dichtkunst (1851-1855) handhaaft hij zijn visie op de
10
compilatie.
Toen in 1863 de editie van de Spiegel Historiael verscheen, kon Jonckbloet, zoals
ik hiervoor al heb vermeld, niet langer twijfelen aan de identiteit van de dichter
11
Lodewijk van Velthem. In zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1e
dr. 1868-1872) presenteerde hij hem als de compilator, die de teksten bijeenbracht
en door middel van vooruitwijzingen in de Merlijn-continuatie aan deze roman
verbond ten behoeve van een trilogie die bestond uit een roman over de Graal
(Jacob van Maerlants Historie vanden Grale), een middendeel over Merlijn (Maerlants
Boek van Merline en Velthems Merlijn-continuatie) en de Lancelotcompilatie als
sluitstuk. Stijlverschillen zouden erop wijzen dat Velthem gebruik maakte van een
bestaande Lanceloet-vertaling. Zo vindt men in Lanceloet nogal eens het voegwoord
bedi in rijmpositie, hetgeen in de Merlijn-continuatie niet voorkomt. Jonckbloet
12
beschouwde Velthem nu ook als de eigenaar van de codex.
Jonckbloets veronderstelling dat Velthem de compilator was, steunt voornamelijk
op de passages in de Merlijn-continuatie die vooruitwijzen naar de
13
Lancelotcompilatie. Maartje Draak heeft echter laten zien dat de vooruitwijzingen
al in de voorbeeldtekst voorkwamen, waardoor de grond onder Jonckbloets
14
hypothese werd weggeslagen.
In 1891 verscheen een artikel van Te Winkel, dat tot op heden kan gelden als

8
9

10
11
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13
14

Roman van Lancelot (n. 2) dl. 1, p. L-LV.
M. Joye, ‘Het colofon’ (n. 7) komt tot de conclusie dat ‘Jonckbloet de schrijvende pastoor van
Veltem enkel als de compilator wenst te beschouwen.’ (p. 185). Jonckbloets uiteenzetting
geeft hiertoe naar ik meen geen aanleiding.
Vgl. W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst (n. 2), dl. 1, p.
393-396 en dl. 3, p. 188-194.
Zie n. 1.
Vgl. W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (n. 4), dl. 1, p. 305,
401-402; dl. 2, p. 97-106.
Vgl. voor die passages ook J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde
(n. 4), dl. 1, p. 500.
M. Draak, Oude en nieuwe Lancelot-problemen, en de noodzakelijkheid van lezen. Amsterdam,
1976, p. 9-10.
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de belangrijkste steun voor de hypothese dat Velthem de compilator was.
Uitgangspunt vormden de door F. van Veerdeghem in Luik ontdekte fragmenten
16
van de Perchevael. Een vergelijking met de overeenkomstige, bekorte en
omgewerkte, Perchevael-gedeelten in de Lancelotcompilatie schonk Te Winkel de
overtuiging dat Velthem de compilator moest zijn geweest. Hij gaf drie argumenten.
In de eerste plaats bekort de compilator op slordige wijze, hetgeen overeenkomt
met Velthems gebruikelijke werkwijze. In de tweede plaats getuigt de bekorting ook
van grote handigheid; hetzelfde kan gezegd worden van de wijze waarop Velthem
een uittreksel van Jan van Heelu's Slag van Woeringen opnam in de Vijfde Partie
van zijn Spiegel Historiael. In de derde plaats maakte de compilator dikwijls gebruik
van noodrijmen als ter stede:mede en daer:daernaer, en van ‘het echte Velthemsche
si u becant’ (p. 234). Dit procédé is bij Velthem, die ‘zich aanhoudend aan dergelijke
rijmelarij schuldig maakt’ (p. 234), eveneens aanwijsbaar.
De argumenten van Te Winkel leveren een aanwijzing op voor de identiteit van
de compilator - het zou Velthem geweest kunnen zijn - maar zij zijn misschien niet
zo doorslaggevend als Te Winkel voorgeeft. De bewijsvoering is daarvoor te
algemeen van aard. Het lijkt mij buiten kijf dat verkortingen - een werkwijze die men
overigens niet exclusief op naam van Velthem mag schrijven - soms slordig genoemd
kunnen worden en op andere plaatsen van handigheid getuigen, terwijl ook het
derde argument weinig specifiek is: vrijwel iedere epische dichter kent immers
noodrijmen. Hoewel deze bedenkingen iets afdoen aan de waarde van Te Winkels
betoog, moet in het onderzoek terdege rekening worden gehouden met zijn
bevindingen.
De hypothese van Te Winkel kreeg in 1901 steun van J. Franck. Diens onderzoek
was gebaseerd op het gebruik van stoplappen. In het werk van Velthem (vervolg
van Spiegel IV, Spiegel V, Merlijn-continuatie) en in dat van de compilator trof hij
dikwijls dezelfde rijmwoorden en formules aan, hetgeen er volgens Franck op wees
dat Velthem de compilator was. In navolging van Jonckbloet was hij van mening
dat Lanceloet niet op naam van Velthem kon worden geschreven, omdat de
stoplappen in deze roman sterk verschilden van de formules in Velthems werk. Wel
bleek uit een vergelijking met het Oudfrans - geciteerd in het tweede deel van
Jonckbloets editie - dat hij de al bestaande vertaling van de Lancelot en prose heeft
17
verkort. Deze laatste vaststelling is nu achterhaald. In hoofdstuk 2 van deze bijdrage
is namelijk gebleken dat de grondtekst van de Middelnederlandse dichter behoorde
tot de oscillerende versie van de Agravain, waarin het slot van de Lancelot en prose
sterk is verkort. Deze verkorting kan dus niet op naam van Velthem worden
geschreven.

15
16

17

J. te Winkel, ‘De Perchevael en het Haagsche Lancelot-handschrift’. Herdr. in: Arturistiek in
artikelen, p. 223-236 (met name p. 231-234).
Vgl. F. van Veerdeghem, ‘Een paar fragmenten van den Roman van Perchevael’. In: Bulletins
de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 3me Série,
T. 20 (1890), p. 637-688. Een recente uitgave vindt men in Corpus van Middelnederlandse
teksten (tot en met het jaar 1300). Uitgeg. door M. Gysseling m.m.v. W. Pijnenburg.
's-Gravenhage, 1980. Reeks II, dl. I, p. 501-519.
Vgl. J. Franck, ‘Zum Lancelotwerk’. In: TNTL 19 (1901), p. 1-51 (met name p. 30-49).
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In zijn Ontwikkelingsgang (1922) handhaafde Te Winkel de veronderstelling dat
18
Velthem de compilator moet zijn geweest. Deze opvatting werd voorzichtig gevolgd
door Maartje Draak in haar editie van Lanceloet en het hert met de witte voet (1953)
en in 1959 zonder voorbehoud door H. Sparnaay in zijn overzichtsartikel voor
19
Arthurian literature in the Middle Ages.
Enkele jaren eerder, in 1954, had Maartje Draak, in samenwerking met W.Gs
20
Hellinga, een voorlopige beschrijving gepubliceerd van handschrift 129 A 10. Hun
analyse van de codex geldt nog altijd als onovertroffen. Zij beschouwden Velthem
als de opdrachtgever van het afschrift, die naar alle waarschijnlijkheid een ‘geregeld
contact’ onderhield met de belangrijkste kopiist, B, bij het schrijven van het boek (p.
40-41). Op deze veronderstelling kom ik in paragraaf 7.3. uitgebreid terug. Op p.
41-43 gaven zij inlichtingen over de werkwijze van de compilator, in wie zij eveneens
Velthem zagen:
Van Velthem heeft de volgorde van zijn compilatie tot in onderdelen
geregisseerd uit tekststukken die soms al eerder en op zich zelf voltooid
waren, hij heeft hier en daar op het laatste ogenblik de overgangen, de
‘lassen’ aangegeven, en eenmaal een volgorde op ingrijpende wijze
gewijzigd. (p. 41)
Draak en Hellinga wezen er verder op dat Velthem wellicht ook de corrector was
(p. 43-44). Dat zou een verklaring bieden voor het gegeven dat de corrector alle
ingevoegde romans, met uitzondering van de Perchevael, heeft overgeslagen.
Velthem zou immers vertrouwd zijn geweest met deze teksten (als hij hen zelf had
bewerkt). Deze laatste veronderstelling van beide geleerden lijkt minder
waarschijnlijk. De Perchevael is immers, zoals zij zelf al opmerken, duidelijk een
tekst die in zijn compilatie-vorm op naam van de samensteller moet worden
21
22
geschreven en toch is gecorrigeerd. Het aandeel van Velthem in de
totstandkoming van de compilatie werd behoedzaam besproken in de dissertatie
23
van W.P. Gerritsen (1963). De auteur vermeed een stellige uitspraak, stelde voor
om vooralsnog van ‘de compilator’ te spreken en schetste de mogelijkheden in het
geval dat Velthem de samensteller zou zijn:
Van Velthem kan bestaande vertalingen hebben verbonden met door
hem vervaardigde verkortingen, hij kan in door hem vertaalde prozaromans
bestaande verkortingen hebben geïncorporeerd, hij kan slechts bestaande
gedichten tot één geheel hebben verenigd, of, tenslotte, het gehele werk
zelf hebben gedicht. (p. 166)
Enkele jaren later, in 1970, presenteerde Gerritsen een argument tegen het
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J. te Winkel, Ontwikkelingsgang (n. 4), dl. 1, p. 286 en 500.
Vgl. Lanceloet en het hert met de witte voet. Uitgeg. door M. Draak. 4e dr. Culemborg, 1974,
p. 7 en H. Sparnaay, ‘The Dutch romances’. In: Arthurian literature in the Middle Ages, p.
443-461 (met name p. 448).
M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot (n. 7), p. 32-46.
Vgl. ook hoofdstuk 7.
Franck heeft zich in 1901 al tegen de veronderstelling gekeerd dat Velthem de corrector zou
zijn geweest. Vgl. J. Franck, ‘Zum Lancelotwerk’ (n. 17), p. 49-51.
W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel. 2 dln. Assen, 1963, p. 165-166.
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compilatorschap van Velthem. Zijn uitgangspunt werd gevormd door een
opmerkelijke ingreep van de samensteller van de codex: in de Middelnederlandse
vertaling van La Mort le Roi Artu is het verslag van Arturs oorlog tegen de Romeinen
vervangen door Jacob van Maerlants afwijkende beschrijving van dezelfde
25
gebeurtenissen in de Spiegel Historiael. Het lijkt aannemelijk dat de compilator
omwille van de geloofwaardigheid de voorkeur heeft gegeven aan het verslag van
Maerlant. (Zo vermeldt de Oudfranse prozaroman dat Artur de Romeinse keizer
doodt, terwijl bij Maerlant de Romeinse legeraanvoerder Lucius sneuvelt door
26
Waleweins hand.) Deze handelwijze past niet bij Velthem. Zijn Merlijn-continuatie
bevat een verkorte, maar verder ongewijzigde vertaling van de versie die de
27
Suite-Vulgate du Merlin bewaart van de oorlog tegen de Romeinen. Dit verslag is
op cruciale punten in strijd met de Maerlant-versie in de compilatie, en in
overeenstemming met de beschrijving in La Mort le Roi Artu (ook hier wordt de
keizer gedood). Het lijkt onwaarschijnlijk dat Velthem in 1326 een versie van de
strijd aanvaardde die hij rond 1320 zou hebben verworpen. Deze tegenspraak
vormde voor Gerritsen een aanwijzing dat Velthem de compilator niet is geweest.
De voorzichtige aanpak die Gerritsen in 1963 bepleitte, heeft bij Heeroma geen
gehoor gevonden. In zijn, postuum verschenen, studie over Lantsloot vander
28
Haghedochte (1973) vergeleek hij de wijze waarop de dichters van Lantsloot en
Lanceloet met hun voorbeeldtekst omgaan. Zonder in te gaan op de argumenten
29
van zijn voorgangers beschouwde hij Velthem als de vertaler van Lanceloet. Maartje
Draak daarentegen vermeed de naam Velthem in haar tweede Akademie-mededeling
over de problemen rond de Lancelotromans. Heel nadrukkelijk gebruikte zij ‘X’ als
30
aanduiding voor de compilator.
F.P. van Oostrom liet in zijn dissertatie (1981) terloops blijken dat hij niet uitsloot
31
dat Velthem de dichter van Lanceloet is geweest. Eén jaar later ging hij een stap
verder. Hij presenteerde onder alle voorbehoud een theorie waarin Velthem een
zeer groot aandeel in de totstandkoming van de compilatie kreeg toebe-
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Vgl. W.P. Gerritsen, ‘L'épisode de la guerre contre les Romains dans La mort Artu
néerlandaise’. Herdr. in: Arturistiek in artikelen, p. 359-371 (met name p. 370-371).
Roman van Lancelot, uitgeg. door W.J.A. Jonckbloet (n. 2), Bk. IV, vs. 9683-10128. Maerlants
versie vindt men in de Derde Partie, Boek V, Cap. L-LIIII (Jacob van Maerlant, Spiegel
Historiael (n. 1), dl. 2, p. 335-343).
In de reacties op deze visie ligt het accent niet op de identiteit van de compilator, maar op de
motivering van de substitutie: Hoe Artur sinen inde nam. Studie over de Middelnederlandse
ridderroman Arturs doet. Door een werkgroep van Groninger neerlandici. 2e dr. Groningen,
1983, p. 207-214; F. van den Dungen, ‘Hoe Walewein sinen inde nam. Restauratie (van de
geloofwaardigheid) van de Lancelot-compilatie’. In: Ntg 79 (1986), p. 238-255.
Jacob van Maerlant, Merlijn. Uitgeg. door J. van Vloten (n. 1), vs. 34701-34936.
K. Heeroma, ‘“Die gene die Lancelote maecte”’. Herdr. in: Arturistiek in artikelen, p. 179-208.
Hoewel Heeroma er zich niet expliciet over uitlaat, lijkt het waarschijnlijk dat hij Velthem niet
alleen als de vertaler van Lanceloet zag, maar ook als de samensteller van de compilatie.
Vgl. M. Draak, Oude en nieuwe Lancelotproblemen (n. 14), p. 3-4.
Vgl. F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte. Amsterdam etc., 1981, p. 222.
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deeld. De dichter zou aan het Voornse hof verbonden zijn geweest - met zijn Vijfde
Partie van de Spiegel Historiael gaf hij de wens te kennen Gerard van Voorne's
pape te wesene hierna - en in opdracht van Gerard Maerlants Historie vanden Grale
en Boek van Merline (geschreven voor Gerards vader Albrecht) hebben voortgezet
met de Merlijn-continuatie. De Merlin en prose en de Suite-Vulgate du Merlin zijn
dikwijls verbonden met de kern van de zesdelige Oudfranse proza-cyclus, waardoor
de veronderstelling gewettigd lijkt dat Velthem ook de Lancelot en prose, La Queste
del Saint Graal en La Mort le Roi Artu vertaalde, ‘inclusief alle interpolaties, en aldus
in één machtige collage het complete stofcomplex rond koning Artur voor het Voornse
hof ontsloot.’ (p. 36).
In de hypothese van Van Oostrom speelt het hof van Voorne een belangrijke rol
als centrum van Middelnederlandse Arturliteratuur. Hoewel deze visie wordt gesteund
door gegevens die erop wijzen dat niet alleen de Historie vanden Grale en het Boek
33
van Merline, maar ook de Torec voor het Voornse hof geschreven kan zijn, dient
men te beseffen dat Van Oostroms veronderstellingen nog onvoldoende onderbouwd
zijn. Zo blijft de relatie Velthem-Gerard van Voorne vooralsnog speculatief (maar
aantrekkelijk: ik kom hierop terug in paragraaf 7.4.). Daarnaast zou ik willen wijzen
op een codicologisch gegeven dat enigszins pleit tegen Van Oostroms redenering.
De bewaard gebleven Oudfranse handschriften laten zien dat de Suite-Vulgate du
Merlin en de daaraan voorafgaande romans ook zonder de drie overige delen van
34
de cyclus hebben gefunctioneerd. Het is om die reden niet zo vanzelfsprekend als
Van Oostrom suggereert, dat Velthems grondtekst naast de Suite-Vulgate ook de
Lancelot, Queste en Mort Artu zou hebben bevat.
Het slot van de Merlijn-continuatie bevat zelfs een aanwijzing dat Velthems
grondtekst géén vervolg bevatte. De verbinding tussen de Suite-Vulgate en de
Lancelot en prose wordt tot stand gebracht door een passage waarin de geboorte
35
van Lancelot en zijn neven Lionel en Bohort wordt vermeld. Alle Oudfranse
handschriften van de Suite-Vulgate die ik in het hierna beschreven onderzoek heb
bestudeerd (vergelijk paragraaf 6.2.), bevatten deze passage, maar zij ontbreekt in
36
het Middelnederlands. Het lijkt waarschijnlijk dat de grondtekst van Velthem
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F.P. van Oostrom, ‘Maecenaat en Middelnederlandse letterkunde’. In: Hoofsheid en devotie
in de middeleeuwse maatschappij. Ed. J.D. Janssens. Brussel, 1982, p. 21-40 (met name p.
35-38). Herhaald in F.P. van Oostrom, ‘De Middelnederlandse Proza-Lancelot’. In: Spiegel
Historiael 17 (1982), p. 626-633 (met name p. 628-629).
Vgl. bijvoorbeeld K. Heeroma, Maerlants Torec als ‘sleutelroman’. Amsterdam, 1973, p. 60,
68-79 (en de aldaar vermelde oudere literatuur) en W.P. Gerritsen, ‘Wat voor boeken zou
Floris V gelezen hebben?’. In: Floris V. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde
van de dertiende eeuw. Den Haag, 1979, p. 71-86 (met name p. 80-85).
Vgl. A. Micha, ‘Les manuscrits du Merlin en prose de Robert de Boron’. In: Romania 79 (1958),
p. 78-94. Uiteraard is bij sommige codices het completerende deel met Lancelot, Queste en
Mort Artu verloren gegaan.
The Vulgate version of the Arthurian romances. Ed. by H.O. Sommer. 7 dln. Reprint New
York, 1979. Dl. 2, p. 465, r. 3 - p. 466.
Jacob van Maerlant, Merlijn. Uitgeg. door J. van Vloten (n. 1), vs. 36191-36192.
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deze passage miste omdat de Lancelot en prose er niet op volgde. Ook Velthems
epiloog (vs. 36192-36218) wijst in die richting: een verwijzing naar een volgende
tekst ontbreekt. Deze gegevens vormen helaas geen ondersteuning voor Van
Oostroms hypothese.
De meest recente publikatie over het aandeel van Velthem in de totstandkoming
38
van de Lancelotcompilatie is van de hand van Joye. Er valt spijtig genoeg weinig
waardering op te brengen voor diens bijdrage. De beschrijving van de stand van
39
het onderzoek (p. 185-188) schiet tekort en zijn betoog dat in Velthem de
priester-dichter herkend moet worden (p. 188-190) doet merkwaardig overbodig
aan. Bovendien kan, zoals hierna zal blijken, de voornaamste stelling van zijn
bijdrage - de woorden op fol. 238R mogen niet als eigendomsmerk worden gelezen
- niet overtuigen. Joye presenteert twee argumenten voor zijn bewering dat Velthem
niet de bezitter van de codex was. In de eerste plaats zou een parochie-geestelijke
zich zo'n handschrift financieel niet kunnen hebben veroorloven. In de tweede plaats
zouden de bewoordingen op het laatste blad ongebruikelijk zijn voor een
eigendomsmerk (normaal is: dit boec hoert toe...). In beide gevallen valt er iets op
de redenering af te dingen. Allereerst lijkt het handschrift niet erg kostbaar te zijn
geweest, waaruit wellicht af te leiden valt dat de opdrachtgever slechts over geringe
financiële middelen beschikte. Het slechte perkament, het weinig uniforme optreden
van de kopiisten, de volle pagina's en de geringe decoratie wijzen erop dat de codex
40
zo goedkoop mogelijk moest worden geproduceerd. Joye voert opmerkelijk genoeg
zelf het argument aan tegen zijn tweede redenering: er zijn ook codices bewaard
gebleven die wèl op de wijze van de compilatie de bezitter aanduiden. Joye's
hypothese dat de woorden op het laatste blad geen eigendomsmerk vormen, lijkt
hiermee onhoudbaar geworden.
In de voorgaande bladzijden is de stand van het onderzoek beschreven. Het zal
duidelijk zijn dat het onderzoek niet heeft geleid tot een communis opinio. Terwijl
sommige onderzoekers betogen dat Velthem de dichter van Lanceloet is, hebben
anderen zich tegen deze hypothese verzet. Tegenover de veronderstelling dat
Velthem de samensteller van de codex is geweest, staat een redenering die pleit
tegen zijn compilatorschap. Zelfs de interpretatie van de aanduiding op fol. 238R
als een eigendomsmerk is betwijfeld. Aan al deze elkaar tegensprekende
veronderstellingen wil ik nu mijn bevindingen toevoegen.

5.2. Een nieuwe benadering
In paragraaf 4.6. heb ik erop gewezen dat mijn conclusies over de esthetische
opvattingen van de dichter van Lanceloet de hypothese steunen dat deze roman
en de Lancelotcompilatie niet van één hand zijn. De compilator zou gebruik hebben
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Een voorbehoud is op zijn plaats. Men kan immers tegenwerpen dat Velthem de passage
bewust achterwege liet, omdat zij feiten bevatte die ook aan het begin van Lanceloet vermeld
werden.
M. Joye, ‘Het colofon’ (n. 7).
Vgl. n. 7.
Vgl. M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot (n. 7), p. 40.
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gemaakt van een bestaande Vlaamse vertaling, naar alle waarschijnlijkheid uit de
tweede helft van de 13e eeuw. Deze hypothese moet worden verworpen als zou
blijken dat Velthem de dichter van Lanceloet is geweest. Ik wil deze veronderstelling
over Velthems dichterlijke werkzaamheid toetsen door een spoor te volgen dat W.P.
Gerritsen in 1963 heeft aangegeven, toen hij de hoop uitsprak ‘dat een vergelijking
van Van Velthems techniek bij de bewerking van de Suite-Vulgate du Merlin en de
werkwijze van de “auteur” of “auteurs” van de Lancelot-compilatie het
41
“Velthemprobleem” binnen afzienbare tijd zal kunnen oplossen.’ In hoofdstuk 6
wordt de vertaaltechniek van Velthem in de Merlijn-continuatie beschreven en
vergeleken met de gegevens over de vertaaltechniek van de dichter van Lanceloet,
die in de hoofdstukken 3 en 4 zijn verzameld. Op grond van deze informatie meen
ik een verantwoorde uitspraak te kunnen doen over Velthems veronderstelde
auteurschap van Lanceloet.
In hoofdstuk 7 speelt de Merlijn-continuatie ook een rol. De rijmtechnische
kenmerken van deze tekst en van Velthems Vijfde Partie van de Spiegel Historiael
zullen worden vergeleken met de verzen van de compilator in Lanceloet, Perchevael
en de Wrake van Ragisel. Dit rijmtechnisch onderzoek zal de aanleiding vormen
voor hernieuwde bestudering van de werkzaamheid van kopiist B. De verkregen
gegevens maken het mijns inziens mogelijk de vraag te beantwoorden of Velthem
de compilator is geweest.

41

W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel (n. 23), p. 166.
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6 Velthems Merlijn-continuatie
6.1. Inleiding
De literaire werkzaamheid van de Oudfranse dichter Robert de Boron wordt
gedateerd tussen 1191 en 1212. In die periode schreef hij een trilogie, onder de
titel Livres dou Graal, die onvolledig is overgeleverd. Een uniek handschrift uit het
einde van de 13e eeuw bevat wel het eerste deel, Joseph d'Arimathie of Le roman
de l'estoire dou Graal, en vijfhonderd verzen van het tweede deel, de Merlin, maar
1
het vervolg van Merlin en het derde deel ontbreken. De eerste twee teksten werden
2
kort na hun ontstaan in proza omgezet.
In de eerste helft van de 13e eeuw is de Merlin en prose tot drie maal toe opnieuw
3
voorzien van een vervolg. Allereerst werd ten behoeve van de grote Oudfranse
4
prozacyclus die bekend staat onder de naam ‘Vulgate Cycle’ de Suite-Vulgate du
5
Merlin geschreven, die de Merlin en prose, met wijzigingen, moest

1

2

3
4
5

Vgl. F. Bogdanow, The romance of the Grail. A study of the structure and genesis of a
thirteenth-century Arthurian prose romance. Manchester-New York, 1966, p. 2 en P. le Gentil,
‘The work of Robert de Boron and the Didot Perceval’. In: Arthurian literature in the Middle
Ages, p. 251-262. De Joseph en Merlin zijn uitgegeven door Nitze, het Merlin-fragment ook
door Micha: Robert de Boron, Le roman de l'estoire dou Graal. Ed. par W.A. Nitze. Paris,
1927; Robert de Boron, Merlin. Roman du XIIIe siècle. Ed. critique par A. Micha. Genève,
1979.
Het is niet geheel uitgesloten dat de Didot-Perceval moet worden beschouwd als een
prozabewerking van het verloren gegane derde deel van de trilogie van Robert de Boron.
Vgl. P. le Gentil, ‘The work of Robert de Boron’ (n. 1). Edities van de proza-Joseph en
proza-Merlin: W. Roach, ‘The Modena text of the prose Joseph d'Arimathie’. In: RPh 9
(1955-1956), p. 313-342; Robert de Boron, Merlin. Ed. A. Micha (n. 1). De Merlin is grondig
bestudeerd in A. Micha, Etude sur le ‘Merlin’ de Robert de Boron. Roman du XIIIe siècle.
Genève, 1980.
Vgl. voor een overzicht A. Micha, ‘L'Estoire de Merlin’. In: Grundriss der romanischen
Literaturen des Mittelalters IV/1, p. 590-600.
Vgl. voor de samenstelling van deze cyclus J. Frappier, ‘The Vulgate Cycle’. In: Arthurian
literature in the Middle Ages, p. 295-318.
Door Micha als versie β aangeduid. Vgl. verder par. 6.2.
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verbinden met de Lancelot en prose (zie hierna). Het tweede vervolg, de Suite du
Merlin, werd geschreven voor een andere, en latere, prozacyclus waarin de Merlin
6
en prose werd opgenomen, de pseudo-Robert de Boron-cyclus (Roman du Graal).
Het derde vervolg, het Livre d'Artus, is slechts in één handschrift (BN 337) bewaard
gebleven. Het begin van deze tekst komt overeen met de Suite-Vulgate du Merlin
- tot S II, p. 339 -, daarna volgt een unieke versie waarin Gauvain de hoofdpersoon
7
is. Het slot ontbreekt.
De Suite du Merlin en de Suite-Vulgate du Merlin beschrijven beide de moeilijke
eerste jaren van Arturs koningschap. De jonge heerser probeert in die periode zijn
gezag te vestigen. De teksten vormen zodoende ‘an account of the early history of
Arthur's kingdom. Both presuppose Robert de Boron's prose Merlin and take up the
narrative from the point where the latter leaves off, Arthur's coronation; but while
the Vulgate is little more than a chronicle of Arthur's wars against the rebel kings
8
and the Saxons, the Suite du Merlin is an Arthurian romance in the proper sense.’
Het verschil tussen de beide teksten is door Brugger treffend onder woorden
gebracht. De Suite-Vulgate valt te typeren als een ‘pseudo-historische’ continuatie,
9
de Suite du Merlin als een ‘romantische’ continuatie.
Het diepgaande verschil in karakter tussen de beide teksten wordt getypeerd door
de wijze waarop gemeenschappelijke verhaalelementen een plaats hebben gekregen
in het handelingsverloop. Zowel in de Suite-Vulgate als in de Suite du Merlin wordt
10
bijvoorbeeld de verwekking van Mordred beschreven. Terwijl de Suite-Vulgate het
gebeuren heel terloops vermeldt (S II, p. 128-129), wordt in de Suite du Merlin de
11
episode zeer nadrukkelijk vooropgeplaatst.

6

7

8
9
10

11

Vgl. F. Bogdanow, The romance of the Grail (n. 1) en F.B., ‘The Suite du Merlin and the
post-Vulgate Roman du Graal’. In: Arthurian literature in the Middle Ages, p. 325-335. De
aanduiding ‘pseudo-Robert de Boron-cyclus’ ontleen ik aan A. Micha, ‘L'Estoire de Merlin’ (n.
3), p. 596.
Vgl. A. Micha, ‘L'Estoire de Merlin’ (n. 3), p. 598-600 en F. Whitehead and R.S. Loomis, ‘The
Livre d'Artus’. In: Arthurian literature in the Middle Ages, p. 336-339. Uitgave: The vulgate
version of the Arthurian romances. Ed. by H.O. Sommer. 7 dln. Reprint New York, 1979
(hierna: S), dl. 7.
F. Bogdanow, The romance of the Grail (n. 1), p. 27-28.
Vgl. E. Brugger, ‘L'Enserrement Merlin. Studien zur Merlinsage I’. In: Zeitschrift für französische
Sprache und Litteratur 29 (1906), p. 56-140 (met name p. 111-112).
Vgl. voor dit verhaalelement J.D. Bruce, ‘Mordred's incestuous birth’. In: Medieval studies in
memory of Gertrude Schoepperle-Loomis. Paris-New York, 1927, p. 197-208. Vgl. voor de
episode in de Suite-Vulgate A. Leupin, Le graal et la littérature. Etude sur la vulgate arthurienne
en prose. Lausanne, 1982, p. 86-87.
Vgl. F. Bogdanow, The romance of the Grail (n. 1), p. 34. De Suite du Merlin is uitgegeven
in Merlin. Roman en prose du XIIIe siècle. Publié avec la mise en prose du poème ‘Merlin’
de Robert de Boron d'après le ms. appartenant à A.H. Huth par G. Paris et J. Ulrich. 2 dln.
Paris, 1886 (reprint New York, 1965). In 1945 ontdekte Vinaver een veel completer handschrift
(Cambridge, University Library, Add. 7071), dat nog altijd onuitgegeven is. Vgl. voor de
teksttraditie E. Vinaver, ‘La genèse de la “Suite du Merlin”’. In: Mélanges Ernest Hoepffner,
p. 295-300 en F. Bogdanow, ‘Essai de classement des manuscrits de la Suite du Merlin’. In:
Romania 81 (1960), p. 188-198.
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De Merlin en prose eindigt met de kroning van Artur, terwijl de koning aan het begin
van de Lancelot en prose zijn macht reeds heeft gevestigd. De afstand in de tijd
tussen deze stadia in de groei van Arturs macht wordt overbrugd door de
12
Suite-Vulgate. De tekst bestaat in hoofdzaak uit een beschrijving van de strijd die
Artur voert tegen twee groepen tegenstanders: zijn opstandige vazallen en de
Saksen die voortdurend het koninkrijk binnenvallen. Enkele episoden met een sterk
afwijkende inhoud - Merlijn in Rome bijvoorbeeld (S II, p. 281-292) - zijn vastgehecht
aan deze hoofdlijn van het verhaal.
De aanwezigheid van Merlijn staat bovenal borg voor de eenheid in het
13
handelingsverloop. Hij treedt voornamelijk op als raadgever van Artur. Daarnaast
vormen de regelmatige bezoeken die Merlijn aflegt bij Blaise, de biechtvader van
zijn moeder, een eenheidscheppende factor. Blaise stelt de gebeurtenissen te boek
die Merlijn hem meedeelt, et par ce le sauons nous encore (S II, p. 108, r. 37; deze
14
zinsnede vindt men vele malen terug). De herhalingen bieden houvast: ‘les
récapitulations auxquelles procède le romancier, presque toujours sous la forme
de confidences faites périodiquement à Blaise, constituent des repères qui permettent
15
de ne pas s'égarer dans le maquis des événements.’
In zijn Etude sur le Lancelot en prose velde Ferdinand Lot een hard oordeel over
de Suite-Vulgate: ‘L'idée d'allonger une oeuvre déjà colossale était peu heureuse.
L'exécution le fut moins encore. Les aventures imaginées par l'interpolateur sont
16
entièrement dénuées d'intérêt: elles n'ont ni fantaisie ni poésie.’ Zijn karakterisering
van de tekst is tot de communis opinio onder de romanisten uitgegroeid,

12
13

14

15
16

Vgl. A. Micha, ‘L'Estoire de Merlin’ (n. 3), p. 593. De Suite-Vulgate is uitgegeven in S II, p.
88-466.
P. Zumthor, ‘La délivrance de Merlin. Contribution à l'étude des romans de la Table Ronde’.
In: ZrP 62 (1942), p. 370-386. Vgl. voor de rol van Merlijn in de Suite-Vulgate ook E. Brugger,
‘L'Enserrement Merlin. Studien zur Merlinsage III’. In: Zeitschrift für französische Sprache
und Litteratur 33 (1908), p. 145-194; M.B. Fox, ‘Merlin in the Arthurian Prose Cycle’. In:
Arthuriana 2 (1929-1930), p. 20-29 (met name p. 26-28); P. Zumthor, Merlin le prophète. Un
thème de la littérature polémique de l'historiographie et des romans. Diss. Genève. Lausanne,
1943, p. 184-196; P. Ménard, Le rire et le sourire dans le roman courtois en France au Moyen
Age (1150-1250). Genève, 1969, p. 354-356. Vgl. voor Merlijn in de Merlin en prose A. Micha,
Etude sur le ‘Merlin’ de Robert de Boron (n. 2), p. 178-190. Vgl. voor Merlijn in de Lancelot
en prose: E. Kennedy, Lancelot and the Grail. Oxford, 1986, p. 112-115.
Vgl. voor de rol van Blaise en de bronfictie A. Leupin, Le Graal et la littérature (n. 10), p. 35-43
(met name p. 39); E. Brugger, ‘L'Enserrement Merlin’. In: Zeitschrift für französische Sprache
und Litteratur 31 (1907), p. 242-243 en 33 (1908), p. 147-148; A. Micha, Etude sur le ‘Merlin’
de Robert de Boron (n. 2), p. 190-193; E.J. Burns, Arthurian fictions. Columbus, 1985, p.
17-18.
A. Micha, ‘L'Estoire de Merlin’ (n. 3), p. 593.
F. Lot, Etude sur le Lancelot en prose. Paris, 1954, p. 283.
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hoewel Micha in een reeks studies deze buitengewoon ongunstige beeldvorming
17
enigszins heeft bijgesteld.
De Suite-Vulgate du Merlin is in het Middelnederlands vertaald. De auteur maakt
zich bekend aan het begin van zijn werk:
10.409 God, die alle dinck vermach
410 Ende Sine moeder, daer Hi inne lach,
Sy moeten my, in dit begin,
Geven wijsheit ende sin
Te volmakene dese saken,
Daer Jacob van Maerlant ierst dat maken
415 Af began, en liet sijn dinck
Daer Artur die konincxcrone ontfinck,
Als dat in Merline bescreven es.
Nu wil Heer Lodewyck, sijt seker des,
Van Velthem dit voert wtgeven
420 Na dat int Walsc es bescreven;
Want nu ierst gaet an die dinck
Van Merline ende van den koninck,
Hoe dat Artur began regneren
18
Altemale by Merlijns leren.
19

Lodewijk van Velthem trad met zijn vertaling, voltooid in 1326, in de voetsporen
van Jacob van Maerlant, die rond 1261 Oudfranse prozaversies van Joseph
20
d'Arimathie en Merlin in het Middelnederlands bewerkte. De twee teksten, bekend
onder de namen Historie vanden Grale en Boek van Merline, zijn samen met
Velthems vertaling vrijwel volledig overgeleverd in een Middelnederduitse
‘Umschreibung’ die bewaard is gebleven in de 15e-eeuwse codex-

17

18

19

20

Vgl. ‘Les sources de la Vulgate du Merlin’, ‘La composition de la Vulgate du Merlin’, ‘La guerre
contre les Romains dans la Vulgate du Merlin’, ‘La Suite-Vulgate du Merlin. Etude littéraire’.
Herdr. in: A. Micha, De la chanson de geste au roman, p. 319-365, 367-387, 389-402, 403-429.
Zie ook A. Micha, ‘The Vulgate Merlin’. In: Arthurian literature in the Middle Ages, p. 319-324
(met name p. 322-324). Vgl. voor de topografie van de Suite-Vulgate naast A. Micha, De la
chanson de geste au roman, p. 426-429 ook R.S. Loomis, ‘Vandeberes, Wandlebury, and
the Lai de l'Espine’. In: RPh 9 (1955-1956), p. 162-167. Vgl. voor de veronderstelde - maar
niet overtuigend aangetoonde - invloed van de orderegels van de Tempeliers op het verhaal
G. Wilkin, ‘“Benois soit li ieus”: points taken and mistaken in and on the Old French Vulgate
Merlin’. In: Court and poet. Ed. by G.S. Burgess a.o. Liverpool, 1981, p. 339-356.
Jacob van Maerlant, Merlijn. Naar het eenig bekende Steinforter handschrift, uitgeg. door J.
van Vloten. Leiden, 1880. Van Vloten heeft de Middelnederduitse dialectvormen op willekeurige
wijze tot Middelnederlands herleid.
Vgl. vs. 36213-36218: ‘Int jaer Ons Heren, wiens wondert,/ Doe men screef dertien hondert
/ Ende xxvj, opten witten donredach,/ Die in der weken vor Paescen gelach,/ Doe was dit
boec geint,/ Daer men scone jeesten in vint.’
Vgl. voor deze bewerkingen J. te Winkel, ‘De Borron's Joseph d'Arimathie en Merlin in
Maerlant's vertaling’. In: TNTL 1 (1881), p. 305-363 en W.P. Gerritsen, ‘Jacob van Maerlant
and Geoffrey of Monmouth’. In: An Arthurian tapestry, p. 368-388.
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21

Burgsteinfurt. De combinatie van deze drie teksten is ongebruikelijk; ik kom hierop
terug in paragraaf 6.2.
In de internationale secundaire literatuur bestaan hardnekkige misverstanden
over het origineel van Velthem. Het artikel van Sparnaay in Arthurian literature in
the Middle Ages heeft hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Geheel ten onrechte
deelde hij over Velthems vertaling mee: ‘This continuation corresponds to the Livre
22
d'Artus (Bib. Nat. fr. 337).’ Micha heeft deze verkeerde voorstelling van zaken
23
kritiekloos overgenomen. Ook Sodmann vermeldt de Livre d'Artus als Velthems
24
voorbeeldtekst. Gerritsen tenslotte is evenzeer onnauwkeurig met zijn aantekening
dat Velthem een vervolg schreef ‘which was based on the Old French Suite du
25
Merlin.’ Het behoeft na het voorgaande geen betoog dat deze informatie misleidend
kan werken.
De Middelnederlandse vertaling van de Suite-Vulgate du Merlin lijkt bij uitstek
26
geschikt om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het ‘Velthem-probleem’.
Men dient het onderzoek dan niet zozeer te richten op de inhoudelijke wijzigingen
27
die Lanceloet en de Merlijn-continuatie ten opzichte van hun origineel

21

22

23
24
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27

Het handschrift wordt beschreven in J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit
Europese en Amerikaanse bibliotheken. Leiden, 1972, nr. 7c en B. Besamusca, Repertorium
van de Middelnederlandse Arturepiek. Utrecht, 1985, p. 34-35. De teksten van Maerlant zijn
uitgegeven door Van Vloten (n. 18) en Sodmann: Jacob van Maerlant, Historie van den Grale
und Boek van Merline. Nach der Steinfurter Handschrift hrsg. von T. Sodmann. Köln-Wien,
1980. Sodmann heeft op p. 221-245 ook het enig overgeleverde Middelnederlandse fragment
uitgegeven (eerdere uitgave: J. Verdam, ‘Nieuwe Merlijnfragmenten’. In: TNTL 19 (1901), p.
65-84 en 131).
H. Sparnaay, ‘The Dutch romances’. In: Arthurian literature in the Middle Ages, p. 443-461;
citaat op p. 446. Vgl. voor de kritiek op deze mededeling A.M.E. Draak, Onderzoekingen over
de Roman van Walewein (Met een aanvullend hoofdstuk over ‘Het Walewein onderzoek sinds
1936’). Groningen-Amsterdam, 1975, p. 233.
Vgl. A. Micha, Etude sur le ‘Merlin’ de Robert de Boron (n. 2), p. 226.
Jacob van Maerlant, Historie van den Grale und Boek van Merline. Ed. T. Sodmann (n. 21),
p. 25. Ik maak van de gelegenheid gebruik om een misser in de inleiding van deze onvoldoende
betrouwbare uitgave (vgl. mijn recensie in Ntg 76 (1983), p. 168-170) recht te zetten. Op p.
8 vermeldt Sodmann dat de Moriaen in de Lancelotcompilatie een sterk verkorte versie zou
zijn van het oorspronkelijke gedicht. Deze onjuiste voorstelling van zaken (vgl. Moriaen. Ed.
H. Paardekooper-Van Buuren en M. Gysseling. Zutphen, z.j., p. 122-128 en 219-225; vs.
1994-2168) is door verwarring met een andere Arturroman tot stand gekomen, zo blijkt uit de
vermelde versverhouding (320:95). De getallen immers hebben betrekking op Van den riddere
metter mouwen! Vgl. J. Deschamps, ‘Een fragment van de onverkorte versie van “Die riddere
metter mouwen”’. In: Liber alumnorum Prof. Dr. E. Rombauts. Leuven, 1968, p. 61-78.
W.P. Gerritsen, ‘Jacob van Maerlant and Geoffrey of Monmouth’ (n. 20), p. 384 (n. 2).
W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel. Assen, 1963, p. 166. Vgl. hiervoor par. 5.2.
Velthems vertaling zou eigenlijk heel precies ‘Vulgaat-Merlijnvoortzetting’ moeten worden
genoemd. Vgl. M. Draak, Oude en nieuwe Lancelot-problemen, en de noodzakelijkheid van
lezen. Amsterdam, 1976, p. 7. Verwarring met een ander Merlijn-vervolg in het
Middelnederlands is echter niet mogelijk, omdat zo'n tekst niet is overgeleverd. Om die reden
geef ik de voorkeur aan de beter hanteerbare titel Merlijn-continuatie.
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vertonen - in dat geval zou het onderzoek bijvoorbeeld kunnen leiden tot een
uitspraak over de esthetica van de beide werken - als wel op de vertaaltechniek in
strikte zin. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de wijze waarop Velthem
en de dichter van Lanceloet een passage uit hun origineel getrouw vertalen? Een
vergelijking van de vertaaltechniek van de beide dichters levert gegevens op die
geïnterpreteerd kunnen worden zonder rekening te moeten houden met de
gebruikelijke storende factoren genre (1), taalvorm van origineel en vertaling (2),
intentie van de dichter (3), tijd van ontstaan (4) en stijl van het werk (5). Immers:
1. in beide gevallen betreft het een Arturroman;
2. de voorbeeldteksten zijn geschreven in Oudfrans proza en vertaald in
Middelnederlandse paarsgewijs rijmende verzen;
3. beide dichters streefden een getrouwe vertaling na;28
4. de afstand in de tijd tussen het ontstaan van Lanceloet en de Merlijn-continuatie
29
bedraagt waarschijnlijk slechts enkele decennia;
5. in beide werken hebben we te maken met synthetisch-dynamische versificatie.30
De waarneming van verschillen in de vertaaltechniek wordt in dit geval dus niet
vertroebeld door de genoemde storende factoren. Als er sprake is van twee
verschillende vertaaltechnieken, dan kan dit betekenen dat Lanceloet en de
Merlijn-continuatie niet van één hand zijn.
Een onderzoek naar Velthems vertaaltechniek in de Merlijn-continuatie stuit echter
op twee problemen. In de eerste plaats ontbreekt het tot op heden aan iedere studie
naar de grondtekst van Velthems werk. Bestudering van de vertaaltechniek vereist
evenwel een voorafgaand onderzoek naar de versie en redactie in de teksttraditie
van het origineel waarmee de grondtekst van de Middelnederlandse dichter het
meest verwant was. In paragraaf 6.2. zal ik verslag uitbrengen van mijn bevindingen.
De tweede moeilijkheid betreft de taal van het voornaamste teksthandschrift.
Velthems Merlijn-continuatie is ons als gezegd volledig overgeleverd in een
Middelnederduitse ‘Umschreibung’. Deze tekst kan worden getypeerd als een laat
31
en dialectisch zeer verkleurd, maar inhoudelijk betrouwbaar afschrift. Uiteraard
kon de ‘Umschreiber’ de Middelnederlandse rijmen lang niet altijd onveranderd
overnemen. In circa 14% van de gevallen ging hij over tot een aanpassing aan het
32
Middelnederduits. Dit heeft gevolgen voor de bestudering van Velthems ver-

28
29
30
31

32

Vgl. voor de Lanceloet-dichter onder meer par. 3.2. en voor Velthem par. 6.3.
Lanceloet lijkt ontstaan in de tweede helft van de 13e eeuw (vgl. par. 1.3. en 4.6.).
Vgl. E. van den Berg, Middelnederlandse versbouw en syntaxis. Utrecht, 1983, p. 150-151.
B. Besamusca, ‘Velthems Merlijn-continuatie: de Munsterse fragmenten’. In: Ntg 76 (1983),
p. 27-42. Vgl. ook T. Sodmann, ‘Die Münsterschen Fragmente von Lodewijks van Velthem
Boec van coninc Artur’. In: Niederdeutsches Wort 23 (1983), p. 39-81 (met name p. 49).
Jacob van Maerlant, Historie van den Grale und Boek van Merline. Ed. T. Sodmann (n. 21),
p. 62-76 (met name p. 64-65). Het percentage heeft betrekking op Maerlants gedeelte. Ook
in het handschrift-Wissen van Maerlants Historie van Troyen zijn de rijmen nogal eens aan
het dialect aangepast. Vgl. J. Verdam, ‘De rijmen in Maerlant's Historie van Troyen’. In: TNTL
23 (1904), p. 156-189, 257-298 en 24 (1905), p. 172-196.
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taaltechniek. Bij zo'n onderzoek spelen rijmen immers vaak een belangrijke rol. De
Middelnederduitse redactie zou een vertekend beeld opleveren van Velthems
33
rijmtechniek.
De invloed van het Middelnederduitse dialect kan worden vermeden door
uitsluitend de in het Middelnederlands overgeleverde tekstgedeelten in het onderzoek
te betrekken. In Leiden, Maastricht en Münster worden - ten dele zwaar gehavende
- fragmenten bewaard die samen circa 1400 verzen van Velthems Merlijn-continuatie
34
bevatten. De Middelnederlandse tekst loopt parallel met de volgende passages in
de Suite-Vulgate:
a. De koningen Artur, Ban en Bohort in gesprek met Merlijn (vs. 13023-13357, S
35
II, p. 107, r. 25 - p. 110, r. 6);
b. Walewein en zijn broers op weg naar Artur (vs. 16368-16704, S II, p. 133, r.
17 - p. 135, r. 42);
c. Artur ontmoet Jenovre (vs. 18707-19040, S II, p. 155, r. 34 - p. 158, r. 38);
d. De slag bij Trèbes (vs. 25275-25700, S II, p. 257, r. 37 - p. 266, r. 30);36
e. Merlijn in Rome (vs. 26774-26853, S II, p. 287, r. 31 - p. 289, r. 10).37
In paragraaf 6.3. zal aan de hand van deze verzen de vertaaltechniek van

33

34

35

36

37

Ter illustratie vermeld ik enkele plaatsen, waarbij tussen haakjes de lezing van Burgsteinfurt
wordt gegeven: 13023 ouer waer (vorwaer), 13039/40 met:wet (stede:mede), 13066 sonder
waen (saen), 13125/126 met:ongelet (mede:stede), 13226 fijn (na stade), 16373 baren
(openbaren), 16552 openbaer (claer), 16620 wet (stede), 18777/778 waren:daernaren
(weren:presenteren), 18827/828 borre:porre (borne:norme), 18985 twent:omtrent (sint:twink),
25391 (117) gereet (bereet), 25448 (176) siin (fijn), 25618 ende swaer (wetet vorwaer).
Vgl. voor een overzicht B. Besamusca, Repertorium van de Middelnederlandse Arturepiek
(n. 21), p. 65-69. Uitgaven: T. Sodmann, ‘Die Münsterschen Fragmente’ (n. 31); K.F. Stallaert,
‘De Merlijn van Jacob van Maerlant’. In: Nederlandsch Museum 1 (1880), p. 51-63 (hierbij:
J. van Vloten, ‘Stallaerts brokken uit den Merlijn’. In: Nederlandsch Museum 1 (1880), p.
226-233); Middelnederlandsche gedichten en fragmenten. Uitgeg. door N. de Pauw. Dl. II,
‘Wereldlijke gedichten’. Gent, 1903, p. 66-72. Samen met Frank Brandsma bereid ik een
nieuwe uitgave voor.
Vgl. voor de ontwikkeling van het huwelijksmotief dat in dit gesprek in gang wordt gebracht
F. Paradis, ‘Le mariage d'Arthur et Guenièvre: une représentation de l'alliance matrimoniale
dans la Suite Vulgate de Merlin’. In: MA 92 (1986), p. 211-235.
De uitgave van Stallaert (n. 34) verscheen toen de editie-Van Vloten (n. 18) ter perse was.
De afwijkende versnummering van zijn uitgave vermeld ik in het vervolg tussen haakjes na
de vermelding van de versnummers volgens Van Vloten.
De episode over Merlijn die in Rome als ‘wilde man’ telkens in lachen uitbarst, de ontrouw
van de keizerin aantoont en de hofmaarschalk Grisandoles ontmaskert als een verklede vrouw
heeft in het onderzoek veel belangstelling ondervonden. Vgl. L.A. Paton, ‘The story of
Grisandole: a study in the legend of Merlin’. In: PMLA 22 (1907), p. 234-276; P. Zumthor,
Merlin le prophète (n. 13), p. 45-47; R. Bernheimer, Wild men in the Middle Ages. Cambridge,
1952, p. 142; P. Ménard, Le rire (n. 13), p. 436-439; L. Thorpe, ‘Merlin's sardonic laughter’.
In: Studies in medieval literature and languages in memory of Frederick Whitehead. Ed. by
W. Rothwell a.o. Manchester-New York, 1973, p. 323-339 (met name p. 332-335).
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Velthem worden bestudeerd. Het onderzoek naar de grondtekst (par. 6.2.) kon zich
zodoende eveneens beperken tot de Oudfranse tekstgedeelten die corresponderen
met de Middelnederlandse verzen.

6.2. De Oudfranse grondtekst
Op het eerste gezicht lijkt de vraag met welke Oudfranse versie Velthems
voorbeeldtekst het meest verwant was eenvoudig te beantwoorden. Men zou het
onderzoek uitsluitend kunnen richten op die handschriften in de Oudfranse
overlevering die evenals de codex-Burgsteinfurt de combinatie
Joseph-Merlin-Suite-Vulgate bevatten. Wie deze weg volgt, komt bedrogen uit. De
38
combinatie van de drie teksten is zeer ongebruikelijk. In verreweg de meeste
codices worden de Merlin en Suite-Vulgate voorafgegaan door een voor de ‘Vulgate
Cycle’ geschreven tekst die een sterk uitgebreide en omgewerkte versie van de
39
Joseph lijkt te zijn: de Estoire dou Saint Graal. Daarnaast bevatten sommige
handschriften alleen de Merlin en Suite-Vulgate en andere uitsluitend de Joseph
en Merlin. In twee codices (Tours, UB, 951 en Rome, Bibliotheek van het Vaticaan,
Reg. 1687) zijn de Estoire en Joseph eenvoudigweg samen opgenomen, gevolgd
40
door de Merlin en Suite-Vulgate.
De combinatie van teksten die de codex-Burgsteinfurt bevat, komt in het Oudfrans
niet voor. Dit kan betekenen dat er wel een handschrift met de Joseph, Merlin en
Suite-Vulgate heeft bestaan, maar verloren is gegaan. Het zou ook kunnen inhouden
dat de grondtekst van Maerlant een Joseph-Merlin-combinatie bevatte en Velthem
meer dan een halve eeuw later gebruikt maakte van een ander origineel, met de
Merlin en Suite-Vulgate, om het werk van zijn voorganger te voltooien. Als het juist
is dat Velthem beschikte over het door Maerlant gebruikte origineel, dat hij op Voorne
41
zou hebben aangetroffen, dan kan deze tweede mogelijkheid worden verworpen.
Het zal duidelijk zijn dat op deze manier het onderzoek naar Velthems grondtekst
geen vooruitgang kan boeken. Een andere benadering, die gebaseerd zou zijn op
een studie over de teksttraditie van de Suite-Vulgate, is evenmin vruchtbaar. Immers:
‘Aucun travail de dénombrement ou de classement des manuscrits

38
39
40

41

Vgl. M. Draak, Oude en nieuwe Lancelot-problemen (n. 27), p. 7-8.
Uitgave: S I. Zie verder J. Frappier, ‘The Vulgate Cycle’ (n. 4), p. 313-315.
Vgl. A. Micha, ‘Les manuscrits du Merlin en prose de Robert de Boron’. In: Romania 79 (1958),
p. 78-94, 145-174 (‘Liste et description des manuscrits’ p. 78-94). Een eerdere opsomming
vindt men in Merlin or the early history of king Arthur: a prose romance (about 1450-1460
A.D.). Ed. (...) by H.B. Wheatley. 4 dln. London, 1875-1899. Dl. 4, p. CXXXVI-CLXXXIV (met
name p. CXXXVII-CXLII). Aanvullingen en correcties: R.F. O'Gorman, ‘A Vatican Grail
manuscript’. In: Manuscripta 6 (1962), p. 36-42; P. Colin, ‘Un nouveau manuscrit du Merlin
en prose et de la Suite-Vulgate’. In: Romania 88 (1967), p. 113-132.
Vgl. F.P. van Oostrom, ‘Maecenaat en Middelnederlandse letterkunde’. In: Hoofsheid en
devotie in de middeleeuwse maatschappij. Ed. J.D. Janssens. Brussel, 1982, p. 21-40 (met
name p. 36).
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42

de la Suite-Vulgate du Merlin n'est paru à ce jour.’ Gelukkig is er nog een derde
mogelijkheid.
Micha heeft de teksttraditie van de Merlin onderzocht in het tweede deel van zijn
43
al eerder vermelde artikel. Zijn bevindingen bieden ook houvast voor de
Suite-Vulgate, want deze tekst komt zonder de Merlin niet voor. Het is denkbaar
dat men de tekstfamilies die in de Merlin onderscheiden worden in de Suite-Vulgate
kan terugvinden. Op deze laatste hypothese is het onderzoek gebaseerd dat ik hier
zal bespreken.
Micha onderscheidt in de Merlin twee versies: één (α) voor de kleine cyclus van
44
Robert de Boron, de andere (β) geschreven voor de Vulgaat-cyclus. De α-versie
van de tekst sluit meer aan bij het gedicht van Robert de Boron dan de β-versie,
45
die is aangepast aan de gegevens in de overige delen van de Vulgaat-cyclus.
Binnen beide versies wijst Micha subversies aan (x, y, z, x', y', z'), waarbinnen
groepjes handschriften een sterk verwante redactie (1, 3, 4) bevatten. In versie α
1

3

4

1

onderscheidt Micha de volgende subversies en verwante redacties: x , x , x , y ,
3

4

1

3

4

y , y , z , z en z . In versie β beperkt het onderscheid zich tot subversies: x', y' en
z'.
Voor het onderzoek naar de teksttraditie van de Suite-Vulgate vormen de resultaten
van Micha het uitgangspunt. Uit iedere subversie en verwante redactie is één van
de handschriften met een Suite-Vulgate als representant gekozen. Dat levert het
hierna volgende beeld op, waarbij de verantwoording van de keuze in de noot is
46
opgenomen:
42

43

44
45
46

P. Colin, ‘Un nouveau manuscrit’ (n. 40), p. 131. De opmerking is ten dele onjuist: Micha (n.
40) heeft in zijn opsomming de Suite-Vulgate betrokken. Vgl. voor dezelfde problematiek rond
de grondtekst van Maerlants Alexanders Geesten C.H.J.M. Kneepkens en F.P. van Oostrom,
‘Maerlants Alexanders geesten en de Alexandreïs: een terreinverkenning’. In: Ntg 69 (1976),
p. 483-500 (met name p. 487).
A. Micha, ‘Les manuscrits du Merlin en prose de Robert de Boron’ (n. 40), p. 145-174. Zie
ook A. Micha, ‘Überlieferungsgeschichte der französischen Literatur des Mittelalters’. In:
Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur. 2 dln. Zürich,
1964. Dl. 2, p. 187-259 (met name p. 242-243) en de inleiding op Robert de Boron, Merlin.
Ed. par A. Micha (n. 1). Een eerdere poging tot classificatie van een aantal handschriften
vindt men bij E. Brugger, ‘Mitteilungen aus Handschriften der altfranzösischen Prosaromane
Joseph und Merlin, nebst textkritischen Erörterungen’. In: RF 26 (1909), p. 1-166 (met name
p. 142-166).
A. Micha, ‘Überlieferungsgeschichte’ (n. 43), p. 242.
Vgl. naast het werk van Micha ook B. Woledge, Bibliographie des romans et nouvelles en
prose française antérieurs à 1500. Supplément 1954-1973. Genève, 1975, p. 50.
Tenzij anders vermeld berust de informatie in deze noot op het artikel van A. Micha (n. 40).
1

(x ) Van de handschriften die tot deze groep behoren bevat alleen BN 747 een Suite-Vulgate.
3

(x ) Drie handschriften van deze groep bevatten een Suite-Vulgate, maar één handschrift
(Rome, Bibl. van het Vaticaan) is incompleet en bevat bovendien tussen Merlin en
Suite-Vulgate een deel van de Prophéties de Merlin, terwijl in een andere codex (Genève,
Bibl. Martin Bodmer) tussen Merlin en Suite-Vulgate een Traité d'histoire grecque is
opgenomen. Het derde handschrift, dat in Tours wordt bewaard, lijkt de beste representant
4

voor deze groep. (x ) Géén van de handschriften die tot deze groep behoren bevat een
1

Suite-Vulgate. (y ) Met uitzondering van BN 98 bevat géén van de handschriften van deze
groep een Suite-Vulgate. BN 98 kan echter niet als representant dienen, omdat de Prophéties
de Merlin is ingevoegd, wat tot aanpassingen heeft geleid. Zo is er geen sprake van een
betoverde toren waarin Merlijn wordt opgesloten en ontbreekt ook Arturs verzoek aan Gauvain
om de verdwenen tovenaar te zoeken (vgl. voor dit hs. ook Merlin or the early history of king
3

Arthur (n. 40), p. CLIV-CLV). (y ) De drie handschriften die tot deze groep behoren bevatten
alle een Suite-Vulgate, maar de tekst in BN 91 is incompleet. Om praktische redenen (de
4

beschikbaarheid van een microfilm) is niet gekozen voor BN 105, maar voor BN 9123. (y )
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Versie α
1

x : BN 747
3

x : Tours, Bibl. Munic. 951
4

x :1

y :3

y : BN 9123
4

y :1

z : Oxford, Bodleian Library, Douce 178
3

z : BN 344
4

z : Arsenal 3482

Versie β
x': BN 110
y': BN 332
z': Arsenal 3479

Micha is de enige onderzoeker die een (terloopse) opmerking maakt over de
teksttraditie van de Suite-Vulgate. In een noot verklaart hij: ‘Il n'y a pas deux
Suite-Vulgate différentes, mais, semble-t-il, le texte de nos mss α n'est pas identique
47
à celui des mss β.’ Dit kan worden gepreciseerd. In de Suite-Vulgate zijn drie
versies aanwijsbaar: een lange versie, een korte versie en een verkorte versie. De
laatstgenoemde versie komt verderop ter sprake, ik besteed nu eerst aandacht aan
de lange en de korte versie. De Merlin-handschriften die een α-versie bevatten,
vertonen de lange versie van de Suite-Vulgate; op een Merlin uit de β-versie volgt
de korte versie van de voortzetting, die gekenmerkt wordt door een minder uit-

1

De twee handschriften die tot deze groep behoren bevatten geen Suite-Vulgate. (z ) Zes
handschriften van deze groep, waartoe ook de codex in Leningrad behoort (vgl. P. Colin, ‘Un
nouveau manuscrit’ (n. 40)), bevatten een Suite-Vulgate; om praktische redenen is gekozen
3

voor het exemplaar in Oxford. (z ) Van de handschriften die tot deze groep behoren bevat
4

47

alleen BN 344 een Suite-Vulgate. (z ) Alle handschriften van deze groep bevatten een
Suite-Vulgate; om praktische redenen is gekozen voor Ars. 3482. (x') Deze groep telt vele
handschriften met een Suite-Vulgate, waaronder het teksthandschrift van Sommer (n. 12).
Om praktische redenen is gekozen voor BN 110. (y') De twee handschriften die tot deze groep
behoren bevatten beide een Suite-Vulgate, om praktische redenen is niet gekozen voor het
handschrift in London (Brit. Mus., Harl. 6340), maar voor BN 332. (z') Beide handschriften
die tot deze groep behoren bevatten een Suite-Vulgate; om praktische redenen is niet gekozen
voor BN 117, maar voor Ars. 3479.
A. Micha, ‘Les manuscrits du Merlin en prose de Robert de Boron’ (n. 40), p. 145, n. 5.
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voerige verteltrant. Ter illustratie van het verschil tussen de lange en korte versie
citeer ik de passage waarin Gauvain en Galescin elkaar vertellen dat zij zich bij
Artur willen voegen. Gauvain heeft zijn wens enigszins bedekt uitgesproken.
Galescins antwoordt:
sire fait galescins ou deues vous aler (S II, p. 133, r. 34-35)
Sire fait Galeschins ou deuez vous aler
sans moi ne deuez vous riens faire que ie
ne sache si me dites quel lieu vous bees a
aler et ie vous dirai apres le mien corage
et ce pour quoi ie vous ai mande
(BN 9123, fol. 156R)

De korte versie komt voor in BN 110 (fol. 78R), BN 332 (fol. 89R) en Ars. 3479 (p.
180). Naast BN 9123 bevatten ook de volgende handschriften de lange versie: BN
49
747 (fol. 120R), Tours 951 (fol. 249V) , Oxford, Douce 178 (fol. 211R), BN 344 (fol.
118R) en Ars. 3482 (p. 104).
Een tweede voorbeeld is afkomstig uit een eerdere episode in het verhaal. Op
aanraden van Merlijn bereidt Artur zich voor op de strijd tegen zijn opstandige
vazallen. De korte versie leest: ‘Et dautre part saparelle li rois artus tout ensi comme
m

merlins li auoit commande tant quil assambla bien x hommes darmes tous montes
50
sour boins cheuaus (S II, p. 109, r. 11-14). De lange versie geeft aan met welke
motivering personen zich bij Artur voegen:
Et dautre part li roys artus sapareilla au miex que il pot et tout ainssi
comme merlins li auoit commande Car il manda et semonst au plus tost
que il pot tous ceus que il cuidoit que il peust auoir si en y vint a grant
plente plus que il ne cuida. Si y vindrent si vindrent li vn voulentiers et de
gre pour les dons que il lor auoit donne et li autre pour lui connostre et
pour les grans biens que il auoient oi dire de lui et conter et quant il furent
assamble il furent bien x. mille monte aus armes (BN 9123, fol. 142V).
Deze lange versie vindt men terug in de handschriften die hierboven onder versie
α zijn geordend: BN 747 (fol. 110V), Tours 951 (fol. 235V), Oxford, Douce 178 (fol.
194R), BN 344 (fol. 109R) en Ars. 3482 (p. 81).
De Middelnederlandse vertaling van Velthem lijkt terug te gaan op een grondtekst
die de lange versie bevatte. Zo vinden we het eerste voorbeeld dat hiervoor is
51
besproken als volgt terug in het Middelnederlands:

48

49
50
51

Voor de romanistiek is dit bij mijn weten eveneens een nieuw gegeven. Ik meen ook
aannemelijk te kunnen maken dat de lange versie oorspronkelijk was, maar dit blijft hier buiten
beschouwing, omdat het voor het onderzoek naar de grondtekst van Velthem niet van belang
is.
Tours 951 bewaart een verkorte lezing van de lange versie: sans... sache, quel... aler en le...
ce ontbreekt.
BN 110, fol. 72R; BN 332, fol. 73V; Ars. 3479, p. 168.
In de citaten uit de editie-Sodmann (n. 31) zijn de cursiveringen niet overgenomen.
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16477 Alst galescins horde doe seidi
Neue waer wildi varen sonder mi
Gine sout met rechte gene dinge
480 Doen sonder mi sonderlinge
Segt mi waer gi varen wilt nv
Dan salic mijn gepens secgen v
Ende twi ic v hier nv ontboet
Salic v secgen clein ende groet

Ook in het Middelnederlands geeft Galescins het uitgebreide antwoord dat in de
lange versie te vinden is. Het tweede voorbeeld bevestigt de waarneming dat Velthem
een grondtekst met de lange versie voor zich had:
13245 Ende de coninc artur bander side
Gereidem sere de wile te stride
Gelijc dat hem merlijn beual
So dedi sine sticken al
Hi ontboet alle degene nv
250 Die hi verbidden mochte segic v
Daer quamer harde vele ter stede
Ende meer dan hi waende mede
Die van logres quamen daer
Om die grote gichten vorwaer
255 Die hem de coninc hadde gegeuen
Selke quamen hem oec beneuen
Om den coninc te kennen ende oec mede
Om sine doget de hi dede
Daer si dicke af hebben gehort
260 Ende alsi alle waren comen vort
So waren daer wel .x. dusent man
Wel tors ende wapine an

Andere gevallen waarin het Mnl. de lange versie volgt: 13044-13048,
52
13049, 13055, 13069, 13085, 13122, 13133, 13134-13139, 13169-13181,
13351, 16434-16441, 16529-16530, 18762, 18938, 18997-18998, 19031,
25326 (52)-25333 (59), 25423 (151), 25585 (313).
Uit een aantal gevallen kan men opmaken dat de grondtekst van Velthem verwant
moet zijn geweest met twee specifieke handschriften binnen de lange versie: Tours
951 en BN 344. De Middelnederlandse vertaling bevat in de betrokken passages
53
een lezing die uitsluitend overeenstemt met de Oudfranse variant in beide codices.
Het komt ook voor dat het Middelnederlands de lezing volgt van slechts één van
deze twee handschriften. Ik geef hiervan enkele voorbeelden.

52
53

In mijn ‘Velthems Merlijn-continuatie’ (n. 31) berust voorbeeld 2 (p. 36) op onjuiste
vergelijking met de korte versie.
In Ars. 3482 ontbreken enkele bladen, waardoor in sommige gevallen vergelijking met het
Middelnederlands niet mogelijk was. Tussen p. 118 en 119 ontbreekt de tekst die
correspondeert met S II, p. 151, r. 40 - p. 156, r. 35. Tussen p. 214 en 215 ontbreekt het
tekstgedeelte S II, p. 277, r. 41 - p. 314, r. 3.
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Merlijn voorspelt dat de vijanden van koning Leodegan - volgens vs. 13045 gaat
het om ‘gygante’ - zich zullen terugtrekken als Artur diens dochter Jenovre zal huwen:
‘Ende dan en selense sonder waen / Niet langer dorren bliuen dan / Noch in ere
haluer dachvaert an’ (vs. 13046-13048). De overeenkomstige Oudfranse passage
ontbreekt in de korte versie (S II, p. 107, r. 33). De lange versie leest:
et ia si tost espousee ne laura que li jaiant le sauront qui plus osent
demorer el pais dune iournee environ (BN 9123, fol. 141V)
BN 344 (fol. 108V) en Tours 951 (fol. 234V) bevatten als enige handschriften een
54
variant die met het Middelnederlands overeenkomt: ‘de demie jornee’.
In het nu te bespreken voorbeeld is de grondtekst van Velthem uitsluitend met
BN 344 verwant. De verslagen leenmannen begeven zich op weg naar hun landen.
Het Middelnederlands komt niet overeen met de lezing van de korte en lange versie:
En tel maniere sen vont li .vj. roy [lange versie: et leurs compagnons] mal
& dolant de la mesauenture [lange versie: desconfiture] qui lor estoit
auenue. dont il en seront pior a tous les iours de lor uies. si en i ot de tels
qui se fisent porter en litiere quant il ne porent souffrir le cheualchier (S
II, p. 109, r. 36-39; vgl. ook BN 9123, fol. 142V-143R)
13323 Aldus sciedense van karlion nv
Gewont ende serich segic v
325 Som mostense op .i. leitire
Licgen daer mense op hene droech scire
Om dat si waren so gewont

In het Middelnederlands ontbreekt tussen de verzen 13324-13325 de vertaling van
een gedeelte dat in de beide versies van de Suite-Vulgate wordt bewaard: de la
mesauenture... lor uies. Er is echter tenminste één Oudfrans handschrift waarin
55
deze passage ook niet voorkomt: BN 344 (fol. 109R).
In één geval is de grondtekst van Velthem uitsluitend sterk verwant met Tours
951. Artur verplaatst zijn leger naar het woud van Bedegan:
et dautre part reuint li charrois qui la viande amena ainssi comme merlin
li auoit commande Et li roys fist lost conduire au plus coiement que il
onques pot en la lande de la forest de bredigan. (BN 9123, fol. 142V)
13264 Ende dat karijn al gemene
265 Daer men de spise op voerde also
Dedi met nachte al varen doe
Om dat hem merlijn hadde geraden
Dat hijt heimelijc soude begaden
56
Tote opten plein van be[ ]gan

Het Middelnederlands volgt als verwacht de lange versie. In vs. 13267 wordt vermeld
dat Artur handelt overeenkomstig de raad van Merlijn. Dit gegeven

54
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Andere gevallen: 13034, 13040, 13094, 13113, 13136, 13148-13149, 13199, 13218, 13316,
18947-18949.
Andere gevallen waarin de grondtekst van Velthem en BN 344 nauw verwant zijn: 13350,
18906, 18913, 19029.
Lees: bedegan. In vs. 13111 en 13128 komt het woord volledig voor in rijmpositie.
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ontbreekt in de korte versie (S II, p. 109, r. 14-16). In vs. 13266 vindt men daarnaast
een tijdaanduiding, met nachte, die géén Oudfrans equivalent lijkt te kennen. Maar
schijn bedriegt. Als enige handschrift bevat Tours 951 een lezing die met het
Middelnederlands overeenstemt: ‘et li rois fist lost conduire au plus coiement qui
pot par la nuit en la forest de bedingran’ (fol. 235V).
De sterke overeenkomsten tussen sommige varianten in de vertaling van Velthem
en lezingen van BN 344 en Tours 951 vormen helaas géén grond voor een beperking
van het onderzoek tot deze twee handschriften. Er zijn namelijk ook passages in
het Middelnederlands die men vergeefs zoekt in de beide codices. Zo ontbreekt in
BN 344 (fol. 109R) de vermelding dat Mont Loir (vs. 13233: ‘mouleer’) een kasteel
is qui estoit au roy bohort (S II, p. 109, r. 7-8), terwijl het Middelnederlands dit in vs.
13229 wel aangeeft: ‘coninc bohortes casteel’. In Tours 951 (fol. 260V) blijft
bijvoorbeeld onvermeld dat de belegerde stad Daneblayse een beroep doet op
Leodegan om te hulp te komen (S II, p. 156, r. 2-4). In Velthems vertaling vindt men
dit wel terug:
18748 Si hadden den coninc leodegan
Dicke ontboden dat hi quame daer
750 Ende hise bescudde. want si vaer
57
Ende menigen anxt hadden groet

Uit de voorgaande voorbeelden blijkt dat Velthems grondtekst de lange versie
bevatte, maar soms redactionele varianten vertoonde die men uitsluitend in BN 344
en Tours 951 terugvindt. In de twee passages die ik hierna zal bespreken wordt
deze typering van Velthems origineel bevestigd.
De koningen Ban en Bohort luisteren verbijsterd naar de voorspellingen van
Merlijn. Hun reactie wordt in de lange versie en in een afwijkende lezing van BN
344 en Tours 951 als volgt beschreven:
quant li doi roi oirent ce sen esmerueillierent moult si lacolent & li font
moult grant ioie. (S II, p. 108, r. 17-18; vgl. ook BN 9123, fol. 142R)
Quant cil loent si se saignent si et conmancent a rire puis lacolent et font grant
joie (Tours 951, fol. 235R; vgl. ook BN
344, fol. 109R)

In de lange versie verbazen zij zich over de woorden van Merlijn. De lezing van BN
344 en Tours 951 vermeldt dat zij een kruisteken maken en lachen. Velthems
vertaling bevat een reactie die een combinatie vormt van beide lezingen:
13116 (...) doe si horden van desen
Dat merlijn seide daer ter stede
Hen wonderes sere ende logen mede
Si helsden merline ende daden hem daer
120 Grote feeste wet vor waer

De koningen verbazen zich, overeenkomstig de lange versie, en zij lachen, zoals
de afwijkende redactie van BN 344 en Tours 951 beschrijft. Blijkens vs. 13118

57

Geen enkel handschrift bevat een equivalent van de verzen die hier op volgen: het antwoord
van Leodegan (vs. 18752-18756).
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was het origineel van Velthem een gecontamineerd handschrift dat de lange versie
bevatte, maar enkele van de lange versie afwijkende lezingen gemeen had met BN
344 en Tours 951.
Het tweede voorbeeld illustreert deze bevinding nog eens. Op verzoek van Ban
en Bohort gaat Merlijn op weg om in hun koninkrijken aan de overzijde van het
Kanaal hulp te halen. De gevraagde bijstand wordt graag verleend: ‘Qvant il orent
ensi garni toute la terre & le pais si se mistrent a la uoie & errerent tant quil vindrent
a la mer si entrent es nes’ (S II, p. 109, r. 10-11). Dit is de lezing van de korte versie.
De lange versie bevat nog een mededeling over Merlijn:
Quant il orrent ainssi garni les chaustiaus de tout le pais si se mistrent a
la voie et ce fu par nuit car la lune luisoit moult et cler et merlins les
conduisoit hors des maus pas et errerent tant que il vindrent a la mer et
y entrerent. (BN 9123, fol. 142V)
Et quant il orent ici garnit lou pais. Si san
mistrent a la voie et per nuit et per iors.
Et merlins aloit deuant qui lost conduisoit
del mal pais hors. et errent tant que vinrent au la mer ou il antrerent es nez.
(BN 344, fol. 109R)

De Middelnederlandse vertaling gaat terug op de lange versie van de Suite-Vulgate,
zoals te verwachten viel:
13236 Alst wel beset was daernaer
Doe voren si henen nacht ende dach
Wat dat elc geriden mach
Want die mane scone sceen
240 Ende merlijn voer voren al in een
Die dat here leide vorwaer
Van den quaden passagen daer
Toter zee daer si doe op quamen
Daer si alle sceepten te samen

De Merlijn-continuatie bevat in deze passage elementen uit de lange versie èn
58
lezingen die men uitsluitend bij BN 344 terugvindt. Het Middelnederlands rept niet
van kastelen (vs. 13236: ‘t’ in Alst verwijst naar lant in vs. 13234). Ook in BN 344
ontbreekt les chaustiaus. In vs. 13237 is nacht ende dach de vertaling van per nuit
et per iors, een lezing die uitsluitend in BN 344 wordt aangetroffen. Vs. 13239
daarentegen, de mededeling over de heldere maan, is de vertaling van een
verhaalelement uit de lange versie dat ontbreekt in BN 344. Opnieuw blijkt: het
origineel van Velthem was een gecontamineerd handschrift.
Vrijwel alle voorgaande observaties over de grondtekst hebben betrekking op het
verhaalgedeelte vóór de slag bij Trèbes. Dat is een constatering van groot belang,
want tijdens de beschrijving van de strijd vindt in Velthems grondtekst een
opmerkelijke overgang plaats van de lange versie naar de verkorte versie, die ik
aan het begin van deze paragraaf terloops heb vermeld. Deze verkorte versie, die
het resultaat is van een ingrijpende bewerking (verkorting) en zeker niet als

58

Tours 951 (fol. 235V) volgt in dit geval voornamelijk de lange versie. Evenals in BN 344
ontbreekt echter les chaustiaus de en wordt es nes toegevoegd.
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de oorspronkelijke versie van de Suite-Vulgate moet worden beschouwd, wordt
59
gerepresenteerd door Arsenal 3479. Daarnaast bevat het Middelnederlands ook
na de overgang lezingen die uit de lange versie afkomstig zijn.
Vs. 25585 (313) vormt een goed voorbeeld van een lezing uit de lange versie in
een episode die teruggaat op een grondtekst die sterke verwantschap vertoont met
de verkorte versie. Artur is in hevige strijd verwikkeld met Randone van Gaules (vs.
25575 (303)). Keye voert Arturs vaandel met zich mee, waarop een draak staat
afgebeeld die door toedoen van Merlijn vuur spuwt. Deze magie veroorzaakt grote
angst onder de tegenpartij:
& kex li senescaus les porsieui le dragon en la main que merlins li ot
bailliet a porter qui rendoit de fois en autre si grans brandons de feu quil
sormontoit la sus en lair si grant & si espoentable que tout lor cuers en
trambloient de paor a cels qui onques mais ne lauoient ueu. & disoit li
60
vns al autre que porons nous deuenir. (S II, p. 264, r. 34-38)
In de lange versie zegt men iets anders: ‘Et li uns disoient aus autres que finemont
estoit uenus ce iour meismes’ (BN 9123, fol. 219R). De grondtekst van Velthem
bevatte deze lezing eveneens: ‘dies noit ne sagen seiden bloet, / het soude
domsdach wesen sciere’ (vs. 25584-25585 (312-313)).
Enkele eerdere verzen illustreren de verwantschap met de verkorte versie. Velthem
begint zijn beschrijving van het gevecht waarbij Artur is betrokken als volgt:
25574 ende al dese wile vacht die coninc Artur
575 jegen Randone van Gaules;
entie coninc Artur, sijt seker des,
entie ridderen vander Tavelronde
liepen hem seer optien stonden
ende dadense achter in dere wijs
580 tote op Pontes here Antonijs,
61
ende Keye volchde wel metten drake

Zowel de korte als de lange versie van de Suite-Vulgate verstrekken in deze passage
een uitgebreide beschrijving van de strijd, die overeenkomt met achttien regels in
de editie-Sommer (S II, p. 264, r. 16-34). De verkorte versie daarentegen bewaart
een uiterst beknopte lezing:
De lautre part se combatoit le roy artus a Rondel le seneschal de gaules
Si menent les cheualiers de la table reonde si malement les gens a rondel
quilz les reculerent jusques sus leschiele a ponce antoine qui moult greuoit
le roy boort Et keu le senneschal portoit tous jours deuant le dragon (Ars.
3479, p. 239)
Het Middelnederlands moet berusten op een grondtekst die in deze passage met
de verkorte versie verwant was. De weergave van de strijd beperkt zich tot de
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Hoewel nog niet is vastgesteld of de verkorte versie een bewerking is van de korte of lange
versie, is het aannemelijk dat het een verkorting van de korte versie betreft.
In Ars. 3479 (p. 239) ontbreekt a cels... deuenir.
In de editie-Stallaert vs. 302-309. Lees met het hs. in 25577 tauelronden en in 25578 op tien.
In 25580 is ponces ook mogelijk, en zelfs waarschijnlijker gezien de Oudfranse naamgeving
(Ponces Antoines).
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aanval van Arturs ridders; over het optreden van Randols leger (vgl. S II, p. 264, r.
17-26) wordt niet gerept. De verschillen tussen het Middelnederlands en de lezing
van Ars. 3479 wijzen er echter op dat de grondtekst anderzijds nogal afweek van
de verkorte versie.
In een enkel geval kondigt de overgang naar de verkorte versie zich al aan in het
verhaalgedeelte vóór de slag bij Trèbes. Ter illustratie bespreek ik een passage uit
de beschrijving van het feest dat Leodegan voor Artur en zijn strijdmakkers
organiseert. Leodegan wordt zozeer in beslag genomen door zijn gedachten over
de heldendaden van Artur dat hij zijn plicht als gastheer - deelnemen aan de
festiviteiten - verzaakt. Hervi van Riveel, de aanvoerder van de ridders van de
Tafelronde, verwijt hem zijn nalatigheid. Leodegan antwoordt:
herui ie pensai a .j. mien afaire & al plus preudomme del monde si ne me
pooie tenir. & se vous sauies a coi ie pensoie vous ne men blasmeries
de riens. (S II, p. 157, r. 31-33)
62

De lange en de korte versie van de Suite-Vulgate bevatten beide deze lezing. De
Middelnederlandse vertaling luidt als volgt:
18922 Herui seide63 doe bi karitaten
Jc pensde om den edelsten sijt seker des
Ende den besten die in de werelt es
925 Ende den vroemsten. ende in conste mi
Niet onthouden in moester bi
Pensen. ende om dese dinc segic v
En soudemen mi niet blameren nv

De zinsnede in moester bi pensen (vs. 18926-18927) lijkt door Velthem te zijn
toegevoegd. Men vergelijke echter de lezing van Ars. 3479:
heruieu je pensoie a vn des plus preudommes du monde si ne men pouoie
ore tenir que je ny pensasse Et se vous sauies qui il est vous ne men
blasmeries ja de rien. (Ars. 3479, p. 192)
In deze passage bevatte de grondtekst van Velthem een lezing uit de verkorte versie.
Dit komt slechts een enkele maal voor in het onderzochte Middelnederlandse
64
tekstgedeelte vóór de slag bij Trèbes.
Een laatste voorbeeld om de verwantschap van Velthems origineel met de verkorte
versie te illustreren, is afkomstig uit een episode die door tekstverlies slechts zeer
ten dele in het Middelnederlands is overgeleverd: Merlijn in Rome. De keizer van
Rome zoekt iemand die zijn vreemde droom over een zeug en twaalf
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Met dien verstande dat de lange versie na herui toevoegt: biaus amis (BN 9123, fol. 167R).
Lees: seide hi.
Ik kan slechts wijzen op vs. 16647. Artur heeft zijn land goed beschermd achtergelaten. Hij
auoit moult bien garnies les marces [de grenzen] et les fortereces de sa terre (S II, p. 135, r.
17-18). De lange versie vermeldt alleen de fortereces (vgl. BN 9123, fol. 156V). De
Middelnederlandse lezing, Sine borge ende sine stade, vindt men terug in Ars. 3479: ses
cites et ses chastiaux (p. 181).
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65

wolven (S II, p. 282, r. 19-32) kan verklaren. In de gedaante van een ‘wilde man’
dient Merlijn zich aan. Hij bewijst zijn kunde door de droom precies na te vertellen
(S II, p. 287, r. 35 - p. 288, r. 6). Deze omvangrijke herhaling is in het
Middelnederlands sterk bekort:
26776 Doe seide die wildeman: ‘Here, bi trouwen,
Ghi laget hiervor bi uwer vrouwen
Ende u droemde dat ghi saghet daer
Ene soch met borstelen daernaer
780 Ende hadde op dat hovet enen goudenen rinc,’
Ende seide alsovoert al die dinc
Gelijc ghi hebt ghehoert hiervoren.

De verzen 26781-26782 vormen een stereotiepe terugverwijzing die herhaling
voorkomt. Het betreft hier geen doelbewuste wijziging van Velthem ten opzichte
van de lezing die de lange en de korte versie van de Suite-Vulgate bevatten. De
grondtekst van de Middelnederlandse dichter was in deze passage verwant met de
verkorte versie. Dat blijkt uit de lezing van Ars. 3479:
Sire dist il il aduint vn soir que vous esties couchie deles vostre femme
qui est la. lors lui conte toute lauision ainsi que vous laues oy (p. 250)
Andere gevallen waarin het Mnl. verwant is met de verkorte versie:
66
25461-25462 (189-190), 25497 (225), 25534-25535 (262-263),
25560-25561 (288-289), 25580-25581 (308-309).
67

Ik kom tot een besluit. De verzuchting ‘dat de Lancelot-philologie niet op rozen gaat’
is evenzeer van toepassing op het onderzoek naar de Merlijn-continuatie. De
bestudering van Velthems vertaaltechniek wordt zeer bemoeilijkt doordat de
teksttraditie van de Suite-Vulgate nog niet in kaart is gebracht. Op basis van Micha's
bevindingen voor de Merlin en prose heb ik drie versies van de Suite-Vulgate kunnen
onderscheiden: een lange, een korte en een verkorte. Vóór de slag bij Trèbes blijkt
de grondtekst kenmerken te vertonen van de lange versie en meer in het bijzonder
van twee specifieke handschriften, BN 344 en Tours 951. Daarna combineert het
origineel van Velthem lezingen uit de lange versie met varianten die afkomstig zijn
uit de verkorte versie. Deze resultaten hebben ingrijpende gevolgen voor een
onderzoek naar de vertaaltechniek dat aanspraak mag maken op zorgvuldigheid.
Vrijwel alle onderzochte handschriften dienen als representant van een versie en
een redactie bij de vergelijking te worden betrokken: BN 747, BN 9123, Oxford
Douce 178, Arsenal 3482 (alle lange versie); Tours 951, BN 344 (afwijkende redactie
binnen de lange versie); Arsenal 3479 (verkorte versie). Slechts BN 110 en BN 332
kunnen als vertegenwoordigers van de korte versie buiten beschouwing blijven.

65
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Vgl. R. Bernheimer, Wild men in the Middle Ages (n. 37). Over deze episode: p. 142.
Vgl. ook ed.-Van Vloten (n. 18).
M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot. 2e dr. Amsterdam, 1977,
p. 18. Herhaald in M. Draak, Oude en nieuwe Lancelotproblemen, en de noodzakelijkheid
van lezen (n. 27), p. 18. Vgl. ook de laatste alinea van par. 2.3.
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6.3. Velthems vertaaltechniek
Velthem is in zijn vertaling van de Suite-Vulgate du Merlin behoudend te werk
gegaan. Zijn Merlijn-continuatie wordt niet gekenmerkt door grote afwijkingen, hij
heeft een getrouwe vertaling willen leveren. Ter illustratie citeer ik een passage uit
68
de episode waarin Galescins een ontmoeting heeft met Walewein en zijn broers.
Walewein verklaart zich in dienst te willen stellen van ‘den edelsten van al
kerstijnhede’ (vs. 16490). Galescins vraagt zich af wie hij op het oog heeft:
Dieu merci fait galescin qui est ce donques. ore doinst diex que ce soit
por quoi ie vous auoie mande. Certes fait gauaines ses nons ne doit pas
estre celes ains doit estre noumes deuant tous preudomes il a anon li
rois artus & si est nostre oncles & le vostre. mais a grant tort lont guerroiet
tout li baron de ceste terre cil qui plus le deusent amer & chier tenir. &
sace le dieus fait gauaines que ie naurai iamais espee chainte au coste
69
deuant que il mismes la me chaigdra. (S II, p. 134, r. 2-8)
16495 Deus seide galescins nv mere
Wie mach dit sijn god here
So moeti geuen dat moete wesen
Daer ic v om ontboet vor desen
Bi gode seide walewein vort an
500 Men soude niet verswigen selken man
Maer hi soude genoemt sijn gereet
Vore alle goede liede god weet
Hi es geheten die coninc arture
Ende es v oem. ende donse ter vre
505 Maer met groten onrechte sekerlike
Orlogen de barone van den rike
Dine met rechte minnen souden sere
70
Ende dat kinne god donse ter vre
Dat ic swaert ne gorde nembermeer
510 Hine hebt mi selue gegort eer

Deze passage is representatief voor de intentie waarmee Velthem de Suite-Vulgate
vertaalde. Hij volgde zijn origineel op de voet. De afwijkingen zijn verklaarbaar vanuit
de eisen die de vorm - paarsgewijs rijmende verzen - aan de dichter stelde. Over
het algemeen betreft het toevoegingen ten behoeve van het rijm: de woorden nv
mere:here in vs. 16495-16496 vormen hiervan een goed voorbeeld. Op de
rijmtechniek van Velthem kom ik verderop in deze paragraaf terug.
De dichter van Lanceloet was er evenmin op uit een vertaling te vervaardigen die
sterk afweek van zijn origineel. Het was hem te doen ‘om de zo bondig en getrouw
71
mogelijke weergave van het Oudfranse proza’. In Velthems wijze van vertalen zijn
dezelfde procédé's te onderscheiden als in het werk van de dichter van Lanceloet,
wiens vertaaltechniek in hoofdstuk 3 is besproken. Deze overeenkomst licht ik toe
72
aan de hand van één enkel procédé, het wijzigen van de woordvolgorde.
68
69
70
71
72

Een ander voorbeeld vindt men in B. Besamusca, ‘Velthems Merlijn-continuatie’ (n. 31), p.
33-34.
In Tours 951 ontbreekt mais... chaigdra, in Ars. 3482 et le vostre.
donse ter vre in vs. 16508 is een fout van de editeur, Sodmann, die de laatste woorden van
vs. 16504 heeft herhaald. Lees met het hs.: onse here.
F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte. Amsterdam etc. 1981, p. 63.
Ik heb afgezien van een volledig overzicht, omdat daarmee de onderzoeksvraag - is Velthem
de dichter van Lanceloet? - niet dichter bij een oplossing wordt gebracht.
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Evenals de dichter van Lanceloet (vgl. paragraaf 3.2.1.) kwam Velthem nogal eens
tot een getrouwe en berijmde weergave door de woordvolgorde van het origineel
in zijn vertaling te wijzigen. Zo heeft hij adont respondi li roys bans a merlin et li dist
73
(BN 9123, fol. 141V) vertaald met Doe antwerde merline de coninc ban (vs. 13049).
Het subject ban in rijmpositie leverde een rijmwoord op dat Velthem nogal eens
74
gebruikte, vaak in combinatie met het adverbium dan.
Een tweede voorbeeld is afkomstig uit een passage waarin de schoonheid van
75
Jenovre wordt beschreven. Haar lichaam
18971 (...) was witter dan .i. snee
Wat magic an haer prisen mee
Sine was te mager no te vet
Maer tuscen beiden dat best set

De Suite-Vulgate leest: ‘ele auoit la char plus blance que noif negie si ne fu trop
76
crasse ne trop megre’ (S II, p. 158, r. 11-12). Velthem zal de rijmmogelijkheden
77
van mager als te beperkt hebben ervaren. Een eenvoudige omkering van de
woordvolgorde zorgde er voor dat het equivalent van crasse (vet) in rijmpositie kwam
te staan, waarna het rijmpaar gecompleteerd werd met dat best set.
Het laatste voorbeeld dat het procédé van de gewijzigde woordvolgorde illustreert,
toont tevens op welke wijze Velthem soms te werk is gegaan bij het vertalen van
een iets groter Oudfrans tekstgedeelte. De vestingen in de landen van Ban en Bohort
worden versterkt om de aanvallers beter te kunnen weerstaan. Men geeft de
78
fortreetse van gannes in handen van Lambegijs (vs. 13207-13210), Graciane krijgt
de fortreetse van benewijc toegewezen (vs. 13217-13220) en Banier krijgt het
79
commando over Trèbes (vs. 13222-13224). Placides valt de leiding over Mont Loir
toe:

73
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De korte versie leest: Lors dist li rois bans a merlin (S II, p. 107, r. 34). In Ars. 3479 ontbreekt
a merlin.
Vgl. vs. 13077-13078 (daeran), 13099-13100, 13103-13104, 25289-25290 (15-16; ioncman),
25503-25504 (231-232), 25623-25624 (man).
In de ogen van Micha betreft het een zeer traditioneel portret. Vgl. A. Micha, ‘La Suite-Vulgate
du Merlin. Etude littéraire’ (n. 17), p. 413.
BN 344 voegt als enige handschrift toe: mais deuwal cherneure.
In de retrograde woordenlijst van de Lancelotcompilatie treft men bijvoorbeeld slechts drie
mogelijkheden aan: lager, sager, swager. Vgl. B.J.P. Salemans en P.W.M. Wackers,
Woordenlijsten bij de Lancelotcompilatie. Nijmegen, 1986, p. 927.
Dit personage is dikwijls gekoppeld aan zijn oom Pharijn. Vgl. bijv. vs. 13188 en 13203. Zie
ook J. Dufournet, ‘Un personnage exemplaire et complexe du Lancelot: Pharien’. In: Approches
du Lancelot en prose. Ed. J. Dufournet. Genève-Paris, 1984, p. 137-156 (met name p.
148-153).
In Trèbes bevinden zich ook les .ij. serors roines (S II, p. 109, r. 6). De corresponderende
plaats in het Mnl. (vs. 13226) lijkt bedorven: coninge.
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a mont loir .j. fort chastel qui estoit au roy bohort mistrent placides .j.
neueu leonce qui a meruelles estoit preus & boins cheualiers hardis &
80
loiaus. (S II, p. 109, r. 7-9)
Velthem heeft deze passage niet ongewijzigd gelaten. De verhaalelementen mont
loir en .j. fort chastel qui estoit au roy bohort zijn nauw verbonden, maar werden
niet in opeenvolgende verzen van de vertaling vermeld. Het lijkt aannemelijk dat
verstechnische overwegingen de naam van het kasteel steeds verder deden
opschuiven. Het kreeg een plaats na de beschrijving van Placides:
13229 Ende ins coninc bohortes casteel so es
230 Geset te hoedene placides
Leonces neue de getrouwe was
Ende sere vrome sijt seker das
81
Ende dese casteel heet mouleer

Andere gevallen: 13026-13027, 13061-13062, 13085-13086, 13094,
13123, 13148-13149, 13163, 13168, 13187, 13223-13224, 13355-13356,
16386, 16417, 16555, 16590, 16673-16675, 18727, 18825-18827, 18833,
18876-18879, 19002-19003, 25497 (225).
Het ligt voor de hand om aan te nemen dat de overeenkomstige vertaalprocédé's
in Lanceloet en de Merlijn-continuatie wijzen naar één dichter, maar zo'n conclusie
zou voorbarig zijn. Het lijkt namelijk waarschijnlijk dat deze procédé's in vrijwel iedere
vertaling in verzen aangewezen kunnen worden. Het voornaamste bezwaar tegen
de identificatie van Velthem met de dichter van Lanceloet is echter gebaseerd op
de overige gegevens die de vergelijking van de vertaaltechnieken in Lanceloet en
de Merlijn-continuatie heeft opgeleverd. Er kunnen opvallende verschillen in
werkwijze aangewezen worden die, naar ik meen, aanwijzingen vormen ten gunste
van de hypothese dat deze teksten aan twee verschillende dichters moeten worden
toegeschreven. Het vervolg van deze paragraaf is aan deze verschillen gewijd.
Het eerste verschil tussen de vertaaltechnieken in Lanceloet en de
Merlijn-continuatie dat ik hier wil bespreken, houdt verband met overglijding, een
stijlkenmerk waarbij een onaangekondigde overgang plaatsvindt van de indirecte
rede naar de directe rede, of, wat minder vaak voorkomt, van de directe rede naar
82
de indirecte rede. De Merlijn-continuatie kent een opvallende voorkeur voor dit
stijlmiddel. De 1400 Middelnederlandse verzen bevatten niet minder dan dertien
gevallen waarin Velthem de directe of indirecte rede uit zijn voorbeeldtekst tot
overglijding heeft omgewerkt. Ter illustratie worden twee passages besproken.

80

81
82

In Tours 951 ontbreekt loir en et boins... loiaus; na leonce wordt vermeld: de paerne.
In BN 344 ontbreekt qui... bohort en hardis et loiaus. Sommige handschriften lezen le
conte in plaats van leonce: BN 747, BN 9123, Ars. 3482 en Oxford Douce 178.
Ook de lezing monleer is verdedigbaar.
Vgl. ook par. 3.2.5. Vgl. voor de term K. Heeroma, Moriaen, Lantsloot en Elegast luisterend
gelezen. Leiden, 1973, p. 92-98 en 136-140; zie ook W. Schröder, ‘Übergänge aus oratio
obliqua in oratio recta bei Wolfram von Eschenbach’. In: Festschrift für Ingeborg Schröbler
zum 65. Geburtstag. Hrsg. von D. Schmidtke und H. Schüppert. Tübingen, 1973, p. 70-92.
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De opstandige vazallen die door Artur bij Karlion verslagen zijn, druipen af. Zij zweren
zich te zullen wreken:
si iurent & afient tout ensamble que iamais ne seront lie deuant ce quil
seront vengie del roy artu & de son enchanteor par qui il ont rechu icel
83
damage (S II, p. 109, r. 33-35)
In het Middelnederlands eindigt de vertaling van deze passage in de directe rede,
zoals blijkt uit ons in vs. 13322 (de oratio recta zou bij ende in vs. 13321 kunnen
beginnen, maar met de punt in vs. 13322 wilde de kopiist waarschijnlijk waarschuwen
voor de directe rede die volgde, de ons dat dede):
13318 Des hadden si groten toren
Datse nembermere worden blide
320 Sine haddent gewroken nu ten tide
Opten coninc arture ende oec mede
Op sinen touerere. de ons dat dede

Het tweede voorbeeld is afkomstig uit de beschrijving van de slag bij Trèbes. Merlijn
vertrouwt Keye Arturs vaandel toe:
lors prinst merlins le dragon & apela kex le senescal & li dist sire venes
auant si portes lensegne au roy artu car cest uostre droit (S II, p. 259, r.
84
20-21)
De woorden van Merlijn worden in de Suite-Vulgate in de directe rede weergegeven.
Velthem daarentegen maakt in vs. 25359-25360 (85-86) gebruik van overglijding:
25357 doe nam Merlijn den drake
ende gaven Keyen na die sake,
ende seide dat hinen vorde daer naer
360 want het es v recht vor waer;85

De elf andere gevallen (de overgang is aangegeven): 13122-13123,
86
13140-13142, 16434-16435, 16457-16458, 16470-16471, 16526-16527,
87
16643-16644, 18787-18788, 25330-25331 (56-57), 25342-25343 (68-69),
25369-25370 (95-96).
De opvallende frequentie waarmee in de Merlijn-continuatie Oudfranse passages
in de directe en indirecte rede omgewerkt zijn tot een Middelnederlandse vertaling

83
84
85
86

87

De lange versie voegt na lie toe: a nul ior de lor vies. In BN 344 ontbreekt tout ensamble.
Tours 951 voegt na artu toe: et de sa conpaignie.
De lange versie èn Ars. 3479 lezen na sire: keus. In Tours 951 ontbreekt venes auant
si.
Vs. 83-86 volgens de versnummering van de editie-Stallaert.
Bij deze passage dient een voorbehoud te worden gemaakt. Het is de vraag of de
verzen niet corrupt zijn. Zo verwijst hi in vs. 13141 naar Ban, die niet wordt vermeld
(vgl. S II, p. 108, r. 23-24: ‘et vous sire fait il au roy ban baillies moi uostre anel sel
porterai a leonce de paerne uostre cousin’).
Ook in de Suite-Vulgate vindt overglijding plaats, maar later in de passage (ter hoogte
van vs. 16648-16649). Het Middelnederlands als gi siet (vs. 16651) is dan ook de
vertaling van si comme vous poes ueoir (S II, p. 135, r. 19-20).
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met overglijding lijkt kenmerkend voor de vertaaltechniek in deze roman. Terwijl het
gesproken woord in Lanceloet niet minder lijkt voor te komen, treft men overglijding
slechts een enkele maal aan (vgl. paragraaf 3.2.5.).
De tweede aanwijzing ten gunste van de hypothese dat Lanceloet en de
Merlijn-continuatie van twee verschillende dichters zijn, heeft betrekking op verzen
die als versvulling aan de vertaling van een Oudfranse passage zijn toegevoegd.
88
In de Merlijn-continuatie komen deze verzen opvallend veel voor. Ik geef drie
voorbeelden.
Het eerste voorbeeld is afkomstig uit de episode waarin Artur Jenovre voor het
eerst ontmoet. De jonge koning is onder de indruk van haar verschijning:
si le couoita li rois artus tant quil en fu tous pensis & en laissa son mangier.
si tourne dautre part sa ciere car il ne veut que li doi roi [d.i. Ban en Bohort]
90
ne autre gent ne sen aperchoiuent de riens. (S II, p. 158, r. 12-15)
18975 Doe89 coninc merketse doe harde sere
Ende pensde om haer ie lanc so mere
Hi pinsde so vele om haer na dat
Dat hi sijns etens al vergat
Maer hi kerde sine ogen van haer
980 Dats nieman soude werden gewaer

In de vertaling vinden we het equivalent van fu tous pensis twee maal terug, in vrijwel
identieke bewoordingen: de koning pensde om haer ie lanc so mere (18976) en hij
pinsde so vele om haer (18977).
Het tweede voorbeeld komt uit de episode waarin de opstandige leenmannen die
door Artur zijn verslagen zich beraden op volgende stappen. Zij besluiten een nieuwe
legermacht op de been te brengen:
si fu li parlemens tels que chascuns fiancha quil manderoit amis & parens
tout comme il en poroient auoir (S II, p. 109, r. 42 - p. 110, r. 2)
13336 Ende tparlement inde daer ter stede
So dat elc daer ontbiden soude
91
Sine mage ende sine vrienden also [ ]
92
Als hi se vercrige[ ] moge dat wet
340 Ende de hi hebben moge oec met

De woorden tout comme il en poroient auoir uit de Suite-Vulgate zijn in de
Merlijn-continuatie vertaald in vs. 13338-13339. De toevoeging in vs. 13340 is hoogst
redundant van karakter.
Het laatste voorbeeld dat illustreert hoezeer Velthems toevoegingen herhalend
en redundant zijn, is afkomstig uit de episode waarin de jonge neven van Artur

88

90

89
91
92

Ik heb hier uiteraard alleen de vele verzen op het oog die lijken te zijn toegevoegd op grond
van verstechnische overwegingen. Velthems inhoudelijke wijzigingen zijn besproken in B.
Besamusca, ‘Velthems Merlijn-continuatie’ (n. 31), p. 33-39.
Met uitzondering van Tours 951, die aansluit bij de korte versie, lezen de handschriften
van de lange versie na tant: en son cuer. BN 9123 voegt na pensis toe que tant en
laissa le bouire.
Doe: lees Die.
[ ]: lees houde.
vercrige[ ]: lees vercrigen.
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op weg gaan om zich bij hun oom te voegen. Walewein vertelt Galescins dat zijn
moeder, een zuster van Artur, hen daartoe aangespoord heeft met haar verhalen
over het onrecht dat haar broer wordt aangedaan door de opstandige vazallen. De
Suite-Vulgate leest: ‘Et gauaines li raconte comment sa mere li auoit dit’ (S II, p.
134, r. 11-12). Velthems vertaling is ten dele explicieter (vs. 16525-16526), maar
daarnaast herhaalt de dichter zich in vs. 16528:
16524 Walewein seide doe also houde
525 Dat hijt heft horen secgen al
Hoet daer gesciede groet ende smal
Ende mijn moeder seit oec mi
Hoe alle die dinge gesciet si

Andere gevallen waarbij sprake is van herhalende en redundante
toevoegingen: 13028, 13070, 13072, 13114, 13117, 13129, 13141,
13190-13191, 13193, 13196, 13234-13235, 13238, 13302, 13318, 16420,
16431, 16484, 16517, 16556, 16645, 18739, 18783, 18808, 18821,
18855-18856, 18899-18900, 18956.
De herhalingen in de Merlijn-continuatie zijn al eerder opgevallen. De tekst maakt,
in de woorden van Sodmann, ‘mit seinen überaus häufigen Flickreimen und
93
Wiederholungen einen recht unbeholfenen, epigonenhaften Eindruck’. Ook in
Lanceloet worden onder invloed van de versificatie redundante gegevens toegevoegd
in de vorm van gehele verzen (vgl. paragraaf 3.2.7.), maar zij zijn veel minder
nadrukkelijk aanwezig dan in de Merlijn-continuatie.
Het zojuist geciteerde oordeel van Sodmann vormt het aanknopingspunt voor de
bespreking van het derde verschil in de vertaaltechnieken in Lanceloet en de
Merlijn-continuatie. In beide vertalingen wordt gebruik gemaakt van nadrukformules
94
om versparen te completeren. In Lanceloet treft men deze retorische
onderstrepingen en verzekeringsformules gemiddeld eens per veertig verzen aan
(vgl. par. 3.2.7.). In de Merlijn-continuatie wordt buitensporig vaak naar dit
verstechnische hulpmiddel gegrepen. Illustratief voor de werkwijze in deze roman
is de volgende passage. Koning Rion heeft om versterkingen gevraagd:
si que aincois que li mois soit passez que il soient que a pie que a cheual
c

deuant la cyte de daneblaise .ij . et l. mille. Jlluecques ot a celle asamblee
95
.xx. roys couronnes et au roy ryon .xxj. (BN 9123, fol. 166R)
18726 Eer iet lanc so quamer daer
Dat hire hadde tors ende te voet
CC. dusent ende .l. des sijt vroet
Vore die stat te deneblase nv
730 Ende daer waren mede d[ ]t96 segic v
Xx. gecroende coninge dat wet
Ende hi was die .xxi.ste met

Vs. 18727 demonstreert nog eens de hiervoor besproken omkering van de woord93
94
95
96

T. Sodmann, ‘Die Münsterschen Fragmente von Lodewijks van Velthem Boec van coninc
Artur’ (n. 31), p. 39.
Vgl. voor de term De fragmenten van de tweede Rose. Uitgeg. door K. Heeroma. Zwolle,
1958, p. 74.
d[ ]t: lees dat.
Vgl. voor de korte versie S II, p. 155, r. 38-39.
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volgorde: tors ende te voet is de vertaling van que a pie que a cheual. Karakteristieker
voor deze passage is echter het voorkomen van de nadrukformules. Niet minder
dan drie maal wordt in vs. 18726-18732 een soortgelijke uitdrukking (des sijt vroet,
dat segic u en dat wet) gebruikt met verstechnische bedoelingen: het completeren
van een rijmpaar. Dit procédé treft men in de Merlijn-continuatie gemiddeld eens
per zeventien verzen aan!
De frequentie waarmee nadrukformules een verstechnische toepassing vinden,
is niet het enige verschil tussen de Merlijn-continuatie en Lanceloet bij dit aspect
van de vertaaltechniek. De Merlijn-continuatie geeft daarnaast blijk van een voorkeur
voor uitdrukkingen die men in Lanceloet niet terugvindt. In de Merlijn-continuatie
vindt men de volgende nadrukformules (tussen haakjes vermeld ik de frequentie):
(dat) seggic u (44), (wet) vorwaer (29), sijt seker des/das (14), twaren
(13), (dat) wet (10), sonder waen (7), God weet (4), des sijt vroet (3),
sekerlijc/like(n) (3), bi (mire) trouwen (2), dies gelovet (2)
De opsomming bevat alle nadrukformules die meer dan één keer voorkomen in het
onderzochte gedeelte van de Merlijn-continuatie. Veel van de hier genoemde
uitdrukkingen treft men (vanzelfsprekend) ook aan in Lanceloet. Zo heb ik in
paragraaf 3.2.7. gewezen op het voorkomen in Lanceloet van sonder waen, terwijl
in deze roman ook dikwijls gebruik wordt gemaakt van tuwaren, bi mire trouwen en
97
dat seggic u.
De onderzochte verzen van de Merlijn-continuatie bevatten drie nadrukformules
die men in de verzen 5531-10740 van Lanceloet vergeefs zoekt. De
rijmmogelijkheden van (wet) vorwaer lijken de dichter bijzonder te hebben
gecharmeerd: vorwaer of wet vorwaer komen gemiddeld eens per achtenveertig
verzen voor. Ook (dat) wet gebruikt hij graag. Een enkele maal vindt men des sijt
98
vroet.
Ook Lanceloet bevat nadrukformules die geheel of vrijwel geheel ontbreken in
de Merlijn-continuatie. De uitdrukkingen dat suldi weten en des sijt gewes treft men
in de 1400 verzen van de Merlijn-continuatie niet aan. De voorkeur van de dichter
van Lanceloet voor wat(s) (soes) gesciet vindt men in de Merlijn-continuatie niet
terug: slechts één maal leest men wats gesciet (vs. 18830). De waarheidsbetuiging
als ict las, die in het Lanceloet-gedeelte vier maal voorkomt, ontbreekt in de
99
onderzochte verzen van de Merlijn-continuatie.
De wijze waarop in Lanceloet en de Merlijn-continuatie gebruik wordt gemaakt
van nadrukformules vertoont naar ik meen duidelijke verschillen. De
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Vgl. naast par. 3.2.7. ook W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
Dl. 2 (Groningen, 1889), p. 105 en J. Franck, ‘Zum Lancelotwerk’. In: TNTL 19 (1901), p. 37
(beiden vermelden in de tabel een zeer hoge frequentie voor sonder waen).
Jonckbloet vermeldt in de tabel op p. 92 van zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
(n. 97) dat vorwaer in totaal 474 maal voorkomt in de Merlijn-continuatie (in 25800 verzen
Lanceloet: 8 maal) en dat wet 133 maal (ontbreekt in Lanceloet).
De nadrukformule God weet staat bekend als een vooral door Velthem geliefde uitdrukking
(vgl. bijv. MNW 2, 2016 en J. Verdam, ‘De rijmen in Maerlant's Historie van Troyen’. In: TNTL
23 (1904), p. 166). In het hier onderzochte Lanceloet-gedeelte komt het twee maal voor: vs.
9246 en 10058.
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uitdrukkingen komen niet alleen voor in een sterk afwijkende frequentie, het gaat
ten dele ook om andere formules. Hoewel andere verklaringen ook mogelijk zijn (ik
denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in het poëtisch idioom van een dichter), lijkt het
mij het aannemelijkst dat deze verschillen een aanwijzing vormen ten gunste van
de hypothese dat Lanceloet en de Merlijn-continuatie aan twee verschillende dichters
moeten worden toegeschreven.
Het vierde verschil dat naar voren komt bij de bestudering van de vertaaltechnieken
in Lanceloet en de Merlijn-continuatie, legt, zoals hierna zal blijken, veel gewicht in
de schaal en heeft betrekking op een aspect van de vertaaltechniek dat ik in
paragraaf 3.3. voor Lanceloet heb besproken. De dichter van deze roman heeft in
het door mij onderzochte tekstgedeelte in bijna 25% van zijn rijmparen beide
rijmwoorden vertaald uit het Oudfrans. Meer dan 60% van de rijmparen wordt
gevormd door één vertaald en één toegevoegd rijmwoord (1e rijmwoord toegevoegd:
30,6%; 2e rijmwoord toegevoegd: 30,2%). Slechts 16% van de rijmparen heeft de
dichter op grond van eigen vinding toegevoegd aan de vertaling om de tekst te
kunnen berijmen. In de Merlijn-continuatie is op volstrekt andere wijze gedicht, zoals
blijkt uit de volgende tabel:

mogelijkheid
aantal rijmparen
Beide rijmwoorden vertaald 65

gedeelte van het totaal
9,3%

Eerste rijmwoord
toegevoegd

118

16,8%

Tweede rijmwoord
toegevoegd

215

30,7%

Beide rijmwoorden
toegevoegd

303

43,2%

Er is slechts één conclusie mogelijk: de vertaaltechniek in de Merlijn-continuatie
wijkt in dit opzicht sterk af van de werkwijze in Lanceloet. In de Merlijn-continuatie
overheersen de rijmparen waarbij de dichter beide rijmwoorden heeft toegevoegd
aan de vertaling van een stukje Oudfrans om te voldoen aan de verstechnische eis
van paarsgewijs rijmende verzen (43,2%). Als één rijmwoord aan de Suite-Vulgate
wordt ontleend en gecompleteerd met een woord zonder Oudfrans equivalent, dan
heeft de dichter een duidelijke voorkeur voor toevoeging van het tweede rijmwoord
(30,7%). Slechts 9,3% van de rijmparen bestaat uit rijmwoorden die beide uit het
Oudfrans vertaald zijn. Dit verschil tussen de vertaaltechnieken in Lanceloet en de
Merlijn-continuatie lijkt mij veelzeggend. Het vormt mijns inziens een sterke
aanwijzing ten gunste van de veronderstelling dat de twee teksten aan verschillende
dichters moeten worden toegeschreven.

6.4. Besluit
In de vorige paragraaf zijn de vertaaltechnieken in Lanceloet en de Merlijn-continuatie
vergeleken. Er bleken opvallende verschillen aanwijsbaar. (1) In de Merlijn-continuatie
treft men veel meer gevallen van overglijding aan dan in Lanceloet. (2) De verzen
die in de Merlijn-continuatie worden toegevoegd aan de vertaling van een stukje
Oudfrans zijn veel vaker dan in Lanceloet herhalend en redundant van karakter. (3)
In de Merlijn-continuatie wordt, in tegenstelling tot de werkwijze in Lanceloet,
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voor die in Lanceloet (vrijwel) ontbreken. (4) De wijze waarop en de
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mate waarin rijmwoorden zijn ontleend aan de voorbeeldtekst verschilt ingrijpend
in Lanceloet en de Merlijn-continuatie.
Ter verklaring van deze gegevens zou men kunnen aanvoeren dat de
voorbeeldteksten van karakter verschillen. In vergelijking met de Lancelot en prose
moet de Suite-Vulgate du Merlin qua inhoud en stijl monotoon genoemd worden.
Ook valt te overwegen dat Lanceloet en de Merlijn-continuatie van één dichter zijn
in verschillende arbeidsomstandigheden. Voor Lanceloet zou hij veel tijd ter
beschikking kunnen hebben gehad, terwijl de Suite-Vulgate in korte tijd moest worden
vertaald. Een derde mogelijke verklaring sluit hier bij aan: één dichter die in de
tweede helft van de 13e eeuw in de kracht van zijn leven was (en de Lanceloet
schreef), maar die in 1326, toen hij op gevorderde leeftijd de Merlijn-continuatie
voltooide, zijn greep op de techniek had verloren.
Tegen deze drie suggesties valt in te brengen dat niet alle verschillen er begrijpelijk
door worden. Zo blijft bijvoorbeeld onverklaard waarom in Lanceloet en de
Merlijn-continuatie andere nadrukformules overheersen. Het ligt veel meer voor de
hand de observaties uit paragraaf 6.3. te verklaren met de hypothese dat wij te
maken hebben met twee dichters. Deze veronderstelling verklaart alle verschillen
en bezit in mindere mate een hypothetisch karakter. Het onderzoek naar de
vertaaltechnieken in Lanceloet en de Merlijn-continuatie maakt het mijns inziens
aannemelijk dat Velthem niet de vertaler is van de Lancelot en prose in de
Lancelotcompilatie. Hoewel deze hypothese op basis van een vergelijking van
vertaaltechnieken nooit meer kan zijn dan het resultaat van een
waarschijnlijkheidsredenering, past zij in het beeld dat wij van Lanceloet hebben
100
gekregen. Deze roman lijkt een Vlaamse vertaling te zijn uit de tweede helft van
101
de 13e eeuw, die in de Lancelotcompilatie werd opgenomen. De bevinding dat
Velthem deze roman niet heeft gedicht, is hiermee in overeenstemming.

100
101

Vgl. paragraaf 4.6.
Ter ondersteuning van zijn hypothese dat Velthem Lanceloet (-Queeste-Arturs doet) zou
hebben gedicht, heeft Van Oostrom op p. 37-38 van zijn artikel ‘Maecenaat en
Middelnederlandse letterkunde’ (n. 41) gewezen op tekstelementen in Arturs doet die voor
een Hollands publiek bestemd lijken (vermelding van de Friezen als vijanden van Artur). Ook
al zouden Lanceloet en Arturs doet van één dichter zijn (vgl. voor dit voorbehoud paragraaf
4.6.), dan nog lijkt het mij waarschijnlijker dat het hier gaat om toevoegingen die in een later
stadium - ten tijde van de totstandkoming van de compilatie? - in de tekst van de Vlaamse
legger zijn opgenomen.
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7 De verzen van de compilator
7.1. Inleiding
In een recente publikatie heeft E. van den Berg de stand van het onderzoek naar
het aandeel van Velthem in de totstandkoming van de Lancelotcompilatie als volgt
weergegeven: er is onmiskenbaar een relatie tussen de dichter en de compilatie,
1
maar de aard ervan blijft vooralsnog onopgehelderd. Het vorige hoofdstuk heeft
naar ik meen aannemelijk gemaakt dat de vertaling van de Lancelot en prose in de
compilatie niet op zijn naam kan worden geschreven. De vraag die in dit hoofdstuk
aan de orde komt, luidt: is Velthem wel de samensteller van de codex?
De Lancelotcompilatie wordt vaak gekarakteriseerd als een verzameling
Arturromans. Deze aanduiding kan onbedoeld de suggestie wekken dat het gaat
om in willekeurige volgorde naast elkaar geplaatste teksten die geen onderling
verband vertonen. Niets is minder waar. De kern van de verzameling wordt gevormd
door de vertaling van de Oudfranse prozacyclus Lancelot - Queste - Mort Artu:
Lanceloet - Queeste van den Grale - Arturs doet. Vóór en na de Queeste zijn in
totaal zeven romans ingevoegd. Tot op zekere hoogte liggen compositorische
bedoelingen ten grondslag aan de volgorde. Zo zijn de Perchevael en de Moriaen
vóór de Queeste geplaatst omdat Perchevael, die sterft in de Queeste, in deze twee
2
verhalen een belangrijke rol speelt. Verder zijn sommige romans met elkaar
verbonden door het systeem van verwijzingen dat zo kenmerkend is voor de
prozacyclus. In de Queeste wordt bijvoorbeeld vooruitgewezen naar de Wrake van
Ragisel en

1
2

E. van den Berg, ‘Genre en gewest. De geografische spreiding van de ridderepiek’. In: TNTL
103 (1987), p. 1-36 (met name p. 19).
Opmerkelijk genoeg komt Perchevael ook voor in Van den riddere metter mouwen, terwijl hij
in de Queeste is gestorven! Vgl. Roman van den riddere metter mouwen. Uitgeg. door M.J.M.
de Haan e.a. Utrecht, 1983.
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3

teruggegrepen op de Perchevael. De romans zijn bovendien aan elkaar gekoppeld
4
door verbindende episoden en overgangsformules.
De ingevoegde romans zijn veelal niet ongewijzigd in de compilatie opgenomen.
Vier teksten blijken ten opzichte van hun Middelnederlandse origineel aanzienlijk
te zijn bekort: Perchevael, Wrake van Ragisel, Van den riddere metter mouwen en
5
(waarschijnlijk) Lanceloet en het hert met de witte voet. Daarnaast zijn aan twee
6
romans episoden toegevoegd: Perchevael en Wrake van Ragisel. De bekortingen
lijken door de compilator te zijn aangebracht, maar zeker is dat niet. Wellicht maakte
7
hij gebruik van leggers waarin de tekst al bekort was. De toevoegingen daarentegen
zijn zonder twijfel afkomstig van de samensteller van de codex. Hun functie is immers
8
volledig bepaald door de compositie van de Lancelotcompilatie. Deze verzen worden
in dit hoofdstuk bestudeerd.
Een van de meest intrigerende teksten in de compilatie is de Perchevael. Deze
roman, die volgt op Lanceloet, wijkt zeer sterk af van Chrétien de Troyes' Perceval
en de Middelnederlandse vertaling van deze roman. In de compilatieversie zijn
alleen de avonturen van Walewein behouden gebleven, aangevuld met enkele
episoden uit (de Middelnederlandse vertaling van?) de eerste Continuation-Perceval
die eveneens aan Walewein gewijd zijn en met enkele tekstgedeelten van de hand

3

4

5

6
7
8

Vgl. W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel. 2 dln. Assen, 1963, p. 207-208 en B. Besamusca,
‘Een verdwenen Perchevael-episode in de Lancelotcompilatie’. In: Liber amicorum Jules van
Oostrom. Utrecht, 1985, p. 12-14 (met name p. 14).
Vgl. bijv. Wrake van Ragisel (n. 3), vs. 1-74: ‘Vander joncfrouwen van Galastroet warombe
si Waleweine minnende ward’. De overgangsformule die Walewein ende Keye met Lanceloet
en het hert met de witte voet verbindt, luidt: ‘Nu latic dese tale wesen / Ende sal vorward
tellen nu / Van ere joncfrouwen, dat secge ic u, / Die boetscap brachte ins conincs hof / Daer
prijs an lach ende groten lof’ (Lanceloet en het hert met de witte voet. Uitgeg. door M. Draak.
4e dr. Culemborg, 1974, p. 31).
Vgl. J. te Winkel, ‘De Perchevael en het Haagsche Lancelothandschrift’. Herdr. in: Arturistiek
in artikelen, p. 223-236; W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel (n. 3), hfdst. 3; J. Deschamps,
‘Een fragment van de onverkorte versie van “Die riddere metter mouwen”’. In: Liber alumnorum
prof. dr. E. Rombauts. Leuven, 1968, p. 61-78; Lanceloet en het hert met de witte voet, uitgeg.
door M. Draak (n. 4), p. 17-18; R. Hamburger, ‘Nog meer aanwijzingen voor de bekorting van
Lanceloet en het hert met de Witte Voet?’. Herdr. in: Arturistiek in artikelen, p. 333-336. De
handschriftelijke overlevering van Walewein ende Keye en Torec beperkt zich tot 129 A 10,
waardoor over een eventuele bekorting vooralsnog niets te zeggen valt. Het Moriaen-fragment
is te klein om er met enige zekerheid iets uit te mogen opmaken (vgl. W.P. Gerritsen, Die
wrake van Ragisel (n. 3), p. 164-165).
De driedelige kern bevat ook een toevoeging: in Lanceloet. Zie verderop.
Vgl. M. Draak, Oude en nieuwe Lancelot-problemen, en de noodzakelijkheid van lezen.
Amsterdam, 1976, p. 4. Ik kom hier in par. 7.3. op terug.
De proloog van Arturs doet vormt hierop een uitzondering. Het is de vraag of deze verzen
van de compilator zijn. Zij zijn bestudeerd in Hoe Artur sinen inde nam. Studie over de
Middelnederlandse ridderroman Arturs doet. Door een werkgroep van Groninger neerlandici.
2e dr. Groningen, 1983.
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9

van de compilator. De roman is daarmee geworden tot een verhaal over Walewein,
10
waarin de entrelacement-structuur van Lanceloet is voortgezet.
In een aantal episoden zien we de compilator als oorspronkelijk dichter aan het
werk. Deze tekstgedeelten, waarvoor de mogelijkheid kan worden uitgesloten dat
zij al voorkwamen in de Middelnederlandse Perchevael die aan de compilatieversie
ten grondslag ligt, zullen in par. 7.2. aan de orde komen. Het betreft de volgende
11
verzen: 37584-38232 (avonturen van Keye, Acgravein en Perchevael; Ywein en
Gariet; Mordret en Griflet; Perchevael, Keye en Acgravein), 40787-41420 (avonturen
12
van Keye, Dodineel, Tristam en Lancelot; Perchevael; Acglavael), 41660-41844
(Gariet, Griflet, Hestor, Perchevael en Acglavael), 42406-42546 (slot).
Ook in de Wrake van Ragisel komen episoden voor die geheel op naam van de
13
compilator kunnen worden geschreven. Het betreft de volgende tekstgedeelten:
vs. 1-74 (hoofdstuk dat Queeste en Wrake verbindt), 1475-1894 (‘Hoe Walewein
wilde weten vrouwen gepens’), 2025-2426 (‘Van Maurus. ende van Gariette’),
2977-3414 (‘Hoe Lanceloet vacht jegen Ydire’; ‘Hoe Lanceloet ende Bohord die
joncfrouwe verloeste die opten boem sat’).
In een recente publikatie heeft Maartje Draak laten zien dat ook Lanceloet een
14
episode bevat die van de compilator afkomstig is. Het slot van de tekst bevat een
15
passage (vs. 36599-36704) waarin Perchevael en Hestor achtereenvolgens
onderdak vinden bij een kluizenaar en bij een ‘goet man’ in een stad. Deze episode
ontbreekt in de Lancelot en prose.
Een onderzoek naar de identiteit van de compilator aan de hand van de circa
3000 oorspronkelijke verzen in Lanceloet, Perchevael en de Wrake van Ragisel zou
zich kunnen richten op bijvoorbeeld de woordenschat van de dichter of de thematiek
in zijn werk. Hier is voor een andere ingang gekozen. Op grond van de overtuiging
- want meer is het niet - dat een dichter te herkennen valt aan zijn rijmen, zijn de
verzen van de compilator bestudeerd met het oog op de

9

10
11

12
13
14
15

Een studie over de Perchevael - en met name over de unieke versie in de compilatie - behoort
tot de nijpendste desiderata van de Middelnederlandse Arturistiek. Gegevens over de opbouw
van de Perchevael vindt men bij: Roman van Moriaen. Uitgeg. door J. te Winkel. Groningen,
1878, p. 4-7; M. Joye, ‘De Middelnederlandse Graalromans: overzicht en enkele vaststellingen’.
Herdr. in: Arturistiek in artikelen, p. 209-222 (met name p. 219-220); M.J. Hogenhout-Mulder,
Proeven van tekstkritiek. Diss. Groningen, 1984, p. 176-177; R.H.D. Stufkens, ‘“Perchevael”:
de rode ridder’. In: Bzzlletin 13 (1985), nr. 124, p. 58-63.
Vgl. voor deze verteltechniek E. Vinaver, The rise of romance. Oxford, 1971, p. 68-98.
Uitgeg. door W.J.A. Jonckbloet: Roman van Lancelot. 2 dln. 's-Gravenhage, 1846-1849.
Perchevael: Bk. II, vs. 36951-42546 (dl. 1, p. 247-284). Ik ben Roel Zemel dank verschuldigd
voor onze gesprekken over de structuur van de Perchevael.
Het optreden van dit personage in de Perchevael zou eens nader onderzocht moeten worden.
Ik volg hier de visie van Gerritsen. Vgl. zijn Wrake van Ragisel (n.3), p. 204-212, 217-233,
236-244, 250-259. Versnummering naar zijn editie.
M. Draak, ‘Enkele raadsels opgelost van “fo.99” in de Lancelotcompilatie ('s-Gravenhage,
K.B., 129 A 10)’. In: Tussentijds, p. 71-81, 335.
Uitgeg. door W.J.A. Jonckbloet (n. 11), dl. 1, p. 245.
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rijmtechniek. (De bekorte tekstgedeelten in de compilatie zijn ongeschikt voor zo'n
onderzoek omdat niet uit te maken valt of, als hij verantwoordelijk was voor de
bekorting, een bepaald rijm van de compilator is, of al voorkwam in de oorspronkelijke
langere versie.) Dat een studie van de rijmtechniek aanwijzingen kan opleveren
voor de identiteit van een dichter is een opvatting die niet alleen gedeeld wordt door
16
de germanist Leclercq, maar die ook bevestiging heeft gevonden in een verkennend
onderzoek dat in de eerste helft van 1987 is uitgevoerd door een werkgroep onder
17
leiding van W.P. Gerritsen. Men dient echter ook te beseffen dat een theoretisch
kader nog ontbreekt, waardoor met de resultaten van dit soort onderzoekingen tot
nader orde voorzichtig moet worden omgegaan.

7.2. Rijmtechniek
In deze paragraaf wordt de rijmtechniek van de compilator bestudeerd. Daarbij gaat
het om de vraag of Velthem en de compilator één en dezelfde persoon zijn. Dat
maakt het noodzakelijk Velthems werk bij de onderzoekingen te betrekken. De circa
1400 Middelnederlandse verzen van zijn Merlijn-continuatie (vgl. hoofdstuk 6) en
een even groot aantal verzen uit zijn Vijfde Partie van de Spiegel Historiael zijn
eveneens op rijmtechnische aspecten onderzocht. De verzen uit de Spiegel zijn zo
18
gekozen dat we er Velthem als oorspronkelijke dichter aan het werk zien.
Een studie van de rijmtechniek van de compilator en Velthem heeft baat bij de
vergelijking van de resultaten met soortgelijke gegevens van andere dichters. Voor
dit doel was de tekst beschikbaar die hiervoor uitgebreid bestudeerd is: Lanceloet.
Daarnaast zijn soms ook andere romans (Ferguut, Walewein, Lantsloot vander
Haghedochte, de tweede Rose) in de beschouwing betrokken.
Het is uitgesloten dat de rijmtechniek hier volledig kan worden onderzocht.
Daarvoor is het terrein nog onvoldoende in kaart gebracht. Ik heb mij beperkt tot
een verkennend onderzoek naar drie aspecten die veelbelovend leken. Aan de orde
19
komen (1) de gemeenschappelijke rijmcombinaties, (2) de specifieke
20
rijmcombinaties en (3) de nadrukformules.

16
17
18

19
20

R. Leclercq, Aufgaben, Methode und Geschichte der wissenschaftlichen Reimlexikographie.
Amsterdam, 1975, par. 1.1.2. en hfdst. 2.
Er zal mogelijkerwijs een artikel worden gewijd aan de resultaten van dit onderzoek.
Lodewijk van Velthem, Voortzetting van den Spiegel Historiael (1248-1316). Opnieuw uitgeg.
door H. vander Linden, W. de Vreese, P. de Keyser en A. van Loey. 3 dln. Brussel, 1906-1938.
Steekproef: Boek IV, vs. 1-1420.
Ook hier (vgl. par. 3.3.) ga ik niet uit van rijmparen, maar van rijmcombinaties: de plaats van
een rijmwoord binnen een rijmpaar laat ik buiten beschouwing.
Een vierde aspect dat veelbelovend leek, leverde geen bruikbare gegevens op: woordsoorten
in rijmpositie. Het onderzoek, waarbij ook Lanceloet en Lantsloot vander Haghedochte (vs.
1-1500) betrokken waren, bracht vrijwel geen opvallende verschillen tussen de werken aan
het licht. Een uitzondering wordt gevormd door het gebruik van een conjunctie in rijmpositie
(bedi), dat men alleen in Lanceloet vindt (in het hier uitgegeven tekstgedeelte 19 maal!).
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(1) Het lijkt aannemelijk dat werken die van één dichter zijn, meer
gemeenschappelijke rijmcombinaties vertonen dan teksten die aan verschillende
dichters worden toegeschreven. Om dit aspect van de rijmtechniek te kunnen toetsen,
werden de verzen van de compilator in twee groepen verdeeld. De rijmcombinaties
in de aan de compilator toegeschreven gedeelten van de Perchevael en Wrake van
Ragisel vormden afzonderlijke bestanden, aangeduid als Perc en Wrake. De rijmen
in de Lanceloet-episode werden aan de Perchevael toegevoegd, omdat die tekst
er onmiddellijk op volgt. De verzen van Velthem uit de Merlijn-continuatie en uit de
Vijfde Partie van de Spiegel Historiael vormden het derde (Merl) en vierde (Spie)
bestand. Bij de bestudering van de gemeenschappelijke rijmcombinaties werden
homonieme vormen als verschillende rijmwoorden beschouwd. Ook de flexievormen
van substantiva en verba, de prefixvormen, de suffixvormen, en de dialectische
varianten heb ik als aparte rijmwoorden in het onderzoek opgenomen.
Het onderzoek naar de gemeenschappelijke rijmcombinaties in de vier bestanden,
die wat omvang betreft niet veel van elkaar afwijken, kon leiden tot verschillende
conclusies. Als Perc en Wrake enerzijds veel rijmcombinaties zouden delen en Merl
en Spie anderzijds, dan zou dat pleiten tegen de veronderstelling dat Velthem de
compilator is geweest. In het tegenovergestelde geval werd die hypothese gesteund.
Het resultaat van de vergelijking, die met hulp van een computer kon worden
21
gerealiseerd, heb ik in de onderstaande tabel gepresenteerd. De bestanden
bevatten samen 285 verschillende rijmcombinaties die in meer dan één bestand
voorkomen. Terwijl sommige combinaties in twee bestanden aangetroffen worden,
vindt men andere combinaties in drie of vier bestanden terug. Dit leidt tot de volgende
verdeling van de 285 gemeenschappelijke rijmcombinaties over de vier bestanden:
Merl - Spie

27

Wrake - Perc

58

Wrake - Spie

25

Wrake - Merl

22

Perc - Spie

28

Perc - Merl

23

Wrake - Spie - Merl

13

Perc - Spie - Merl

13

Wrake - Perc - Spie

20

Wrake - Perc - Merl

29

Wrake - Perc - Merl - Spie

27

Uit de tabel valt af te leiden dat de onderzochte gedeelten van de Perchevael en
de Wrake opvallend veel rijmcombinaties gemeen hebben. Dat ondersteunt de
hypothese dat deze verzen van één dichter, de compilator, afkomstig zijn. De

21

Ik ben Leen Breure (Computer en Letteren, RU Utrecht) dank verschuldigd voor het schrijven
van een programma dat mij in staat stelde de bestanden op verschillende wijzen te
alfabetiseren (gewoon en retrograde op eerste en tweede rijmwoord). Lidy van Roosmalen
was tot mijn vreugde bereid de gegevens in te voeren.

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

168
overige gegevens lijken zich niet te lenen voor een eenduidige interpretatie. Zo
delen de bestanden Spiegel en Merlijn samen slechts 13 rijmcombinaties met
respectievelijk Wrake en Perchevael, hetgeen erop zou kunnen wijzen dat Velthems
werk weinig gemeen heeft met de compilatieteksten, maar hier staat bijvoorbeeld
tegenover dat de bestanden Wrake, Perchevael en Merlijn samen niet minder dan
29 identieke rijmcombinaties kennen.
De verwantschap van de bestanden Wrake en Perchevael wordt bevestigd in het
volgende overzicht, waarbij voor iedere combinatie van twee bestanden de
gemeenschappelijke rijmcombinaties zijn geteld. Zo bevatten Merlijn en Spiegel
samen 80 gemeenschappelijke rijmcombinaties: 27 (Merl en Spie) + 13 (uit Wrake,
Merl, Spie) + 13 (uit Perc, Merl, Spie) + 27 (uit Wrake, Perc, Merl, Spie). Dit levert
het volgende beeld op:
Merl - Spie

80

Wrake - Perc

134

Wrake - Spie

85

Wrake - Merl

91

Perc - Spie

88

Perc - Merl

92

Deze tabel laat eveneens zien dat de bestanden Wrake en Perchevael opvallend
veel gemeenschappelijke rijmcombinaties bevatten. Zij maakt echter ook duidelijk
dat dit onderzoek naar de gemeenschappelijke rijmcombinaties ten hoogste enige
steun biedt voor het beantwoorden van de vraag of Velthem de compilator is geweest.
De speurtocht naar de specifieke gemeenschappelijke rijmcombinaties en de analyse
van de nadrukformules die ik hierna zal bespreken, zullen aanvullende gegevens
moeten opleveren.
(2) Het tweede aspect van de rijmtechniek dat hier aan de orde komt, volgt uit
het eerste. Ik heb onderzocht of gemeenschappelijke rijmcombinaties aangewezen
kunnen worden die specifiek zijn voor Velthem en/of de compilator. De achterliggende
gedachte is de volgende. Het lijkt waarschijnlijk dat een dichter beschikte over rijmen
die in vrijwel iedere Middelnederlandse epische tekst voorkwamen (bijv. u:nu).
Daarnaast zal hij rijmen gebruikt hebben die bijvoorbeeld regionaal (door de invloed
van een streektaal of een literair centrum) bepaald waren. Een derde categorie
rijmen heb ik hier op het oog: strikt individuele combinaties. Een dichter zou
beschikken over rijmcombinaties die vrijwel alleen door hem gebruikt werden, en
waaraan hij te herkennen valt.
Om deze specifieke gemeenschappelijke rijmcombinaties op te sporen werd het
leeuwedeel van de Middelnederlandse Arturepiek in het onderzoek betrokken. De
285 rijmcombinaties werden vergeleken met de rijmparen in Lanceloet, Queeste
22
23
vanden Grale en Arturs doet, Ferguut en Walewein, en Lantsloot vander Haghe-

22

23

Voor Lanceloet heb ik ten dele gebruik kunnen maken van eigen gegevens en van de informatie
die Frank Brandsma leverde. Verder steunt het onderzoek van Lanceloet-Queeste-Arturs
doet op B.J.P. Salemans en P.W.M. Wackers, Woordenlijsten bij de Lancelotcompilatie. 2
dln. Nijmegen, 1986.
Willem Kuiper was zo vriendelijk de rijmcombinaties te vergelijken met de verzen van de
Ferguut en Walewein. Ik ben hem daarvoor zeer veel dank verschuldigd.
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dochte (samen zo'n 84000 verzen). Om het onderzoek zuiver te houden was de
selectie uitermate streng: iedere rijmcombinatie die, ook al was het slechts één
maal, in de genoemde teksten voorkwam, viel af. Het spreekt voor zich dat op deze
wijze uitsluitend de hoogst specifieke rijmcombinaties overblijven. Het zijn er vier:
Gariet

: ongelet

(Wrake - Perc)

ongelet

: met

(Perc - Spie - Merl)

gereit

: beleit

(Merl - Spie)

parlement

: omtrent

(Merl - Spie)

Deze vier rijmcombinaties zal ik nu bespreken.
De verzen van de compilator bevatten de uitzonderlijke combinatie Gariet: ongelet.
25
Het gaat om drie gevallen:
Perc

38075

Nu es Mordret ende Gariet
Comen met haesten
ongelet
Daer die tenten sijn
geslagen,

Wrake

2118

Doen riep Maurus harde
sere
(...)

20

Laet ons pinen te verslane
Dese rote al ongelet
Mettien quam vord Gariet
Ende sprac (...)

Wrake

2145

Ende Maurus ende Gariet
Voren vore al ongelet
Ende slogen (...) vresselike
slage

In Perc vs. 38075 is Gariet een verschrijving van kopiist B. Uit de context blijkt
dat hij Griflet had moeten afschrijven. Dit brengt de combinatie Gariet:ongelet in
verband met kopiist B, die immers ook voor het afschrift van de Wrake
verantwoordelijk is. Zijn werkzaamheid zal in paragraaf 7.3. worden besproken.
Door de eigennaam Gariet is Gariet:ongelet gebonden aan specifieke teksten.
Om twee redenen kan de combinatie echter toch karakteristiek genoemd worden
24

25

Voor Lantsloot heb ik gebruik gemaakt van het rijmwoordenregister in Lantsloot vander
Haghedochte. Fragmenten van een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose.
Uitgeg. door W.P. Gerritsen e.a. Amsterdam, 1987.
De verzen uit de Perchevael worden geciteerd naar de uitgave van Jonckbloet (n. 11), voor
de verzen uit de Wrake volg ik Gerritsen (n. 3).
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voor de compilator. In de eerste plaats komt de naam ook in andere teksten in
26
rijmpositie voor, maar niet met ongelet. In de tweede plaats heeft de compilator
blijkens de verkorte romans (die men eveneens aan hem mag toeschrijven; zie
hierna par. 7.3.) een voorkeur voor de combinatie eigennaam + ongelet. In de bekorte
Wrake-gedeelten komt Gariet:ongelet nog drie maal voor (editie-

26

Vgl. bijv. Arturs doet, uitgeg. door W.J.A. Jonckbloet (n. 11), vs. 807-808 (geset), 981-982
(wet), 4929-4930 (gelet, voltooid deelwoord), 5069-5070 (beset).
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Gerritsen, vs. 1095-1096, 1273-1274 en 2963-2964). De verzen van de compilator
bevatten in de Perchevael ook Griflet:ongelet (vs. 38055-38056). De bekorte
tekstgedeelten van Perchevael en Wrake kennen eveneens Gringolet:ongelet (Perc,
vs. 39225-39226; Wrake, vs. 391-392: tGringalet). Het lijkt waarschijnlijk dat de
combinatie eigennaam op -et + ongelet een aanwijzing vormt ten gunste van de
27
hypothese dat de compilator verantwoordelijk was voor de betrokken verzen.
Deze constatering levert - bij mijn weten voor het eerst - een aanwijzing op voor
de betrokkenheid van de compilator bij Walewein ende Keye. Deze ingevoegde
28
roman bevat namelijk het rijmpaar Gringalet:ongelet (vs. 19401-19402). Het spreekt
echter voor zich dat voor een stellige uitspraak zo'n kleine aanwijzing onvoldoende
gewicht in de schaal legt.
Het rijmwoord ongelet komt ook voor in de tweede karakteristieke rijmcombinatie:
ongelet:met. Drie bestanden, Perchevael, Spiegel en Merlijn, bevatten de volgende
29
gevallen:
Perc

38157

Voer hi henen ongelet
Ende gemoette dese heren
met,

Spie

1313

Entie slotel sendense met.
Her Gy geboet doen
ongelet,

Merl

13125

Ende so gi heimelijcs
moget met
Ende gi selt doen voren
ongelet
Spise ende vitaelge (...)

Merl

16532

Si drogen overeen dat si
souden
Binnen .xiiij. nachten
porren met
Dus scieden si daer
ongelet

Deze rijmcombinatie houdt onmiskenbaar een aanwijzing in ten gunste van
Velthems compilatorschap. Hier kan nog aan worden toegevoegd dat ongelet:met
ook voorkomt in de bekorte versie van de Wrake (ed. Gerritsen, vs. 1281-1282) en
30
in Van den riddere metter mouwen (vs. 2068-2069). Er is echter één gegeven rond
ongelet dat slecht in dit beeld past. Velthem deelt de voorkeur van de compilator
voor een eigennaam op -et + ongelet niet. Ik heb zijn Merlijn-continuatie onderzocht
op de in aanmerking komende eigennamen. Daarbij bleek dat hij twee maal een

27
28
29

30

Men moet dit niet opvatten als: andere dichters volstrekt uitsluitend. Zo vermeldt het MNW
(5, 586) de combinatie ongelet:Nazareth in Jan van Boendales Der leken spieghel.
Uitgave W.J.A. Jonckbloet, dl. 2 (n. 11).
Vgl. voor de Spiegel-verzen de editie H. vander Linden e.a. (n. 18). De Merlijn-verzen worden
geciteerd naar T. Sodmann, ‘Die Münsterschen Fragmente von Lodewijks van Velthem Boec
van coninc Artur’. In: Niederdeutsches Wort 23 (1983), p. 39-81.
Ed. De Haan e.a. (n. 2).
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naam in rijmpositie aan ongelet gekoppeld heeft: Griflet (vs. 14473) en Gringalet
31
(vs. 30143). Niet minder dan 19 maal komt echter een eigennaam die

31

Uitgeg. in Jacob van Maerlant, Merlijn. Ed. J. van Vloten. Leiden, 1880.
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eindigt op -et in rijmpositie voor zonder de verbinding met ongelet. De combinatie
die twee maal voorkomt wijst naar één dichter, de afwijkende voorkeur doet dat niet.
De twijfels aan het compilatorschap van Velthem worden versterkt door de overige
twee specifieke rijmcombinaties. Alleen Merlijn en de Spiegel bevatten de
33
combinaties gereit:beleit en parlement:omtrent. Het betreft vijf gevallen:
Merl

25367

Merlijn hiet den iij coningen
doe
ende Walewein, datsi
dapperlijc alsoe
te Trebes werd voren
gereit,

370

want hijs in vier sinnen
beleit,

Spie

1331

So hadde Willem van
Guelke beleit
Te Cas[s]ele den castele
gereit.

Merl

13332

Ten inde vander maent
daernare[]
Hadden s[ ] groet
parlement
Tusche [ ] van gorre omt[ ]

335

Ende tlant van scotlant
34
mede

13351

Doe sciet onder hem dat
parlement
Ende elc ontboet sinen
vrient omtrent

Merl

32

33

34

In de editie-Van Vloten (n. 31) betreft het de volgende namen: Dagenet (vs. 28657: wet,
28677: met), Frangolet (19736: wet), Galet (17939: met), Griflet (12314: met; 12452: wet;
13791: met; 14535: wet; 15143: met; 23951: met; 27571: wet; 28960: met; 29692: met; 31951:
bet), Gringalet (29998: met; 30114: wet; 31016: met), Lambalet (17932: met), Mordret (27372:
met).
De verzen 25367-25370 worden geciteerd naar de editie-Stallaert (vs. 93-96): K.F. Stallaert,
‘De Merlijn van Jacob van Maerlant’. In: Nederlandsch Museum 1 (1880), 1, p. 51-63. In vs.
25368 is Walewein een stilzwijgende verbetering. Vgl. voor de overige edities n. 29.
Lees daernaren (13332), si een (13333), Tuschen dat lant en omtrent (13334).
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Spie

907

In desen tiden recht
omtrent
Dat gehouden was dit
parlement,
So es Simpoel al om
gereden,

De compilator was zeer waarschijnlijk bekend met de vorm gereit: het woord komt
onder meer voor in Perchevael, Wrake van Ragisel, Van den riddere metter mouwen
35
en Walewein ende Keye. De combinatie met beleit vindt men echter niet terug. De
36
compilator had uitsluitend de vorm belegen tot zijn beschikking.
Velthem gebruikte graag het rijmwoord omtrent. Behalve in de hierboven
geciteerde gevallen, komt het woord nog acht maal voor in de twee bestanden: Spie
vs. 313, 525, 553, 569, 679, Merl vs. 18714, 18720 en 18986. Ook voor de compilator
bood omtrent rijmmogelijkheden, maar in veel mindere mate (in de hier onderzochte
bestanden drie maal: Perc vs. 37981 (omtrint) en 42541, Wrake vs. 3398

35
36

Vgl. B.J.P. Salemans en P.W.M. Wackers, Woordenlijsten (n. 22), p. 307.
Vgl. Perchevael vs. 38027 en 41043, Wrake van Ragisel vs. 981, Van den riddere metter
mouwen vs. 2837a, 3094 en 3492 (B.J.P. Salemans en P.W.M. Wackers, Woordenlijsten (n.
22), p. 48).
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(omtrint)). De compilator kende eveneens het rijmwoord parlement (vgl. Perchevael
vs. 37278 en 39246), maar de karakteristieke combinatie met omtrent zoekt men
bij hem vergeefs. De specifieke rijmcombinaties gereit:beleit en parlement:omtrent
vormen aanwijzingen voor de veronderstelling dat Velthem de compilator niet is
geweest.
(3) Het derde aspect van de rijmtechniek dat hier aan de orde komt, betreft de
nadrukformules. Al eerder (vgl. par. 3.2.7. en 6.3.) heb ik aandacht besteed aan
37
deze retorische onderstrepingen en verzekeringsformules, die zeer vaak worden
gebruikt ter completering van een rijmpaar. Het lijkt waarschijnlijk dat een dichter
een zekere voorkeur had voor bepaalde uitdrukkingen en andere ongebruikt liet.
Nadrukformules kunnen om die reden een aanwijzing verstrekken over de identiteit
van een dichter.
Alle in aanmerking komende uitdrukkingen in de vier bestanden heb ik hieronder
38
in een overzicht bijeengebracht. De gegevens voor Lanceloet (vs. 5531-10740)
zijn eraan toegevoegd:

NadrukformuleLanc

Merl

Spie

Perc

Wrake

sonder waen 57

7

9

12

9

tuwaren

21

13

2

9

9

bi mire
trouwe(n)

14

2

-

3

10

wat(s)
(soes)
gesciet

16

1

-

2

3

d(i)es
geloeft

7

2

-

-

-

sekerleke

7

3

2

2

-

des sijt
gewes

5

-

-

2

1

sijt seker
des

3

14

5

4

6

over waer

2

1

3

-

-

God weet

2

4

4

3

7

(wet)
vorwaer

-

29

7

12

4

(dat) wet

-

10

-

-

4

3

-

-

-

des sijt vroet 37
38

Vgl. De fragmenten van de tweede Rose. Uitgeg. door K. Heeroma. Zwolle, 1958, p. 74.
Men zou bezwaar kunnen maken tegen de subjectiviteit waarmee nadrukformules zouden
worden aangewezen. Naar ik meen valt dat in de praktijk mee. De enkele gevallen waarin
men van mening zou kunnen verschillen en niet met zekerheid valt uit te maken of een formule
iets toevoegt aan het verhaalde, betekenisdragend is, of als een nadrukformule moet worden
beschouwd, vormen hier geen storend element, omdat de tabel de uniforme beoordeling van
één onderzoeker representeert. Nadrukformules die in de vier bestanden samen slechts één
maal voorkomen, heb ik niet vermeld.
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dat (wel)
verstaet

-

-

5

8

4

wetet wale

-

-

-

3

2

(dat) seggic 13
u

44

3

23

15

dat suldi
weten

11

-

-

-

-

als ict las

4

-

1

1

3

als ict
vernam

2

1

-

-

1

als ict versta -

1

5

3

1
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De tabel laat duidelijk zien dat er nadrukformules zijn die in alle bestanden
teruggevonden worden. Het betreft uitdrukkingen als sonder waen, tuwaren, sijt
seker des, God weet en dat seggic u. Te overwegen valt of deze nadrukformules
tot het vaste repertoire van vrijwel iedere Middelnederlandse epische dichter
39
behoorden.
Twee formules wijzen onmiskenbaar naar overeenkomst in rijmtechniek tussen
Velthem en de compilator: (wet) vorwaer en als ict versta. De vier bestanden delen
40
de aanwezigheid van (wet) vorwaer. Velthem gebruikt deze nadrukformules zelfs
41
buitensporig vaak in zijn Merlijn-continuatie. De onderzochte Lanceloet-verzen
bevatten de formule echter niet. Ook in de steekproeven uit Ferguut, Walewein en
Lantsloot vander Haghedochte komen de woorden niet voor. De tweede Rose
42
daarentegen kent de formule wel. De tweede formule, als ict versta, vindt men in
43
de bestanden van Velthem en de compilator. In de onderzochte verzen van de
andere teksten (Lanceloet, Ferguut, Walewein, Lantsloot vander Haghedochte,
tweede Rose) komt zij niet voor. Men zou kunnen aannemen dat dit wijst op een
verwante rijmtechniek.
Twee gegevens uit de tabel laten zich moeilijk interpreteren. Het betreft het gebruik
van (dat) wet en dat suldi weten. De eerste nadrukformule komt voor in Merl en
44
Wrake, maar niet in Spie en Perc. De overige teksten bevatten de uitdrukking
evenmin. Behoorde deze nadrukformule tot de voorraad van Velthem en de
compilator? De gegevens spreken elkaar tegen. Het ontbreken van (dat) wet in Spie
en Perc maakt het naar ik meen onverantwoord verwantschap te veronderstellen.
In het tweede geval ligt de zaak iets anders, maar de gevolgtrekking is dezelfde.
45
In Lanceloet komt dat suldi weten regelmatig voor. Ook de dichter van de tweede

39

40

41
42
43
44
45

Een opmerkelijk gegeven wil ik hier terzijde vermelden. Velthem, de compilator en de dichter
van Lanceloet lijken geen gebruik te maken van een formule die een geheel vers omvat. Dat
is bij andere dichters wel het geval. In de verzen 1 - ca. 1500 van Ferguut, Walewein en
Lantsloot vander Haghedochte trof ik gevallen aan als ‘Des sijt seker ende ghewes’ (LH vs.
994), ‘Weet dat wel over waer’ (LH vs. 1508), ‘Dies zijt seker ende wijs’ (Wal vs. 711). Dit
verschil in verstechniek zou eens nader onderzocht moeten worden. Vgl. onder meer Lantsloot
vander Haghedochte (n. 24), vs. 82, 121, 341, 387, 610, 627, 986, 994, 1508; Penninc en
Pieter Vostaert, De jeeste van Walewein en het schaakbord. Uitgeg. door G.A. van Es. Reprint
tekstdeel Culemborg, 1976, vs. 135, 264, 711, 1300, 1477; Ferguut. Uitgeg. door E. Rombauts,
N. de Paepe en M.J.M. de Haan. 2e dr. 's-Gravenhage, 1982, vs. 546.
Perc: vs. 36610 (Lanceloet), 37607, 37620, 37648, 37820, 37984, 38000, 38205, 41060,
41118, 41192, 41221; Wrake: vs. 2114, 2242, 2385, 3175; Spie: vs. 116, 214, 500, 618, 677,
710, 1176.
Niet minder dan 29 maal. Vgl. Merl vs. 13044, 13093, 13120, 13200, 13241, 13254, 13330,
etc.
Vgl. de uitgave van Heeroma (n. 37), p. 74.
Merl: vs. 16402; Spie: vs. 38, 100, 456, 526, 539; Perc: vs. 38062, 40794, 41830; Wrake: vs.
29.
Merl: vs. 13040, 13339, 16435, 16584, 16620, 18731, 18842, 25592 (320), 25600, 26843;
Wrake: vs. 1653, 3002, 1788, 2166.
Vgl. par. 3.2.7.
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Rose gebruikt deze nadrukformule, die ontbreekt in de bestanden van Velthem en
de compilator, Ferguut, Walewein en Lantsloot vander Haghedochte. Wijst dit op
overeenkomst in rijmtechniek tussen Velthem en de compilator? Het gegeven zegt
waarschijnlijk uitsluitend iets over de dichter van Lanceloet.
De tabel bevat drie nadrukformules die wijzen op een verschil in rijmtechniek
tussen Velthem en de compilator. Het betreft des sijt gewes, over waer en wetet
wale. De formule des sijt gewes is heel gebruikelijk in de Middelnederlandse epiek.
47
In vrijwel alle bestanden treft men de vorm dan ook aan. Er zijn twee uitzonderingen:
Merl en Spie. Velthem kent het rijmwoord wel (vgl. de enige plaats in de twee
bestanden waar gewes voorkomt, Merl vs. 18890: Leodegan overtuigt zich ervan des binic gewes - dat Artur dapper is), maar de nadrukformule des sijt gewes had
kennelijk niet zijn voorkeur. Voor de tweede formule, over waer, geldt het
48
tegenovergestelde. Velthem gebruikt deze uitdrukking, al is het niet vaak. Ook bij
de dichter van Lanceloet vindt men deze nadrukformule (vs. 8487 en 8651), die
door de compilator niet wordt gebruikt. De derde formule, wetet wale, lijkt kenmerkend
49
voor de compilator, want alleen zijn teksten bevatten haar.
De nadrukformules maken naar ik meen duidelijk dat de rijmtechnieken van
Velthem en de compilator op dit punt overeenstemming vertonen, maar evenzeer
van elkaar afwijken. De formules (wet) vorwaer en als ict versta tonen de
overeenkomst in rijmtechniek, maar de formules des sijt gewes, over waer en wetet
wale wijzen op de verschillen.
De studie van de rijmtechniek van Middelnederlandse dichters staat nog in de
kinderschoenen. Ik ben mij ervan bewust dat de voorgaande bladzijden daarvan de
sporen dragen en het is denkbaar dat het ontbreken van een theoretische grondslag
voor de onderzoekingen invloed heeft uitgeoefend op de hier gepresenteerde
resultaten. Toch meen ik dat de onderzochte aspecten van de rijmtechniek - met
name de specifieke rijmcombinaties en de nadrukformules - bruikbaar zijn voor het
beantwoorden van de vraag of Velthem de compilator is geweest. Ik licht deze
stelling hieronder toe.
Het onderzoek naar de rijmtechnieken van Velthem en de compilator heeft geen
eenduidig resultaat opgeleverd. Sommige kenmerken van de rijmtechnieken, zoals
het specifieke rijmwoord ongelet en de karakteristieke nadrukformules (wet) vorwaer
en als ict versta, lijken te wijzen naar Velthems compilatorschap, maar in de
voorgaande bladzijden zijn ook opvallende verschillen in rijmtechniek besproken
die de hypothese kunnen steunen dat Velthem de compilator niet is geweest. Hoewel
dit onderzoeksresultaat enigszins tegenvalt, omdat het geen direct antwoord geeft
op de vraag of Velthem als de compilator mag worden beschouwd, is het bruikbaar
als uitgangspunt voor verder onderzoek. De verschillen tussen de rijmtechnieken
van Velthem en de compilator geven aanleiding tot een hernieuwd onderzoek naar
de werkzaamheid van de man die naast

46
47
48
49

Vgl. Heeroma (n. 37), p. 75.
Ik volsta met de verzen van de compilator: Perc vs. 37596 en 41754, Wrake vs. 1893.
Merl: vs. 13023; Spie: vs. 86, 92, 286.
Perc: vs. 37883, 41020, 41792; Wrake: vs. 1746 (‘ic segt u wale’), 2047.
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Velthem onmiskenbaar nauw betrokken was bij de Lancelotcompilatie: kopiist B.
Hij was de voornaamste afschrijver van handschrift 129 A 10, wiens activiteiten in
paragraaf 7.3. zullen worden geanalyseerd. De overeenkomsten in de rijmtechnieken
van Velthem en de compilator ondersteunen een hypothese die in paragraaf 7.4.
zal worden besproken.

7.3. Kopiist B
In het onderzoek is tot nu toe weinig aandacht besteed aan de mogelijkheid dat
kopiist B voor de samenstelling van de codex verantwoordelijk geweest kan zijn.
Men herkent in hem bovenal de voornaamste afschrijver. Gerritsen heeft in een
noot die verderop nog ter sprake zal komen, als eerste het compilatorschap van B
50
overwogen. Lieftinck volgde hem twee jaar later: ‘Maar ook de persoonlijkheid van
B zelf komt m.i. in aanmerking voor identificatie met de compilator van de grote
51
Lancelot van Den Haag. Ook dit moet eens nader bekeken worden.’ Latere
onderzoekers hebben deze wegaanduiding niet gevolgd. Toch dringt de suggestie
52
dat B de compilator was zich op als men zijn werkzaamheden overziet.
Handschrift 129 A 10 is voor het grootste deel afgeschreven door B: de folia
99-238 zijn van zijn hand. Daarmee hield zijn werk echter niet op. In de voorgaande
folia, die de Lanceloet bevatten, nam hij soms het werk van de andere vier kopiisten
over. A schreef fol. 1-47V. B voltooide op rasuur kolom c en bracht het werk tot en
met fol. 50R. Een volgende kopiist, C, schreef fol. 50V-63R (kolom c door B voltooid)
en 63V-69V (B voltooide kolom a van fol. 63V) Kopiist D nam fol. 70aR-87R voor
zijn rekening; B voltooide fol. 87R vanaf r. 25 in kolom a. Kopiist E tenslotte schreef
53
fol. 87V-98V, waarna B de laatste twee regels radeerde en er vier regels bijschreef.
Tot zover kan B gekarakteriseerd worden als de hoofdkopiist, die
hoogstwaarschijnlijk het werk aan de codex op gang wilde houden. Maar er is meer.
De laatste regel van Van den riddere metter mouwen (fol. 177V) is afgeschreven in
een afwijkende kleur inkt, waaruit men mag afleiden dat hij oorspronkelijk
opengelaten was en later werd ingevuld om de las met Walewein ende Keye tot
stand te brengen. Hieruit blijkt dat B rekening hield met eventuele wijzigingen in de
tekstvolgorde. De Wrake van Ragisel kon worden gevolgd door Van den riddere

50
51
52

53

W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel (n. 3), p. 182, n. 73.
G.I. Lieftinck, ‘Pleidooi voor de philologie in de oude en eerbiedwaardige ruime betekenis van
het woord’. Herdr. in: Arturistiek in artikelen, p. 49-75; citaat op p. 59.
Vgl. hiervoor een drietal publikaties van M. Draak: De Middelnederlandse vertalingen van de
proza-Lancelot. 2e dr. Amsterdam, 1977, p. 37-43; ‘The workshop behind the Middle Dutch
Lancelot manuscript The Hague K.B. 129 A 10’. In: Neerlandica manuscripta. Essays presented
to G.I. Lieftinck 3. Amsterdam, 1976, p. 18-37; ‘Enkele raadsels opgelost’ (n. 14).
Vgl. M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen (n. 52), p. 37-38.
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metter mouwen of door Walewein ende Keye, en pas in een later stadium werd
54
beslist tot de overgeleverde volgorde.
Uit de kleur van de inkt kan men eveneens opmaken dat ook de las die Torec
met Arturs doet verbindt (fol. 200V) later is ingevuld. Blijkbaar werd rekening
55
gehouden met de mogelijkheid dat nog meer romans moesten worden ingevoegd.
Folium 99 toont de compilator het meest direct (‘rauw’ is de treffende omschrijving
56
van Maartje Draak) aan het werk. Oorspronkelijk hebben de eerste twee kolommen
van dit blad het slot van de Perchevael bevat (verzen van de compilator), waarop
een gedeelte uit Lanceloet volgde. Hieruit blijkt dat de Perchevael in een eerder
stadium van de wordingsgeschiedenis van de Lancelotcompilatie in de vertaling
van de Lancelot en prose was opgenomen, na de episode waarin Perchevael door
zijn broer Agloval aan het hof van Artur wordt geïntroduceerd. Toen de compilator
ook Moriaen een plaats wilde geven in zijn verzameling stuitte hij op compositorische
moeilijkheden. In Moriaen speelt Perchevael een rol, zodat deze roman moest
worden opgenomen vóór de Queeste van den Grale, waarin Perchevael immers
sterft. Dit had tot gevolg dat Moriaen op Lanceloet aansloot, hetgeen verhaalkundig
een merkwaardige overgang met zich meebracht. Terwijl Lanceloet zich tegen het
einde van de vertaling van de Lancelot en prose in ellendige omstandigheden bevindt
(hij zwerft lange tijd waanzinnig rond) zou hij direct na zijn herstel een grootse rol
spelen in Moriaen. De compilator achtte deze gang van zaken kennelijk te
onwaarschijnlijk, aldus Draak, en wijzigde de tekstvolgorde, waardoor niet Moriaen,
maar Perchevael op Lanceloet volgde.
Al deze handelingen die de plaatsing van de teksten betreffen, kenmerken de
compilatie als ‘werk-in-uitvoering’. Dit blijkt ook uit het hoge afschrijftempo, de
minimale hoeveelheid perkament (ook nog van slechte kwaliteit) en de hoofdstuktitels
57
die pas tijdens het schrijven lijken te zijn bedacht. Maar wiens werk betreft het?
Er wordt verondersteld dat de compilatie de schepping is van een ‘Arthurian
58
architect’ met wie B als ‘uitvoerder’ een zeer nauwe relatie onderhield. De gegevens
laten echter evenzeer de hypothese toe dat B zelf de compilator zou zijn geweest.
Deze laatste veronderstelling vindt belangrijke steun in de verdere gang van zaken
rond fol. 99. Het blad werd niet weggegooid, maar de eerste twee kolommen - met
de verzen uit de Perchevael - werden geradeerd en opnieuw gevuld met een
59
Lanceloet-episode van eigen vinding (vs. 36599-36704) die de verzen op de
overgebleven kolommen van fol. 99 verbond met de tekst van fol. 98. Het

54
55
56
57

58
59

Vgl. M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen (n. 52), p. 41-42.
Vgl. M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen (n. 52), p. 42-43.
Vgl. M. Draak, ‘Enkele raadsels opgelost’ (n. 14).
Vgl. F.P. van Oostrom, ‘Maecenaat en Middelnederlandse letterkunde’. In: Hoofsheid en
devotie in de middeleeuwse maatschappij. Ed. J.D. Janssens. Brussel, 1982, p. 21-40 (met
name p. 37; aldaar ook de omschrijving ‘werk-in-uitvoering’).
De term is van M. Draak. Vgl. haar ‘The workshop’ (n. 52), p. 18.
Vgl. n. 15.
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verworpen tekstgedeelte telt evenwel minder verzen dan het overeenkomstige
Perchevael-gedeelte dat op fol. 115 te vinden is. Hieruit maakt Maartje Draak op
‘dat B zijn legger vrijpostig kon (mocht) opvullen of inkrimpen - in casu dat X hem
60
de mogelijke versificatie daartoe leverde.’ Het lijkt vast te staan dat we hier te doen
hebben met een bewijs voor de dichterlijke werkzaamheid van B. Dat brengt zijn
compilatorschap een stap dichterbij. Hij zou immers ook verantwoordelijk geweest
kunnen zijn voor de verzen die in paragraaf 7.2. zijn bestudeerd. Het lijkt onnodig
om - zoals Draak doet - aan te nemen dat iemand hem de verzen aanreikte.
De gang van zaken rond fol. 99 steunt naar ik meen onmiskenbaar de hypothese
dat B als dichter de hand kan hebben gehad in de totstandkoming van de compilatie.
Zekerheid is daarmee echter nog niet bereikt. Er zou een bewijs van zijn dichterschap
aan moeten worden toegevoegd. Om die reden is handschrift 129 A 10 onderzocht
op correcties. Het lijkt aannemelijk dat een compilatie in wording ingrepen zal
vertonen van de dichter-compilator die zijn werk wilde wijzigen (zo men wil:
vervolmaken). Als zo'n dichterlijke ingreep op naam van B kan worden geschreven,
lijkt de argumentatie rond. Het onderzoek bracht twee gevallen aan het licht, op fol.
161R en fol. 163R. Beide correcties vonden plaats in de Wrake van Ragisel.
61
Op fol. 163R komen de volgende verzen voor:
1993 Nu was die coninc Bandemagu
Ende her Druidein dat secgic u
95 Comen gereden opten pleine
Daer si wisten Waleweine
Die Ydeinen brachte daer
Sonder sorge ende sonder vaer
Daer die camp om sal wesen

Vers 1998 is met een verwijsteken in de bovenmarge toegevoegd. De rimpelloze
aansluiting van vs. 1997 op vs. 1999 doet vermoeden dat het toegevoegde vers
ook al ontbrak in een eerdere versie. Gerritsen merkt in de aantekening bij deze
plaats op: ‘Het vergeten vers is misschien niet uit de legger overgenomen, maar
62
door de kopiist gedicht.’ B kan hebben gemerkt dat hij een steek had laten vallen.
Met een handige invoeging completeerde hij het verspaar.
De voorgaande correctie kan afkomstig zijn van de dichter die zijn werk goed
kende (en tijdens het afschrijven nakeek) of van een oplettende kopiist. Deze keuze
gaat voor het tweede geval niet op. Hier is een dichter aan het werk. Op fol. 161R
zijn in de binnen- en ondermarge in totaal zes verzen toegevoegd die een
verhaaltechnische onvolkomenheid herstellen. De correctie vindt plaats in de episode
die beschrijft hoe Walewein Ydeine bevrijdt van haar belager, Licoridon. Walewein
richt zich in de correctie tot de overwonnen ridder:
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M. Draak, ‘Enkele raadsels opgelost’ (n. 14), p. 80.
Ed. Gerritsen (n. 3).
W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel (n. 3), p. 418-419.

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

178
1185 Walewein sprac ‘nu bevelic u
Dat gi vard ter joncfrouwen nu
Van Galestroet ende segt haer saen
Dat icse sal wel scire bestaen
Met sconincs Arturs macht al’
1190 Lycoridon seide ‘here ic sal’
63

Gerritsen heeft de passage met deze correctie uitvoerig besproken. Een schijnbaar
onbelangrijke verkorting in de compilatie-versie van de Wrake leidde tot een onlogisch
element in het handelingsverloop, dat door de ingevoegde passage werd hersteld.
Het gegeven dat de verzen in de marge zijn bijgeschreven, is onbegrijpelijk als
men aanneemt dat de compilator en B niet identiek zijn. Dit blijkt duidelijk uit de
verlegenheidsoplossing die Gerritsen presenteerde:
Het is waarschijnlijk niet meer dan een raadselachtig toeval, dat de
interpolatie waarmee de compilator zijn verhaaltechnische ‘fout’ heeft
hersteld, in handschrift 129 A 10 terecht is gekomen als een marginale
interpolatie waarmee de kopiist een fout bij het afschrijven heeft hersteld.
(p. 183)
De plaats van de bijgeschreven verzen is daarentegen goed verklaarbaar als we
aannemen dat B de passage zelf heeft gedicht. Gerritsen wees deze mogelijkheid
af op grond van het karakter van de interpolatie, ‘waaruit immers een helder inzicht
in de compositie van de roman blijkt’ (p. 183), maar sloot in een noot (n. 73) niet uit
dat B met de compilator zou kunnen worden geïdentificeerd. Nu we weten hoe B
handelde met een aantal verzen uit de Perchevael, lijkt deze suggestie de juiste
verklaring te bieden. De correctie toont hoe B niet als een ‘mechanisch’ afschrijvende
kopiist te werk ging, maar de tekst, die hij waarschijnlijk zelf verkort had (zoals hierna
aannemelijk gemaakt zal worden) zorgvuldig in zich opnam en ontdekte dat hij een
steek had laten vallen bij de compositie van de roman, waarna hij heeft geprobeerd
de fout te herstellen.
Ik meen dat de dichterlijke werkzaamheden van B op fol. 99 en fol. 161 een sterke
aanwijzing vormen voor zijn compilatorschap. Hij was naar alle waarschijnlijkheid
de samensteller van de codex, die de aangeleverde teksten soms ingrijpend wijzigde
(Perchevael) en met elkaar verbond. Eén vraag moet nog beantwoord worden:
maakte hij gebruik van bekorte leggers of bekortte hij zelf? Ook in dit geval wijst fol.
99 de weg. De Perchevael-verzen op dat blad bewijzen dat B de vrijheid had teksten
naar goeddunken aan te vullen of te bekorten. Dat maakt het zeer aannemelijk dat
B ook verantwoordelijk kan worden gesteld voor het bekorten van de
Middelnederlandse romans die in de compilatie moesten worden opgenomen.
In het geval van Van den riddere metter mouwen kunnen we nog één stap verder
gaan. De roman vult exact een eigen katern (fol. 167-177), dat in de codex een
64
aparte plaats inneemt door de afwijkende opmaak. De afgemeten omvang doet
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W.P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel (n. 3), p. 182-185.
Vgl. M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen (n. 52), p. 41.

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

179
65

vermoeden dat aan de verkorting van de roman een kwantitatief principe ten
grondslag lag. De compilator had Van den riddere metter mouwen één katern
toebedacht, waardoor het Middelnederlandse origineel tot circa een derde moest
worden bekort.
Als deze theorie juist is, hebben we nog een aanwijzing dat Walewein ende Keye
niet ongewijzigd in de compilatie is opgenomen. Immers, ook deze roman vult precies
een eigen katern: fol. 178-187. Daarbij moet men wel bedenken dat de bekorting
niet aantoonbaar lijkt. Een fragment van de oorspronkelijke Walewein ende Keye
is immers niet bewaard gebleven.
De analyse die in deze paragraaf is gepresenteerd van de werkzaamheden van
kopiist B levert duidelijke aanwijzingen op voor de identiteit van de compilator. Uit
de wijze waarop B te werk ging, kan worden afgeleid dat hij naar alle
waarschijnlijkheid moet worden beschouwd als de dichter-kopiist die voor de
samenstelling van de compilatie verantwoordelijk is geweest. Zowel de
overgangsformules tussen de romans en de verwijzingen naar andere tekstgedeelten
die de romans met elkaar verbinden, als de oorspronkelijke verzen in de compilatie
lijken van zijn hand te zijn, en het is eveneens aannemelijk dat hij zelf enkele van
zijn leggers heeft bekort.

7.4. Besluit
In paragraaf 7.2. traden bij het vergelijken van de rijmtechnieken van Velthem en
de compilator verschillen aan het licht die de aanleiding vormden voor een hernieuwd
onderzoek naar de activiteiten van kopiist B. Dit had tot gevolg dat in paragraaf 7.3.
aannemelijk kon worden gemaakt dat de dichter-kopiist B de compilator is geweest.
Omdat hoofdstuk 6 aanwijzingen opleverde ten gunste van de hypothese dat Velthem
niet als de dichter van Lanceloet mag worden beschouwd, kan worden geconstateerd
dat het hier beschreven onderzoek de veronderstelde dichterlijke werkzaamheid
van Velthem ten behoeve van de compilatie minder waarschijnlijk maakt. Toch is
Velthems naam met de compilatie verbonden en moet geprobeerd worden zicht te
66
krijgen op zijn relatie met het werk. Ik meen dat twee hypotheses mogelijk zijn,
waarvan de eerste veel minder waarschijnlijk is dan de tweede, die ik hieronder zal
beschrijven.
De meest wankele hypothese wordt ondersteund door de overeenkomsten in de
rijmtechnieken van Velthem en de compilator die in paragraaf 7.2. besproken zijn.
Als we aanvaarden dat deze overeenkomsten wijzen naar het compilatorschap van
Velthem, dan moet hij, gezien het onderzoeksresultaat van paragraaf 7.3.,
geïdentificeerd worden met de dichter-kopiist B. Hoewel deze mogelijkheid niet uit
te sluiten valt, kan gewezen worden op twee argumenten die de hypothese
verzwakken. In de eerste plaats heeft Lieftinck de identificatie van Velthem met
kopiist B uitgesloten op grond van het gegeven dat de hand van B sterk
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Vgl. J. Deschamps, ‘Een fragment van de onverkorte versie van “Die riddere metter mouwen”’
(n. 5).
Vgl. de notitie op fol. 238R van handschrift 129 A 10: Hier indet boec van lancelote dat heren
lodewijcs es van velthem.
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afwijkt van de hand die we aantreffen in het Büdinger fragment dat afkomstig is uit
67
de vermoedelijke autograaf van Velthems Vijfde Partie van de Spiegel Historiael.
In de tweede plaats lijkt het overige werk van kopiist B, hij heeft naast 129 A 10 nog
68
één of meer Lanceloet-codices afgeschreven, slecht verenigbaar met de
omvangrijke dichterlijke activiteiten van Velthem, die niet alleen de Vierde Partie
van de Spiegel Historiael heeft voltooid en de Vijfde Partie eraan toegevoegd, maar
ook de Merlijn-continuatie heeft gedicht. Deze twee tegenwerpingen maken het
naar mijn mening minder waarschijnlijk dat Velthem en B één en dezelfde persoon
zijn.
De tweede hypothese over de relatie tussen Velthem en de compilatie is gebaseerd
69
op de veronderstelde connectie van Velthem met het hof van Voorne. Als het juist
is dat Velthem met dat hof in verband mag worden gebracht, dan is het zeer wel
denkbaar dat hij heeft gefungeerd als intermediair tussen Gerard van Voorne en de
dichter-kopiist B. Wellicht heeft Velthem in opdracht van de heer van Voorne een
codex laten maken door B, waarvan de Lanceloet-fragmenten die in Brussel en
70
's-Gravenhage bewaard worden, de restanten zouden kunnen zijn. Of dit handschrift
de gehele compilatie bevatte of alleen een afschrift van Lanceloet (wellicht gevolgd
door Queeste van den Grale en Arturs doet) valt strikt genomen niet uit te maken,
maar als we de eerste mogelijkheid als de meest waarschijnlijke aanvaarden, dan
mag handschrift 129 A 10, op grond van het karakter van werk-in-uitvoering,
beschouwd worden als een voorgaande (eerste?) versie van het werk, die op een
of andere wijze, hetzij gekocht, hetzij gekregen, in het bezit van Velthem is gekomen.
Omdat B gebruik maakte van bestaande teksten, moet ook de vraag worden gesteld
hoe hij aan zijn leggers kwam. Wellicht trof hij de romans aan in zijn omgeving,
mogelijkerwijs een scriptorium, maar het is ook denkbaar dat Velthem de teksten
aanreikte, waarbij hij gebruik kan hebben gemaakt van de hofbibliotheek op Voorne.
Hoewel deze tweede hypothese niet meer is dan een waarschijnlijkheidsredenering
die nader onderzocht moet worden, biedt zij naar mijn mening vooralsnog de beste
verklaring voor de relatie van Velthem met de Lancelotcompilatie.
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Vgl. G.I. Lieftinck, ‘Pleidooi’ (n. 51), p. 59.
Vgl. J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse
bibliotheken. 2e herz. dr. Leiden, 1972, nr. 11 en B. Besamusca, Repertorium van de
Middelnederlandse Arturepiek. Utrecht, 1985, p. 22-23, 30-31.
Vgl. onder meer F.P. van Oostrom, ‘Maecenaat’ (n. 57), p. 36.
Vgl. F.P. van Oostrom, ‘Maecenaat’ (n. 57), p. 37.
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Slotbeschouwing
Tot besluit van deze inleidende studie zou ik de belangrijkste resultaten van mijn
onderzoekingen nogmaals onder de aandacht willen brengen. Het is de bedoeling
bij de bespreking ook richtingen voor verder onderzoek aan te geven.
In de hoofdstukken 1-4 van deze bijdrage werd de vertaling van de Lancelot en
prose in de Lancelotcompilatie bestudeerd. Hoofdstuk 2 was gewijd aan de
grondtekst van de Middelnederlandse dichter. Het onderzoek resulteerde in de
identificatie van het Oudfranse voorbeeld als een (niet overgeleverd) lid van de BN
122-groep. Deze conclusie is geldig voor de gehele Agravain, het tekstgedeelte van
Lanceloet dat begint met vs. 5531. Omdat een betrouwbare vergelijking met de
Lancelot en prose hierdoor mogelijk is geworden, is aan één van de meest wezenlijke
voorwaarden voor een nieuwe editie van Lanceloet voldaan.
In hoofdstuk 3 kwam de vertaaltechniek van de Middelnederlandse dichter aan
de orde. Met zijn getrouwe weergave van Oudfrans proza in Middelnederlandse
verzen leverde hij een opvallende prestatie. Het bestuderen van zijn techniek heeft
naar ik meen ons inzicht in zijn dichterschap verdiept. De resultaten van het
onderzoek zijn evenwel niet alleen van belang voor het typeren van de dichter van
Lanceloet. Zij kunnen ook het uitgangspunt vormen voor een meer algemene studie
naar de vertaaltechniek van Middelnederlandse epische dichters. Het staat vast dat
er grote overeenkomsten zijn in de wijze waarop dichters te werk gingen als zij hun
voorbeeldtekst op de voet wilden volgen, maar er zijn ook diepgaande verschillen
1
aanwijsbaar. Het corten ende linghen van de verzen vormde slechts één aspect
van een techniek die beslist een grondig onderzoek verdient. Het wordt hoog tijd
dat wij dichters en mogelijkerwijs ook literaire centra die een specifieke vertaaltraditie
kenden, leren typeren op grond van hun handelwijze bij de verstechnische problemen
die een vertaling met zich meebracht.

1

Terminologie van Diederic van Assenede (Floris ende Blancefloer, vs. 19). Vgl. hiervoor J.H.
Winkelman, ‘Diederic van Assenede en zijn Oudfranse bron: de Floire et Blanceflor (Version
Aristocratique)’. In: Ntg 77 (1984), p. 214-231.
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In hoofdstuk 4 is de dichter van Lanceloet naar voren gekomen als een auteur die
de literaire innovaties van de Lancelot en prose aanvaardde. De afwijkende vorm
(verzen) en de inhoudelijke wijzigingen bleken echter veelzeggend. Het heeft er alle
schijn van dat de dichter enigszins terughoudend stond tegenover enkele kenmerken
van de Oudfranse roman. Dat plaatst Lanceloet tussen Lantsloot vander
Haghedochte en de Middelnederlandse proza-Lancelot (Rotterdamse fragmenten).
Het is mogelijk gebleken de drie vertalingen van de Lancelot en prose op grond van
de inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van het origineel tegen elkaar af te zetten.
Ik ben er stellig van overtuigd dat deze weg ook voor andere Middelnederlandse
vertalingen moet worden gevolgd. Het lijkt mij een methode die het
maecenaat-onderzoek kan ondersteunen en vooruitbrengen. Deze opvatting wil ik
nu toelichten.
De studie naar opdrachtgevers en literaire centra in de Lage Landen kampt met
het onoverkomelijke probleem dat we over onvoldoende gegevens beschikken. Van
heel veel teksten blijft de herkomst in het duister gehuld. Hier kan een onderzoek
naar de bewerkingstechniek hulp bieden. De inhoudelijke afwijkingen kunnen zicht
geven op de literaire normen die een rol hebben gespeeld. Het lijkt mogelijk langs
deze weg teksten te groeperen en met elkaar in verband te brengen. Het is
aannemelijk dat romans waarin dezelfde literaire normen te onderscheiden zijn, ook
zijn ontstaan onder invloed van dezelfde literaire traditie. In een later stadium is het
wellicht mogelijk literaire tradities en literaire centra te verbinden.
Een voorbeeld kan mijn betoog verduidelijken. Naar alle waarschijnlijkheid zijn
Lanceloet en Lantsloot vander Haghedochte beide in Vlaanderen ontstaan. Het lijkt
2
echter zo goed als uitgesloten dat zij voor hetzelfde publiek zijn geschreven.
Lantsloot vander Haghedochte moet worden verbonden met een andere,
conservatievere literaire traditie dan Lanceloet. Hoe verhoudt nu, bijvoorbeeld,
Parthonopeus van Bloys zich tot deze twee teksten? Vertoont de bewerking trekken
die haar eerder met Lantsloot dan Lanceloet verbinden, is het omgekeerde het geval
of neemt zij een aparte plaats in? Deze vraag kan ook voor andere teksten gesteld
worden (Floris ende Blancefloer, de twee Rose-vertalingen, etc.). Ik verwacht dat
we langs deze weg tot een groepering van teksten kunnen komen die ons inzicht
in de literaire tradities (en in de rol van literaire centra?) verdiept.
Het geschetste onderzoek behoeft zich niet te beperken tot vertalingen. Ook van
oorspronkelijke Middelnederlandse werken kan veronderstellenderwijs bepaald
worden in welke literaire traditie zij het best passen. Bij wijze van voorbeeld bespreek
ik Van den vos Reinaerde. Deze tekst laat zich ook nog ten dele vergelijken met de
Roman de Renart, maar dat blijft hier buiten beschouwing. Het Middelnederlandse
dierdicht lijkt zijn gehoor gevonden te hebben in adellijke
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Tenzij men het aannemelijk acht dat Lantsloot vander Haghedochte, die de literaire innovaties
van de Lancelot en prose terugdraait, bedoeld was om de weg te plaveien voor de meer
volledige acceptatie van de Oudfranse roman door hetzelfde publiek in de vorm van Lanceloet.
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kringen, die voor een goed begrip van de tekst vertrouwd moesten zijn met epische
3
werken (Arturromans, Karel ende Elegast). Dat veronderstelt een publiek dat het
spel met literaire conventies moeiteloos kon volgen en waarderen. Het lijkt uitgesloten
dat Van den vos Reinaerde tot zijn recht is gekomen in een milieu waar bijvoorbeeld
Arturromans nog maar kort functioneerden. Als het juist is dat Lantsloot vander
Haghedochte voor het primair beoogde publiek een van de eerste kennismakingen
4
vormde met de hoofs-literaire cultuur, dan lijkt Van den vos Reinaerde geschreven
voor een ander publiek. Ik ben mij ervan bewust dat de voorgaande redenering niet
meer is dan een wankele hypothese. Het is mij evenwel niet te doen om een sluitende
argumentatie voor de plaats van Van den vos Reinaerde in de literaire traditie. Ik
hoop slechts aannemelijk gemaakt te hebben dat dit terrein van onderzoek goede
resultaten belooft.
In een recente publikatie heeft Van den Berg betoogd dat in Vlaanderen een
voorkeur bestond voor specifieke stofcomplexen: Artur- en Karelepiek (ten dele ook
5
oosterse romans). Dit is echter eveneens het gewest waar de studie naar de
opdrachtgevers van de Middelnederlandse letterkunde de meeste problemen
ondervindt. Het lijkt mij om die reden raadzaam het hierboven geschetste onderzoek
in eerste instantie te beperken tot de Vlaamse epiek. Een vergelijkende studie naar
de bewerkingstechniek van de in Vlaanderen vertaalde ridderromans, die wordt
aangevuld met de gegevens die de oorspronkelijke romans verstrekken, zou de
onderlinge verhoudingen van deze teksten aan het licht moeten brengen. Vervolgens
zou geprobeerd moeten worden aan de typering en groepering van teksten literaire
centra te verbinden.
Een tweede terrein van onderzoek dat verbonden is met de vertalingen van de
Lancelot en prose kan korter besproken worden. In de tweede helft van de 13e
eeuw zijn Middelnederlandse romans geschreven die hun verhaalstructuur en stof
voor een deel ontlenen aan de Lancelot en prose. De Walewein lijkt hiervan een
6
voorbeeld te vormen. Het is voor het inzicht in de ontwikkeling van de literaire
opvattingen in de Lage Landen van bijzonder belang de desbetreffende teksten te
onderzoeken op de mogelijke invloed van de Lancelot en prose.
In de hoofdstukken 5-7 van deze inleidende studie is besproken welk aandeel
Velthem had in de totstandkoming van de Lancelotcompilatie. Ik meen aannemelijk
te hebben gemaakt dat Velthem niet de dichter van Lanceloet geweest is en dat hij
evenmin de compilatie heeft samengesteld. De verzamelcodex mag naar alle
waarschijnlijkheid worden toegeschreven aan de dichter-kopiist B, die gebruik maakte
van bestaande teksten (onder meer een Vlaamse vertaling van de Lancelot en
prose). Wellicht werd de compilatie samengesteld voor Gerard van Voorne,

3
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Vgl. F.P. van Oostrom, Reinaert primair. Utrecht, 1983.
Vgl. F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte. Amsterdam etc., 1981, p. 129.
E. van den Berg, ‘Genre en gewest. De geografische spreiding van de ridderepiek’. In: TNTL
103 (1987), p. 1-36 (met name p. 13-17).
Vgl. J.D. Janssens, ‘Oude en nieuwe wegen in “het woud zonder genade”’. In: Ntg 75 (1982),
p. 291-312.
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waarbij Velthem fungeerde als intermediair tussen opdrachtgever en uitvoerder.
Deze onderzoeksresultaten roepen nieuwe vragen op.
Om meer en beter inzicht te krijgen in de relatie van Velthem met de
Lancelotcompilatie is een onderzoek naar het literaire milieu waarin Velthem
verkeerde dringend gewenst. Welke rol speelde Velthem daarin? Hoe zeker is de
connectie van Velthem met Voorne? Op deze vragen moet een antwoord gevonden
worden om het werk van Velthem in het algemeen en zijn relatie met de
Lancelotcompilatie in het bijzonder beter te kunnen plaatsen. Wellicht kunnen we
het ontstaan van de Merlijn-continuatie dan ook beter verklaren. Werd deze roman
gedicht om in navolging van de Oudfranse prozacyclus Maerlants Historie van den
Grale en het Boek van Merline te verbinden met Lanceloet - Queeste van den Grale
7
- Arturs Doet?
Een andere vraag heeft betrekking op het werk van de compilator. Hoewel de
codicologische beschrijving van handschrift 129 A 10 door Draak en Hellinga een
8
voorlopig karakter draagt, wordt zij al meer dan dertig jaar gebruikt. Dat de
beschrijving aanvulling behoeft, is onlangs overtuigend door Maartje Draak zelf
9
aangetoond; de codex heeft nog lang niet al zijn geheimen prijsgegeven. Om vragen
naar het aandeel van de compilator in de Lancelotcompilatie en naar de wijze waarop
hij te werk ging grondig te kunnen beantwoorden, is een diepgaand onderzoek van
10
de codex nodig.
Deze studie is bedoeld als bijdrage aan twee belangrijke en nauw verbonden
aspecten van het onderzoek van de Middelnederlandse Arturistiek: de vertalingen
van de Lancelot - Queste - Mort Artu en de Lancelotcompilatie. De omvang van de
problemen die met deze terreinen van onderzoek verbonden zijn, dwingt tot
bescheidenheid. Ik besef heel goed dat de resultaten van mijn werk een voorlopig
karakter dragen. Toekomstig onderzoek zal de juistheid van mijn inzichten moeten
toetsen.

7

8
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10

Vgl. M. Draak, Oude en nieuwe Lancelot-problemen, en de noodzakelijkheid van lezen.
Amsterdam, 1976. Med. KNAW, p. 8 en F.P. van Oostrom, ‘Maecenaat en Middelnederlandse
letterkunde’. In: Hoofsheid en devotie in de middeleeuwse maatschappij. Ed. J.D. Janssens.
Brussel, 1982, p. 21-40 (speciaal p. 36).
Vgl. M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot. 2e dr. Amsterdam,
1977, p. 32-46.
Vgl. M. Draak, ‘Enkele raadsels opgelost van “fo. 99” in de Lancelotcompilatie ('s-Gravenhage,
K.B., 129 A 10)’. In: Tussentijds, p. 71-81, 335.
Deel IV van de serie ‘Middelnederlandse Lancelotromans’ zal een codicologische beschrijving
bevatten van 129 A 10.
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Editie
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Inrichting van de editie
1

1. Uitgangspunten

Deze uiteenzetting biedt een praktische handleiding bij het lezen en hanteren van
de editie van de Middelnederlandse cyclus Lanceloet-Queeste-Arturs Doet. De
overwegingen die hebben geleid tot de hier gepresenteerde editieprincipes, zijn
uitgewerkt in de inleiding van het eerste deel van de editie (Middelnederlandse
Lancelotromans deel IV). Het editiesysteem is gebaseerd op twee uitgangspunten:
a. de editie wil de lezer in staat stellen op een adequate wijze kennis te nemen
van de cyclus Lanceloet-Queeste-Arturs Doet als literair werk;
b. de editie wil de lezer in staat stellen zich een betrouwbaar beeld te vormen van
de tekst zoals die in het handschrift bewaard is gebleven.
De inrichting van de editie is voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop
de tekst van de cyclus Lanceloet-Queeste-Arturs Doet is overgeleverd. Afgezien
van enkele kleine fragmenten is deze tekst uitsluitend bewaard gebleven in de
zogenoemde Lancelotcompilatie ('s-Gravenhage, KB, hs. 129 A 10). Aan dit
handschrift hebben niet alleen verscheidene kopiisten gewerkt, maar ook een
corrector, die getracht heeft fouten en inconsequenties van de kopiisten weg te
werken en die bovendien tekens en woorden in het handschrift heeft aangebracht
om de voordracht te vergemakkelijken. Een codicologische beschrijving van
handschrift 129 A 10 en van de fragmenten die tot hetzelfde tekstcomplex behoren,
is opgenomen in hoofdstuk 2 van deel IV. In hoofdstuk 1, paragraaf 2 van deel IV
wordt ook de werkwijze van de corrector kort beschreven.
De editie omvat:
a. de uitgave van de Middelnederlandse tekst in de vorm van een leestekst die
in het bijzonder is afgestemd op de lezer die kennis wil nemen van het literaire
werk;
b. het paleografisch/genetisch apparaat (P/G), dat bedoeld is voor de lezer die
zich een beeld wil vormen van de tekstgenese en/of van de bijzonderheden
van het handschrift, zoals interpunctie, moeilijk leesbare plaatsen enz.;
c. de woordverklaring (W);
d. de toelichting (T), die bestaat uit aantekeningen van literair-historische aard en
opmerkingen met betrekking tot de Oudfranse grondtekst.

1

Deze beknopte handleiding is geschreven door de Lancelotwerkgroep (F.P.C. Brandsma,
W.P. Gerritsen, P.N.G. Pesch, A. Postma en A.A.M. Besamusca).
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2. De leestekst
Basistekst
In het handschrift zijn twee redacties te onderscheiden: de redactie van de kopiist(en)
en van de redactie die is ontstaan als gevolg van de werkzaamheden van de
corrector. Hoewel de ingrepen van de corrector niet overal tot een ‘betere’ versie
geleid hebben, bevat zijn tekststadium minder fouten en is het in syntactisch opzicht
gewoonlijk doorzichtiger dan dat van de kopiisten. Voor de hedendaagse lezer is
het tekststadium van de corrector daardoor ook toegankelijker. Dit zou op zich al
een reden kunnen zijn dit tekststadium te kiezen als basis voor de leestekst. Deze
keuze is echter bovenal ingegeven door overwegingen van editie-technische aard:
de leestekst dient het tekststadium van de kopiisten óf dat van de corrector weer te
geven en niet een contaminatie van beide. Omdat het onmogelijk is overal vast te
stellen of een correctie of wijziging in het handschrift afkomstig is van een van de
kopiisten dan wel van de corrector, kan de tekst die door de kopiist als uiteindelijke
versie bedoeld is, niet meer volledig uit het handschrift worden afgeleid. Een poging
de redactie van de kopiisten te reconstrueren levert onvermijdelijk een tekst op
waarin toch nog ingrepen van de corrector verscholen zitten. Bij de keuze voor het
tekststadium van de corrector als leestekst is dit bezwaar niet aanwezig. Bovendien
kan de tekstgenese in dat geval door middel van een relatief eenvoudig apparaat
weergegeven worden.

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

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

Interpunctie
De leestekst is door de editeur voorzien van interpunctietekens en hoofdletters
volgens het hedendaagse gebruik, om de lectuur te vergemakkelijken. Het kiezen
voor een interpunctie impliceert soms een keuze uit twee of meer plausibele
interpretaties van de tekst. In een dergelijk geval wordt bij de woordverklaringen op
alternatieve interpretatiemogelijkheden gewezen.
In het handschrift komen interpunctietekens voor van zowel de kopiisten als de
corrector. Deze zijn alle opgenomen in het paleografisch/genetisch apparaat. De
interpunctietekens die afwijken van het huidige gebruik, namelijk de drie punten
boven elkaar en de punctus elevatus, zijn in het apparaat weergegeven als
respectievelijk.

Abbreviaturen
Bij de oplossing van de abbreviaturen is de editeur als volgt te werk gegaan:
a. waar de oplossing van de afkorting zeker is, zijn de desbetreffende woorddelen
in de leestekst voluit geschreven (zonder cursivering);
b. waar verschillende oplossingen mogelijk zijn, is gekozen voor de oplossing die
het meest frequent voluit voorkomt in het corpus van de betrokken kopiist. De
geabbrevieerde woorddelen worden niet gecursiveerd als de gekozen variant
in meer dan 75% van de voluitgeschreven vormen aangetroffen is en wel
gecursiveerd als deze grenswaarde niet bereikt wordt. In rijmpositie prevaleert
- in afwijking van deze regel - de rijmklank boven de oplossing die uit de
voluitgeschreven vormen afgeleid kan worden. Ook in dergelijke gevallen wordt
gecursiveerd;
c. indien een afkorting van de corrector afkomstig is, gelden enigszins afwijkende
regels vanwege de beperkte omvang van zijn tekstmateriaal. Omdat het aantal
voluitgeschreven vormen gering is, is vaker dan bij de kopiisten gecursiveerd,
in het bijzonder in die gevallen waar in beginsel meer dan één oplossing van
een abbreviatuur mogelijk is. Bij sterk verkorte woorden (zoals rd. voor ridder)
worden de ontbrekende letters aangevuld en waar nodig, met name bij gebrek
aan voluitgeschreven vormen, gecursiveerd.

Tekstgeleding
In het handschrift is de eerste letter van de versregel gewoonlijk door zijn vorm
(kapitaal) en/of rubricatie gemarkeerd. In navolging hiervan opent in de leestekst
elk vers met een kapitaal. Initialen met een hoogte van twee, drie of vier regels zijn
in de leestekst vet weergegeven, waarbij de hoogte overeenkomt met die in het
handschrift. Initialen van vijf of meer regels zijn om typografische redenen vet
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afgedrukt over een hoogte van vier regels. De oorspronkelijke hoogte van een initiaal
in het handschrift is verantwoord in het paleografisch/genetisch apparaat. De
paragraaftekens uit het handschrift zijn in de leestekst overgenomen en in de
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linkermarge door een moderne variant van dit teken weergegeven. De
kapittel-opschriften uit het handschrift zijn in de leestekst opgenomen in de
tekstkolom, van de voorafgaande en erop volgende verstekst gescheiden door
witregels. Ze zijn niet meegeteld in de versnummering.

Cijfers en getallen
In de leestekst worden de cijfers weergegeven door Romeinse cijfers, waarbij de
punten die in het handschrift gewoonlijk aan weerszijden van het getal staan, komen
te vervallen. Wanneer in het handschrift de punt voor en/of de punt na het cijfer
ontbreekt, is dit in het paleografisch/genetisch apparaat verantwoord. Waar de vorm
van het Romeinse cijfer in het handschrift afwijkt van de heden ten dage gebruikelijke,
wordt deze in de leestekst aangepast aan de hedendaagse conventie. Alleen bij
grote getallen zoals honderdduizend, waarvoor het moderne gebruik onvoldoende
houvast biedt, wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de vorm in het
handschrift.
In het handschrift wordt een enkele maal het cijfer I gebruikt (in handschrift: .i.)
als aanduiding voor (een verbogen vorm van) het onbepaalde lidwoord een. Deze
schrijfwijze wordt opgevat als een geabbrevieerde vorm van het lidwoord en in de
leestekst derhalve voluit geschreven en gecursiveerd.

Emendaties
Evidente verschrijvingen zijn in de leestekst gecorrigeerd. De oorspronkelijke lezing
uit het handschrift wordt opgenomen in het paleografisch/genetisch apparaat. Fouten
die niet als evidente verschrijvingen aangemerkt kunnen worden, zijn niet in de
leestekst verbeterd, maar in de woordverklaring besproken, waarbij zo mogelijk een
betere lezing gesuggereerd wordt.

Woordscheiding
In principe is de woordscheiding van het handschrift ook in de leestekst
aangehouden. Slechts waar de woordscheiding in het handschrift sterk afwijkt van
wat in het Middelnederlands gebruikelijk lijkt, heeft de editeur genormaliseerd.
Editoriale ingrepen met betrekking tot de woordscheiding van het handschrift worden
in het paleografisch/genetisch apparaat vermeld.

Weergave van onduidelijke en onleesbare letters
De onduidelijke en onleesbare letters uit het handschrift zijn in de leestekst indien
mogelijk aangevuld. Bij twijfel aan de gekozen oplossing zijn de desbetreffende
letters in de leestekst gecursiveerd. Zijn in het handschrift enkele letters weggevallen,
waarbij het aantal nog valt te achterhalen, dan worden in de leestekst tussen ronde
haken evenveel punten geplaatst als er letters verdwenen zijn. Kan ook het aantal
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weggevallen letters niet meer bepaald worden, dan zijn in de leestekst tussen ronde
haken een of meer liggende streepjes geplaatst; elk liggend streepje geeft aan dat
naar het oordeel van de editeur drie à vier lettertekens (inclusief spaties) zijn
weggevallen. Elke onleesbare of onduidelijke plaats wordt van commentaar voorzien
in het paleografisch/genetisch apparaat en zo nodig in de woordverklaring en/of
toelichting.
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Versnummering en foliumaanduiding
In de linkermarge van de leestekst zijn de verzen van de cyclus
Lanceloet-Queeste-Arturs Doet per deel van de cyclus genummerd; deze nummering
wordt per vier verzen in de editie weergegeven. Waar in het handschrift een nieuwe
kolom begint, is in de rechtermarge een folium- en kolomaanduiding vermeld. In de
rechtermarge zijn eveneens de versnummers uit de editie Jonckbloet opgenomen.

3. Het paleografisch/genetisch apparaat
Het paleografisch/genetisch apparaat neemt een positie in tussen de leestekst en
het handschrift. Waar de lezer zich niet met de nodige precisie een beeld kan vormen
van de tekst van het handschrift, geeft het apparaat aanvullende informatie over de
wijze waarop de tekst in het handschrift is overgeleverd. Daarnaast bevat het
paleografische aantekeningen.
Per versregel kan het apparaat uit een of twee delen bestaan: een geformaliseerd
en/of een beschrijvend gedeelte. In het geformaliseerde deel wordt de tekst
diplomatisch weergegeven. De eerste versregel geeft de tekst van de kopiist.
Daaronder worden synoptisch, gebruikmakend van diverse symbolen, de mogelijke
verdere stadia van de tekstgenese weergegeven. In dit deel van het apparaat zijn
alle verzen opgenomen, waarin:
a. correcties voorkomen die tijdens het afschrijven door de kopiist zelf zijn
aangebracht (Sofortkorrekture);
b. wijzigingen en toevoegingen van de corrector voorkomen, met uitzondering
van de aanwijzingen voor de voordracht in de linkermarge;
c. door de kopiist en/of de corrector interpunctietekens zijn geplaatst.
Het geformaliseerde deel van het apparaat kan gevolgd worden door een
beschrijvend deel. Dit beschrijvende deel bevat naast enkele toelichtingen op
plaatsen waar de tekstgenese ondoorzichtig is vooral paleografische aantekeningen.
Deze aantekeningen beperken zich tot de informatie die van belang kan zijn voor
een juiste interpretatie van het handschrift. Ook worden in dit deel van het apparaat
alle plaatsen vermeld waar de woordscheiding in de leestekst afwijkt van die in het
handschrift. Tenslotte zijn in dit deel van het apparaat evidente verschrijvingen van
de kopiist en/of de corrector vermeld; in de leestekst zijn deze door de editeur
gecorrigeerd.
In het geformaliseerde deel van het apparaat zijn de volgende aanduidingen en
tekens gebruikt:
KOP

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

COR

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

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

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

(KOP),COR

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

(...) of (---)

Zowel in het apparaat als
in de leestekst omsluiten
ronde haken plaatsen in
het handschrift met
onleesbare of weggevallen
letters of woorden. Kan het
aantal
weggevallen/onleesbare
letters (inclusief spaties)
gereconstrueerd worden,
dan wordt per letter tussen
de ronde haken een punt
geplaatst. Kan het aantal
weggevallen of onleesbare
letters niet meer
gereconstrueerd worden,
dan wordt de omvang van
het weggevallen deel bij
benadering door middel
van liggende streepjes
tussen de ronde haken
aangegeven: elk liggend
streepje staat voor drie à
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vier lettertekens, inclusief
de spaties.
|

|

Tekst tussen vertikale
strepen wordt
geëxpungeerd en
eventueel door nieuwe
tekst vervangen. Het
tekststadium waarin deze
expungering plaatsvindt, is
in de desbetreffende regel
van het apparaat
weergegeven: hier wordt
de nieuw toegevoegde
tekst vermeld of er staat,
als de geëxpungeerde
tekst niet door nieuwe
wordt vervangen, een
liggend streepje.

/

/

Tekst tussen schuine
strepen wordt
doorgestreept en
eventueel door nieuwe
tekst vervangen. Het
tekststadium waarin deze
doorhaling plaatsvindt, is
in de desbetreffende regel
van het apparaat
weergegeven: hier wordt
de nieuw toegevoegde
tekst vermeld of er staat,
als de doorgestreepte tekst
niet door nieuwe wordt
vervangen, een liggend
streepje.

[

]

Tekst tussen vierkante
haken wordt geëxpungeerd
en tevens doorgestreept
en eventueel door nieuwe
tekst vervangen. Het
tekststadium waarin deze
ingreep plaatsvindt, is in
de desbetreffende regel
van het apparaat
weergegeven: hier wordt
de nieuw toegevoegde
tekst vermeld of er staat,
als de weggehaalde tekst
niet door nieuwe wordt
vervangen, een liggend
streepje.

{

}

Tekst tussen accoladen
wordt geradeerd en
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eventueel door nieuwe
tekst vervangen. Het
tekststadium waarin deze
ingreep plaatsvindt, is in
de desbetreffende regel
van het apparaat
weergegeven: hier wordt
de nieuw toegevoegde
tekst vermeld of er staat,
als de weggehaalde tekst
niet door nieuwe wordt
vervangen, een liggend
streepje.
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÷

÷

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

<

>

Tekst tussen deze twee
symbolen staat in het
handschrift op de
versregel.
Tekst tussen deze twee
symbolen is in het
handschrift geplaatst
boven de versregel.
Tekst tussen deze twee
symbolen is in het
handschrift geplaatst onder
de versregel.

→

→

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

←

←

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

↑

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

↓

↓

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

-

Een liggend streepje
markeert het stadium van
de tekstgenese waarin een
tekstgedeelte is verwijderd.
De omvang van het
tekstdeel en de wijze
waarop de verwijdering
heeft plaatsgevonden
kunnen uit de
voorafgaande regel(s) van
het apparaat worden
afgeleid.

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

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

6. Register van personen en geografische namen
Elk deel van de editie van de Middelnederlandse cyclus Lanceloet-Queeste-Arturs
Doet bevat een register van personen en geografische namen die in de leestekst
voorkomen. Daarin zijn (gecursiveerd) ook de versnummers opgenomen waar de
persoon of locatie niet met de naam, maar op een andere wijze wordt aangeduid.
Daarenboven zijn bij de personages (gecursiveerd) ook de voornaamste plaatsen
opgenomen waar zij deel uitmaken van een groep, zonder expliciete vermelding
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van de naam. Tenslotte zijn in dit register anonieme personages opgenomen die in
meer dan één episode optreden.
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Tekst
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's-Gravenhage, KB, 129 A 10, fol. 16V (verkleind); Lanceloet, vs. 5662-5841.
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Korte inhoud van het voorafgaande
Enkele dagen na Pinksteren gaat Artur in de omgeving van Kameloet op jacht,
gevolgd door de koningin en vele jonkvrouwen, die door vier ridders worden begeleid.
Als een huilende ridder, die later Bohort zal blijken te zijn, de koningin wil ontvoeren,
binden achtereenvolgens Keye, Sagrimor en Dodineel de strijd met hem aan. Hij
stoot hen echter uit het zadel. Terwijl de vierde begeleider, Lanceloet, zich opmaakt
voor het tweegevecht, verschijnt een bejaarde jonkvrouwe, die hem dwingt haar te
volgen vanwege een oude belofte. Voordat Lanceloet haar volgt, steekt hij de
huilende ridder van het paard, waarbij hij zelf ernstig gewond raakt. De koningin
gaat met haar overgebleven begeleiders en de gewonde ridder naar een bron,
waarna zij Sagrimor en Dodineel eropuit zendt om eten te gaan halen. Beiden raken
in gevangenschap.
Terwijl Lanceloet de jonkvrouwe volgt, ontmoet hij een ridder, die het afgehouwen
hoofd van een andere ridder aan zijn zadelknop meevoert. Om een oude belofte in
te lossen, staat Lanceloet aan deze ridder, Griffoen, zijn wapenrusting af. Als Griffoen
even later langs de bron rijdt waar de koningin op Sagrimor en Dodineel wacht,
vreest zij dat hij Lanceloet verslagen heeft en dat het afgehouwen hoofd dat van
Lanceloet is. Keye wordt op onderzoek uitgestuurd en wordt door Griffoen gevangen
genomen. Terwijl Lanceloet en de bejaarde jonkvrouwe onderdak vinden op een
plaats waar zij zullen blijven tot Lanceloet hersteld is, keert de koningin met de
gewonde ridder terug naar Kameloet.
Aan het hof brengt Genevres verslag van de gebeurtenissen diepe verslagenheid
teweeg. Walewein besluit met negen ridders op zoek te gaan naar Lanceloet. Bij
het Zwarte Kruis gaan zij voor een week uiteen. In die periode worden Keye,
Sagrimor en Dodineel bevrijd, zodat op de afgesproken tijd dertien ridders
bijeenkomen bij het Witte Kruis. Omdat Lanceloet niet gevonden is, zetten de ridders
hun zoektocht naar hem ieder afzonderlijk voort. Het verhaal volgt eerst de
belevenissen van Walewein, om daarna de aandacht te richten op, achtereenvolgens,
Hestor, Ywein en Mordret. Als het verslag van de avonturen van Mordret afbreekt,
volgt de aankondiging dat de belevenissen van Agravein het onderwerp vormen
van het komende tekstgedeelte. (Lanceloet, vs. 1-5530; vgl. ook M (= editie-Micha)
II, LIII, 1 - LXIX, 23 en S (= editie-Sommer) IV, p. 301, r. 11 - p. 362, r. 31. Vs. 5531
correspondeert met M IV, LXX, 1 en S V, p. 3, r. 1.)
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5531 Davonture seget hier ter steden:+
5532 Alse Agraveyn was gesceden+
Van sinen gesellen, als gi horen
Mocht inden boec hier te voren,
Dat hi reet lange in dat lant,
5536 Dat hi gene avonture ne vant
+
Die te vertelne wardich si.
+
So waer hi reet vragede hi
Om niemare van Lancelote,
5540 + So dat hi reet al tote+
IX dagen so ende hi altoes sochte

+

F. 16R,a,51
5530

+

+

5535
mer

+

+

al
F. 16R,b

+

P/G

Davonture ] initiaal D, rood,
vier regels hoog, zwart
penwerk; vs. over twee
regels verdeeld, na seget
regelovergang.

5531

seget ] punt van corrector
na het woord als
versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs.
5590 (kol. b).
5532

KOP

COR

Alse
agraueyn
was

/wech/

gesceden

-
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Alse...
gesceden ]
vs. over
twee regels
verdeeld; na
was
regelovergang.
als gi ] de letters na de a
zijn door slijtage vrijwel
onleesbaar.

5533

5535

Hi reet lange in dat
lant

KOP

←dat←

COR

5540

So dat hi reet

KOP

al

COR

5541

KOP

(KOP),COR
COR

.IX.

/also/ tote
al

ende

dage
dage<n>

altoes
sochte

<.>
so

→hi→

sochte
] onder
h een
stipje.

W
5531 Davonture: ‘het verhaal’. 5533-34 horen Mocht: ‘hebt kunnen horen’. 5534
boec: ‘boek’ (zie toelichting). 5536-37 Dat... si: ‘terwijl hem niets (lett. “geen
gebeurtenis”) overkwam dat het vermelden waard zou zijn’. 5539 niemare van:
‘bericht over’. 5540-41 al tote IX dagen: ‘gedurende acht dagen’ (MNW 8, 608-9, bij
4b).

T
5531 In aansluiting op de vertelwijze in het origineel, waarin li contes de
vertelinstantie is, wendt de vertaler hier voor dat Davonture het verhaal vertelt. Vgl.
Inleiding, p. 117. 5532-33 Agravein, de tweede zoon van koning Lot en de broer
van Walewein, Gurrees en Gaheret, maakt evenals zijn broers deel uit van de groep
ridders die op zoek is naar de spoorloos verdwenen Lanceloet, maar bij de
beschrijving van de samenstelling van de groep van tien wordt hij niet met name
genoemd (vgl. J Bk. II, vs. 1713-28). De deelnemers aan de queeste zijn bij het
Witte Kruis ieder hun weg gegaan (vgl. J Bk. II, vs. 2890-2923). 5533-34 De wending
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tot de toehoorders komt ook voor in het Oudfrans. Vgl. Inleiding, p. 116, 118. Met
boec wordt wellicht verwezen naar de codex waaruit iemand voorleest.
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+

Lancelote die hi niet vinden mochte.
+
Hi quam gereden opten IXden dach
5544 Daer hi enen hogen berch sach
Ende hi reet daer wart tien tiden
Alse die over den berch wilde liden,
+
+
So dat hi gereden quam
5548 Anden vote vanden berge, dar hi vernam
In ene stat die scone was
Van bomen, ende sach enen pawelgoene in dat gras
Geslegen ende hi reet ten pawelgoene van sindale,
5552 Dat gerecht stont scone ende wale.+
Het sceen wesen van groter warden,
Gesayt van blomen ende van liebarden.
+
Opten appel sach hi staen

+

5540
ende

+

+

al
5545

+

+

5550

+

ende

P/G

5547

COR

5548

So dat

KOP

KOP

COR

al

[ daer ]
gereden quam
→hi→
hi vernam

Anden vote
vanden
berge
→dar→
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dar ] punt
van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
5609 (kol.
c).
5550

ende
sach

Van
bomen

KOP

(KOP),COR

in dat
gras

<.>
→.i.
pawelgoene→

COR

pawelgoene
] hs pl' of
pl'. ; in
het
eerste
geval
plaatste
de
corrector
achter
het
afgekorte
woord
een punt
als
versscheiding
t.o.v. vs.
5611
(kol. c).
5551

COR

5553

Ende

KOP

KOP

(KOP),COR

←geslegen←

reet ten
pawelgoene
van sindale
hi
Het sceen
wesen van
groter

warde

warde<n>

W
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5546 Alse... liden: (vrij) ‘om over de berg te gaan’. 5548 vote: ‘voet’; vernam: ‘zag’.
5549 In ene stat: lees Ene stat, ‘een plek’. 5549-50 die... bomen: ‘die fraai was
vanwege de (aanwezige) bomen’. 5550 pawelgoene: ‘tent’. 5551 Geslegen:
‘geplaatst’, ‘opgezet’; van sindale: ‘van een zijden stof’ (zie toelichting). 5552 gerecht:
‘opgesteld’. 5553 van groter warden: ‘zeer kostbaar’. 5554 Gesayt... liebarden:
‘bezaaid met (MNW 7, 33, bij 6) (afbeeldingen van) bloemen en leeuwen’. 5555
appel: appelvormige knop op de centrale paal van de tent.

T
5543-44 Het Oudfrans vermeldt dat A. bij een boswachter de nacht heeft
doorgebracht (vgl. Inleiding, p. 105). 5551-57 Uit de beschrijving van de tent valt op
te maken dat de bezitter, die Dryas zal blijken te zijn (vgl. vs. 5645-46), dit object
gebruikt om met zijn rijkdom te pronken. De grote tent (vgl. vs. 5578-79) is niet alleen
voorzien van een gouden draak, maar ook vervaardigd van een bijzonder kostbare
stof, sindael, in verschillende dessins.
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5556 Een vligende serpent sonder waen,
+
Wel ende subtiellike gewrach van goude.
+
Hi pensede dat hire varen soude,
Want sonder liede niet ne ware,
5560 Ende hi voer daer wart daer nare.
+
Tirsten dat hi daer es comen,
+
Hevet hi versien ende vernomen
Ene bare daer staen verdect,
5564 Met pellen ende met samite wel berect,
Ende hi sach dat daer tien stonden
Twee wiroec vate omtrent stonden
+
Ende VIII bernnende kersen toe.
5568 + Oec stonden daer II crucen doe,
Die ondiere waren (daer ne was geen
Selver ane noch diere steen),
Ende besiden der baren daer
5572 Sat een ridder die dreef mesbaer,+
Die tanscijn hadde verbonden
Te drien staeden van III wonden.
+
Daer sat oec ene joncfrouwe doe,
5576 Die geweent hadde alsoe

+

5555
ende

+

+

ende
5560

+

+

5565
ende

+

+

5570

+

al

P/G

Een ] hs Eeen; evidente verschrijving van
de kopiist.

5556

5560

Ende

KOP

voer daer wart
daer nare
hi

COR

5564

KOP

Met

pelle| lle | ende met
samite wel berect
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pelle<n>

COR

VIII ] hs viij ; geen punten ter weerszijden
van het cijfer.

5567

5569

KOP

Die ondiere

daer ne was
geen

ware<n><.>

(KOP),COR

III ] hs iij.; geen punt ter linkerzijde van
het cijfer.

5574

5576

ware

KOP

COR

Die geweent
hadde

soe
al

soe

W
5556 vligende serpent: ‘vliegende draak’ (vgl. voor de woordvorm vligende ook J
Bk. III, vs. 1106, 3832). 5557 subtiellike: ‘kunstig’; gewrach: ‘vervaardigd’ (gebruikelijk
is gewracht). 5559 Want... ware: ‘want er zouden vast mensen zijn’. 5562 Hevet...
vernomen: ‘zag hij’. 5563 Ene... verdect: ‘een lijkbaar, die daar bedekt stond’. 5564
Met... berect: ‘mooi opgemaakt met baarkleden en met fluweel’. 5566 omtrent: ‘bij’.
5567 toe: ‘bovendien’. 5569 ondiere: ‘niet kostbaar’. 5569-70 daer... steen: ‘zij waren
niet versierd met zilver of met edelstenen’. 5571 besiden: ‘naast’. 5572 die dreef
mesbaer: ‘die zijn verdriet uitte’. 5573 tanscijn: ‘het gezicht’. 5574 Te drien staeden:
‘op drie plaatsen’.
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+

5580

5584

5588

5592

5596

Dat si qualike mochte spreken.
Agravein es al tors gestreken
Int pawelgoene dat hi vant daer.
Hi groette den ridder daer naer
Ende hi seide: ‘Her ridder, here,
+
God geve u bliscap ende eere.
+
Mi dinke gi hebs te done nu,
Na dien dat ic mach sien ane u.’
+
Die ridder sprac: ‘Swiget vandien
Dat mi bliscap soude gescien.
+
Dan mochte niemen nu doen mere
Dan God selve, Onse Here,
Na dien dat met mi es gescapen.
+
Ic verloes gisteren alle bliscapen
Ende alle goede avonturen
+
Ende al tgeluc dat mi soude geburen.
+
Ic sach desen ridder slaen te doet,
Die hier leget, dats mijn rouwe groet.’
+
Agravein sprac: ‘Nu seget mi
Wine doet sloech ende twi
+
Ende waer hi geslaegen was.

+

5575

+

5580
want

+

+

ende

+

5585

+

want

+

5590
want

+

+

ende

+

5595

P/G

ridder ] hs riderder;
evidente verschrijving van
de kopiist.

5580

5581

Ende hi seide

KOP

(KOP),COR
5587

her
Dan mochte niemen
nv doen mere

KOP

COR

her| e | ridder
here

{ ... }
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COR

5591

Ende alle
goede

KOP

auonture<n>

COR

5592

KOP

COR

auonture

Ende

al[ le ] tgeluc gebure
dat mi soude
al

gebure<n>

geburen ] b
is
dichtgelopen.

W
5577 qualike: ‘nauwelijks’. 5578-79 Agravein... pawelgoene: ‘A. is met paard en al
de tent binnengereden’. 5583 Mi... nu: ‘het komt me voor dat u dat (nl. vreugde en
eer) nodig hebt’. 5584 Na dien dat: ‘zoals’, ‘voor zover’. 5587 Dan < Dat + en; Dan...
mere: ‘dat zou niemand nu nog kunnen schenken’. 5589 Na... gescapen: ‘zoals het
met mij is gesteld’, ‘gezien mijn toestand’. 5590 verloes: ‘verloor’. 5591 alle goede
avonturen: ‘alle voorspoed’. 5592 dat... geburen: ‘dat mij ten deel zou vallen’. 5593
slaen te doet: ‘doodgeslagen worden’. 5594 dats... groet: ‘hetgeen mij zeer bedroeft’.
5596 twi: ‘waarom’.
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5600

5604

5608

5612

5616

Ic wille u wel seker doen das:
Ic sal over hem doen wrake
Op dine sloech, es dat sake
+
Dat man es daer ic jegen mach
+
Bi redenen vechten op enichgen dach.
+
Es hi sulc dat ic jegen hem
Niet sculdich te vechtene bem,
Ic sal u daer af doen hebben bate
So hogelike na sinen state
+
Dat gise bi redenen wel sonder waen
Ende sonder begrijp sult moegen ontfaen.’
Hi seide: ‘Ic salt u seggen dan,
Mar gine sulter niet winnen an
Wildi dit bestaen te doene,
+
Niet meer dan wan die gone
Die enen andren ridder bestoet
Te wrekene als gi desen doet.
Mar na dat gijt wilt, ic sal
U hier die waerheit seggen al.
+
Daer na neemt met uwer herten raet

+

F. 16R,c
5600
+
ende
+

+

5605

+

5610

+

5615

P/G

5598

Jc wille

KOP

→v→

COR

5600

Dine sloech es dat
sake

KOP

COR

5607

KOP

←op←
Dat gise bi

redene

wel sonder
waen

redene<n>

KOP,COR

5613

wel seker
doen das

Die ] onder ie een stip.
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enen ] onder de eerste
letter een inktvlek.
5616

die ] eerste letter valt
gedeeltelijk weg in
wormgaatje (vgl. de aant.
bij vs. 5676).

W
5598 Ic... das: ‘ik verzeker u’, ‘ik sta er voor in’ (MNW 7, 931, bij 3). 5599-5600 Ic...
sloech: ‘ik zal hem wreken op degene die hem doodde’. 5600-02 es... dach: ‘als hij
(d.i. de moordenaar) iemand is tegen wie ik ooit (op een gegeven moment?) in alle
eer kan vechten’. Agr. kan doelen op de status van zijn toekomstige tegenstander,
die nog niet ter sprake is gekomen, of op diens identiteit (A. zal niet vechten tegen
een andere ridder van de Tafelronde). 5603-08 Es... ontfaen: ‘als ik niet tegen hem
behoor te strijden, zal ik ervoor zorgen dat u een schadeloosstelling ontvangt, die
zozeer in overeenstemming is met zijn (d.i. de gedode ridders) aanzien, dat u haar
in alle eer en zonder (kans op) verwijten zult kunnen aanvaarden’. 5610 gine... an:
‘u zult er geen voordeel van hebben’. 5611 bestaen te doene: ‘op u nemen’. 5612
die gone: d.i. de gedode ridder. 5613-14 Die... wrekene: ‘die op zich nam een andere
ridder te wreken’. 5615 na dat: ‘omdat’. 5617 neemt... raet: ‘ga bij uzelf te rade’.
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5620

5624

5628

5632

Wat u hier af te doene staet.
Hets waer, dese ridder die hier doet
Geslagen leget, dats mijn jamer groet,
Was mijn broeder, ende na mijn menen
+
Hiltmenne over den besten enen
Vanden ridders die binnen Logers waren.
Hi quam eergistren hier gevaren
Ende hi was comen in die vart
Te varne te Arturs hove wart
+
Ende daer hi genen berch op reet,
Die der Keytiven Berch heet.
(Ende hi heet wel met rechte alsoe,
Want daer ne coemt niemen toe,
Hine doet daer an sotheit groet,
+
Bedi men slaetse daer alle doet.)
Ende als mijn broeder quam bet naer
Ende ic met hem, wi vonden daer
Dryas den Fellen, die doet sloech desen

+

5620

+

5625

+

5630

P/G

5620

Geslagen leget
dats

KOP

iamer groet
→miin→

COR

mijn ] door
slijtage slecht
leesbaar;
transcriptie is
niet geheel
zeker.
5627

KOP

Ende daer

KOP,COR

5634

KOP

÷(..)÷ genen berch
op reet
<hi>

Ende ic met hem

wi| e | vonden daer
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wi

COR

5635

KOP

Dyas

KOP,(COR)

D

r

den fellen die doet
sloech desen
yas

sloech ] tussen e en
c bevindt zich een
gat in het
perkament (vgl. de
aant. bij vs. 5695),
waar de kopiist
omheen heeft
geschreven.

W
5618 te doene staet: ‘moet doen’. 5620 dats... groet: ‘tot mijn grote droefenis’.
5622-23 Hiltmenne... waren: ‘beschouwde men hem als een van de beste ridders
van L.’. 5625-26 hi... wart: ‘hij was op weg naar Arturs hof’. 5627 Ende... reet: ‘en
hij reed toen die berg op’. 5628 der Keytiven Berch: ‘Berg van de Rampzaligen’.
5630 toe: ‘naar toe’. 5631 Hine: ‘of hij’. 5633 bet naer: ‘dichterbij’. 5635 den Fellen:
‘de Wrede’.

T
5623 Logres is het koninkrijk van Artur. 5626 Het verhaal vermeldt niet waarom de
ridder op weg was naar Arturs hof. Wellicht hield zijn reis verband met de
wraakoefening die hij op zich had genomen (vgl. vs. 5612-14). 5628 De Keytiven
Berch wordt hier voor het eerst vermeld in het verhaal (vgl. M IV, LXX, 4 en S V, p.
4, r. 20: Tertre as Chaitis). 5635 Dryas den Fellen wordt hier voor het eerst in het
verhaal vermeld (vgl. M IV, LXX, 4 en S V, p. 4, r. 22: Druas le Felon).
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5636 Ridder eer hi gewapent mochte wesen.
+
Ende mi selven so wonde hi,
Als gi sien wel moeget ane mi,
Ende hadde mi doet geslegen also,
5640 Mar dat ic hem ontvloe,
Ende dese joncfrouwe die gi hier siet.’
+
+
Acgraveyn seide: ‘Weetti iet
Hoe dese lichame quam tote hier toe?’
5644 + Die ridder antworde hem doe:
‘Dryas knapen brochten hier sonder waen,
Ende heeft hier dit pawelgoene doen slaen
+
Ende om diemen daer boven doet slaet al,
5648 Datmense al hier graven sal.’
+
Acgravel antworde: ‘Here,
Die ridder es fel ende wreet sere,
Die de ridders daer omme doet slaet
5652 Dat si den berch liden sonder ander mesdaet.+

+

5635

+

ende
5640
+
ende
+

+

5645

+

ende

+

5650

P/G

5637

mi ] vóór het woord boven de regel een
inktvlek, die veel van de letter i wegheeft.

5638

Als ] vóór het woord een inktvlek.

5640

Mar ] eerste letter door slijtage moeilijk
leesbaar; afkortingsteken vrijwel niet
meer te zien.

5643

Hoe dese
lichame quam

KOP

→tote→

COR

5645

hier toe

KOP

Dryas knapen

brochten| t | hier
sonder waen
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KOP,COR

5647

KOP

COR

brochten
Ende

diemen daer
bouen doet
slaet al
→om→

om ] gezien de
zinsconstructie
na de correctie
lijkt het
waarschijnlijk
dat de corrector
de bedoeling
heeft gehad
Ende door om
te vervangen.
Hij heeft echter
nagelaten Ende
door te strepen
en/of te
expungeren.
5652

si den ] in hs aaneengeschreven.

W
5639 also: ‘eveneens’. 5640 Mar... ontvloe: ‘als ik hem niet was ontvlucht’. 5642 iet:
‘soms’. 5645 brochten: ‘brachten het’. 5646 Ende heeft: subject niet uitgedrukt, uit
het zinsverband blijkt dat Dryas wordt bedoeld (vgl. Stoett par. 5g). 5647 Ende om:
Ende expletief (vgl. ook P/G). 5648 Datmense: ‘opdat men hen’; graven: ‘begraven’.
5649 Acgravel: verschrijving voor Acgravein (vgl. ook vs. 6054). 5652 Dat... mesdaet:
‘dat zij de berg over trekken zonder verder iets te misdoen’.

T
5636 De vermelding dat de ridder gedood werd eer hi gewapent mochte wesen
wekt bevreemding. Blijkbaar hield de ridder geen rekening met een vijandige
ontmoeting, hoewel hij zou kunnen verwachten dat hij door een ridder aangevallen
zou kunnen worden gedurende zijn reis. Vgl. ook M IV, LXX, 4: ‘ainz qu'il poïst estre
armez’ (zie ook S V, p. 4, r. 23).
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5656

5660

5664

5668

5672

Ende nembermee ne helpe mi Onse Here
Ocht ic finiere nembermeere
Eer ic tier stede comen ben
Daer ic wane vinden hem,
+
Ende vindickene, ic sal
Jegen hem vechten, hebbics geval.
Ic salne doet slaen, ocht hi mi,
Op dat hi so wreet ende fel si
Alse gi mi hebt doen verstaen.’
+
‘God die moet u wel doen vergaen,’
Sprac die ridder, ‘ende moeter u meerre bliscap af
Geven dan hire mi af gaf,
Ende haddi minen raet gedaen,
Gine wart daer niet gegaen
+
Om die vrese die icker ane sie nu.
Mar here, ene sake so radic u:
Ocht u God der eren jan
Dat gi boven coemt vanden man,
Sijt in hoeden daer af te voren
+
Dat gi in enen yvorinen horen
Die een naen hout ne blaset niet
In gere maniere, wats soes gesciet.’

+

5655

+

F. 16V,a

+

5665

+

5670

P/G

5663

Ende moeter v
meerre bliscap af

KOP

COR

←sprac die ridder←
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ridder ] hs rd' of rd'.;
in het eerste geval
fungeert de punt als
interpunctieteken;
punt voor dit woord
wellicht onderdeel
van de abbreviatuur
of woordscheiding
t.o.v. die
raet ] onder t een inkstip.

5665
5667

KOP

Om die
vrese

COR

die| re |

icker ane
sienv

die

icker

sie nu ] in hs
aaneengeschreven.
5668

KOP

Mar
→here→

COR

5673

ene sake so
radic v

naen ] hs naeen; evidente
verschrijving van de
kopiist.

W
5653-54 Ende... nembermeere: ‘en moge Onze Heer mij nooit meer bijstaan als ik
het ooit opgeef’ (vgl. voor finiere MNW 2, 810 en 813 en 9, 1672; vgl. ook M IV, LXX,
4: finerai). 5655 ben: lees i.v.m. het rijm bem. 5658 hebbics geval: ‘als ik geluk heb’.
5660 Op dat: ‘indien’; si: ‘zou zijn’. 5661 hebt doen verstaen: ‘hebt verteld’. 5662
God... vergaen: ‘moge God het goed voor u laten aflopen’. 5665 Ende: ‘maar’. 5667
die vrese: ‘het gevaar’. 5669-70 Ocht... man: ‘als God u de eer van de overwinning
op deze man schenkt’. 5671 Sijt... voren: ‘wees daarvoor (nl. vs. 5672-74) vooral
(of: bij voorbaat) op uw hoede’. 5673 naen: ‘dwerg’.
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+

5676

5680

5684

5688

5692

Agravein sprac ten ridder dan:
‘Wat vresen so leget dar an
+
Datmen blaest dien horen?’ Hi seide saen:
‘Here, ic saelt u doen verstaen.
Here, hets waer ende ic geloefs wel
Dat Dryas, die wreet es ende fel,
Over den berch ob ander side
+
Heeft enen broeder nu ten tide,
Die over den besten es becant
Diemen weet iewerinc int lant.
+
Het ne sijn gene II ridder sekerlike
So starc in al erderike,
+
Hine soude jegen hem beden
Houde vechten in allen steden.
Ende dese II brodere sijn over een
Daer af gedraegen onder hem tween,
Waer dat sake dat verwonnen ware
+
Die riddre vanden berge, dat dare
Die ander ridder, also houde

+

+

ende
here
+
5675
+

+

5680

+

want

+

5685

+

5690

P/G

5675

Agrauein sprac | e |en ridder
dan

KOP

ende

COR

5676

Wat vresen

KOP
COR

t

here

en

leget dar an
→so→
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an ] onder
de tweede
letter een
wormgaatje
(vgl. de
aant. bij vs.
5616).
5677

KOP

Datmen
blaest dien
horen

hi seidesaen

<.>

COR

seide saen ]
in hs
aaneengeschreven.
Here ] inktvlek in
linkermarge.

5679

ende ] boven eerste letter
een stip.
soude jegen ] in hs
aaneengeschreven.

5687

5689

KOP

Ende dese
→.ii.→

COR

5692

brodere sijn
ouer een

Die riddre ] in hs
aaneengeschreven.

W
5676 leget dar an: ‘is eraan verbonden’. 5677 Datmen: ‘als men’. 5678 doen verstaen:
‘vertellen’. 5681 Over... side: ‘aan de andere kant van de berg’. 5683 over... becant:
‘bekend staat als de beste (ridder)’. 5684 iewerinc: ‘ergens’. 5685 Het ne sijn gene:
‘er zijn geen’; ridder: gebruikelijk is ‘riddere’ of ‘ridders’ (vgl. ook Van Loey I, par.
12β). 5687-88 Hine... steden: ‘of hij zou graag tegen hen beiden vechten, waar dan
ook’. 5689-90 over een [...] gedraegen: ‘overeengekomen’. 5691 verwonnen:
‘overwonnen’. 5693 also houde: ‘zodra’.
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5696

5700

5704

5708

Als die horen luidde, comen soude.
Aldus mochte daer qualike iemen
Comen, hine moeste sterven sniemen.
+
+
Dit hebbic u vertelt, bedi
Ocht gi biden naen coemt, dat ghi
U moeget hoeden van desen.’
+
Agraveyn sprac: ‘Ic wouder nu wesen.’
Acgraveyn porrede metter vart
+
Ende vor recht ten berge wart,
+
So dat hi opten berch quam,
+
Daer hi ene fonteyne vernam
Ende enen ridder, dat suldi weten,
Wel gewapent ende op geseten
+
Ende ene glavye in die hant,
Die sprac tote Agraveine thant:
‘Ridder, bi wies orlove siedi
Op minen berch gecomen ende vor mi?’
+
Agraveyn sprac: ‘Dertet u,

+

ende
5695

+

+

ende

+

5700
al
+
al
+

+

5705

+

ende

P/G

Aldus ] onder het woord
een gat in het perkament
(vgl. de aant. bij vs. 5635).

5695

5697

COR

5698

KOP

COR

vertelt bedi

Dit hebbic

KOP

ende
Ocht gi
biden

v
coni/n/÷c÷
dat
→naen→ co e m<t>

hi
g

hi

naen ] de
corrector
plaatste
na het
woord
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een punt
als
versscheiding
t.o.v. vs.
5758
(kol. b).
coemt ]
de
corrector
heeft ni
(in
coninc)
als m
gelezen.
Acgraveyn ] initiaal A,
blauw, 2 regels hoog, rood
penwerk; inktvlek in
linkermarge.

5701

5710

KOP

Op

Agraueyn
sprac

KOP

COR

b| o |rch comen

vor mi

mine<n> b e rch comen
ge
ende

COR

5711

mine

ende

deret
der

v
t

et

W
5694 luidde: ‘klonk’. 5695 qualike iemen: ‘nauwelijks iemand’. 5696 sniemen:
‘spoedig’. 5697-98 bedi Ocht: ‘voor het geval’. 5700 Ic... wesen: ‘ik zou er nu (al)
willen zijn’. 5701 porrede metter vart: ‘reed snel weg’. 5702 vor: ‘reed’, vormvariant
zonder e komt meer voor (vgl. bijv. J Bk. II, vs. 887). 5704 fonteyne: ‘bron’. 5706 op
geseten: ‘te paard’. 5707 glavye: ‘lans’. 5709 bi wies orlove: ‘met wiens toestemming’.
5711-12 Dertet... nu: ‘als het u mishaagt, wreek het dan nu als u kunt’ (vgl. MNW
1, 1153, bij 3 voor betertet).

T
5701-02 De vertaling vermeldt niet dat A. afscheid genomen heeft, zoals de Lancelot
en prose meedeelt. Vgl. Inleiding, p. 109.
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5712 So betertet ofgi moeget nu.’+
+
Dander sprac: ‘Bi mire trouwen,
Ic waent so betren dat u sal rouwen.’
+
Agravein sprac: ‘Haer ridder, here,
5716 Hoet u jegen mi nu mere.’
+
+
Dander sprac al dies gelike.
Si trocken op hare orse haestelike,
Alse die op starke orse saten,
5720 Wel gewapent utermaten.
+
Elc quam op andren thant,
+
Die glavien gesonken in die hant,
Die scilde gevoeget jegen die borste,
5724 Ende vergaderden sonder vorste,
+
Dattie scilde spleten tier uren
Ende si daeden die halsberge scuren,
+
Dat si metten glavyen al naect
5728 Beide gader waren geraect,
Mar sine hadden gene doet wonden.

+

5710
ende

+

+

ende

+

ende
5715

+

+

ende
F. 16V,b

+

+

also

+

5725

P/G

5712

So

KOP

betret
bet e r t et

COR

5713

trouwen ] o is
dichtgelopen.

5714

rouwen ] o superscript.

5715

KOP

ofgi moeget
nv

Agrauein sprac her| e | ridder
here
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ende

COR

5725

Dattie scilde
spleten tier

KOP

a

er

vre
vre<n>

also

COR

5726

h

Ende sidaeden scure
die halsberge

KOP

scure<n>

COR

si daeden ] in
hs
aaneengeschreven.
5729

wonden ] hs wonden; de
tilde is door de corrector
geaccentueerd.

W
5713 Bi mire trouwen: ‘op mijn woord van eer’. 5714 Ic... rouwen: ‘ik zal het zo
wreken dat het u zal spijten’. 5715 Haer: vormvariant van here (vgl. MNW 3, 12 en
3, 359). 5716 nu mere: ‘vanaf nu’. 5718 trocken op hare orse: ‘spoorden hun paarden
aan’ (deze bet. van ‘optrecken’ vindt men in het MNW (5, 1889-1891 en 8, 667-680)
niet precies terug, maar vgl. 5, 1891 bij 2 en 8, 674 bij 2). 5722 gesonken:
‘horizontaal’. 5723 gevoeget: ‘geplaatst’, ‘geklemd’. 5724 Ende... vorste: ‘en zij
stoten onmiddellijk op elkaar’. 5726 si... scuren: ‘zij vernielden de borstharnassen’.
Een halsberch bestaat uit ijzeren ringetjes, die kunnen breken, zodat er gaten in
het ijzerwerk komen. 5727 al naect: ‘geheel onbeschermd’. 5729 Mar... wonden:
‘maar zij waren niet dodelijk gewond’.
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5732

5736

5740

5744

Die ridders waren starc tien stonden
Ende die perde van groter machte.
+
Si braken ontwe die scachte
Ende onderhorten hem metten scilden
Dat ne, wilden si ocht ne wilden,
Beide gader al met allen
Ter erden neder gewont mosten vallen.
+
Si stonden beide op metter vart
Ende toegen haestelike hare zwart
Ende ne maecten tier stont
Geen gelike dat si waren gewont.
Nochtan was Dryas dene side
+
Dorsteken te dien tide,
Mar hine hadde gene vrese vander doet.
Elc liep op andren met nide groet.
Elc sloech met nide op den andren soe
Dat tfier uten helmen spranc doe
+
Ende die scilde braken. Die strijt

+

5730

+

5735

+

5740

+

5745

P/G

5730

Die ridders waren
starc tien

KOP

stonde<n>

COR

5736

KOP

COR

stonde

Ter erden

ne| g |er
gewont
ne

d

vallen
er

→mosten→
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mosten ]
punt van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
5796 (kol.
c).
5738

Ende toegen
haestelike hare

KOP

(KOP),COR

wart
<z>

wart

hare zwart ]
punt als
woordscheiding
tussen deze
woorden.
5741

Nochtan

KOP

÷d÷as bryas dene
side
<w>as

KOP

Dryas ] hs bryas;
evidente
verschrijving van de
kopiist.
5742

Dorsteken ] hs Dor steken

5744

groet ] de eerste letter is door slijtage
grotendeels verdwenen.

5745

den

COR

5746

Dat tfier vten

KOP

helme

spranc doe

helme<n>

COR

5747

andren soe

Elc sloech met
nide op

KOP

KOP

Ende die scilde braken
die strijt

W
5731 machte: ‘kracht’. 5732 ontwe: ‘in tweeën’; scachte: ‘lansen’. 5733 onderhorten
hem: ‘botsten tegen elkaar’. 5734 Dat... wilden: ‘dat zij, of zij wilden of niet’ (Dat ne:
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lees Dat se). 5735 al met allen: ‘geheel en al’, d.w.z. met paard en al. 5738 toegen:
‘trokken’. 5739-40 Ende... gewont: ‘en lieten toen niet blijken dat zij gewond waren’.
5744 Elc... groet: ‘zij vielen elkaar met grote felheid aan’. 5746 tfier: ‘het vuur’, ‘de
vonken’.
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5748 Durde also toter vespertijt.
Har negeen en hadds so sijn gevoech,
Hine hadde bloets verloren genoech,
Mar Agraveyn was tien tide
5752 In tscoenste bleven vanden stride,+
Bedi dander was sere gewont doe
Ende Agraveyn dreven emmer toe
Daer hi woude, achter ende voren.
5756 Hi hadde so vele bloets verlore
+
Dat hi cume mochte gestaen.
Agraveyn trac hem den helm af saen
Ende sloegen soe metten swerde
5760 Dat hi vallen moeste op derde
Ende sprac: ‘Geeft u op, hets tijt,
+
Ende lyet dat gi verwonnen sijt.’
+
Dryas hief thoeft op tier stont,
5764 Die toter doet was gewont.
+
Hi sach tswert boven hem verheven
Om hem te nemene sijn leven.
+
Nochtan was hi so vol felheden

+

5750

+

5755

+

5760
ende

+

+

ende

+

5765

P/G

5749

Har negeen

KOP

en

COR

dander ] onder tweede d een stip.

5753
5762

hadds so sijn
geuoech

Ende lyet

KOP

da÷r÷ gi verwonnen
sijt
da<t>

KOP

5764

KOP

/Als hi/ toter doet was
gewont

COR

←die←
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W
5748 vespertijt: ‘einde van de middag’ (omstreeks zes uur). 5749 Har... gevoech:
‘geen van hen ging het zo voorspoedig’ (vert. Verdam, MNW 2, 1815; hadds < hadde
des). 5752 In... stride: ‘aan de winnende hand’ (lett. ‘had het beste van de strijd
gekregen’). 5754-55 Ende... voren: ‘en Agr. joeg hem voortdurend op, waarheen
hij maar wilde’. 5756 verlore: lees verloren. 5757 cume: ‘nauwelijks’. 5762 lyet:
‘erken’. 5767 felheden: ‘verdorvenheid’.

T
5748 In plaats van tot vespertijt, het einde van de middag, vermeldt het Oudfrans
dat het tweegevecht duurde tot tierce, negen uur 's ochtends (M IV, LXX, 7 en S V,
p. 5, r. 32). De chronologie wordt in het Middelnederlands door deze wijziging
enigszins verstoord (vgl. vs. 5888). 5758-60 In de Lancelot en prose gaat A. zich in
deze scene te buiten aan nodeloos geweld. Vgl. Inleiding, p. 109-110.

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

211
5768 Dat hi eer woude tier steden
Sterven dan bidden genaden
Hem daer hi af was verladen,
+
So dat hi hem enen slach gaf
5772 Dat hem dat thoeft vloech af.+
Agraveyn nam dat hoeft daer nare
Ende hinct an terdsoen biden hare.
+
Hi sat op tpart ende voer thant
5776 Int pawelgoene daer hi die bare vant,
+
Ende witte moneke vant hi daer mede,
Die comen waren te diere stede
Om te gravene den doden man.
5780 + Agraveyn sprac dus den ridder an:
+
‘Neemt hier sridders hoeft, ic salt u geven,
+
Die uwen broeder nam sijn leven.’
+
Als hijt hadde, hi sprac na desen:
5784 ‘Die ziele moete vermaledijt wesen
Daer dit hoeft toe horde, bedi
Hi hevet in so groten rouwe bracht mi
+
Dat hi mi sal ewelike duren.’

+

al
5770

+

+

ende

+

5775

+

ende
here
+
F. 16V,c
+
ende
+

+

5785

P/G

5770

KOP,COR

5772

<.>
Hem dat thoeft
vloech af

KOP

COR

5774

KOP

daer hi af
was
verladen

Hem

KOP

←dat←
Ende hinct
an

tersoen

biden hare
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ter d soen

COR

5781

geven ] het woord is
omlijnd onder salt u
geschreven.

W
5768-70 Dat... verladen: ‘dat hij daar liever wilde sterven dan degene door wie hij
in het nauw was gebracht om genade smeken’. 5771 hi: d.i. Agravein. 5772 dat
thoeft: lees dat hoeft. 5774 terdsoen: ‘de zadelboog’. 5775 sat op: ‘steeg op’. 5777
witte moneke: monniken in een wit ordekleed (het betreft wrsch. leden van de
Cisterciënzer orde). 5778 comen: vgl. voor het ontbreken van g(h)e Van Loey I, par.
52d en W.J.J. Pijnenburg, ‘De Mnl. ghe-loze participia’, in TNTL 98 (1982), p.
104-116. 5779 gravene: ‘begraven’. 5784 Die... wesen: ‘moge de ziel vervloekt zijn’.
5787 hi: verwijst naar rouwe, dat mannelijk en vrouwelijk kan zijn (vgl. MNW 6,
1651); duren: ‘bijblijven’ (MNW 2, 469-470, bij 1d).

T
5779 Het lijkt waarschijnlijk dat de dode ridder niet ter plekke begraven zal worden,
maar meegenomen zal worden naar het klooster van de monniken om daar in
gewijde aarde te worden begraven (vgl. M IV, LXX, 8: ‘les freres d'une blanche abaie
qui en voloient le cors porter por enfoïr’; zie ook S V, p. 6, r. 3-4).
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5788

+

Hi seide Agraveyne tier uren:
‘Groeten danc, gi hebt dore mi, here,
Gedaen, dat ic moet emmermere
Tallen daegen wesen u man.
5792 Here, segt mi uwen name, dat ic dan+
Wete te seggene sonder waen
Wie mi dese doeget hevet gedaen
Als ic weder come in mijn lant.’
5796 Agraveyn antworde thant.
+
‘Agravein,’ seide hi, ‘es die name mijn.’
+
Dander seide: ‘Wel moetti comen sijn.
Ic minne u meer dan te voren, bedi
5800 Gi sijt Waleweins broeder, die mi
Sulke doeget heeft gedaen dat ic sal
+
U goeds jonnen mijn leven al

+

mer

+

5790

+

5795
ende

+

+

5800

P/G

5788

COR

5792

Hi seide | t |

KOP

KOP

mer

agraueyne

Here segt

vwe

5797

KOP

mi
Agrauein
seide

KOP

es die name
mijn
hi

COR

5801

name dat
ic dan

vwe<n>

(KOP),COR
COR

agraueyne tier
vren

Sulke
doeget heeft
gedaen

dat ic sal
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<.>

COR

5802

KOP

/Hem/ goeds ionnen
mijn leuen al

COR

←v←

W
5789 Groeten danc: ellips van onderwerp en gezegde is niet ongewoon (vgl. MNW
2, 62 en Stoett par. 213); hebt: ‘heeft het’ (nl. het doden van Dryas); dore: ‘terwille
van’. 5790-91 dat... man: ‘zodat ik voortaan altijd uw dienaar behoor te zijn’. 5792
dat: ‘zodat’. 5794 dese... gedaen: ‘deze dienst heeft bewezen’. 5798 Wel... sijn:
‘wees welkom’. 5800 die: verwijst naar W. of naar A. (zie toelichting). 5802 goeds
jonnen: ‘het goede toewensen’ (vgl. MNW 5, 838).

T
5800-02 In de Lancelot en prose vermeldt de ridder dat W. hem een dienst heeft
bewezen, hetgeen overigens niet eerder in de roman is beschreven (vgl. M IV, LXX,
9 en S V, p. 6, r. 14-16). De vertaling is dubbelzinnig: die in vs. 5800 kan zowel op
W. slaan als op A. (Waleweins broeder). De corrector interpreteerde kennelijk die
als een verwijzing naar A., zodat hij Hem in vs. 5802 in U wijzigde.
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Ende magic, ic sals danken u
5804 Vanden dienste die gi mi daedt nu.’
Agravein sciet van hem metter vart
Ende reet weder ten berge wart
+
Ende als hi opten berch quam,
5808 Vant hi dar ene joncfrouwe ende vernam
Ende enen naen mede beneven
Den doeden lichame ende si dreven
Wonderlike groet mesbaer
5812 Ende hi voer verdelike al daer+
Om te wetene wat daer ware.
+
Die naen sprac te hem daer nare:
‘Haer ridder, wouddi in desen horen
5816 Blasen datmen mochte horen,
+
Ic soude seggen dat ware coenhede.’

+

5805

+

5810

+

ende

+

5815

P/G

5804

Vanden dienste
diegi

KOP

daedt nv
mi

COR

die gi ] in hs
aaneengeschreven.
Agravein ] initiaal A, rood, 4 regels hoog,
zwart penwerk.

5805

5806

KOP

COR

Ende reet

ten
weder

[ kerchoue ]
wart
→berge→
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berge ] de
corrector
plaatste na
het woord
een punt die
geen functie
lijkt te
hebben.
5807

KOP

Ende

als

COR

5808

opten berch
quam

als[ o ]
hi

ene ioncfrouwe
ende vernam

Vant hi

KOP

→dar→

COR

dar ] de
corrector
plaatste na het
woord een punt
die geen
functie lijkt te
hebben.
5810

<:>

COR

5811

Wonderlike

KOP

/so/

groet mesbaer

-

COR

5815

ende si dreuen

Den doeden
lichame

KOP

KOP

Her| e | ridder wouddi in
desen horen

COR

H

a

er

W
5803 magic... u: ‘als ik kan, zal ik u ervoor belonen’. 5808 Vant [...] ende vernam:
‘vond en zag’. 5809 beneven: ‘naast’. 5810 Den doeden lichame: d.i. het lijk van
Dryas. 5810-11 ende... mesbaer: ‘en zij uitten buitengewoon grote smart’. 5812
verdelike: ‘snel’. 5815 Haer: vormvariant van here, vgl. aant. bij vs. 5715. 5816
datmen: ‘zodat men hem (de hoorn)’. 5817 coenhede: ‘een moedige daad’.

T
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5814 Het Oudfrans vermeldt hier opnieuw (vgl. vs. 5671-73) dat de dwerg een
kostbare hoorn van ivoor bij zich draagt. Vgl. Inleiding, p. 80.
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+

5820

5824

5828

5832

Agraveyn antworde tier stede:
‘Gef hare, ic sal blasen eer du mi
Over gelovich houds daer bi.’
Hi nam ende blies den horen
+
Datmen ene half mile mochte horen.
+
Die ridders vanden lande wisten al bloet
Bi den blasene dat Dryas was doet.
Hem wondrets ende si seiden saen
Hi hadde groete daet gedaen
+
Die Dryas doet sloech, ende nochtan hi
Ne was noch niet quite daer bi,
Bedi hi moeste vechten jegen
Dryas broeder, dien hi hadde verslegen,
Die virewarf also starc was
+
Alse hadde geweest Dryas.
Vele waser blide van Dryas doet
Om sine hovardichede groet,

+

ende

+

5820
ende

+

+

5825

+

5830

P/G

5819

5825

KOP

KOP

G[ a ]f hare ic sal blasen
eer du mi

COR

G

KOP

COR

f
ende si seiden
saen

Hem wondrets
<

COR

5827

e

>
nochtan hi

Die dryas doet
sloech
<

>

ende

W
5819 Gef hare: ‘geef hier’. 5819-20 eer... bi: ‘voor jij mij om die reden als lafhartig
beschouwt’. 5822 ene half mile: ‘over een afstand van een halve mijl’. 5823 al bloet:
‘zeker’. 5825 Hem wondrets: ‘zij verbaasden zich erover’. 5827-28 ende... bi: ‘maar
toch was hij er daarmee nog niet van af’. 5830 dien... verslegen: heeft
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vanzelfsprekend uitsluitend betrekking op Dryas. 5831 virewarf: ‘vier keer’. 5833
Vele waser: ‘velen (vele ridders) waren daar’. 5834 hovardichede: ‘hoogmoed’.

T
5819 Het tutoyeren van de dwerg, dat vaker voorkomt in de tekst (vgl. vs. 7770,
8798), geeft waarschijnlijk aan dat A. de dwerg als een minderwaardige
gesprekspartner beschouwt. Vgl. voor het tutoyeren F. Lulofs, ‘Over het gebruik van
du in de Reynaerd’, in TNTL 83 (1967), p. 241-273. 5820 De vertaler heeft hier de
wisseling van spreker die in zijn origineel voorkwam vermeden. Vgl. Inleiding, p. 87.
5834 De Lancelot en prose vermeldt Dryas' wreedheid als oorzaak van de vreugde
over zijn dood. Vgl. M IV, LXX, 11 en S V, p. 6, r. 33.
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Mar Dryas broeder Sornahan
5836 Was drove ende als een verwoet man
+
Was hi ende buten sinen gedochte,
+
So datten niemen vertroesten ne mochte.
+
In dinde sprac hi: ‘Ic en begere
5840 Niet langer te levene nu mere
Na dien dat mijn broeder doet es,
+
+
Ne neem ic gene wrake des.’
Altehant hi uten bedde spranc,
5844 Daer hi siec in hadde gelegen lanc,
Ende eyschede sine wapine saen.
+
Sijn sone quam tote hem gegaen,
+
Die een scone jongelinc was sere.
+
5848 Hi seide: ‘Ay genaden here,
Het es meer dan II maent leden
Dat gi hebt in siecheden
Gelegen ende hebt binnen desen
5852 Al tote op die doet gewesen+
Ende gi hebt oc heden gelaeten bloet
In beiden armen, siet wat gi doet.

+

5835
al
+
mer
+

+

ja
F. 17R,a

+

+

ende
5845
+
ende
+

+

5850

P/G

5836

<

COR

5842

5851

Ne neem|
t|

KOP

COR
KOP

ende als een
verwoet man

Was droue

KOP

ja

>
gene
wrake

ic
Gelegen

d| a |s
d

e

s

ende hebt
binnen
desen
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(KOP),COR
5853

KOP

COR

<.>
Ende gi hebt

heden
gelaeten
bloet
oc

W
5836-37 Was... hi: ‘was waanzinnig van verdriet’. 5837 buten sinen gedochte: ‘buiten
zinnen’. 5839 In dinde: ‘tenslotte’. 5843 Altehant: ‘onmiddellijk’. 5849-51 Het...
Gelegen: ‘u bent al meer dan twee maanden ziek’. 5851 binnen desen: ‘in die tijd’.
5852 Al... gewesen: ‘op het randje van de dood gezweefd’. 5853 gelaeten bloet:
‘aderlatingen ondergaan’. 5854 siet: ‘besef’.

T
5835 S. treedt hier voor het eerst in het verhaal op (vgl. M IV, LXX, 11: Sorneham
del Chastel Nuef; zie ook S V, p. 6, r. 34). Verderop in de tekst draagt hij de bijnaam
vanden Nuwen Castele (vs. 6088, 9710).
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Gine mocht niet lichter eer doden u
5856 Dan met wapenen te dragen nu.’
+
+
Sornahan sprac hine liets niet
Om genen man wats soes gesciet,
‘Ic ne sal varen besien den man
5860 Die mi den rouwe so groet heeft bracht an
+
Dat hi meer ne sceedt van mi.
+
Ende ic weets groeten ondanc di
Dattu mi onraedste dit dus sere,
5864 Bedi ne hadde mijn broeder nemmere
Vrient in sijn geslachte dan di nu
Ende ic doet ware, so waerstu
+
Sculdich te sokene wrake
5868 Doer minen wille van deser sake.’

+

ende
5855

+

+

also
5860

+

+

5865

P/G

eer doden ] in hs
aaneengeschreven.

5855

5857

KOP

COR

ine liets niet

Sorn a han <h>

ine

gesciet ] punt van corrector
na het woord als
versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs.
5915 (kol. b).

5858

5860

ende

Sorn| e |han
sprac

KOP

Die mi den
rouwe so

heeft bracht
an
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→groet→

COR

di ] punt van corrector na
het woord als
versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs.
5919 (kol. b).

5862

5863

KOP

Dattu mi

raeds
on

COR

5867

te sokene ] in hs
aaneengeschreven.

5868

wille ] hs will e

dit dus
sere

raeds te

W
5855-56 Gine... nu: ‘u hebt u nooit eerder eenvoudiger kunnen (laten) doden dan
door nu wapens te dragen (d.i. te vechten)’. 5857 hine liets niet: ‘dat hij er niet vanaf
zag’. 5859 Ic ne: ‘maar ik’; varen besien den man: ‘uitrijden om de man te zoeken’.
5860 bracht an: ‘aangedaan’. 5861 hi: verwijst naar rouwe (vgl. aant. bij vs. 5787);
meer ne: ‘nooit meer’. 5862 Ende... di: ‘en ik neem het je zeer kwalijk’. 5863
onraedste: ‘afraadt’ (vgl. Van Loey I, par. 49 opm. 2). 5864-65 nemmere... geslachte:
‘geen enkele (andere) vriend in zijn familie’. 5866-68 so... sake: ‘dan zou jij verplicht
zijn je te wreken in deze kwestie (d.i. de dood van Dryas) omwille van mij’.

T
5862-66 Evenals in het Oudfrans (M IV, LXX, 11 en S V, p. 7, r. 5-9) tutoyeert S. zijn
zoon, vermoedelijk omdat hij overweldigd is door emoties. Vgl. ook het commentaar
bij vs. 5905-07 en 6138-6139.
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5872

5876

5880

5884

5888

Hi dede sine wapene bringen daer
Ende hi wapende hem daer naer.
Hi dede gereiden sijn part
+
Ende satter op metter vart.
+
Hi reet daer wart met sporen slaende
Daer hi den ridder vinden waende
Die sinen broeder doet hadde geslegen.
+
Agraveyn sprac nochtoe jegen
+
Die joncfrouwe, als die gerne hare
Troeste van haren mesbare.
+
Agraveyn vragede den naen daer naer
Ocht hi woude dat hi meer dade daer.
‘Nenic,’ sprac die naen,
+
‘Gi hebt herde wel gedaen,
Daer ic u danc af weet tuwaren.
Alse gi wilt, gi moeget varen,
Mar ene dinc verstaet eer gi vart:
Gine daet noit so drove een dachvart
+
Alse u sal worden te done
Noch heden eer liden sal none.’

+

5870
ende

+

+

ende
5875

+

+

ende

+

5880

+

5885

P/G

5869

KOP

(KOP),COR

Hi dede sine

wapene/n/ bringen
daer
wapene

5877

als die ] punt van de corrector tussen
deze woorden als woordscheiding.

5880

dade daer ] in hs aaneengeschreven.

W
5870 hem: ‘zich’. 5871 gereiden: ‘klaarmaken’. 5873 met sporen slaende: ‘zijn paard
de sporen gevend’, ‘spoorslags’. 5876 nochtoe: ‘op dat ogenblik’. 5878 mesbare:
‘verdriet’. 5880 dat hi: ‘dat hij’ (= Agravein). 5883 Daer... tuwaren: ‘waar ik u waarlijk
dankbaar voor ben’. 5885 Mar... verstaet: ‘maar begrijp één ding goed’. 5886 Gine...
dachvart: ‘u ondernam nooit zo'n droevige tocht’. 5887 sal worden te done: ‘zult
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ondervinden’ (vgl. MNW 9, 2174; MNW 2, 15 bij 3 vermeldt te lone, een drukfout).
5888 eer... none: ‘voordat de middag voorbij zal gaan’.

T
5871-72 Vgl. voor de versobering in deze vertaling Inleiding, p. 79. 5880 A. verwijst
met deze woorden naar een handeling die in vs. 5821-22 beschreven is: hij blies
op een hoorn die de dwerg hem aanbood. 5888 Deze tijdaanduiding geeft aan dat
het nog voor none is. Dit is strijdig met de eerdere opmerking dat het gevecht tussen
Dryas en Agravein tot vespertijt (vs. 5748) duurde.
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5892

5896

5900

5904

Acgraveyn ne micte niet
Een twint op dat hem die naen behiet.
Hi trac uut sinen lichame saen
+
Dyser datter in was gegaen
Alsen Dryas stac ende sine wonde
Stoppede hi ter selver stonde.
+
Hi hadde vrese in sijn gedochte
Dat hi te vele bloeden mochte.
+
Hi nam ene glavie die hi dar vant
Ende hi sciet vandaer thant.
+
Alse die joncfrouwe wart geware
+
Dat hi wech voer, si voer nare,
Ropende ende wenende al in een
+
Ende so drove dat si sceen
Altemale uten sinne wesen,
Ende si seide na desen:
‘Du heves minen here doet, waer gastu?

+

5890

+

want

+

5895

+

ende
F. 17R,b, 2

+

+

5900

P/G

Acgraveyn ] initiaal A, blauw, 5 regels
hoog, rood penwerk; de vss. 5890 en
5891 zijn ieder over twee regels
verdeeld, met na die en licha de
regelovergangen.

5889

5892

KOP

Dyser datter in was ge| d |aen
ge

COR

5893

KOP

5897

KOP

aen

ende sine
wonde

Alsen dryas
stac

KOP,COR

g

<.>
Hi nam ene
glauie die hi

vant
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→dar→

COR

5899a

KOP

/Alse die ioncfrouwe wart
geware/

(KOP),COR

-

Alse... geware ] dit
doorgestreepte vers, dat
op de eerste regel van fol.
17R,b is afgeschreven, is
een herhaling van vs.
5899, het laatste vers van
kol. a.
5900

KOP

(KOP),COR

Dat hi wech
voer

si voer nare
<.>

W
5889-90 ne... op: ‘besteedde geen enkele aandacht aan’. 5890 behiet: ‘verzekerde’
(zie MNW 1, 739 bij 4). 5892 Dyser: ‘de ijzeren punt van de lans’. 5893 Alsen Dryas:
‘toen Dryas hem’. 5894 Stoppede: ‘verbond’ (zie MNW 7, 2220 bij 3). 5898 sciet:
‘vertrok’. 5900 si voer nare: ‘liep zij hem achterna’. 5901 al in een: ‘voortdurend’
(vgl. MNW 2, 529 bij k). 5903 Altemale: ‘geheel en al’; uten sinne: ‘buiten zinnen’.
5905 doet: ‘gedood’; gastu: ‘ga jij heen’.

T
5905-07 Evenals in het Oudfrans (M IV, LXX, 12 en S V, p. 7, r. 26-27) tutoyeert de
jonkvrouwe A. Dit kan veroorzaakt zijn door haar smart: overweldigd door emoties
verliest zij de hoofse omgangsvormen uit het oog (vgl. het commentaar bij vs.
6138-39). Bovendien is het mogelijk dat zij opzettelijk du zegt om de ridder te
beledigen. Vgl. F. Lulofs, ‘Over het gebruik van du’, p. 259-260.
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5908

5912

5916

5920

God ne moete niet gedoegen nu
+
Dune moets doet sijn ocht verwonnen al
Eer dese dach inde nemen sal.’
+
Acgraveyn sweech al stille
Ende liet hare seggen haren wille
Ende reet wech sinen groeten pas,
+
Alse die sere vermoyet was
Vanden campe dien hi daer voren
Vacht, alse gi moeget horen.
+
Niemen en hebbe wonder das
Dat hi sere vermoyt was,
+
Want die ridder dien hi sloech doet
Dedem starken wederstoet.
+
Als hi beneden den berghe es comen
Hevet hi Sornahanne vernomen,

+

5905

+

mer

+

5910

+

ende

+

5915

+

ende

P/G

nu ] punt van corrector na het woord als
versscheiding t.o.v. de correctie vóór vs.
5966 (kol. c).

5906

5907

KOP

COR

Dune moets
doet sijn ocht

verwinnen

al

verw o nnen

verwonnen ] de
corrector heeft
de i in een o
veranderd,
maar omdat dit
niet duidelijk
was, heeft hij er
nog een o
onder
geschreven.
5918

wederstoet ] hs weder stoet
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W
5906 God... nu: ‘God zou nu niet moeten toelaten’. 5907 Dune... al: ‘dat jij niet
gedood zult zijn of geheel overwonnen’. 5908 inde nemen sal: ‘voorbij zal zijn’. 5910
Ende... wille: ‘en liet haar maar praten’ (vgl. MNW 9, 2569). 5911 Ende... pas: ‘en
hij reed zeer langzaam (?) weg’. De betekenis ‘zeer langzaam’ voor sinen groeten
pas wordt door Verdam vermeld (MNW 6, 170 bij 3), met de volgende aant.: ‘de
samenhang verbiedt in sinen grooten draf [sic] een sneller tempo te zien dan in
sinen draf; eerder schijnt er een langzamer mede bedoeld te zijn; doch het is niet
duidelijk, hoe dit met de woorden is overeen te brengen’. Het Oudfrans daarentegen
vermeldt dat A. ondanks zijn vermoeidheid snel wegrijdt: ‘De chose que la damoisele
die ne chaut a Aggravain, ainz s'en va grant aleure, las et travilliez de la bataille
qu'il avoit faite’ (M IV, LXX, 13; S V, p. 7, r. 29-30). Aan sinen groeten pas zou de
betekenis ‘snel’ kunnen worden toegekend als we Alse die in vs. 5912
nietredengevend, ‘terwijl hij’, opvatten (vgl. MNW 1, 363 bij 1a). 5913 campe: ‘strijd’.
5914 moeget: ‘hebt kunnen’. 5915 niemen... das: ‘niemand hoeft zich erover te
verbazen’. 5917 die... doet: d.i. Dryas. 5918 Dedem... wederstoet: ‘had hem veel
weerstand geboden’.

T
5914 De wending tot de toehoorders is door de dichter toegevoegd ten opzichte
van het origineel. Vgl. Inleiding, p. 116.
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5924

5928

5932

5936

Wel gewapent, die sere gram
+
Met groten ernste op hem quam.
+
Het ne sceen niet int comen van desen
Dat hi siec hadde gewesen,
Als hi quam met so groter vart
Gereden te Acgraveine wart.
+
+
Alsen Acgraveyn hadde gesien,
Hi pensede altehant indien
Dattet die ridder mochte sijn wale
Daer hi af hadde gehort tale.
+
Hi pensede om joesteren saen.
+
Hi sach wel hine mochts niet ontgaen,
Hine moeste joesteren ocht hebben strijt.
Dies hi wel hadde ontbeert tier tijt.
+
Alsi Agravein naken begonde,
Hi liet tspere sinken tiere stonde

+

5920
ende

+

+

ende
5925

+

+

ende
5930

+

+

ende

P/G

5921

Wel
gewapent

KOP

(KOP),COR

Hi pensede
altehant

KOP

/va/ndien
i

COR

5929

<.>
ne sceen ] in hs
aaneengeschreven.

5923

5928

die sere
gram

KOP

ndien

Datt| i |e /gene/
ridder mochte sijn
wale
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Datte

COR

5933

st<r>i<j>t
Alsi

KOP

COR

die

Hine moeste
sti÷i÷t
ioesteren ocht
hebben

KOP

COR

5935

t

ende

/hem/

naken
begonde

→agrauein→

Agravein ]
punt van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
5995 (kol.
c).

W
5922 ernste: ‘strijdlust’ (Verdam citeert voor de vermelde betekenis dit vs. als enige
bewijsplaats; vgl. MNW 2, 711 bij 1). 5923 Het... desen: ‘uit de manier waarop hij
naderde, kon men niet opmaken’. 5928 indien: ‘toen’. 5930 Daer... tale: ‘over wie
hij had horen spreken’. 5931 om joesteren: ‘aan een gevecht’. 5932 hine... ontgaen:
‘dat hij het niet kon ontlopen’. 5933 Hine... strijt: ‘zonder dat hij een lansgevecht
moest leveren of strijd moest voeren’. 5934 Dies... tijt: ‘daar had hij zich op dat
moment graag aan onttrokken’. 5935 Alsi... begonde: ‘toen hij (d.i. Sornahan) Agr.
naderde’. 5936 Hi... sinken: ‘bracht hij de lans in horizontale positie’.

T
5930 Vgl. vs. 5679-96.
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+

Ende richte sonder vorst
Thoeft op hem ende riep daer nare
Op hem dat hi doet ware.
5940 + An dander side Agravein stac
+
Op hem dat sine glavie brac,
Mer die ridder stakene met sulker vart
Dat hi viel ter erden ende sijn part.
5944 Ende als die ridder waende over liden
Tpart quam met sulker crach tien tiden
+
Datten hals brac ende Sornahan vel
Ene rode vanden perde wel,

+

5935

+

ende
5940

+

+

5945

P/G

5937

Ende richte

KOP

/te hem wart/

sonder vorst

-

COR

vorst ] punt van
corrector na het
woord als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs. 5997
(kol. c).
5938

Thoeft op hem

KOP

(KOP),COR
5939

ende riep daer
nare
<.>

KOP

[ Sere ] op hem dat hi doet
ware
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-

COR

5942

KOP

/Ende/

COR

→mer die ridder→

stakene met sulker
vart

Mer ] de corrector
heeft vóór het
woord een punt
geplaatst om het te
scheiden van het
laatste woord vart
van het vers.
5944

KOP

Ende als

/hi/

waende ouer
liden

→die ridder→

COR

ridder ] punt
van corrector
na het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs. 6004
(kol. c.).
5946

KOP

(KOP),COR

Datten hals
brac

ende sornahan
vel
<.>

W
5937-38 Ende... hem: ‘en hij keerde onmiddellijk zijn paard (Thoeft als pars pro toto)
naar hem (d.i. Agr.)’. Vs. 5937 is een weesrijm dat door de corrector niet is
aangevuld, maar oorspronkelijk werd gecompleteerd door een vers waarin werd
meegedeeld dat S. zijn schild opheft ter bescherming. Vgl. M IV, LXX, 14: ‘si baisse
le glaive et met l'escu devant son piz et li adrece la teste dou cheval, si li escrie de
loing qu'il est morz’ (ook S V, p. 7, r. 39-41). J vulde aan: ‘Ende staken soe, dat
borst’. 5942 met sulker vart: ‘met zo'n kracht’. 5943 hi: d.i. Agravein. 5944 waende
over liden: ‘voorbij wilde rijden’. 5945-46 Tpart... brac: ‘kwam het paard met zo'n
snelheid dat het de hals brak’; de passage is corrupt overgeleverd. In het Ofr. is de
situatie als volgt: het paard van S. botst met zo'n kracht op het vallende paard van
A. dat het eveneens valt en de nek breekt (en S. door de botsing van zijn paard
wordt geslingerd). De BN 122-groep volgt de lezing van de korte versie: ‘Et en ce
quil deuoit outrepasser. li cheuaus qui uenoit de grant force se fiert sor le cheual
agreuain dez .iiij. pies [in sommige handschriften ontbreekt dez .iiij. pies] si
felenessement quil chai et si brise le col’ (S V, p. 8, r. 2-4). In het Mnl. ontbreekt de
vertaling van ‘se fiert... quil chai’. 5945 crach: gebruikelijk is cracht. 5947 Ene rode:
‘de afstand van een stok’ (vgl. M IV, LXX, 14: une lance loing; zie ook S V, p. 8, r. 5).
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5948 Dat hi sinen arm brac metten vallen
Ende hi viel in onmacht met allen.
+
Sornehan stont op metter vart,
+
Die stout was, ende trac tswart
5952 Ende begonste te dier stede
Te toennen groete stouthede,
Alse een man die hem selven tien tide
Niet wel gehelpen mochte met stride,
5956 Ende als hi getrect hadde dat swart+
Quam hi te Acgraveine wart
Ende hi sach, als hem wel dochte,
+
Dat hi hem niet verporren en mochte.
+
5960 Dat part lach hem opten hals tien tide
+
Ende hi was gewont in die side
Ende int been ende hadde tien stonden
So groete pine van dien wonden
5964 Dat hi IV warf in onmacht vel

+

mer
5950

+

+

5955

+

F. 17R,c
want
+
5960
+

P/G

5948

KOP

Ende hi viel in
onmacht met

KOP

alle
alle<n>

COR

5951

valle<n>

hi

COR

5949

sinen arm
valle
brac metten

Dat

KOP

Die stout was

ende trac
tswart
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(KOP),COR
5953

<.>
Te

KOP

toenne
toenne<n>

COR

5954

groete
stouthede

man die hem
seluen tien tide

Alse

KOP

.i.

COR

tide ] punt van
corrector na het
woord als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs. 6014
(kol. c).
5955

KOP

gehelpen
mochte met
stride

Niet

wel

COR

Ende... dochte ] na dit vers schreef de
corrector in de benedenmarge van kolom
b het woord siins (transcriptie niet geheel
zeker). Waar dit woord mee verbonden
dient te worden is onduidelijk.

5958

5962

KOP

COR

Ende int
been

en
<.>

hadde tien
stonden

en<de>

W
5949 viel... allen: ‘raakte volkomen bewusteloos’. 5950 Sornehan... vart: ‘S. stond
snel op’. In het Ofr. verstrijkt er begrijpelijkerwijs enige tijd: ‘Au chief de piece se
releva Sorneham’ (M IV, LXX, 14; S V, p. 8, r. 6-7). 5951 stout: ‘keihard’. 5954-55
Alse... stride: (vrij vert.) ‘hoewel hij zich niet goed verweren kon’ (zijn arm is immers
gebroken). 5958 als hem wel dochte: ‘wat hem behaagde’, ‘tot zijn vreugde’. 5959
Dat... mochte: ‘dat hij zich niet kon bewegen’. 5960 hals: ‘lichaam’.
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5968

5972

5976

5980

Binnen diere wilen dat een man wel
+
Cume alse verre soude moegen gaen
Ene bogescoete sonder waen.
+
Sornehan, die haette mere
Desen dan enichgen andren here,
Trac hem den helm af sonder waen
+
Ende woude hem dat hoeft af slaen
Ende woude sinen broeder wreken,
Die Acgraveyn doet hadde gesteken.
Ene joncfrouwe quam tier steden
Alse bi avonturen gereden.
+
+
Alsi vanden ridders hadde verstaen
Dat deen den andren doet soude slaen,
Si beette vanden perde doe
Ende lieper met groter haesten toe
Ende si sprac Sornahanne dus ane:
+
‘Riddre, ic bidde u ende mane
Bider dinc die u herte liefst hevet,
Dat gi mi ene gichte gevet.’

+

5965

+

ende

+

5970

+

ende
5975

+

+

5980

P/G

5965

Binnen
diere wilen
dat een
man

KOP

<:>

COR

5966

wel

KOP

<.>
Alse verre soude
moegen gaen
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COR

←cume←

5967

bogescoete ] hs boge
scoete

5974

Ene ] initiaal E, rood, 3
regels hoog, zwart
penwerk, representant in
linkermarge.

5977

slaen ] na het woord een
inktvlek.

W
5965-67 Binnen... waen: ‘in de tijd dat iemand zonder twijfel nauwelijks de afstand
van een boogschot zou kunnen afleggen’. 5969 Desen: d.i. Agravein. 5974 tier
steden: ‘op dat ogenblik’. 5975 Alse bi avonturen: ‘bij toeval’ (Alse expletief). 5976
hadde verstaen: ‘bemerkte’. 5978 beette: ‘steeg af’. 5981 ic... mane: ‘ik smeek en
bezweer u’. 5982 Bider... hevet: ‘bij dat wat u het liefste is’. 5983 ene gichte gevet:
‘een gunst toezegt’.

T
5974 Deze jonkvrouwe die Agravein van de dood redt, komt in de roman verder niet
voor. 5974-75 Vgl. voor de precieze ruimtelijke aanduiding in de Lancelot en prose
(‘.I. estroit sentier’) Inleiding, p. 92. 5983 Dit motief, het ‘don contraignant’, komt
vaak voor in Arturromans. Iemand vraagt om een gunst zonder dat de ander weet
wat de toezegging zal inhouden (vs. 5984-90). Als de ander de gunst toestaat (vs.
5991), zoals de hoofse omgangsvormen en met name de hoofse deugd van de
‘largesce’ gebieden, is hij of zij op straffe van eerverlies gebonden de toezegging
gestand te doen, wat die toezegging uiteindelijk ook moge inhouden. Vgl. voor dit
motief J. Frappier, ‘Le motif du “don contraignant”’.
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5984

5988

5992

5996

6000

6004

+

Hi seide: ‘Joncfrouwe, wat wildi
Dat ic doe, dat seget mi.
+
Magict doen, het sal gedaen wesen.’
+
Si antworde saen na desen:
‘Ine segt u niet in gere manieren,
Gine sult mi eer otroyeren
Dit te done ende niet tonberne.’
+
+
Hi antworde hi sout doen gerne.
‘Danct hebt,’ sprac si, ‘ende weetti
Wat gichten gi hebt gegeven mi?
Gi hebt mi desen ridder gegeven
Quite, dat gine sult laeten leven
+
Ende hem negene dere sal gescien.
+
Weetti wat gi winnen sult van dien?
Gi sulter bi vander doet bescudt wesen,
+
Bedi haddi gedoet desen,
Niemen mochtu bescudden vander doet,
+
Sonder God bi Sire genaden groet,
Bedi hi es van meerre geslachte
Dan gi waent ende van meerre machte.’
Sorhan sprac: ‘Wie es hi danne?’

+

ende

+

5985
ende

+

+

ende
5990

+

+

5995
ende

+

+

went

+

6000

P/G

5985

KOP

Dat ic doe
→dat→

COR

5992

KOP

Danct hebt
sprac

KOP

Weetti wat s| a |lt
gi winnen

ende weetti

/h/i
s

COR

5997

seget mi

i <.>
| in |

dien
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COR

5998

ende

s

v

Gi

KOP

Bedi haddi
gedoet

KOP

sult

dien
vander doet
bescudt
wesen

| wesen |

desen

-

KOP
COR

van

sult<er>
bi

COR

5999

lt

went

desen ] na
het woord
een inktvlek.

W
5989-90 Gine... tonberne: ‘voordat u erin toestemt dit te doen (de toezegging gestand
te doen) en niet na te laten’. 5992 Danct: lees Danc. 5994-95 Gi... leven: ‘u hebt
voor mij deze ridder vrijgelaten (bet. vermeld in MNW 6, 921 bij quite geven; bedoeld
is dat A. de doodstraf is kwijtgescholden), zodat u hem zult laten leven’. 5996 Ende...
gescien: ‘en (zodat) hem geen enkel leed zal overkomen’. 5997 van dien: ‘daarmee’.
5998 vander doet bescudt: ‘van de dood gered’. 5999 desen: d.i. Agravein. 6001
Sonder: ‘behalve’. 6002-03 hi... machte: ‘hij is van hogere afkomst en machtiger
dan u denkt’. 6004 Sorhan: verschrijving van Sornahan.
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6008

6012

6016

6020

Die joncfrouwe antworde Sornahanne:
+
‘Artur es sijn oem, sijn broeder Walewein
Ende hi heet die verwaende Acgravein.’
‘Joncfrouwe, na dien dat ict hebbe u
Geloeft, hine sal niet sterven nu.
Ende doer Waleweins wille nochtanne,
+
Dien ic haete boven alle manne,
+
Ic sallen also lange als hi leven sal
In prisone houden sijn leven al.’
+
‘Twi haetti Waleweine, seget mi?’
+
‘Om dat hi sloech minen vader,’ sprac hi,
+
‘Ende dese sloech minen broeder doet,
Daer ic omme hebbe rouwe groet.
+
Nadien dat daer es comen toe
+
Dat ic mine hant niet an hem ne doe,
Ic salne leggen doen daer hi al
+
Sijn leven gevaen bliven sal.’

+

6005

+

6010
mer

+

+

ende
mer
+
6015
+

+

mer
F. 17V,a

+

+

6020

P/G

6011

Dien ic haete
bouen

KOP

alle

COR

6012

Sal/ick/en also
lange als hi leuen
sal

KOP

COR

mer

ic

Sal

l

en

ne doe ] in hs
aaneengeschreven.

6019

6020

alle/n/ manne

KOP

COR

daer hi al

Jc salne
leggen
→doen→

doen ] punt
van
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corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. de
correctie
vóór vs.
6080 (kol.
b).

W
6007 die verwaende Acgravein: ‘de hoogmoedige A.’. MNW 9, 264 bij 1 vermeldt
onjuist dat Acglavael deze bijnaam draagt. 6008 na dien dat: ‘omdat’. 6009 Geloeft:
‘beloofd’. 6010 Ende... nochtanne: ‘maar vanwege W. echter’. 6012 sallen: ‘zal hem’.
6013 In prisone houden: ‘gevangen houden’. 6014 Twi: ‘waarom’. 6015 sloech:
‘doodde’. 6016 dese: d.i. Agravein. 6018 Nadien... toe: ‘nu het zover is gekomen’.
6019 dat... doe: ‘dat ik hem niet zal aanraken’ (‘dat ik hem niet zal doden’ lijkt
preciezer, maar vgl. M IV, LXX, 16: ‘que je en lui ne puis metre main a ceste foiz’
(ook S V, p. 8, r. 34)). 6020 leggen doen: ‘gevangen (laten) zetten’.

T
6006-07 Het is onduidelijk hoe de jonkvrouwe aan haar informatie over A. komt (vgl.
commentaar bij vs. 5974). 6015 Een voorval waarbij Walewein/Gauvain de vader
van Sornahan doodt, komt in de roman niet voor.
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6024

6028

6032

6036

‘Doedijt also,’ sprac die joncfrouwe,
‘U salre af comen quaet ende rouwe.
+
Walewein es int lant nu ter stonde,
Hem XIII vander Tafelronde,
+
Die Lancelote soeken harentare.
Verheeschen si daer of niemare
Dat gi desen ridder hout gevaen,
Si sullen u emmer doet slaen.’
‘Joncfrouwe,’ antworde Sornahan,
+
‘Ic salne in prisoen immer houden dan
Ende daertoe ute laeten niet,
So wat so mi daer of gesciet,
Tot datten Walewein coemt besien.’
Die joncfrouwe antworde: ‘Van dien
+
Sal u meer quaets moegen comen
Dan eeren ende vromen.’

+

want

+

6025

+

6030

+

6035

P/G

rouwe ] o superscript.

6023
6025

Hem .xiij.
vander

KOP

tafelronde

-

KOP

emmer ] boven eerste e een stipje.

6029
6030

KOP

Joncfrouwe
antworde

KOP

sorna÷b÷an
sorna<h>an

COR

6031

| fa |

Jc salne in
prisoen

houden dan
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immer

COR

6034

6035

KOP

COR

KOP

Tot| e | datten walewein
coemt besien

(KOP), COR

Tot

Die ioncfrouwe /te/
antworde

dien

van

W
6022 Doedijt: ‘doet u dat’. 6023 U... rouwe: ‘dan zal u daardoor onheil en smart
overkomen’. 6025 Hem XIII: ‘terwijl hij de 13e is’, dus ‘met 12 andere ridders van
de T.’ (vgl. Stoett par. 102). 6026 harentare: ‘overal’. 6027 Verheeschen... niemare:
‘als zij te horen krijgen’. 6029 emmer: ‘zeker’. 6033 So... gesciet: ‘wat mij daardoor
ook mag overkomen’. 6034 besien: ‘opzoeken’. 6035 Van dien: ‘daardoor’. 6037
vromen: ‘voordeel’.

T
6024-26 Deze verzen herinneren aan de queeste naar Lanceloet, waar dertien
ridders (onder wie Walewein en Agravein) aan deelnemen (vgl. samenvatting van
het voorafgaande tekstgedeelte).

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

227

6040

6044

6048

6052

6056

Die joncfrouwe es danen gesceden
Ende liet in groter droefheden
Sornahan om sijns broeder doet
+
Ende omme sine quetzingen groet.
Daer na sat hi op sijn part
Ende voer te sinen doeden broeder wart,
Dien hi noch doe al blodich vant.
+
Hi dedem ontwapenen thant
+
Inden tor die was sijns broeder Dryas.
+
Tirst dat hi ontwapent was
Gevoelde hi groet ongemac
Van sinen arme dien hi brac
Ende van sire siecheit toe,
+
Dat hi cume mochte staen doe.
Hi ginc siec te bedde daer
Ende beval knapen daer naer
Dat si om Acgravel souden gaen
Ende binnen bringen gevaen
+
Ende hi wijsdem die stat waer.
Die knapen gingen thant daer

+

6040

+

ende
6045
+
ende
+

+

6050

+

6055

P/G

Die ] initiaal D, blauw, 3
regels hoog, rood penwerk.

6038

gesceden ] boven g een
vlekje.
6041

KOP

COR

6045

KOP

(KOP), COR

Ende omme /wonden/
sine

groet

→quetzingen→
Hi dedem

ontwape/n/nen
thant
ontwapenen
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COR

ende

6046

Dryas ] punt van corrector
na het woord als
versscheiding t.o.v. vs.
6104 (kol. b).

6054

Acgravel ] de laatste letter
heeft een sierstreepje.

6055

KOP

(KOP), COR

Ende

| daer |

binnen
bringen
geuaen

-

W
6038 es... gesceden: ‘vertrok’. 6039 liet: ‘liet achter’. 6041 quetzingen:
‘verwondingen’. 6044 Dien... vant: ‘die hij toen nog geheel bebloed aantrof’. 6045
dedem ontwapenen: ‘liet zich van zijn wapenrusting ontdoen’. 6046 tor: ‘toren’. 6048
ongemac: ‘pijn’. 6051 Dat... doe: ‘zodat hij nauwelijks kon (blijven) staan’. 6053
knapen: ‘schildknapen’. 6054 Acgravel: verschrijving voor Acgravein (vgl. ook vs.
5649); Dat... gaen: ‘dat zij A. moesten gaan halen’. 6056 hi... waer: ‘hij wees hun
de juiste plaats’.

T
6045 Het Oudfrans vermeldt dat S. wordt geholpen door meer dan tien knechten.
Vgl. Inleiding, p. 104.
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6060

6064

6068

6072

6076

Ende vondene sere gewont;
Sijn pert lach noch op hem tier stont.
Si bescuddene vanden perde
+
Ende hievene vander erde
Ende leidene ten torre wart,
Dat hem so sere te pinen wart
Dat hi waende bederven
Ende in haeren armen sterven.
+
+
Alsi dar quam, beval Sornahan
Datmen int prisoen dade dan.
+
Sornaham ontboet ersaters tien stonden
Om te besiene sine wonden,
Die haestelike tot hem quamen
+
Ende sulke ware te hem namen
Dat hi binnen ere maent genas.
Ende als hi sire gesonden seker was,
Hi ontboet timmermanne doe
Ende machenars mede daertoe
+
Ende dede den berch tier uren

+

6060

+

ende
6065
+
ende
+

+

6070

+

6075

P/G

6059

KOP

COR

op hem tier
stont

Sijn pert
lach
→noch→
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noch ] punt
van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
6116 (kol.
b).
sere te ] in hs
aaneengeschreven.

6063

6065

Ende in
haeren

KOP

6067

quam beval
sornahan

Alsi

KOP

COR

ende

dar
Datmen int
prisoen

KOP

Sornaham
ontboet
ersaters tien

KOP

COR

da| e |de dan
dade

COR

6068

steruen

arm<en>

COR

6066

arm

ende

stonde

stonde<n>

W
6060 bescuddene: ‘bevrijdden hem’. 6063-64 Dat... bederven: ‘hetgeen hem zo
zwaar viel dat hij meende om te komen’. 6067 Datmen: ‘dat men hem’. 6068 ersaters:
‘artsen’. 6069 Om... wonden: ‘om zijn (d.i. Sornahans) wonden te onderzoeken’.
6071 Ende... namen: ‘en hem zo verzorgden’. 6073 Ende... was: ‘en toen hij overtuigd
was van zijn genezing’ (d.i. ‘toen hij genezen was’ of ‘toen hij er zeker van was dat
hij zou genezen’). 6075 machenars: ‘metselaars’.

T
6067-68 In het Oudfrans wordt hier tevens vermeld dat schildknapen Dryas begraven.
Vgl. Inleiding, p. 77.
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Luken met goeden hogen muren
Al omme, datmen tier stede
+
Mochte in ende uut varen mede
6080 Niet dan onder den voet vanden berge: so was
+
Dinganc te varne, als ict las.
Aldar dedi lettren scriven ende maken,
Die in derre manieren spraken:
6084 ‘Nieman die hier coemt en si so coene
Dat hi op gaet in enichgen doene,
+
Het ne si die sake dat hi danne

+

F. 17V,b

+

6080

+

6085

P/G

6078

KOP

COR

Al omme
datmen

/na/

tier stede

-
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Al... stede ]
de corrector
streepte in
dit vers na
ten onrechte
door,
waardoor hij
zich
gedwongen
zag in vs.
6080 niet
dan toe te
voegen,
hetgeen
geen
gelukkige
lezing
oplevert.
6080

Onder den voet
vanden berge so
was

KOP

COR

←niet dan←

Niet dan ] vgl. aant.
bij vs. 6078.
6082

COR

6084

Dedi lettren scriuen
ende maken

KOP

KOP

COR

←aldar←
Nieman die
hier coemt

si so coene
en

hier ] de
corrector
heeft de
tweede poot
van de h
verlengd.
coene ] punt
van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs.
6142 (kol.
c).
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W
6077-78 Luken... omme: ‘rondom afsluiten met sterke hoge muren’ (vgl. MNW 4,
878 bij 2c waar dit vs. wordt geciteerd als enige vb. van luken met de bet. ‘insluiten’);
6078-80 datmen... berge: ‘zodat men daar alleen kon in- en uitgaan bij de voet van
de berg’. 6080-81 so... las: ‘aldus was de ingang om (naar boven) te gaan, zoals ik
het (in mijn bron) las’. J las niet te varne, maar Te verve en verbond dat met vs.
6082. Deze combinatie vindt geen steun in MNW 4, 425-428 (lettere), MNW 7,
771-776 (schriven) en MNW 8, 1277-1280 (varuwe). Van de lezing die hier de
voorkeur krijgt, Dinganc te varne, vermeldt het MNW echter evenmin bewijsplaatsen
(vgl. 3, 855-856 (inganc) en 8, 1250-1263 (varen)). De vs. 6076-6082 corresponderen
met M IV, LXX, 18: ‘et fist clorre le tertre de bons murs forz et haut si bien de toutes
parz qu'il n'i avoit fors c'unne entree et .I. issue. Au pié dou tertre, par la ou l'entree
estoit, fist faire letres’ (vgl. ook S V, p. 9, r,. 22-24). 6082 lettren: ‘letters’ (die samen
een bericht vormen). 6083 Die... spraken: ‘die het volgende meedeelden’. 6084 en
si so coene: ‘zij zo overmoedig’. 6085 op gaet: ‘naar boven gaat’; in enichgen doene:
‘op enige wijze’ (d.i. te voet of te paard). 6086 Het... dat: ‘tenzij’.

T
6081 Vgl. voor de verwijzing naar een ongespecificeerde bron Inleiding, p. 67.
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Vechten wille jegen Sornahanne
6088 Vanden Nuwen Castele al daer.’
+
Alse dat gemaect was openbaer,
Dat elc man mochte tier stonde
+
Den brief lesen, die lettren conde,
6092 Hi dede een cruce maken saen
Ende dede dat anden voet vanden berge slaen
Ende den brief daeran vaste mede.
+
Davonture swiget hier ter stede
6096 Van hem ende van Agravein ende gewaget des+
Wat sinen broeder gevel, Gurrees.

+

ende

+

6090

+

mer
6095

+

P/G

wille jegen ] in hs aaneengeschreven.

6087
6093

KOP

Ende

dat anden voet
vanden berge
slaen
dede

COR

slaen ] punt
van corrector
na het woord
als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs. 6151
(kol. c).
6096

KOP

COR

Van hem

ende gewaget
des
<.> →ende van
agrauein→

Agravein ] punt
van corrector
na het woord
als onderdeel
van de
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abbreviatuur of
als
versscheiding
t.o.v. vs. 6154
(kol. c).

W
6088 Nuwen: ‘nieuwe’. 6089 openbaer: ‘op duidelijk zichtbare wijze’. 6090 Dat:
‘zodat’. 6091 brief: ‘opschrift’; die lettren conde: ‘die kon lezen en schrijven’ (vgl.
MNW 4, 425-26. De nadruk ligt hier uiteraard op het lezen, zoals het Duits aangeeft
(K II, p. 145, r. 12: ‘der schrifft lesen kunde’.)). 6092 cruce: ‘kruis’, als teken van
gezag. 6093 slaen: ‘in de grond slaan’. 6094 Ende... mede: ‘en (deed) het opschrift
daaraan vast (slaan)’. 6095 Davonture: ‘het verhaal’. 6096-97 ende gewaget...
Gurrees: ‘en vertelt wat zijn (Agraveins) broer G. overkwam’ (de naam Gurrees telt
drie lettergrepen, zo maakt het rijm duidelijk: Gur-re-es).

T
6088 Vgl. voor de bijnaam de toelichting bij vs. 5835. 6091 De handelwijze van S.
impliceert dat ridders over het algemeen konden lezen, want anders heeft het
plaatsen van een waarschuwing geen zin. Deze veronderstelling wordt in de loop
van het verhaal bevestigd (vgl. vs. 8337-38). 6095-98 De dichter sluit hier aan bij
de vertelwijze van zijn origineel, waarin li contes de vertelinstantie is. De dichter van
Lanceloet wendt voor dat Davonture het verhaal vertelt. Vgl. Inleiding, p. 117. 6097
Gurrees is de derde zoon van koning Lot. Hij is de broer van Walewein, Agravein
en Gaheret en de neef van koning Artur. Hij wordt genoemd als een van de ridders
die door Walewein uitgekozen worden om aan de queeste naar Lanceloet deel te
nemen (vgl. J Bk. II, vs. 1720).
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6100

6104

6108

6112

6116

Davonture seget: tirst dat waren
Die gesellen elc van andren gevaren
Vander cruce, als gi horen
+
Mocht inden boec hier te voren,
Dat Gurrehees, Waleweins broeder, doe
Reet toten middage toe.
Hi maecte in enen bosch sinen ganc,
Die wel XL milen was lanc
+
Ende het was wel X milen wijt.
Hi haestem int riden tier tijt,
Als die gerne uten bossche quame,
Dat hem die nacht niet en bename.
+
Hi ontmoette enen man die brochte
+
Enen esel met houte als hem dochte.
Hi groettene van verren ende hi riep dan:
‘Geduert dit bosch iet verre, man?’
+
Tirsten datten die man gewapent siet,
Ne dar hi sijns ontbeiden niet
+
Ende hi vlo met haesten groet,
Alse die wel waende wesen doet.
+
Gurrees seide: ‘Berecht mi vandien

+

6100

+

6105

+

ende
6110

+

+

ende

+

6115

+

ende

P/G

6098

Davonture ] initiaal D, rood, 4 regels
hoog, zwart penwerk; vss. 6098 en 6099
ieder over twee regels verdeeld, met na
seget en elc regelovergangen.

6108

quame ] punt van de corrector na dit
woord als versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs. 6168 (kol. c).

6115

Ne dar ] in hs aaneengeschreven.

6118

vandien ] punt van corrector na het woord
als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
vóór vs. 6178 (kol. b).
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W
6099 Die gesellen: d.i. de groep ridders die op zoek is naar Lanceloet; elc... gevaren:
‘uit elkaar gegaan’. 6102 Gurrehees: afwijkende schrijfwijze voor Gurrees (vgl. Ofr.
Guerrehet). 6104 maecte... ganc: ‘begaf zich in een bos’. 6106 wijt: ‘breed’. 6109
Dat... bename: ‘opdat (het vallen van) de nacht dat niet zou beletten’ (vgl. MNW 1,
883 bij 4a). 6110 brochte: ‘leidde’. 6111 met houte: ‘beladen met hout’. 6113
Geduert... verre: ‘strekt dit bos zich nog ver uit’. 6115 Ne... niet: ‘durft hij niet op
hem te wachten’. 6116 vlo: ‘vluchtte’. 6117 Alse... doet: ‘die de dood nabij wist’, ‘als
iemand die vreesde te worden gedood’. 6118 Berecht: ‘antwoord’ (imp.).

T
6100-01 Terugverwijzing heeft betrekking op de verzen J Bk. II, vs. 2890-2923. Met
boec wordt wellicht verwezen naar de codex waaruit iemand voorleest. Vgl. ook
Inleiding, p. 116-117. 6107 In het Oudfrans wordt de ruimte precies beschreven.
Vgl. Inleiding, p. 92-93.
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Dat ic di vrage, dune dorres niet vlien.’
6120 Mar die man vloe emmertoe.
+
Gurrees liet sijn ropen doe
Ende reet sinen wech recht vort.
+
Daer hevet hi een deel van hem gehort
6124 Dat eene roept hulpe ende mesbart.
+
Hi reet thant daer wart,
+
So dat hi in enen beemt quam
Daer hi X manne in vernam,
6128 Die hadden enen ouden man gevaen,
In himde ende in broke naect gedaen.
Si wouden verslaen. Hi bat den lieden

+

6120

+

al

+

ende
6125

+

P/G

6119

Dat ic

KOP

[ v ] vrage dune
dorres niet vlien
di

COR

die ] onder ie een inktvlek.

6120
6124

KOP

Dat

een

COR

roept hulpe
ende mesbart
e

So ] het woord springt in vanwege het
lange vers 6068 in de vorige kolom.

6126

6128

een

KOP

COR

Die

hadde

enen ouden
man geuaen

hadde<n>
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gevaen ]
inktvlek in
rechtermarge.
6129

Jn himde ende in

KOP

(KOP),COR
6130

KOP

broke
Si[ ne ] wouden
verslaen

KOP,COR
COR

broke/n/ naect
gedaen

hi bat den
lieden
<.>

Si

lieden ] punt
van corrector
na het woord
als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs. 6190
(kol. c).

W
6119 dune... vlien: ‘jij hoeft niet te vluchten’. 6120 emmertoe: ‘zonder te stoppen’.
6121 liet sijn ropen: ‘hield op met roepen’. 6123 een deel van hem: ‘een eindje van
hem vandaan’. 6124 eene: ‘iemand’. 6126 in enen beemt: ‘op een open veld’. 6129
In... gedaen: ‘(en) ontkleed tot op zijn hemd en broek’. 6130 Si wouden verslaen:
‘zij wilden hem doden’; bat: ‘smeekte’.

T
6119 Evenals in het Oudfrans (M IV, LXXI, 1 en S V, p. 10, r. 7-8) wordt de man door
Gurrees getutoyeerd. Het gebruik van du geeft aan dat de hoofse omgangsvormen
bij deze persoon niet gerespecteerd hoeven te worden. Er hoeft geen distantie
geschapen te worden door de man met ghi aan te spreken (vgl. F. Lulofs, ‘Over het
gebruik van du’). 6120 In Lanceloet ontbreekt evenals in BN 122 de mededeling dat
de man zijn ezel heeft achtergelaten (vgl. M IV, LXXI, 2 en S V, p. 10, r. 10). Later in
het verhaal blijkt dit van belang te zijn: het maakt het klagen van de eigenaar om
zijn verloren ezel duidelijk (M IV, LXXI, 9-10 en S V, p. 12, r. 37 - p. 13, r. 19; Lanceloet,
vs. 6338-79).
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+

6132

6136

6140

6144

Genaden, het ne mochte niet dieden.
+
Als hi Gurrees hadde versien
Gewapent comen, hi riep op hem mettien:
‘Ay edel man, help mi uter noet
Ende en laet mi hier niet slaen te doet.
+
Bescudt mi in desen noet, bedi
+
Gi sijt sculdich te bescermene mi:
Ic bem oec ridder alstu sijs.
Die lachter sal oec dijn sijn ende die mesprijs,
Wordic hier geslegen doet;
+
+
Die scade wart mijn ende die noet.’
+
Tirst dat Gurrees verstont dat
Dattie gene so genadelike bat,
Hi hiet dat sine lieten gaen.

+

6130
ende

+

+

6135
F. 17V,c

+

+

ende
6140
+
ende
+

P/G

6131

Genaden

KOP

KOP,COR

6133

het ne mochte
niet dieden
<.>

Gewapent

KOP

hi riep op hem
mettien
comen

COR

slaen te doet ] in hs aaneengeschreven.

6135
6136

[ v ] in desen noet
bedi

Bescudt

KOP

mi

COR

6137

KOP

÷B÷i

sijt

COR

<G>i

sijt/

sculdich te
bescermene mi
et

/
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COR

sijt

6139

mesprijs ] hs mespriijs; mogelijk geen
evidente verschrijving; dan moet apostrof
als r worden opgevat.

6142

verstont ] inktstip na het woord.

6144

hiet ] tweede poot van de h door de
corrector verlengd.

W
6131 het... dieden: ‘maar het mocht niet baten’ (vgl. voor het ontbreken van het
voegwoord Stoett, par. 301-302). 6136 Bescudt mi: ‘kom mij te hulp’. 6137 sculdich:
‘verplicht’. 6139 Die... sijn: ‘de schande zal ook jou gelden (treffen)’; mesprijs: ‘hoon’.
6141 Die... noet: ‘het leed en de pijn zullen (alleen) voor mij zijn’. 6143 genadelike:
‘deemoedig’. 6144 Hi... gaen: ‘beval hij dat zij hem los moesten laten’.

T
6138-39 Het is opmerkelijk dat de ridder G. tutoyeert. Dat is ook in het Oudfrans
het geval (M IV, LXXI, 2 en S V, p. 10, r. 18-19). Het gebruik van du drukt
verbondenheid uit en dient hier om te beklemtonen dat de oude man en G. behoren
tot één groep, de ridders. De oude man versterkt zo zijn roep om hulp (vgl. F. Lulofs,
‘Over het gebruik van du’). Het ligt ook voor de hand om aan te nemen dat de ridder
tutoyeert omdat hij door emoties (doodsangst) overmand de hoofse omgangsvormen
uit het oog verliest (vgl. toelichting bij vs. 5905-07).
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6148

6152

6156

6160

Sine daedens niet, seiden si saen.
+
+
Hi rechte die glavie ten lieden wart
Ende liep hem op metter vart
Ende stacker enen dore tien tide,
Dat tyser bleec an dander side.
+
Hi sloeger oec II doet int comen.
+
+
Alse dandre dat hadden vernomen,
Si vlouwen ten bossche wart tien stonden,
Daer sine alre dicts vonden.
Doe keerde Gurrees thant
Weder daer hi den ridder vant
+
Dien hi bescudt hadde vander doet,
Als die hadde wille groet
Dat hi woude wie hi was verstaen
Ende waer omme sine wouden doet slaen.
+
Als hi tot hem quam, die ridder seide mettien
+
Tot hem, knielende op sine knien:
‘Ay edel man, om Gode biddic u
Dat gi mi leit in mijn behout nu,

+

ende
6145

+

+

ende
ende
+
6150
+

+

6155

+

ende
6160

+

P/G

6148

Ende

KOP

Si vlouwen ten stonde
bossche wart
tien

KOP

stonde<n>

KOP,COR

6160

enen dore
tien tide

/den/

stac→ker→ -

COR

6152

stac

Als hi tot
hem quam

KOP

COR

ende

/hi/

seide
mettien

→die ridder→
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die ] punt
van
corrector
vóór het
woord als
scheiding
t.o.v. het
laatste
woord van
het vs.
6163

KOP

COR

Dat gi mi leit in m÷i÷jn beho[ ef
] nv
m<j>jn
beho ut

W
6146 rechte: ‘richtte’. 6147 liep hem op: ‘viel hen aan’. 6149 Dat... bleec: ‘zodat de
punt van de lans tevoorschijn kwam’. 6150 int comen: ‘terwijl hij kwam aanrijden’.
6151 hadden vernomen: ‘hadden gezien’. 6152 vlouwen: ‘vluchtten’. 6153 Daer...
vonden: ‘waar het (bos) het dichtst begroeid was’ (zodat G. hen niet kon volgen).
6156 bescudt: ‘gered’. 6157-58 Als... verstaen: ‘omdat hij graag wilde weten wie hij
(de oude man) was’. 6162 biddic: ‘smeek ik’. 6163 mi... behout: ‘mij in veiligheid
brengt’ (vgl. MNW I, 760-61 bij 6, waar deze plaats wordt aangehaald).

T
6145 De vertaler vermijdt hier wisseling van spreker door het antwoord van G.
onvertaald te laten. Vgl. M IV, LXXI, 3: ‘“Non? fait il. Par mon chief, dont le vos
desavancerai, se je le puis.”’ (ook S V, p. 10, r. 23-24). Vgl. Inleiding, p. 87. 6146-53
In de vertaling blijft onvermeld dat de tegenstanders in meerderheid ongewapend
zijn en dat G. twee man doodt die al op de vlucht waren geslagen. Vgl. Inleiding, p.
106-107.
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6164 Want laetti mi in desen noet
Gine bescudt mi niet vander doet,
+
Want die hier nu gevlouwen sijn
Sullen mi nemen dat leven mijn.’
6168 ‘Segt mi danne,’ sprac Gurrees,
‘Wat hier af u wille es.
Het sal also sijn gedaen.’
+
Die goede man antworde saen:
6172 ‘Van Gode moetti sijn gebenedijt.
Leit mi dan, here, nu ter tijt
Hier bi daer ic wonende bem.’
Gurrees namen op sijn part met hem
6176 Ende bat hem dat hi hem doe verstaen+
Waer bi dat sine hadden gevaen.
+
‘Die gene die gi vont over mi
Sijn mijns broeder kinder,’ seide hi.
6180 ‘Het gevel in ere steden,
+
Het es omtrent van VIII dage leden,
Dat in genen bosch scieten ginc
Een mijn sone, een scone jongelinc,
6184 Ende wonde een haerre suster sonder waen

+

6165

+

6170

+

6175

+

here

+

6180

P/G

6164

KOP

/Ende/ laetti dese
mi in

COR

→want→

dese<n>

bescudt] invoegtekens van de corrector
na dit woord.

6165

6170

KOP

Het

| also |

KOP,(COR)

6172

noet

KOP

sal also sijn
gedaen

Van

go| e |de moetti
sijn gebenedijt
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gode

COR

met hem ] in hs
aaneengeschreven.

6175

6176

Ende bat
hem dat hi

KOP

→hem→

COR

6184

doe
verstaen

Wonde een haerre
suster sonder waen

KOP

COR

←ende←

Ende ] het lijkt
waarschijnlijk dat de
corrector ende niet
heeft bedoeld als
leesaanwijzing,
maar om het
ontbrekende
voegwoord (vgl.
Stoett, par. 301)
aan te vullen.

W
6164 laetti mi: ‘laat u mij achter’. 6169 hier af: ‘wat dit betreft’. 6170 Het... gedaen:
‘zo zal het gebeuren’. 6172 Van... gebenedijt: ‘door God moet u gezegend worden’,
‘God zegene u’. 6174 Hier bi: ‘naar de plaats hier vlakbij’. 6176 doe verstaen: ‘zou
vertellen’. 6177 Waer bi dat: ‘waarom’. 6178 over: ‘bij’. 6179 mijns broeder kinder:
‘de kinderen van mijn broer’. 6180 gevel: ‘gebeurde’. 6181 Het... leden: ‘het is
ongeveer acht dagen geleden’. 6182 genen: ‘dit’; scieten: ‘boogschieten’. 6183 Een
mijn sone: ‘één van mijn zonen’.
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6188

6192

6196

6200

Met ere scichten daer si was gegaen
+
Voer hare porte spelen, dat si
Niet en mochte genesen, bedi
Si was gewont int hoeft
Ende starf gisteren, dies geloeft.
+
Si ontseiden mi vrede, nochtan
+
Dat ict woude betren vor alle man.
Ic sochte ane hem pays ende genaden.
Si seiden dat sijt niet ne daeden.
+
Si quamen in mijn huus heden den dach
Ende sloegen mijn kinder daer ic toesach,
+
Daer ic omme draege rouwe so groet
+
Dat ic van rouwen wane bliven doet.
+
Sine hilden hem niet gepayt mettien,
Sine vingen mi, alse gi mocht sien.
+
Om dat si mi wouden doet slaen,
+
Dat niemen soude verstaen,
Brachten si mi te deser stede
Ende si hadden mi gedoedt mede,

+

6185

+

ende
6190

+

+

ende

+

6195
F. 18R,a
+
ende
+

+

ende
6200

+

P/G

hoeft ] heeft niet
uitgesloten.

6188

6190

Si

KOP

ende

<.>
ne daeden ] in hs
aaneengeschreven.

6193

6195

nochtan

ontseide<n>

(KOP),COR
COR

ontseide mi vrede

KOP

COR

Ende
kin| t |
sloegen mijn
kin

daer ic
toesach

der
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W
6185 ere scichten: ‘een pijl’. 6186 Voer... porte: ‘voor de ingang van hun (of: haar)
kasteel’. 6186-87 dat... genesen: ‘hetgeen zij niet kon overleven’. 6189 dies geloeft:
‘dat verzeker ik u’. 6190 Si... vrede: ‘zij verbraken de vrede met mij’ (vgl. MNW 5,
1225). 6190-91 nochtan... man: ‘hoewel ik hen schadeloos wilde stellen in
aanwezigheid van alle leenmannen’, d.w.z. de zaak langs justitiële weg regelen
(vgl. MNW 4, 1084 bij 7). 6192 Ic... genaden: ‘ik verzocht hen om verzoening en
vergeving’. 6195 sloegen: ‘doodden’. 6197 wane bliven doet: ‘denk te sterven’. 6198
Sine... mettien: ‘zij waren hiermee niet tevreden’. 6199 Sine: ‘maar zij’; mocht: ‘hebt
kunnen’. 6201 Dat... verstaen: ‘terwijl niemand het zou weten’. 6203 mede: ‘ook’.

T
6186 De Lancelot en prose vermeldt dat het kasteel zich in de directe omgeving
bevindt (vgl. M IV, LXXI, 4 en S V, p. 11, r. 4). Deze plaatsaanduiding ontbrak in de
grondtekst van de Middelnederlandse dichter (vgl. de BN 122-groep). 6195 In het
Oudfrans betreft het één kind. Vgl. voor deze wijziging van de corrector Inleiding,
p. 37.
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6204 Ne hadde God gedaen, here, ende gi,
Die u hier sende te bescermene mi.’
+
+
Si reden so verre dat si quamen
Daer si enen starken tor vernamen,
6208 Besloeten met grachten die waren diep.
Die ridder beette ende riep
Ter porten in als hise besloten vernam,
+
Daer ene wenende maeget uut quam
6212 Ende alsi haers vader wart geware,
Si liepen helsen daer nare.
+
Si seide: ‘Wel moetti comen sijn,
Here, lieve vader mijn.
6216 Ic waende wel dat mine neven+
U hadden genomen u leven.’
‘Bi trouwen, so hadden si sonder waen,
Ne hadde God ende dese ridder gedaen,
6220 Die mi heeft bi sire doeget
+
Bescudt, dies gi Gode danken moget.
Dient hem met uwer macht algader,
Die u weder hevet brach uwen vader.’

+

ende
6205

+

+

6210

+

ende

+

6215

+

6220

P/G

6205

bescermene mi ] in hs
aaneengeschreven.

6209

Die ridder ] in hs aaneengeschreven.

6210

Ter porten

KOP

als hise
besloten
vernam
in

COR

6211

uut ] de eerste letter is dichtgelopen.

6219

dese ridder ] in hs aaneengeschreven.

6221

KOP

Bescudt dies gi

go| e |de danken
moget
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COR

gode

moget ] punt van
corrector na het
woord als
versscheiding t.o.v.
de leesaanwijzing
vóór vs. 6282 (kol.
b).

W
6204 Ne... gedaen: ‘als God het niet had belet’. 6205 Die... mi: bijstelling bij God
(vs. 6204). 6207 tor: ‘toren’ (burcht). 6208 Besloeten: ‘omsloten’. 6209 beette: ‘steeg
af’. 6210 Ter porten in: ‘in de richting van de poort’; als... vernam: ‘toen hij zag dat
zij (d.i. de poort) gesloten was’. 6213 liepen helsen: ‘rende om hem te omhelzen’,
d.w.z. rende met gespreide armen naar hem toe (vgl. M IV, LXXI, 5: ‘si li cort lez braz
tandus’; zie ook S V, p. 11, r. 18). 6214 Wel... sijn: ‘wees welkom’. 6216 waende
wel: ‘was ervan overtuigd’. 6218 Bi... waen: ‘wel zeker, dat zouden zij ongetwijfeld
hebben gedaan’. 6219 Ne... gedaen: ‘als God en deze ridder er niet waren geweest’.
6220 Die: verwijst naar dese ridder (vs. 6219); bi sire doeget: ‘door zijn dapperheid’.
6222 met... algader: ‘zoveel als u kunt’. 6223 brach: gebruikelijk is bracht (vgl. ook
vs. 5557 (gewrach) en 5945 (crach)).
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6224 Si liep te Gurrees also houde
Ende bat hem dat hi beten soude.
+
+
Gurrees antworde hare:
‘Op dat herbergens tijt ware,
6228 Het ne ware gene noet biddens nu,
+
Ic soude gerne bliven met u.’
Die joncfrouwe bat al dat si mochte
+
Ende so vele dat hem dochte
6232 Dat sijt mochte houden over dorperhede
Dat hi hem so vele bidden dede.
Hi beette ende daer sprongen knapen toe
Diene sciere ontwapenden doe
6236 Ende gaven hem enen mantel jegen tcoude,+
Dat si hem niet deren en soude.
+
Doe quam met enen mantele saen
Die ridder uut ere camere gegaen,
6240 Dien Gurrees daer te voren
+
Hadde bescudt, alse gi mocht horen,

+

ende
6225

+

+

want

+

6230

+

6235

+

ende

+

6240

P/G

hare ] onder de laatste letter van het
woord een stipje in rode inkt.

6226

6232

KOP

Dat

[ h ]ijt mochte
houden ouer
dorperhede
s

COR

6234

KOP

KOP,COR

ijt
ende daer
sprongen
knapen toe

Hi beette

<.>
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toe ] een stipje
na het woord.
6237

KOP

COR

6241

hem niet deren
en soude

Dat
→si→

mocht horen ] in hs aaneengeschreven.

W
6224 also houde: ‘onmiddellijk’. 6227-8 Op... nu: ‘als het tijd zou zijn om onderdak
te zoeken, zou het niet nodig zijn om het te vragen’. 6230 al dat si mochte: ‘zoveel
als zij kon’. 6232 Dat... dorperhede: ‘dat zij het (verwijst naar vs. 6233) als schandelijk
gedrag zou kunnen beschouwen’. 6233 hem... dede: ‘zich zozeer liet smeken’. 6235
ontwapenden: ‘van zijn wapenrusting ontdeden’. 6236 jegen tcoude: ‘tegen de kou’
(om sterke afkoeling te voorkomen). 6241 mocht horen: ‘hebt kunnen horen’.

T
6224 De jonkvrouwe grijpt in het Oudfrans het paard van G. bij de teugel. Vgl.
Inleiding, p. 80. 6224-33 De vertaler heeft de dialoog in deze passage ingrijpend
vereenvoudigd. Vgl. Inleiding, p. 88. 6234 Volgens het Oudfrans betreft het vier
knechten. Vgl. Inleiding, p. 103. 6236 Het aanreiken van een mantel is onderdeel
van de gastvrijheid. Vgl. M.-L. Chênerie, Le chevalier errant, p. 528-529. 6241 De
wending tot de toehoorders, alse gi mocht horen, is door de dichter toegevoegd ten
opzichte van het origineel. Vgl. Inleiding, p. 116.
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6244

6248

6252

6256

Ende sijn wijf die sonder beide
Gurrees te voren viel ende seide,
Als die ene goede vrouwe was tier tijt:
‘Ay edel ridder, gebenedijt
+
Moetti sijn al u leven,
Die mi minen here hebt weder gegeven.
+
Ic geve u sulc wijf als ic bem nu
Uwen wille mede te done u
Ende al dat hier binnen es mede.’
+
+
Doe quam die joncfrouwe daer ter stede
Wel gepareert utermaten,
Diese ter porten in hadde gelaeten,
Lanc ende wel gescapen mede
Ende van so groter scoenhede
+
Datse bi fauten van scoenheden dan
Ne dorste laeten te minne geen man.
+
+
Soe sprac Gurrees toe met sinnen:
+
‘Ic bem u sculdich sere te minnen,

+

6245

+

here

+

ende
6250

+

+

6255

+

ende
F. 18R,b
+
here
+

P/G

was tier tijt ] in hs
aaneengeschreven.

6244

6247

Die mi minen
here

KOP

he

COR

6258

bt

Soe sprac
sinne
gurrees toe met

KOP

COR

he[ eft ] weder
gegeuen

ende

sinne<n>
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ende ]
leesaanwijzing
schuin boven
de regel
geplaatst
omdat vs. 6197
(kol. a) ver
doorloopt.
6259

Jc bem v
minne
sculdich sere te

KOP

COR

→here→

minne<n>

W
6242 sonder beide: ‘onmiddellijk’. 6243 te voren viel: ‘voor de voeten viel’. Het MNW
(9, 1040 bij 10a) merkt op dat een emendatie van voren in voten voor de hand ligt,
maar niet noodzakelijk is. 6245 gebenedijt: ‘gezegend’. 6248-49 Ic... u: (vrij vertaald)
‘ik sta geheel tot uw beschikking’. 6250 Ende... mede: verzwegen is het
samengetrokken Ic geve u uit vs. 6248. 6252 Wel... utermaten: ‘zeer fraai gekleed’.
6253 Diese: met se wordt naar Gurrees en de vader van de jnkvr. verwezen. 6256-57
Datse... man: ‘dat geen man ervan af kon zien haar lief te hebben uit gebrek aan
schoonheid’. 6258 Soe: ‘zij’ (Vlaamse vorm, hier niet - als gebruikelijk - gewijzigd
door de corrector); met sinnen: ‘hartelijk’. 6259 sere: heeft waarschijnlijk betrekking
op te minnen, maar het woord kan ook op het voorafgaande deel van het vers
betrokken worden.

T
6254 Dat een zekere lengte een gewaardeerd lichaamskenmerk was, komt ook
naar voren in Velthems Merlijn-continuatie, waar wordt vermeld dat Guenevere
langer was dan haar verraderlijke halfzuster (vgl. ed.-Van Vloten (Jacob van Maerlant,
Merlijn), vs. 22747).
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6260 Want gi hebt mi, bi mire trouwe,
+
Geworpen ut groten rouwe
Daer ic in moeste gevallen sijn,
Ne haddi niet bescudt den vader mijn
6264 Ende bracht uut groter noet
Van dien dine wouden slaen te doet.
+
Nu biddic u dat gi over mi gebiet.
Ic ne sout willen weder seggen niet
6268 Van dien des ic mochte doen, here.’
Dies dankedi hare sere.
Men dede met groter minnen
+
Gurrees groet ere daer binnen
6272 Ende hadde gedaen noch also groet
En hadde geweest haerre kinder doet,
Die op dien dach verslaegen waren,
Dies si niet mochten vergeten tuwaren.
6276 Die here beval datmen haestelike+
Teten make wel ende rikelike.
Sine lieden namen wel ware das.

+

6260

+

6265

+

6270

+

6275

P/G

6260

Want gi hebt mi bi
mire

KOP

trouwe

COR

6261

trouwe/n/

Geworpen

KOP

vt| e | /n/ groten
rouwe
vt

COR

6265

doet ] punt van corrector na het woord
als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
vóór vs. 6326 (kol. c).

6270

Men ] initiaal M, blauw, 3 regels hoog,
rood penwerk, representant in
linkermarge.

6277

KOP

Teten

/beual/

ende rikelike
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COR

→make wel→

W
6260 bi mire trouwe: ‘werkelijk’. 6261 Geworpen ut: ‘bevrijd van’ (MNW 9, 2291).
6262 Daer... sijn: ‘waarin ik zou zijn vervallen’. 6264 bracht... noet: ‘verlost’. 6265
Van dien dine: ‘van hen die hem’. 6266 over mi gebiet: ‘over mij beschikt’. 6267-68
Ic... doen: ‘ik zal u niets weigeren, heer, wat binnen mijn vermogen ligt’. 6269 Dies:
‘daarom’, d.w.z. om haar woorden. 6270 dede: ‘bewees’; met groter minnen: ‘met
veel genoegen’. 6272 noch also groet: ‘twee keer zo veel’. 6273 En: ‘als niet’. 6274
verslaegen: ‘gedood’. 6277 Teten make: ‘het eten zou bereiden’. 6278 namen...
das: ‘zorgden daar goed voor’.

T
6273-74 Terwijl men in het Oudfrans de dood van één zoon betreurt, wordt hier
vermeld dat verscheidene kinderen gedood zijn. Waarschijnlijk betreft het een
kopiistenfout (vgl. Inleiding, p. 37-38).
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+

Tirsten datmen geseten was,
6280 Die here metter vrouwen sat
+
Ende Gurrees metter joncfrouwen at.
+
Na etene gingen si uter herbergen
Hen in een scone proyeel mergen,
6284 + So dattie here entie vrouwe tien tide
Geseten waren an dene side.
+
+
An dander side, dat suldi weten,
Was Gurrees metter maegt geseten.
6288 + Aldaer Gurrees bider joncfrouwen sat,
Hi versuchte van minnen ende bat
Dat sine minnen soude ende daer nare
+
Vragede si hem wie hi ware.
6292 ‘Joncfrouwe, ic wils berechten u.
Ic bem van Arturs herberge nu

+

ende

+

6280
ende

+

+

al

+

ende
6285
+
ende
+

+

6290

P/G

tide ] punt van corrector na
het woord als
versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs.
6345 (kol. c).

6284

6288

Daer gurrees bider
ioncfrouwen sat

KOP

COR

ende ←al←

Daer
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Aldaer ] de
corrector kan al ook
als leesaanwijzing
bedoeld hebben,
maar gezien de
aanwezigheid van
ende lijkt het
waarschijnlijker dat
al bij Daer dient te
worden betrokken
en als correctie
beschouwd dient te
worden.
6289

6290

KOP

[ S ]i
versuchte
van minnen

COR

←h←i

KOP

Dat sine
minnen
soude

COR

ende bat

<.>
ende daer
nare
<:>

W
6283 Hen [...] mergen: ‘zich ontspannen’; proyeel: lett. ‘grasveld’. Het betrof
gewoonlijk een lusthof, een tuin met bomen en bloemen, waar men op het gras kon
zitten. 6289 Hi... minnen: ‘verlangde hij naar de liefde’, vgl. MNW 9, 88 bij 3. J las
‘verslichte’ voor versuchte. Verdam heeft bij deze lezing aangetekend dat zij hier
onjuist is. Hij stelt vragenderwijs de emendatie ‘versuchte’ voor (vgl. MNW 8, 2458,
aanm. 1). 6292 berechten: ‘meedelen’. 6293 Ic... herberge: ‘ik behoor tot A.'s
gezelschap’.

T
6281 Men moet zich hierbij voorstellen dat G. en de jonkvrouwe uit één schotel eten.
Vgl. ook vs. 6779.
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6296

6300

6304

6308

Ende Walewein es die broeder mijn.’
‘Ja,’ sprac si, ‘ic hadde sot gesijn,
+
Haddic u gegeven mine minne,
Bedi gi sijt te rike man, als ict kinne,
Te minnen sulke joncfrouwe als ic bem.’
+
Daer na sprac si tote hem:
+
‘Ic bidde u dat gi mi berecht des
+
Wie die scone edel bruen ridder es
Die dusgedane wapinen draegt.’
Die wapine visierde hem die maegt.
+
Gurrees vragede hare
Ocht si iet wiste wie sine name ware.
+
+
‘Ic wane dat hi heet Lanceloet.’
+
Gurrees antworde hare al bloet:
‘Wistic dat Lanceloet levende ware,

+

6295

+

ende
here
+
6300
+

+

ende

+

mer
6305
+
ende
+

P/G

6301

Wie

KOP

[ een ] scone
edel bruen
ridder es
die

COR

6305

KOP

COR

Ocht si

wiste wie
sine
nameware
iet

sine ] inktstip
onder
laatste letter,
vermoedelijk
geen
expungeringsteken.
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name ware ]
in hs
aaneengeschreven.
6306

COR

6308

Jc wane

KOP

KOP

COR

mer

hi heet
lanceloet
→dat→

Wistic dat

[ hi ]

leuende
ware

→lannceloet→

Lanceloet ]
hs
lannceloet;
evidente
verschrijving
van de
corrector.
Na het
woord heeft
de corrector
een punt
geplaatst,
die
onderdeel
kan
uitmaken
van de
afkorting of
bedoeld kan
zijn als
versscheiding
t.o.v. vs.
6369 (kol.
c).
levende ] de
derde en
vierde letter
van het
woord zijn
door een
vlek moeilijk
leesbaar.

W
6295 sot: ‘dwaas’. 6297 rike: ‘aanzienlijk’, ‘vooraanstaand’; als ict kinne: ‘voor zover
ik weet’, ‘zoals ik weet’. 6298 sulke joncfrouwe: bedoeld is ‘zo'n onaanzienlijke

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

jonkvr.’ (vgl. M IV, LXXI, 7: ‘si povre damoisele’; zie ook S V, p. 12, r. 19). 6301 bruen:
‘bruine’, d.i. de kleur van zijn huid. 6302 dusgedane: ‘zulke’; verwijst naar de
beschrijving in vs. 6303. 6303 Die... maegt: ‘het meisje beschreef hem het
wapenteken’. Vgl. M IV, LXXI, 7: ‘(“qui porte .I. tel escu?”) Si li devise la façon’; zie
ook S V, p. 12, r. 22. 6305 iet: ‘soms’. 6306 wane: ‘meen’. 6307 al bloet:
‘onomwonden’.

T
6297-98 De jonkvrouwe wijst G. af, omdat in haar ogen een man in zijn positie geen
serieuze relatie met haar zal willen beginnen. Hij is uit op een avontuurtje, waarvoor
zij zich niet leent. 6301 Op andere plaatsen in de tekst blijkt heel duidelijk dat
Lanceloet een lichtbruine huidkleur heeft: vgl. J Bk. II, vs. 11814, 13331.
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6312

6316

6320

6324

Ic soude seggen openbare
Dat geen beter man ne leeft
+
Heden, die ridders name heeft,
Sonder Walewein mijn broeder allene,
Mar, joncfrouwe, wi wanen al gemene
Dat hi doet es; daer bi en weet ic u
Van hem niet berechtene nu.’
+
‘Doet?’ antworde die joncfrouwe saen,
‘Daer af hoedene sonder waen
Die Here es van hemelrike.
+
+
Het ware te grote scade sekerlike
Ende te grote rouwe storve noch sulc een man.’
+
+
Gurrees vragede hare dan
Ocht si den ridder hadde gesien.
‘Jay ic, here,’ sprac si mettien.
‘Dunct hi u dan so scone wesen,’
Sprac hi, ‘als gi segt van desen?’
+
+
Si sprac: ‘Ne dochte mi des niet, here,

+

6310

+

6315

+

want
F. 18R,c
+
ende
+
6320
+

+

ende
6325

+

P/G

6313

Mar

KOP

→joncfrouwe→

COR

6314

Dat hi doet
es daer bi

KOP

weet ic v
→en→

COR

6316

wi wanen al
gemene

KOP

Doet antworde die
ioncfrouwe saen

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

COR

6319

COR

6320

Het ware

KOP

KOP

want

grote scade
sekerlike
te

Ende

rouwe
storue noch
sulc een
man
te grote

COR

storve ] de
kopiist
vergat één
poot van de
u af te
schrijven.
6323

here ] vlek boven het
woord.

W
6309 openbare: ‘ronduit’, ‘expliciet’. 6311 die... heeft: ‘die ridder is’. 6312 Sonder:
‘behalve’. 6313 wi... gemene: ‘wij vermoeden allen’, d.i. zij die tot Arturs hof behoren.
6314-15 daer... nu: ‘om die reden kan ik u niet over hem inlichten’. 6317 Daer af:
‘daarvoor’ (voor de dood); hoedene: ‘moge hem behoeden’. 6319 scade: ‘verlies’.
6320 storve... man: ‘als zo'n man toch zou sterven’.

T
6312 Pas later in het verhaal, en vooral in de Queeste van den Grale, krijgt Walewein
een veel mindere reputatie, hier zijn Lanceloet en Walewein nog onbetwist de beste
ridders van de Tafelronde. 6313-14 Vgl. de samenvatting van het voorafgaande
tekstgedeelte van Lanceloet. 6321-23 Deze ontmoeting wordt in de roman niet
beschreven.
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So waer ic uten wege sere.
+
Hi dunct mi die scoenste ridder sijn
Die noit en saegen die oegen mijn.
+
Vergave God dat hi nu ter tijt
+
Also gesont ware alse gi sijt
6332 Ende hi mi also gewaerlike woude
Minnen als icken gherne minnen soude,
Also helpe mi God, ic en souden dan
Wisselen willen om genen man,
6336 + Om vrouwe te sine geheellike+
Van alden lande van erderike.’
Mettien horden si buten der porten carmen
Enen man ende ropen: ‘Ocharmen,
6340 Wat sal ic moegen doen nu mere?
+
Ic hebbet al verloren, God Here,
Mijn goed.’ Gurrees sprac: ‘Ic hebbe gehort dien,
6328

+

want

+

ende
6330

+

+

ja
6335

+

+

6340

P/G

6328

COR

6329

Hi dunct mi die
scoenste ridder sijn

KOP

→want→

en

COR

6333

Minnen als
icken

KOP

minnen
soude
→gherne→

COR

6336

saegen die
oegen mijn

Die noit

KOP

KOP

Om vrouwe te sine
geheellike
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→ja→

COR

6338

Mettien ] initiaal M, rood, 4
regels hoog, zwart
penwerk.

6340

nu mere ] in hs
aaneengeschreven.

6341

Jc

KOP

hebbe

COR

6342

t
Gurrees sprac ic
hebbe gehort dien

KOP

COR

al verloren
god here

hebbe

←miin goed:←

Mijn goed ] de d is
boven de e
geschreven; voor
Mijn punt als
versscheiding t.o.v.
vs. 6281 (kol. b).

W
6327 So... sere: ‘dan zou ik heel erg op de verkeerde weg zijn’, d.i. ‘dan zou ik het
volledig bij het verkeerde eind hebben’. 6329 noit en: ‘ooit’. 6330 Vergave God: ‘als
God zou geven’, d.i. ‘als God ervoor zou zorgen’. 6332 also gewaerlike: ‘even
oprecht’. 6334-37 ic... erderike: ‘ik zou hem dan voor geen enkele andere man willen
ruilen, zelfs niet als ik daardoor de heerschappij over de gehele wereld zou kunnen
verkrijgen’. 6338 carmen: ‘luid klagen’. 6339 Ocharmen: ‘ach, ik ongelukkige’. 6340
moegen: ‘kunnen’. 6341 hebbet: voorlopig lijdend vw. (-t) verwijst naar Mijn goed in
vs. 6342. 6342 goed: ‘bezit’; Ic... dien: ‘ik heb die gehoord’, d.w.z. ‘ik hoor iemand’.
Vgl. M IV, LXXI, 9: ‘Ha, sire, fait Guerrehés a son oste, avez vos oï celi qui ainsi se
plaint?’ (zie ook S V, p. 12, r. 39-40).
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Om Gode laeten ons gaen sien
6344 Wat hi heeft.’ Doe gingen si daer.
+
Gurrees vragede hem daer naer
+
Waer bi hi hem mesliet so sere.
+
‘Waer bi? Ic segt u, lieve here.
6348 Ic brachte heden gelaeden hout
Op minen esel in dit wout,
+
So datter een ridder gereden quam.
+
Ic was ververt als icken vernam.
6352 + Ic vloe daer ic tbosch dicts vant.
Doe quamen daer VI wolve thant
Dine worgeden ende beeten doet.
Hier omme es mijn rouwe so groet,
6356 Want ic ne hadde hulpe negene+
Sonder minen esel allene
Mijn broet mede te winne, here.

+

ende
6345
+
.
+

+

al
6350
+
ende
+

+

6355

P/G

6343

go| e |de laeten
ons gaen sien

Om

KOP

gode

COR

6344

KOP

.

COR

6346

KOP

doe gingen
si daer

Wat hi heeft

Waer bi

hem mesliet
so sere
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→hi→

COR

6347

Waer bi

KOP

COR

.

<.>

6348

hout ] tweede poot van de
h door de corrector
verlengd.

6350

gereden ] hs gerenden;
evidente verschrijving van
de kopiist.

6351

KOP

COR

6353

KOP

COR

ic segt v
lieue here

Jc was

ver| re |t
v

als icken
vernam

erv ert

Doe quamen wolue/n/
daer .vi.

thant

wolue

W
6346 hem mesliet: ‘zich beklaagde’. 6348 brachte [...] gelaeden: ‘vervoerde’. 6350
So datter: ‘toen daar’. 6351 ververt: ‘bevreesd’. 6352 Ic... vant: ‘ik vluchtte naar het
dichtst begroeide gedeelte van het bos’ (zodat de ridder hem niet kan volgen; vgl.
ook vs. 6152-53). 6354 Dine: ‘die hem’, d.i. de ezel; worgeden: ‘bij de keel grepen’.
6356-57 ic... sonder: ‘ik had geen andere hulp dan’. 6358 Mijn... winne: ‘om de kost
te verdienen’; te winne: gebruikelijk is te winnen(e).

T
6344 In het Oudfrans wordt expliciet beschreven dat men het kasteel verlaat. Vgl.
Inleiding, p. 80. 6348-52 Het voorval wordt beschreven in de verzen 6110-6120.
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+

Ic moet mijn broet bidden nu mere,
6360 Want ic ne hebbe waer mede
+
Enen andren te copene in sine stede.’
+
Gurrees sprac: ‘Ochtu hads een part,
Ne soutstut niet hebben also wart
6364 Alse den esel in dinen sinne
Dijn broet mede te winnen?’
+
‘Jay ic,’ sprac hi, ‘het soude beter wesen.’
Gurrees bat den here na desen
6368 Ende sprac: ‘Ic bidde u, here, dat gi
Hem een part geeft om die minne van mi,
Bedi ic was die ghene van wien
+
Hi was vervart dat hi ginc vlien,
6372 So dat hi bi minen live heeft toren
Van dien dat hi heeft verloren.
Daer bi biddic u sere dies
Dat gi hem verstoert sijn verlies.’
6376 + Die here sprac het soude sijn gedaen.+
Die here gaf hem een starc part saen.

+

ende

+

6360
ende

+

+

6365

+

6370

+

ende
6375

+

P/G

6365

Dijn broet
mede te

KOP

winne<n>

COR

6368

Ende sprac
ic bidde

KOP

here dat gi
v

COR

van mi ] in hs
aaneengeschreven en
omlijnd op de vorige regel
boven die minne geplaatst.

6369

6371

winne

KOP

Was veruart dat hi
ginc vlien
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COR

6372

KOP

COR

←hi←
So dat hi bi

/vwen/

liue heeft
toren

→minen→

minen ] het
woord is
door slijtage
moeilijk
leesbaar.

W
6359 Ic... mere: ‘ik moet mijn brood voortaan verdienen met bedelen’. 6360 waer
mede: ‘het benodigde om’. 6362 Ochtu: ‘als jij’. 6363-64 Ne... sinne: ‘zou je het (nl.
het paard) niet evenzeer op prijs stellen als de ezel’ (lees i.v.m. het rijm sinnen).
6367 bat: ‘verzocht’. 6369 om... mi: ‘omwille van mij’. 6371 dat: ‘zodat’. 6372 bi
minen live: ‘door mij’; toren: ‘verdriet’, ‘schade’. 6375 Dat... verlies: ‘dat u hem
schadeloos stelt voor zijn verlies’. 6376 het... gedaen: ‘dat het zou gebeuren’.

T
6362-65 Ook bij deze tweede ontmoeting wordt de man door Gurrees getutoyeerd.
Vgl. de toelichting bij vs. 6119.
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+

6380

6384

6388

6392

Die man voer metten perde thuswart
Ende Gurrees keerde metter vart.
+
Die wert beval datmen haestelike
+
Gurrees soude maken wel ende rikelike
Sijn bedde daer hi in soude slaepen.
+
Daer toe liepen thant knapen
Die sijn gebod daeden metter vart.
Ende alse des vroet was die wart
+
Wie Gurrees was, hi pijndem mere
Te diennen dan hi dede eere.
+
(Sijn dochter haddem vroet gemaect das
Dat Gurrees Waleweins broeder was.)
+
Alst tijt was te gane slaepen,
+
Die heren ende sine knapen
Gingen met Gurrees tehant
+
Daer hi een scone bedde vant.

+

ende

+

F. 18V,a
6380

+

+

al

+

6385

+

want

+

ende
6390

+

+

al

P/G

thuswart ] over de w een vlek.

6378
6380

KOP

Die wert beual /soude/
datmen

haestelike

-

COR

haestelike ] het
laatste
gedeelte van
het woord
(telike) is op de
volgende regel
onder haes
geschreven.
6381

KOP

Gurrees soude
maken

rikelike
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→wel→
ende

COR

wel ] punt van
corrector na het
woord als
versscheiding
t.o.v. het erop
volgende
woordgedeelte
telike (vgl.
commentaar bij
vs. 6380).
6386

Wie gurrees

KOP

wa

COR

6387

wa[ re ]

KOP

/Hem/

COR

-

te

hi pijndem
mere

s
dienne

dan hi dede
eere

dienne<n>

W
6380 wert: ‘gastheer’. 6381 Gurrees: ‘voor G.’; maken: ‘opmaken’; rikelike: ‘kostbaar’
(d.w.z. met luxe beddegoed, etc.). 6385 des vroet was: ‘ervan op de hoogte was’.
6386-87 hi... diennen: ‘spande hij zich nog meer in te dienen’ (‘om hem te dienen’
past beter, maar Hem is door de corrector doorgestreept; vgl. hierboven). 6388
haddem... das: ‘had hem ervan op de hoogte gebracht’. 6391 heren: lees here.

T
6383-84 Het bed voor G. bevindt zich volgens het Oudfrans ‘en une molt bele
chambre au pié de la tor’ (M IV, LXXI, 10; zie ook S V, p. 13, r. 20-21). Vgl. Inleiding,
p. 94.
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+

6396

6400

6404

6408

Die wert ne sciet niet vanden goeden man
Vor dien dat hi slapen began.
+
+
Daer na gingen heren ende knapen
Altegader te bedde slapen
Als die moede waeren sonder waen.
+
Nachts was daer een knape op gestaen
Ende als hi vor die porte quam,
+
Sach hi daer buten ende vernam
Wel X sergante die staken
Optie porte ende dedense kraken.
+
Als hi dat sach hi liep doe
Int huus ende loec die doren toe
+
Ende liep daer sijn here lach saen
Ende dede hem die dinc verstaen
Dat hi verraden was, ende daer nare
Seidi dattie porte te broken ware

+

ende

+

ende
6395

+

+

ende

+

6400

+

ende

+

6405

P/G

6403

dedense ] moeilijk leesbaar door een
vlek.

6405

toe ] boven de e een inktstreepje.

6408

KOP

COR

6409

Dat hi verraden
was

ende daer nare
<.>

ware ] vlek boven de laatste twee letters.

W
6394 ne sciet niet: ‘verliet niet’. 6395 slapen began: ‘sliep’. 6396 heren: de emendatie
tot here (vgl. vs. 6391) ligt voor de hand, maar is niet strikt noodzakelijk, aangezien
ook andere aanwezige edelen onder de noemer heren (i.t.t. knapen) kunnen vallen.
6402 X sergante: ‘tien krijgsknechten’, ‘mannen’; staken: ‘beukten’. 6403 ende
dedense kraken: ‘en haar (de poort) openbraken’ (vgl. MNW 3, 2035-36 bij II). 6404
liep: ‘rende’. 6405 loec... toe: ‘sloot de deuren af’. 6408 verraden: ‘onverhoeds
overvallen’ (zie MNW 8, 2262 bij 3). 6409 te broken: ‘opengebroken’.
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T
6394-95 Evenals het prachtige bed dat in vs. 6381-82 wordt vermeld is dit gedrag
van de gastheer een teken van buitengewoon eerbetoon aan de gast. 6399 De
Lancelot en prose deelt mee dat de schildknaap opstond om aan zijn natuurlijke
behoefte te voldoen. Vgl. Inleiding, p. 84. 6402 In de Lancelot en prose gaat het om
twintig personen (vgl. M IV, LXXI, 11 en S V, p. 13, r. 28), m.u.v. de lezing van BN
122, die met het Mnl. overeenkomt. Vgl. echter ook vs. 6411, waar het getal XX
wordt vermeld. 6408 In het Oudfrans geeft de ridder antwoord. Vgl. Inleiding, p. 87.
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6412

6416

6420

6424

6428

Ende dat daer binnen waren comen dan
+
Wel XX gewapende man,
Mochten si, diene doet souden slaen.
Die here spranc uut sinen bedden saen
Ende wapendem des geloeft
Ende sette enen helm op thoeft
+
Ende dede kersen ontsteken.
Daer na ginc hi Gurrees spreken.
Hi seide: ‘Here, gi moet op staen
Ende u wapenen sonder waen:
+
Onse viande sijn hier binnen comen.’
+
+
Alse Gurrees dat hadde vernomen,
Hi stont op ende eeschede sine wapen,
Die hem thant brachten die knapen,
Ende hi wapendem metter vart
Ende hi hadde sciere gegort sijn swart
+
Ende sinen scilt haddi oc genomen,
Ende es also in die zale gecomen.
+
Die here hadde van sinen knapen
Hem VI oec doen wapen.

+

6410

+

6415

+

want
ende
+
6420
+

+

6425

+

ende

P/G

op ] hs pp; evidente verschrijving van de
kopiist.

6422

6424

KOP

Ende
→hi→

COR

6425

KOP

wapendem
metter vart

Ende hi hadde

ge÷h÷ort sijn
swart
ge<g>ort

KOP
COR

sciere
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swart ] slijtage
maakt de
laatste letter
moeilijk
leesbaar.
6426

Ende sinen scilt
haddi

KOP

oc

COR

6427

KOP

COR

genomen

Ende es
al

so in

die/n/
zale

so

die

comen
ge

comen

W
6412 Mochten... slaen: ‘die hem zouden doden als zij daartoe gelegenheid kregen’.
6413 bedden: lees met J bedde. 6414 wapendem: ‘trok zijn wapenrusting aan’. 6416
kersen: ‘kaarsen’. 6422 ende... wapen: ‘en vroeg om zijn wapenrusting’. 6425 sciere:
‘snel’; gegort: ‘omgedaan’, ‘aan zijn gordelriem bevestigd’. 6429 wapen: ‘wapenen’
(vgl. voor de vorm MNW 9, 1733).

T
6418-21 De vertaler vermijdt in deze passage wisseling van spreker. Vgl. Inleiding,
p. 86.

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

250
Doe sprac Gurrees dese tale:
+
‘Ondoet die doren vander zale,
6432 Dattie vianden niet op ons steken
Die dore ende niet op ons en breken.’
Si dedent ende gingen uut ten selven stonden
Allegader ende si vonden
6436 Die viande int hof met viere,+
Diet dar wouden ontsteken sciere,
Ende die thant optie van binnen riepen
Ende met haeren zwerden op liepen.
6440 + Gurrees trac sijn zwert thanden
+
Ende hi liep opdie vianden

+

6430

+

6435

+

mer
F. 18V,b

+

P/G

Doe ] initiaal D, blauw, 3 regels hoog,
rood penwerk.

6430

6432

Dattie vianden niet onsteken
op

KOP

on

COR

s

steken

ons steken ] in hs
aaneengeschreven.
6433

KOP

COR

Die

dore/n/
ende
dore

op ons
niet

breken
en
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dore ] in
vs. 6431
is ‘doren’
niet
gewijzigd.
6434

gingen vut ten
seluen stonden

Si

KOP

→dedent→
ende

COR

6435

KOP

Algader

COR

Al→le→gader
hof ] de o is dichtgelopen.

6436
6437

ende si vonden

KOP

wouden
ontsteken
sciere

Diet

dar

COR

6438

KOP

Ende

thant optie van
binnen riepen
→die→

COR

die ] punt van
corrector na het
woord als
versscheiding
t.o.v. vs. 6499
(kol. b).
6441

KOP
COR

Ende hi liep

/sere/

op| t |ie viande

-

op d ie
viande<n>

W
6430 Doe... tale: ‘toen zei G.’. 6431 Ondoet: ‘open’; zale: d.i. het grote woonvertrek
waar zij zich verzameld hebben. 6432-33 Dattie... breken: ‘opdat de vijanden niet
ten nadele van ons de poort opensteken en naar binnen toe doorbreken’. Vgl. M IV,
LXXI, 12: ‘Et Guerrehés conmande que li huis de la sale soit ouverz, “que il ne fussent
brisié sor nos.”’ (zie ook S V, p. 14, r. 6-7). 6436 int hof: ‘op de binnenplaats’; viere:
‘vuur’. 6437 ontsteken: ‘in de brand steken’. 6438 optie... riepen: ‘schreeuwden
tegen de belegerden’. 6439 op liepen: ‘aanvielen’.
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T
6437 Men probeert volgens de Lancelot en prose de brand aan te steken ‘en unes
loges qui estoient deles la sale’ (S V, p. 14, r. 9; zie ook M IV, LXXI, 12). Vgl. Inleiding,
p. 94.
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6444

6448

6452

6456

Ende geraecter so enen int gevoech
Dat hi hem enen arm af sloech,
+
So dattie gene herde lude riep
Ende al vliende danen liep.
+
Gurrees liep opden andren saen
Ende seide daer ne souder geen ontgaen.
Die here vandaer binnen vacht sere.
+
Sine knapen holpen wel haeren here.
Dat vechten gedurde lange tijt.
+
+
Het was in twifele welc dien strijt
Verwinnen soude, mar, sijt seker des,
En hadde daer niet geweest Gurrees,
Die van binnen waeren onder bleven.
+
Hi namer hem IV hare leven
+
Ende hi wondere VII nochtan
Vanden vianden, metten man

+

al

+

6445

+

ende

+

ende
6450

+

+

want
6455

+

P/G

6442

KOP

COR

Ende

so enen
intgeuoech

geraecte
geraecte r

int gevoech
] in hs
aaneengeschreven.
6446

KOP

Gurrees liep

op

COR

6451

KOP

op| t |en andren
saen

Het was in die
twifele welc

d

en

strijt
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ende

COR

6452

die<n>
Verwinnen
soude

KOP

<:>

COR

6455

Hi namer hem .iiij.
hare leuen

KOP

COR

6457

mar sijt
seker des

KOP

COR

→want→
Vanden
vianden

metten man
<:>

W
6442 geraecter: ‘trof er’; int gevoech: ‘op het gewricht’ (MNW 2, 1812 bij 2), ‘op de
juiste wijze’ (MNW 2, 1819 bij 10d). Op grond van de aanwezigheid van so kiest
Verdam voor de tweede betekenis. Het Oudfrans verwijst echter naar de eerste
betekenis: ‘si en fiert .I. si qu'il li cope le braz par antre l'espaule (“schouder”) et le
cote (“elleboog”)’ (M IV, LXXI, 12; S V, p. 14, r. 11-12). 6444 herde lude riep: ‘het
uitgilde’, nl. van pijn. 6445 vliende: ‘vluchtend’; danen liep: ‘wegrende’. 6448 vacht
sere: ‘vocht zeer fel’. 6451 in twifele: ‘onzeker’; welc: ‘welke partij’. 6452 Verwinnen:
‘winnen’. 6453 En [...] niet: ‘als [...] niet’. 6454 onder bleven: ‘de mindere gebleven’,
d.i. verslagen. 6455 Hi... leven: ‘hij doodde er vier’. 6456 nochtan: ‘bovendien’.
6457-58 metten... sloech: het is onduidelijk of deze man tot de zeven gewonden
wordt geteld of als de achtste gewonde wordt beschouwd. In het eerste geval
interpreteert men metten als ‘onder wie’, in het tweede geval als ‘naast’. Het Oudfrans
vermeldt zeven gewonden: ‘et .VI. en navra estre (“zonder”) le premier a cui il avoit
le braz copé’ (M IV, LXXI, 13; S V, p. 14, r. 18-19).
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6460

6464

6468

6472

Dien hi den arm af sloech, ende daertoe
Vingen sire achte doe.
+
Die andre vlouwen alle gemene,
+
Drove ende met groten wene
Om hare vrient die som waren gevaen
Ende som verslaegen sonder waen.
Doe keerde int huus Gurrees
Sere blide ende in hogen des
+
Dattie viande verwonnen waren soe
Ende alsi dar binnen quamen, daer waren doe
Vele bliscapen van heren ende van knapen.
Daer na gingen si weder slaepen.
+
Die here dede die porte wachten,
+
Ocht die vianden met haren crachten
Weder quamen binnen der nacht stonden
Dat sise niet onbewart ne vonden.
Mar sine setten hem daer toe niet:
Hen was daer so lede gesciet.

+

.
6460

+

+

6465

+

mer
6470

+

P/G

6458

KOP

<:>

COR

6460

KOP

ende
daertoe

Dien hi den
arm af
sloech

andre/n/
vlouwen alle
gemene

Die

andre

COR

6465

KOP

Sere blide
ende in

hoge

des
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hoge<n>

COR

6466

Dattie viande

KOP

verw o nnen

COR

6467

Ende alsi

KOP

6474

van heren ende
van knapen

Bliscap

KOP

COR

binnen
quamen
daer waren
doe
dar

COR

6468

verw| i |nnen
waren soe

←vele←

Bliscap

en

daer ] de eerste
letter is door
slijtage vrijwel
onleesbaar.

W
6458 daertoe: ‘bovendien’. 6460 alle gemene: ‘allen’. 6462-63 die som [...] Ende
som: ‘waarvan sommigen [...] en anderen’. 6465 in hogen: ‘opgewekt’. 6467-68
daer... knapen: ‘toen was de vreugde er groot onder de heren en de schildknapen’.
6470 wachten: ‘bewaken’. 6471 Ocht: ‘voor het geval dat’; met haren crachten: ‘met
een groot aantal gewapenden’. 6473 onbewart: ‘onbeschermd’. 6474 Mar... niet:
‘maar daar gingen zij niet toe over’.

T
6464 In het Oudfrans achtervolgt G. de vluchtende vijanden. Vgl. Inleiding, p. 82.
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6476

6480

6484

6488

6492

+

+

Sander daeges alst begonste dagen
Die gene die daer niet gevaen laegen
Senden toten here dat si
Gerne pays souden maken, woude hi.
+
Hi antworde dat hi soude
+
Hem beraden wat hi doen woude.
Hi ginc thant daer Gurrees lach
Ende ontboet hem goeden dach
Ende Gurrees groettene weder.
+
Die here sprac: ‘Here, hier neder
+
Sijn boden comen altehanden,
Die comen van onsen vianden
Ende seggen dat si gerne pays namen
Ende te mire vrientscap quamen.
+
Ic come tote u om dat gi mi
+
Seggen sult welc u raet si.
Dien sal ic doen alst recht es,

+

ende
6475

+

+

ende
6480

+

+

ende
6485

+

+

ende
6490

+

P/G

6477

KOP

geuaen laegen

Die gene die
daer
→niet→

COR

niet ] de
corrector heeft
na het woord
een punt
geplaatst,
waarvan de
functie
onduidelijk is.
6479

KOP
COR

Gerne pays

soude

maken woudehi

soude<n>

woude hi ] in hs
aaneengeschreven.
6484

groettene ] hs groeettene; evidente
verschrijving van de kopiist.
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W
6476 alst begonste dagen: ‘bij zonsopgang’. 6478 Senden toten here: ‘lieten de
heer weten’. 6479 pays souden maken: ‘tot een verzoening wilden komen’. 6481
Hem beraden: ‘bij zichzelf te rade gaan’, ‘overleggen’. 6483 ontboet... dach: ‘wenste
hem goede dag’. 6485 neder: ‘beneden’ (vgl. toelichting). 6489 Ende... quamen:
‘en de goede verstandhouding met mij zouden willen herstellen’ (vgl. MNW 9, 1350
bij 1). 6492 alst recht es: ‘zoals het behoort’.

T
6477 In het Oudfrans gaat het verzoek om verzoening uit van hen die gevangen
zijn. Zij dringen er (in sommige hss.: bij hun vrienden) op aan vrede te sluiten (M
IV, LXXI, 14 en S V, p. 14, r. 30-31). De Middelnederlandse dichter vertaalde dit
getrouw, maar de corrector zorgde voor een betekeniswijziging door niet in te voegen.
Blijkens de verzen 6486 en 6498-99 betreft het een correctie waardoor een
oneffenheid die al in de Oudfranse grondtekst voorkwam, werd gladgestreken. 6485
Uit neder kan men afleiden dat de kamer van G. ergens boven in een toren gelegen
was. Het Oudfrans maakt er op deze plaats geen melding van (M IV, LXXI, 14 en S
V, p. 14, r. 37), maar heeft eerder opgemerkt dat de kamer zich ‘au pié de la tor’
bevond. In het Middelnederlands (vs. 6383-84) ontbreekt dit detail.
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6496

6500

6504

6508

Want ic ne ware nimmermeer des
Toe comen dat mi es gesciet,
Ne haddi mi geholpen niet.
+
+
Nu raet mi van dat ic u seggen sal,
Ic sets minen raet ane u al.
Here, mijn broeder ende mijne neven, si
Hebben om pays gesint tote mi
Ende, danc hebbe God ende gi, here,
+
Ic bem van hem te boven sere.
+
+
Willic, ic machse al bederven
Ende van allen goede ontherven.
+
Here, ne haddi niet gewesen,
Ic ne ware niet boven comen van desen
+
Ende van desen ne steet mi niet
Anders te done dan gi gebiet.’
Gurrees sprac: ‘Biden goeden dage,
+
Si sijn u vlescelike mage
Ende van so na magescapen, here,

+

here
6495

+

+

6500
want
+
F. 18V,c
+
ende
+

+

6505

+

here

P/G

Want ] de kopiist is iets ingesprongen
omdat vs. 6432 in de vorige kolom ver
doorloopt.

6493

6497

KOP

Jc sets minen
raet ane

al
v

COR

6498

KOP

COR

6501

KOP

Here mijn
broeder
ende

mijn

mijn
Jc bem van
hem

neve

e

si

neve<n>
bouen sere
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COR

6509

te
vlescelike ] het laatste gedeelte van het
woord (like) is door slijtage slecht
leesbaar.

W
6493-94 ic... comen: ‘ik had nooit dat kunnen bereiken’. 6497 Ic... al: ‘ik laat mijn
besluit geheel van u afhangen’. 6499 om... mi: ‘mij een vredesvoorstel gestuurd’.
6501 Ic... sere: ‘ben ik hen volstrekt de baas’. 6502 al bederven: ‘volledig ruïneren’.
6503 van... ontherven: ‘beroven van alle bezittingen’. 6505 desen: ‘hen’. 6506 van
desen: ‘om die reden’; steet mi: ‘past het mij’. 6508 Biden goeden dage: ‘bij Gods
genade’ (MNW 2, 3). 6509 vlescelike mage: ‘bloedverwanten’. 6510 na magescapen:
‘hoge graad van bloedverwantschap’.

T
6508-16 De verplichting om bijstand te verlenen bestaat niet alleen ten opzichte
van een leenheer, maar ook tegenover familieleden. Dit maakt een vete tussen
bloedverwanten tot een tragische aangelegenheid in de feodale maatschappij. Vgl.
voor de familiesolidariteit R.C. van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in
Vlaanderen, p. 234, 323-324.
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255
+

6512

6516

6520

6524

Dat ic u ne rade nemmermere
Jegen hem lieden te hebbene strijt,
Bedi al woude teneger tijt
Al die werelt op hem striden,
Gine mochts niet laeten liden,
+
Gine moest in hare hulpe wesen.
Hier bi es mijn raet van desen
Dat gi pays maect jegen die lieden.’
+
Doe dedi sinen broeder ontbieden,
Die met sinen vrienden gewillike quam
+
Tirst dat hi die boetscap vernam,
Ende Gurrees maecte tien tiden
Goeden pays in beden siden.
Si vergaven malcanderen allen euvlen moet gereet.
+
Die gevane daeden haren eet
+
Dat si hem vort an in genen sinnen

+

6510

+

6515

+

ende

+

6520

+

ende
6525

+

P/G

6511

Jc

KOP

←dat←

COR

6524

ne

rae| t |

v
Si vergauen

KOP

KOP

allen euvlen
moet gereet
→malcanderen→
vort an in
genen

Dat si

sinne
sinne<n>

KOP,COR
COR

nemmermere

ra d e -

COR

6526

[v]

hem

W
6513 teneger tijt: ‘ooit’. 6514 Al die werelt: ‘iedereen’; op: ‘tegen’. 6515 Gine... liden:
‘dan zou u dat niet kunnen laten passeren’ (MNW 4, 497). 6516 Gine... wesen: ‘maar
u zou hen moeten bijstaan’. 6520 vrienden: ‘vrienden’, ‘verwanten’; gewillike:
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‘volgaarne’. 6522-23 maecte... siden: ‘zorgde toen voor beide partijen voor een
gunstige verzoening’. 6524 Si... gereet: ‘zij vergaven elkaar zonder meer alle kwade
bedoelingen’. 6525 Die... eet: ‘de gevangenen zwoeren’. 6526-27 Dat... jegen: ‘dat
zij zich voortaan op geen enkele wijze zouden verzetten tegen’.

T
6518 In het Oudfrans geeft de here het volgende antwoord: ‘Par Dieu, sire, fait li
ostes, molt est vostre consauz loiax et je le ferai, et d'itant com vos en avez dit vos
sai je bon gré’ (M IV, LXXI, 15; zie ook S V, p. 15, r. 3-5). Dit antwoord ontbreekt in
de vertaling. Vgl. Inleiding, p. 87. 6522-31 G. maakt een einde aan de vete door de
partijen te verzoenen (vs. 6522-23). Het was bij een dergelijke verzoening gebruikelijk
dat de schuldige partij beloofde de andere partij te zullen bijstaan in geval van nood
(vs. 6525-29). Vgl. R.C. van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in
Vlaanderen, p. 284.
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Ne zouden setten jegen den here van daer binnen,
6528 Mar zouden hem te staeden staen emmermere,
Sonder jegen haren rechten here.
Ende si sekerden in beiden siden
+
Goeden pays vort an tallen tiden.
6532 Dus wart van desen doetslaegen vianden
Gurrees peys maecckere tehanden
Ende si gaven beide gisele van desen,
Dattie pays gestaede soude wesen.
6536 + Gurrees, die thant woude riden,+
Ontboet sine wapene tien tiden.
+
Men bat hem dat hi bliven soude,
Dat hi altoes niet doen ne woude.
6540 + Men wapenden dat hem niet gebrac

+

6530

+

ende
6535
+
mer
+

+

ende

P/G

6527

KOP

setten iegen
den here
vandaer binnen

Ne

→zouden→

COR

here ] de eerste
letter is door
slijtage moeilijk
leesbaar.
van daer ] in hs
aaneengeschreven.
6528

KOP

Mar

→zouden→

COR

6530

KOP

hem te staeden
staen
emmermere

Ende si

seker÷t÷

in beiden siden
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seker<d>en

KOP

Dus ] initiaal D, rood, 4 regels hoog,
zwart penwerk, representant in
linkermarge; vs. 6532 en 6533 over twee
regels verdeeld, met na desen en
maecckere regelovergangen.

6532

van desen ] in hs aaneengeschreven.
6533

KOP

Gurrees peys [ maec| t |
ge ]
maec ckere

COR

6534

KOP

COR

tehanden

Ende

gauen beide
gisele van
desen
→si→

W
6528 te staeden staen: ‘bijstaan’. 6529 Sonder: ‘behalve’; rechten here: ‘wettige
heer’, d.i. leenheer. 6530 sekerden: ‘beloofden plechtig’. 6532 doetslaegen vianden:
‘doodsvijanden’. 6533 peys maecckere: ‘vredestichter’ (lees maeckere?; vgl. MNW
4, 1052 en 6, 51-52). 6534 gisele: ‘gijzelaars’; van desen: ‘hiertoe’. 6535 Dattie...
wesen: ‘opdat de verzoening duurzaam zou zijn’. 6537 Ontboet sine wapene: ‘liet
zijn wapenrusting brengen’. 6539 altoes niet: ‘in geen geval’. 6540 dat: ‘totdat’; niet:
‘niets’.

T
6534-35 Bij een verzoening zijn gijzelaars van minder belang dan bij een vrede,
een tijdelijke wapenstilstand. In het laatste geval is gijzeling een middel om
handhaving van de vrede af te dwingen (de vijandschap blijft bestaan), terwijl de
betrokkenen bij een verzoening de vijandschap hebben afgezworen. De gijzelaars
dienen bij een verzoening als extra waarborg. Vgl. R.C. van Caenegem,
Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen, p. 264-280.
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+

6544

6548

6552

6556

Dan sijnen helm ende hi sprac
Toter joncfrouwen dat sijt horde:
‘Joncfrouwe, mach u gedinken der worde
Die gi lest spraect jegen mi?’
‘Jaet wale, here, wat wildi?’
+
+
Hi sprac: ‘Ic segt u, joncfrouwe.
Mocht icken vinden, bi mire trouwe,
Ic ne liet omden besten casteel
Die Artur heeft al geheel
Ic ne soude u bode daer af wesen.’
+
+
Die joncfrouwe wart al blide van desen.
Hi bant den helm ende bi orlove
Van hem lieden sciet hi uten hove.
+
Hi reet toten middage toe
Ende quam in enen beemt doe.
+
+
In midden den beemt in enen pleine
Vant hi ene overscone fonteine

+

6540

+

ende
6545

+

+

ende
6550

+

+

ende

+

ende
6555

+

P/G

6541

Dan

KOP

<.>
Jaet wale here w[ ou ]di
wat

KOP

w

COR

6551

6552

KOP

il

di

Die ioncfrouwe /gereet/ van
wart al
desen

KOP

COR

ende hi
sprac

helm

sijn en

COR

6545

sijn

ende

blide
Hi bant den
helm

ende bi
orloue
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<.>

COR

6553

KOP

COR

Van hem

sciet hi vten
houe
→lieden→

W
6543 mach... worde: ‘kunt u zich de woorden herinneren’. 6544 lest: ‘laatst’. 6545
Jaet wale: ‘zeker wel’. 6547 icken: ‘ik hem’, d.i. Lanceloet (vgl. toelichting bij vs.
6544). 6548 Ic ne liet: ‘ik liet het niet na’, nl. om te doen wat in vs. 6550 wordt
meegedeeld. 6549 al geheel: ‘geheel en al’. Deze bepaling bij heeft (‘die A. geheel
en al in zijn bezit heeft’) kan ook betrokken worden op casteel in het vorige vers:
‘met alles wat erbij hoort’. 6552 bi orlove: ‘met toestemming’. 6555 beemt: ‘weide’.
6556 in enen pleine: ‘op een open plek’. 6557 overscone: ‘zeer fraaie’; fonteine:
‘bron’.

T
6544 Zie daarvoor vs. 6326-37. 6551 In het Oudfrans is de reactie van de jonkvrouwe
met meer gevoel voor nuance weergegeven: ‘Et ele conmance a rougir de ce, si se
repent de ce que ele li ot dit.’ (M IV, LXXI, 16; ook S V, p. 15, r. 22-23). De corrector
heeft het blozen van de jonkvrouwe veranderd in blijdschap (vgl. P/G).
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6560

6564

6568

6572

Die ten voeten van enen sicamore spranc.
+
Hi maecte daerwart sinen ganc
Als die gerne vercoelt ware
+
Van der heiten dine pijnde sware.
+
Daer vant Gurrees III vrouwen
Van messeliken ouden int opscouwen.
+
Die ene hadde wel LX jaer,
+
Dander min dan XX daer naer,
+
+
Die derde XL ocht van diere maten.
+
Si hadden vor hem daer si saeten
Op tgras gespreedt ene witte dwale
Ende si aeten doe tien male
Pasteiden van hokinen, mare
+
Sine hadden nemmeer manne dare
Dan enen naen, die hem diende doe.
+
Alser Gurrees quam toe
Die vrouwen stonden op mettien

+

ende

+

F. 19R,a
al

+

+

want
ende
+
ende
+
6565
+
ende
+

+

6570

+

ende

P/G

6558

Die ten voete

KOP

voete<n>

COR

6561

KOP

Van

van

sicamor spranc
→.i.→

sciamor e
heiten dine
pijnde sware
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der

COR

6564

LX ] hs .lx. ; onder de l een
inktvlekje.

6566

XL ] hs xl. ; geen punt ter
linkerzijde van het cijfer.

6570

Pasteiden
van hokinen

KOP

<.>

COR

6572

Dan enen
naen

KOP

6574

KOP

COR

[ daer ]

Alse

KOP

COR

die hem
diende doe
<.>

COR

6573

mare

ende

Alse
Die

r

gurrees
quam toe

vrouwe

stonden op
mettien

vrouwe<n>

W
6558 Die... spranc: ‘die aan de voet van een vijgeboom ontsprong’. 6561 Van...
sware: ‘van de hitte die hem zeer kwelde’. 6563 Van... opscouwen: ‘van verschillende
leeftijd naar het uiterlijk (te oordelen)’. 6565 Dander: ‘de tweede’. 6566 ocht... maten:
‘of daaromtrent’; vgl. MNW 4, 1218, waar van diere maten wordt vertaald met ‘van
dien leeftijd’. 6568 dwale: ‘kleed’. 6569 tien male: ‘als maaltijd’ (MNW 4, 967 bij 6).
6570 Pasteiden van hokinen: ‘pasteien, gevuld met geitevlees’. 6571 nemmeer
manne: ‘geen andere man’. 6572 naen: ‘dwerg’.

T
6572 Het Oudfrans vermeldt hier meer details: de dwerg bedient de vrouwen met
een zilveren beker. Vgl. Inleiding, p. 80.
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Alsi den ridder hadden gesien
6576 Ende hietene wellecome wesen.+
+
‘Wi waeren,’ seiden si, ‘in talen van desen
Dat wi wouden ende hadden gere
Dat hier enich ridder comen were
6580 Die hier wandelde in dit lant.’
+
+
Die naen brachte water thant.
+
Hi ginc sitten eten ende na dien
Begonste hi optie joncste vrouwe te sien,
6584 Die hem ser scone dochte, ende daer toe
Ne sceen si niet wel tegemake doe.
+
+
Hi sach op dandre vrouwe na desen,

+

6575
here

+

+

ende
6580
+
ende
+

+

ende
6585

+

P/G

6577

COR

6582

6583

here

Wi

<.>

Hi ginc sitten
eten

KOP

COR

in talen van
desen

Wi| e |
waeren
seiden si

KOP

ende

ende na
dien
<.>

Begonste hi
optie ioncste

KOP

sien
→vrouwe →
te

COR

vrouwe ]
afkortingsteken
voor ‘ro’
ontbreekt.
6584

KOP

Die hem

scone
dochte

ende
daer toe
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COR

ser

<.>

W
6577 Wi waeren [...] in talen van desen: ‘wij voerden hierover (nl. over wat in de
volgende verzen wordt gezegd) een gesprek’. 6580 wandelde: ‘rondzwierf’. 6583
Begonste [...] te sien: ‘keek’. 6585 Ne... doe: ‘leek zij niet erg gelukkig’.

T
6579-80 Het kan zijn dat de vrouwen een willekeurige ridder op het oog hebben
(vgl. Oudfrans: ‘demantant d'aucun chevalier’ (M IV, LXXI, 17 en S V, p. 15, r. 35)),
maar uit hun woorden valt wellicht ook op te maken dat zij graag één van de dertien
ridders van de Tafelronde zouden willen ontmoeten. Het is immers bekend (vgl. bijv.
vs. 6024-26 en verderop vs. 7779-80) dat deze ridders op zoek naar Lanceloet
rondzwerven. 6581 De dwerg brengt water om G. de mogelijkheid te bieden zijn
handen te wassen. Vgl. het Oudfrans ‘Et li nains li aporte de l'eve a ses mains laver’
(M IV, LXXI, 18; ook S V, p. 15, r. 36-37). 6584 In het Oudfrans wordt door de
vertelinstantie bevestigd dat de jonkvrouwe mooi is: ‘que molt li semble bele, et si
ert ele’ (M IV, LXXI, 18; ook S V, p. 15, r. 38-39). De Middelnederlandse dichter heeft
dit commentaar weggelaten. Verderop wordt de schoonheid van de jonkvrouwe nog
eens bevestigd, opvallend genoeg door de jonkvrouwe zèlf (vs. 6618). Dit ontbreekt
in het Oudfrans (M IV, LXXI, 19 en S V, p. 16, r. 15).
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Die hem dochte bet gepareert wesen
6588 Dan die joncfrouwe was, ende daer nare
Sprac Gurrees al dus tote hare:
‘Ay vrouwe, wat pensedi? Ic ne sach
+
Noit vrouwe op en genen dach
6592 Also scone alse gi sijt, sine dochte mi
Bat gepareert sijn dan gi
Ende blider. Mi dunct dat gi nu
Belget om dat ic ete met u.’
6596 + ‘Ic ne doe, here, dat suldi weten.+
Noch u comen noch u eten
Ne deert mi niet, ic bems tegemake.
+
Mijn gepens es om ander sake
6600 Dat ic ne mach lude no stille
+
Gebetren te minen wille.’
‘Ay vrouwe,’ antworde Gurrees,
‘Heeft enich vreemt man macht des
6604 Dat hijt betren mochte?’ Si seide doe:
‘Jaet, woudire pine doen toe.’
+
‘Also helpe mi God, wistic die sake

+

6590

+

ay
6595

+

+

mer

+

6600

+

6605

P/G

6588

KOP

<.>

COR

6590

KOP

Ay vrouwe wat
pensedi

KOP

ic ne sach
<.>

COR

6594

ende daer nare

Dan die
ioncfrouwe was

Ende blider

mi dunct dat gi
nv
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<.>

COR

6598

KOP

Ne deert mi
niet
<.>

COR

6604

KOP

COR

ic bems
tegemake

Dat hijt betren
mochte

si seide doe
<.>

W
6587 bet gepareert: ‘mooier gekleed’ (hoewel MNW 2, 1463 en 6, 133-134 geen
steun biedt voor de betekenis ‘beter gestemd’, ‘vrolijker’, valt deze vertaling te
overwegen blijkens vs. 6593-94 en M IV, LXXI, 18; ‘si esgarde les autres et les voit
assez plus anvoisies que cele n'estoit’; ook S V, p. 15, r. 40-41). 6590 wat pensedi:
‘waar denkt u aan’. 6592 sine: ‘of zij’. 6594-95 gi nu Belget: ‘u zich nu kwaad maakt’.
6598 ic bems tegemake: ‘ik ben ermee in mijn schik’. 6600-01 Dat... wille: ‘waarin
ik op geen enkele wijze een verandering ten goede brengen kan’ (MNW 2, 964 bij
3, waar deze vertaling wordt gegeven). 6603 vreemt man: ‘van elders komende
man’, ‘buitenstaander’. 6604 betren: ‘rechtzetten’. 6605 woudire... toe: ‘als hij zich
ervoor zou willen inspannen’.
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Daer gi af sijt tongemake,
6608 Ic souder met al minen gedochte
Dat beste toe doen dat ic mochte.
+
Ic bidde u dat gijt mi doet verstaen.’
+
‘Here, gerne,’ seide si saen.
6612 + ‘Het es wel III jaer leden nu
Dat mijn vader starf, seggic u,
Die here van Brestele was, ende hi
Woende in enen casteel hier bi.
6616 Ende mijn moeder hadde vrese das,+
Om dat ic jonc ende scone was,
Alse gi sien moeget openbaerlike,
Ne huwede si mi niet haestelike,
6620 Datmen mi met crachte soude nemen hare
+
Ende si beriet hare daer nare

+

ende
6610
+
here
+

+

6615

+

6620

P/G

tongemake ] onder n een inktstip.

6607
6611

KOP

Here gerne

seide

COR

6614

KOP

COR

seide[ n ] si saen

ende hi

Die here van
brestele
→was→ <.>
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was] punt van
de corrector na
het woord als
versscheiding
t.o.v. het
verwijsteken
vóór vs. 6674
(kol. b).
6615

6620

KOP

Woende/n/ in enen casteel
hier bi

COR

Woende

KOP

(KOP),COR

Datmen mi met

crachte/n/ soude
nemenhare
crachte

nemen hare ] in hs
aaneengeschreven.

W
6607 tongemake: ‘ongerust’, ‘bedroefd’. 6608-09 Ic... mochte: ‘dan zou ik mij er
volledig voor inzetten’. 6610 doet verstaen: ‘vertelt’. 6618 openbaerlike: ‘duidelijk’.
6620 Datmen... hare: ‘dat men mij met geweld aan haar zou ontnemen’. 6621 beriet
hare: ‘overlegde’.

T
6612 In het Oudfrans is het twee jaar geleden dat de vader van de jonkvrouwe stierf
(M IV, LXXI, 19 en S V, p. 16, r. 13). Dit verschil leidt niet tot andere wijzigingen in de
chronologie van Lanceloet. 6615 De heer van B. woonde volgens het Oudfrans op
een berg. Vgl. Inleiding, p. 94. 6618 Zie de toelichting bij vs. 6584. 6620 Vrouwenroof
was een misdrijf met het doel de ontvoerde vrouw tegen haar wil te dwingen tot een
huwelijk met haar ontvoerder of met een derde. Zie R.C. van Caenegem,
Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen, p. 101-104.
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262
+

6624

6628

6632

6636

Met onsen drossate wat hem dochte
Dat si best met mi doen mochte.
Hi was rike man, mar van genen
Edelen geslachte, mar van clenen,
+
Ende mijn vader hadden mede
Ridder gemaect om sine rijchede.
Ende als hi minre vrouwen wille verstont
Dat si mi huwen wilde tier stont,
Hi seide wart hare bequame
+
Dat hi mi gerne te wive name
Ende dat hi mi also houden woude
Alse mijn vrouwe fisieren soude
Ende doen also groete ere
Ende daer af faelgieren nembermere,
+
+
So dat mijn vrouwe wart te rade daer af

+

F. 19R,b

+

6625

+

6630

+

al
6635

+

P/G

6222

Met onsen drossate wa[ n ]t hem dochte

KOP

wat

COR

6624

<.>

COR

6625

<.>

COR

Ende als hi

KOP

KOP

mine/n/ vrouwen
wille verstont
min

COR

6631

mar van clenen

Edelen
geslachte

KOP

6628

mar van genen

Hi was rike
man

KOP

Dat

| s |i mi gerne

r

e

[ in ] wiue name
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COR

6633

h

i

te

vrouwe ] na de e een inktstreepje (wilde
de corrector hiermee fi van fisieren in ver
wijzigen?).

W
6622 drossate: ‘hofmaarschalk’. 6625 van clenen: ‘van een niet-adellijk (geslacht)’.
6628 minre... verstont: ‘de wens van mijn vrouwe vernam’. 6630 wart hare bequame:
‘indien zij het wenste’. 6631 te wive name: ‘zou huwen’. 6632 houden: ‘behandelen’.
6633 fisieren soude: ‘zou voorschrijven’ (J las ‘versieren’, in MNW 8, 2431 bij 3
opgenomen onder de bet. ‘Beschrijven, onder woorden brengen’; vgl. ook P/G bij
vs. 6633). 6634 Ende... ere: ‘en (dat hij mij) zoveel eer zou bewijzen (als de vrouwe
zou voorschrijven)’. 6635 Ende... nembermere: ‘en (dat hij) daarin nooit tekort zou
schieten’. 6636 wart... af: ‘besloot’ (MNW 6, 972).

T
6624-27 Het is veelbetekenend dat de lage afkomst van de ridder hier wordt vermeld.
Zijn wangedrag, dat nog ter sprake zal komen, wordt er in middeleeuwse ogen
begrijpelijk door. Hij bezit namelijk wel de status van een ridder, verkregen door
rijkdom, maar niet de hoge morele opvattingen die bij de aanzienlijken ‘aangeboren’
zijn. Het Oudfrans brengt de lage afkomst duidelijker onder woorden: ‘mais touz ert
estrez de vilains’ (M IV, LXXI, 19; S V, p. 16, r. 17-18).
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Dat si mi hen mijns ondancs gaf.
Ende alse hi mi hadde in huwelike,
Hi helt mi herde eerlike,
6640 Mar daernaer onlange, here,
+
+
Begonsti mi veronwarden sere
Ende verspreken. Als enich ridder quam
Tonser herbergen ende hi vernam
6644 Dat ic op genen ridder sach,
Hi seide dat hi mire minnen plach
+
Ende hi wart so jalous van mi toe
Dat hise mi alle ane teech doe,
6648 + So dat met ons herbergede daernaer,
Des es leden omtrent een jaer,
Lanceloet van Lac. Ende alst wiste mijn man,

+

do
6640

+

+

6645

+

al

P/G

herde eerlike ] in hs aaneengeschreven.

6639
6642

KOP

Ende
verspreken
<.>

COR

6643

KOP

COR

6647

als enich ridder
quam

ende hi vernam

Tonser
herbergen
<.>

alle ane ] vanwege een dichtgenaaide
scheur in het perkament heeft de kopiist
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extra ruimte tussen deze twee woorden
opengelaten.
6648

herbergede ] hs her bergede; de kopiist
heeft om een dichtgenaaide scheur
heengeschreven.

6649

omtrent een ] extra ruimte tussen de twee
woorden (vgl. aant. bij vs. 6647).

6650

KOP

COR

Lanceloet van
lac

alst wiste mijn
man
<.>

ende

alst ] het vs. is
over twee
regels verdeeld
met na alst de
regelovergang
(vgl. aant. bij
vs. 6647).

W
6637 hen: ‘hem’ (deze vorm is zeldzaam, vgl. Van Loey I, par. 28d); mijns ondancs:
‘tegen mijn wil’. 6639 Hi... eerlike: ‘behandelde hij mij zeer eervol’. 6640 daernaer
onlange: ‘kort daarna’. 6641 veronwarden: ‘slecht te behandelen’. 6642 verspreken:
‘te beledigen’. 6643 herbergen: ‘woning’. 6644 op [...] sach: ‘keek naar’. 6645 dat...
plach: ‘dat hij (d.i. de ridder die onderdak heeft gekregen) van mij hield’ (MNW 6,
445). M IV, LXXI, 19 leest: ‘que je l'amasse’ (zie ook S V, p. 16, r. 26). Het is zeker
niet uitgesloten dat kopiist A, die moeite had met pronominale aanduidingen, zich
verschreven heeft en men ‘ic sire minnen’ moet lezen. 6647 Dat... doe: ‘dat hij mij
allen ten laste legde’, d.i. ‘dat hij mij ervan beschuldigde met hen allen overspel te
hebben gepleegd’ (vgl. voor deze betekenis MNW 1, 165 bij 3). 6648 So dat: ‘toen
(op een gegeven moment)’.

T
6637 Het motief van het gedwongen huwelijk komt een aantal malen voor in de
roman. Vgl. M IX, p. 185. 6648-50 Dit bezoek wordt niet eerder in de roman
beschreven.
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+

6652

6656

6660

6664

6668

Hi ontfingene herde wel dan,
Om dat hi van sire doeget hadde gehort
Menichwarf spreken scone wort.
Ende als wi waeren geseten
Te gadere ende souden eten,
+
So begonstickene sere te besien
Om sine scoenhede ende bidien
Dat ic menich werven hadde gehort
Doeget van hem spreken weder ende vort.
+
Alse mijn man dat hadde versien,
+
Hi seide als die gram was van dien:
‘Gi hebt Lancelote wel besien, vrouwe.
Nu segt mi bi ure trouwe
Wat u van hem dunct.’ Ende ic seide:
‘Ic ne does niet bi mire waerheide,
+
Gi souts mi ondanc weten dan.’
‘Ic ne sal, bi trouwen,’ sprac mijn man.
+
Mi verwies mine herte ende ic gaf
Al erre hem antworde daer af:

+

6650

+

6655

+

ende
6660

+

+

6665

+

ende

P/G

6651

herde wel ] extra ruimte tussen de
woorden (vgl. aant. bij vs. 6647).

6652

gehort ] de laatste letter van het woord
is moeilijk leesbaar door de scheur in het
perkament.

6655

<.>

COR

6656

ende

Te gadere

KOP

KOP

So
begonstickene
sere

soude

eten

soude<n>
besien
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te

COR

6657

KOP

<:>

COR

6664

KOP

Wat v van hem
dunct

ic seide
<.>

COR

ende

weten dan ] het bovenste laagje van het
perkament is losgekomen, waardoor de
tweede e van weten en de eerste letter
van dan moeilijk leesbaar zijn.

6666

6669

ende bidien

Om sine
scoenhede

KOP

COR

antworde daer
af

Al erre
hem

W
6652 sire doeget: ‘zijn voortreffelijke eigenschappen’. 6656 So... besien: ‘toen ging
ik hem nauwkeurig bekijken’. 6657-58 bidien Dat: ‘omdat’. 6659 weder ende vort:
‘overal’ (verbonden met spreken), ‘in alle opzichten’ (verbonden met Doeget), vgl.
MNW 9, 1890-1891. 6661 als... dien: ‘als iemand die daarover kwaad was’. 6663
bi ure trouwe: ‘oprecht’ (vgl. voor de vorm ure MNW 8, 857). 6665 bi mire waerheide:
‘op mijn woord van eer’. 6666 ondanc weten: ‘kwalijk nemen’. 6668 Mi... herte: ‘mijn
gemoed zwol op’ (van boosheid; vgl. voor deze vertaling MNW 9, 296 bij 2). 6669
erre: ‘woedend’.
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‘Na dien dat gi tweten wilt, here,
+
Ende gire om gepijnt sijt so sere,
6672 In dien dat gi mi seker doet vandien
Datter mi geen quaet af en sal gescien.’
‘Ic selt u sekeren, alsone saelt oc,’ antworde hi ter stede
Ende hi sekerdet mi mede.
6676 + Ic was erre ende begonste grongieren+
Ende antworden hem in deser manieren:
‘Here, willic u seggen wat mi
Vanden goeden man dunct?’ ‘Jagi.’
6680 ‘Here, so seggic u dan van desen
+
Dat mi in hem duncket wesen
+
Also vele doeghedachticheden

+

6670

+

ende
6675

+

+

6680
F. 19R,c

+

P/G

6670

KOP

COR

6671

KOP

Na dien
dat gi
t

weten
wilt

[ dat ]

weten

-

Ende

gi
gi

COR

6673

KOP

COR

Datter mi
geen
quaet af

gepijnt sijt
so sere
re om
sal

en

here

[m
]esscien
g esscien
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gescien ]
hs
gesscien;
de
correctie is
onvolledig,
omdat bij
de
wijziging
van mes in
ge de s
niet is
doorgestreept
en/of
geëxpungeerd.
6674

Sone saelt

KOP

COR

→ic selt v
sekeren→←al←

antworde hi
ter stede
oc

Ic ] punt van
corrector
voor het
woord als
scheiding
t.o.v. het
laatste
woord,
stede, van
het vers.
6675

KOP

Ende hi

sekeret

mi mede
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seker d et

COR

6676

grongieren ] punt van de
corrector na het woord als
versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs.
6737 (kol. c).

6677

in deser ] in hs
aaneengeschreven.

6678

Here ] initiaal H, blauw, 4
regels hoog, rood penwerk,
representant in
linkermarge.

6679

KOP

COR

6682

KOP
COR

Vanden
goeden man
dunct

jagi

<:>
Also vele

/dogeden/
→doeghedachticheden→

doeghedachticheden
] waarschijnlijk
heeft de
corrector dit
woord ontleend
aan vs. 6698.

W
6670-73 Na... gescien: de hoofdzin (bijv. ‘Ic sal u antworden’) is weggelaten. 6671
Ende... sere: ‘en dit uw rust beneemt’ (vert. Verdam, MNW 6, 360 bij 1). 6672 seker
doet: ‘verzekert’. 6673 Datter... gescien: ‘dat het mij geen ongeluk zal brengen’.
6674 alsone saelt oc: verwijst naar 6673 (vrije vert.: ‘dat zal niet gebeuren’). 6676-77
begonste... hem: ‘begon te mopperen en hem van repliek te dienen’, ‘begon hem
mopperend van repliek te dienen’. 6682 doeghedachticheden: ‘edele eigenschappen’
(vgl. MNW 2, 256).
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Als in u sien quaetheden
6684 Ende gelijc datmen hem es sculdich ere
Te done, men es u sculdich mere
+
Onneren te doene ende scanden.
+
Hi es man van allen landen
6688 Vander werelt dies best verdient heeft
Datmen hem lof ende prijs geeft
Ende dat hi heeft goed ende eere.’
+
+
Si worden alle te barenteert sere,
6692 Die saeten ter taflen, vanden worden
Die si mi daer seggen horden.
+
Als mijn man spreken mochte, hi bat mi saen
Dat ic hem die worde bet daede verstaen
6696 Die ic hadde geseit te voren.+
Ic seide: ‘Gerne, wildise horen.
+
Ic seide dat in Lancelote doechdechticheden
Niet so vele en es als in u quaetheden.
6700 + Siet an hem alle die doegt die hebben mach
+
Enich ridder heden den dach:

+

6685
want

+

+

ende
6690

+

+

ende

+

6695

+

ende

+

want
6700

+

P/G

6685

KOP

<:>

COR

v

Dat ic hem
die worde

KOP

Jc seide dat /hem/
in

KOP

COR

daede
verstaen
→bet→

COR

6698

sculdich
mere

Onneren ] inktstip in
linkermarge.

6686

6695

men es

Te done

ende

doechdechticheden

→lancelote→
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Lancelote ]
na het
woord een
punt van de
corrector,
waarvan de
functie
onduidelijk
is.
6700

Siet

KOP

COR

want

alle die
doegt die
hebben
mach
→an hem→

want ]
inktstip voor
de
leesaanwijzing.

W
6683 sien: ‘zijn’; quaetheden: ‘ondeugden’. 6684-85 gelijc... done: ‘zoals men hem
behoort te eren’. 6685-86 men... scanden: ‘behoort men in sterkere mate u oneervol
te behandelen en te schande te maken’. 6687-88 Hi... heeft: ‘van allen ter wereld
is hij degene die het het meest toekomt’. 6689 lof... geeft: ‘roemt’. 6690 goed ende
eere: ‘bezit en aanzien’. 6691 te barenteert: ‘verschrikt’, ‘ontzet’. 6692 Die... taflen:
bepaling bij Si (vs. 6691). 6694 Als... mochte: haar echtgenoot was zo verbijsterd
dat hij in eerste instantie geen woord kon uitbrengen (of leidde de schrik van de
toehoorders tot rumoer?). 6695 bet daede verstaen: ‘beter zou meedelen’, d.i. ‘zou
toelichten’. 6698 doechdechticheden: ‘ridderdeugd’; blijkens de ww-vorm in vs. 6699
(es) moet het woord als enkelvoud worden begrepen (vgl. ook vs. 6748). 6700 alle
die doegt: ‘alle deugden’.
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Prouetsen, stoutheit, scoenhede,
Goedertierheit, hovescheit, milthede,
6704 Macht van goede ende van vrienden toe.
Nu marct van desen goeden man hoe
+
Hi bewart es van al desen,
Op dat si alle te gader mochten wesen
6708 In enichgen sterfliken man.
Van hem bem ics wel seker dan,
Want hi heeft met prouetcen geleden
+
Alle die leven opten dach van heden.
6712 Hi es stouter dan els iemen warlike.

+

6705

+

6710

P/G

6703

Goedertierheit

KOP

/stoutheit/ milthede
→houescheit→

COR

hovescheit ]
waarschijnlijk heeft
de corrector dit
woord ontleend aan
vs. 6720.
6705

Nv marct van
desen goeden

KOP

→man→

COR

6706

6707

KOP

hoe

KOP

[ Die ]

bewar[ en ]t es van
al desen

COR

←hi←

bewart

Op dat si alle te mo[ egen ]
gader

wesen
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mo

COR

6709

Van hem bem

KOP

6710

ic

wel seker dan

ic

COR
KOP

/Dat/ hi

COR

←want← →heeft→
met

chten

s

prouetcen /heeft/
-

leden
ge

leden

hi ]
moeilijk
leesbaar
door
slijtage.
6711

Alle ] het vers is 8 mm ingesprongen
vanwege een scheur in het perkament
waar de kopiist omheen geschreven
heeft.

W
6702 Prouetsen: ‘ridderlijk gedrag’; stoutheit: ‘dapperheid’. 6703 Goedertierheit:
‘zachtaardigheid’, ‘edele gezindheid’ (MNW 1, 716 bij α als vert. v. goedertierheit in
vs. 6718: ‘goedheid’); milthede: ‘vrijgevigheid’. 6704 Macht... toe: ‘evenals vele
bezittingen en vele vrienden’ (vgl. voor Macht in de bet. ‘grote hoeveelheid’ MNW
4, 933 bij 7b, waar dit vs. wordt geciteerd). 6705-06 Nu... desen: ‘bemerk nu hoe
deze goede man voorzien is van al deze deugden’. 6707-08 Op... man: ‘voor zover
zij (de deugden) samen aanwezig kunnen zijn in één mens’. 6710 Want... geleden:
‘want hij heeft in ridderlijk gedrag overtroffen’. 6712 els iemen: ‘wie dan ook’.

T
6703 Voor Goedertierheit leest het Oudfrans gentillesce, debonnaireté. Wellicht
kwam gentillesce niet voor in de grondtekst. Het is ook mogelijk dat de Mnl. dichter
gentillesce en debonnaireté beschouwde als een tautologie. Vgl. voor deze corruptie
in de grondtekst of vertaalfout Inleiding, p. 38-39.
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Van scoenheden en es niewer sijn gelike
Ende van geslachte mochti wel wesen
Coninc van al der werelt, want wi lesen
6716 Dat hi van also groeten geslachte es gecomen+
Als iemen diemen mochte nomen.
+
Van goedertierheit diemen an hem siet
Ne mach men begripen niet.
6720 + Van hovessceden magic seggen wel
+
Dat hem noit eer en mesvel.
+
Van sire miltheit ne houdic gene grote tale,
Bedi men macht no niet weten wale,
6724 Om dat hi geen goet en heeft,

+

6715

+

ende

+

ende
6720
+
mer
+

P/G

6713

KOP

Van
scoenheden

es

nie÷t÷
nie<wer>

KOP,(COR)
COR

6715

KOP

en
Coninc van
al der werelt

KOP

COR

want wi
lesen
<:>

COR

6716

sijn
gelike

comen

Dat hi van
also groeten
geslachtees
ge

comen

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

geslachte es
] in hs
aaneengeschreven.
6721

Dat hem noit
eer

KOP

en

COR

6722

6723

Van sire
miltheit ne
houdic gene

KOP

COR
KOP

COR

[ meer ] mesvel

mer

tale

grote
Bedi men
macht

niet weten
wale
no

W
6713 niewer: ‘nergens’. 6714 geslachte: ‘afkomst’. 6716-7 Dat... nomen: ‘dat hij
afstamt van een edeler geslacht dan wie ook’. 6719 Ne... niet: ‘kan men niets op
hem aanmerken’. Vert. Verdam, die niet meer wist uit welke tekst de vindplaats
afkomstig was (MNW 1, 716 bij α). 6721 Dat... mesvel: ‘dat hij nog nooit een misstap
beging’. 6722 ne... tale: ‘kan ik niet veel vertellen’. 6723 no: ‘vooralsnog’. 6724 goet:
‘bezit’ (in de vorm van land).

T
6715-17 De woorden want wi lesen suggereren dat de vrouwe zich beroept op een
schriftelijke, naar alle waarschijnlijkheid bijbelse, bron. De Lancelot en prose vermeldt
hier de verwantschap met David en Joseph van Arimathea (zie M IV, LXXI, 21 en S
V, p. 17, r. 13-15). Vgl. Inleiding, p. 102. 6724 Lanceloet bezit geen landgoederen
omdat zijn vader, Ban van Benoyc, in het begin van de roman door Claudas werd
overwonnen en zijn bezittingen aan hem verloor. In het Ofr. komt dit beter tot
uitdrukking: ‘de sa largesce ne vos puis je dire riens, car chevaliers sanz terre et
deseritez ne puet monstrer comment il seroit larges, s'il a richesce venoit’ (M IV,
LXXI, 21; zie ook S V, p. 17, r. 17-19).
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6728

6732

6736

6740

En zie als hem davonture goet geeft,
+
Ocht hi dan melde wesen sal.
+
Van machte van vrienden swigic oc al,
Bedi ment vint lieden, des sijt gewes,
Die machtichger sijn dan hi es.
Ziet, aldus moegedi verstaen an mijn spreken
+
Dat an desen goeden man gebreken
Sulke vanden doegeden daer gi
Hier te voren af horet spreken mi,
Mar an u en gebreect niet
Van quaetheden diemen siet
+
Desen dogeden contrarie wesen.
+
Nu hort die redene van desen.
Gine hebt stoutheit noch edelhede,
Hovescheit noch goedertierhede
Noch miltheit. Van haven siedi rike,
+
Dat en es hi niet sekerlike,

+

6725
ende

+

+

6730

+

6735
ende

+

+

6740

P/G

6725

6727

KOP

/Om dat/

COR

←en zie←
als
Van machte
van vrienden
swigic

KOP

COR

ende

hem dauonture
goet geeft

al

oc
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vrienden ]
de tweede
en derde
letter zijn
door een
vlekje
moeilijk
leesbaar.
6730

COR

6733

D| i |÷t÷ moegedi
verstaen an mijn
spreken

KOP

←ziet al←

D

<s>
voren af
horet
spreken mi

Hier

KOP

v

te

COR

Hier ] inktstip
in
linkermarge.
6735

<.>

COR

6740

diemen siet

Van
quaetheden

KOP

KOP

Noch miltheit . van
hauen siedi rike

. ] de kopiist schreef
geen punt, maar
een streepje af.

W
6725-26 En... sal: ‘of, als het toeval (het geluk) hem bezittingen schenkt, hij dan
vrijgevig zal zijn’ (te verbinden met weten in vs. 6723). 6728 Bedi... lieden: ‘omdat
er geen personen te vinden zijn’ (lees voor ment: men). 6729 Die... es: lett. ‘die
machtiger zijn dan hij’, d.i. ‘die over meer vrienden beschikken dan hij’. 6730 verstaen
an: ‘opmaken uit’. 6731-33 Dat... mi: ‘dat deze goede man enkele van de deugden
mist waarover u mij zojuist heeft horen spreken’ (L. heeft immers zijn vrijgevigheid
nog niet kunnen bewijzen). 6734 niet: ‘niets’. 6735-36 Van... wesen: ‘aan ondeugden
waarvan men weet dat zij aan deze deugden tegengesteld zijn’. 6737 Nu... desen:
‘luister nu naar de argumentatie hiervoor (voor deze bewering)’. 6738 edelhede:
‘een adellijke afkomst’ (vgl. vs. 6624-25). 6740 Van... rike: ‘u bent rijk’ (vgl. vs. 6624
en 6627).
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6744

6748

6752

6756

6760

Ende van vrienden oc gebreket u,
+
Dier hi genoech hevet nu.
Ende bedi dat in hem gebreect
Sulke doeget daer men af spreect
+
Ende om dat en gene quaetheit gebreect an u,
Daer bi so seggic nu
Dat in u es meer quaetheden
Dan in hem doechdechticheden.
+
Nu moegedi wel merken hier ave:
+
Die van uwer verdiente u den loen gave,
Hi soude doen in allen keren
U meer scanden dan hem eeren.’
+
Mijn man was om dit seggen so gram
Dat hi na uten sinne quam,
+
Mar hi liet dien nacht liden wale
Dat hi ne helt daer af gene tale.
+
Daer na in tiden ende in steden
Alse Lanceloet wech was gereden,
Leide hi mi dese dinc te voren

+

F. 19V,a

+

6745

+

ende
6750

+

+

ende

+

6755

+

mer

P/G

6742

KOP

Ende van
vrienden
oc

COR

6744

KOP

COR

gebreket v

Ende bedi

/dat/

in hem
gebreect

→dat→

bedi ] lezing
van J, siedi,
niet geheel
uitgesloten.
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dat ] punt van
corrector na het
woord als
versscheiding
t.o.v. vs. 6805
(kol. b).
6746

6747

KOP

KOP

/Ende/ en gene quaetheit
gebreect an v

COR

/mer/

COR

←ende om dat←
Daer bi so
seggic

KOP,COR

6751

KOP

COR

Die van

v
<n>

v

vwe/n/

verdiente v den
loen gaue

vwe

r

W
6748 quaetheden: ‘ondeugd’ (vgl. Van Loey I, par. 14, opm. 3). 6749
doechdechticheden: ‘voortreffelijkheid’. 6750 Nu... ave: ‘nu zult u wat dit betreft wel
begrijpen’. 6751 Die... gave: ‘iemand die u voor uw goede werk zou belonen’. 6752
in allen keren: ‘op alle manieren’. 6753 hem: Lanceloet. Hoewel ook de interpretatie
‘zichzelf’ (degene die beloont) mogelijk is, ligt dit minder voor de hand. 6755 na...
quam: ‘bijna uitzinnig werd’. 6756 liden: ‘voorbijgaan’. 6757 Dat... tale: ‘zonder dat
hij erover sprak’. 6758 in tiden... steden: ‘bij geschikte gelegenheid’ (MNW 7, 1988
bij 6 vermeldt dat ‘stede’ in de bet. ‘gelegenheid’ vaak met ‘tijt’, ‘stade’ en ‘stonde’
wordt verbonden). Vgl. M IV, LXXI, 22: ‘si tost com il vit leu et tens’ (ook S V, p. 17,
r. 32-33). 6760 Leide... voren: ‘legde hij mij dit ten laste’.
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+

Ende om dat hijt mi hadde gesworen,
Sprac hi, hine soude mi niet doet slaen,
Mar hi souts sulke wrake ontfaen
6764 Dat ic gelijc getrouweden wive
Nemmermeer en genaecte sinen live,
+
Mar alse ene cameriere.
Ende hi nam mi in deser maniere
6768 Mine rike cleder daer toe
Ende dede so vele ane mi doe
Dat ic ne hadde van allen dingen
+
So vele machts als van II penninge,
6772 Noch ne hebbe, dat suldi weten,
Ende heeft mi oc oit sint doen eten
Metten gersoenen, dat ic niet
Gebetren mach, dats mi groet verdriet.

+

6760

+

6765

+

6770

P/G

slaen ] tegen het eerste woord van vs.
6823 (kol. b) aangeschreven.

6762

6765

KOP

Nemmermeer
en

COR

6768

KOP

daer toe

Mine rike
cleder
<.>

COR

weten ] de tweede letter van het woord
is door een scheurtje in het perkament
moeilijk leesbaar.

6772

6773

genaecte sinen
liue

KOP

Ende heeft mi

oit sint doen
eten
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oc

COR

6775

KOP

COR

Gebetren mach

dats mi groet
verdiet
<.>

verdriet ] hs
verdiet;
evidente
verschrijving
van de kopiist.
Vanwege een
dichtgenaaide
scheur in het
perkament
plaatste de
kopiist et onder
di en werd et
omlijnd.

W
6763 Mar... ontfaen: ‘maar hij zou het zo wreken’. 6764-66 Dat... cameriere: ‘dat ik
nooit meer met hem zou omgaan als zijn vrouw, maar als een kamenier’. 6769-71
Ende... penninge: ‘en bracht mij in zo'n positie dat ik niets meer bezat dat (meer
dan) twee penningen waard was’ (een penning is een kleine koperen munt van
geringe waarde). Lees i.v.m. het rijm penningen. 6773 oit sint: ‘sindsdien’. 6774
gersoenen: ‘knechten’. 6775 Gebetren: ‘veranderen’.

T
6761-62 De man heeft beloofd dat de woorden van zijn echtgenote niet tot vergelding
zouden leiden (vs. 6672-75). Dat wordt nu uitgelegd als een toezegging dat hij haar
niet zal doden.
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6776

+

+

Hier omme begonstic wenen als gi
Ten etene wart geseten bi mi,
Want hets lange tijt geleden dat
Geen ridder uut mire scotelen en at.’
6780 + Gurrees antworde: ‘Vrouwe,
+
U here hout u qualike trouwe
Ende mochtic noch hier nare
In steden comen daer hi ware,
6784 Hine souts mi niet moegen ontgaen,
Ine soude op hem doen staen
+
Dat hi heeft ongetrouwichede
Gedaen ende hem versworen mede.
6788 Ende ic wilde dat mi nembermee man
Over ridder en helde vort an

+

here
6775

+

+

ende
6780

+

+

6785

P/G

wenen ] hs weren ; evidente verschrijving
van de kopiist.

6776

6777

6778

KOP

Tetene

COR

T

KOP

en

6780

KOP

etene

leden

Want
hets
lange tijt

(KOP),COR
COR

wart geseten bi
mi

dat

<.>
ge
Gurrees
antworde

leden
vrouwe
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COR

6787

KOP

ende

<.>

<.>

COR

6789

KOP

COR

ende hem
versworen
mede

Gedaen

Ouer ridder

helde vort
an
en

W
6779 Geen... at: ‘een ridder met mij uit mijn schaal at’ (men eet paarsgewijs, vgl.
ook vs. 6281). 6781 hout... trouwe: ‘komt zijn belofte jegens u slecht na’. 6783 In
steden: ‘ergens’. 6784 Hine... ontgaen: ‘dan zou hij mij niet ontsnappen’ (vgl. voor
de s van souts in deze constructie met ontgaen MNW 5, 1049). 6785 Ine... staen:
‘maar ik zou bewijzen’ (vgl. MNW 7, 1877 bij 8). 6786-87 ongetrouwichede Gedaen:
‘zich schandelijk gedragen’. 6787 hem versworen: ‘een valse eed gedaan’ (vgl.
toelichting bij vs. 6761-62). 6788-90 Ende... dat: ‘en ik zou willen dat niemand mij
als ridder zou beschouwen als ik niet zó zou handelen dat’.

T
6776-77 Hoewel in de voorafgaande verzen (vs. 6583-6611) duidelijk werd dat de
vrouwe terneergeslagen was, is niet verteld dat zij huilde toen G. bij haar ging zitten
om te eten. Ook in het Oudfrans vertelt de vrouwe op deze plaats dat zij huilde: ‘Et
por ce commançai ge ore a plorer’ (M IV, LXXI, 22). Sommige Oudfranse redacties
lezen penser (vgl. S V, p. 17, r. 40), hetgeen meer in overeenstemming is met het
voorafgaande.
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6792

6796

6800

6804

Ne dadic niet dat hijs hadde scande
+
Ende gi ende ic eere in allen lande.’
Als si in dese tale waren,
Quam daer een kint van V jaren
Ende het seide aldus mettien
Toter oudster vrouwen vanden III:
+
‘Vrouwe, gi moet thus comen nu,
Daer wille een ridder spreken u.’
‘Riddre? Ay lieve kint, sech mi
Hoe gedane wapene draget hi?’
+
‘Groene met enen roeden liebarde,’
+
Seide dat kint. Doe mesbarde
Utermaten sere die vrouwe
Ende dreef herde groten rouwe.
+
+
Si seide: ‘Ay arme.’ Daer nare:

+

6790

+

6795

+

vrouwe
6800

+

+

ende
F. 19V,b

+

P/G

6790

Ne dadic ] in hs
aaneengeschreven.

6792

Als ] initiaal A, blauw, 3
regels hoog, rood penwerk.

6796

comen nu ] in hs
aaneengeschreven.

6798

KOP

COR

Riddre

lieue kint
sech mi
<.> →ay→
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Ay ] punt
van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
6860 (kol.
b).
6800

KOP,(COR)
COR

6801

KOP

COR

met enen
roeden
liebarde

Groene

KOP

< >
vrouwe
Seide dat
kint

doe
mesbarde
<.>

mesbarde ]
punt van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs.
6863 (kol.
b).

W
6792 Als... waren: ‘terwijl zij zo spraken’. 6795 III: lees ‘drien’ i.v.m. het rijm. 6796
thus: deze vorm komt meer voor in de Lancelotcompilatie (vgl. naast vs. 6378 bijv.
J Bk. II, vs. 23683 en 36839). 6799 Hoe... hi: ‘wat voor wapenrusting draagt hij’.
6800 met... liebarde: ‘met (op het schild) een rode leeuw’ (vgl. M IV, LXXI, 23: ‘Quels
armes porte il? Dame, fait il, unes vers et en son escu .I. lion vermoil’ (zie ook S V,
p. 18, r. 10-11)). 6801 mesbarde: ‘jammerde’. 6803 Ende... rouwe: ‘en gaf uiting
aan haar grote droefheid’. 6804 Ay arme: ‘ach, ik ongelukkige’.

T
6793 In de Lancelot en prose wordt meegedeeld dat het kind tien jaar oud is (vgl.
M IV, LXXI, 23 en S V, p. 18, r. 7).
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6808

6812

6816

6820

‘Dits te minen boef drove niemare.
+
Nu haddic liever te sine doet
Dan te levenne in desen rouwe groet.’
Die vrouwe sprac Gurrees toe:
‘Ay here, raedt mi wat ic best doe.’
‘Vrouwe, segt mi wat et es dan.
+
+
Ic sal u raeden so ic best kan.’
Si seide: ‘Here, God loent u,
Ende ic saelt u seggen nu.
Here, ic quam tjaren gereden
In dit lant tere steden
+
Ende een mijn knape, daer ic vernam
Dat een ridder jegen mi gereden quam
Van desen lande, die mi met crachte vinc.
Ende hi behiet mi ene dinc:
Hi soude mi in vangnessen leiden,
+
Daer ic nembermee uut ne soude sceden,

+

6805

+

ende
6810

+

+

6815

+

6820

P/G

rouwe ] de o is boven de regel geplaatst.

6807
6810

Vrouwe segt

KOP

mi

COR

6814

wat et es dan

HEre ic quam

KOP

| s |aren gereden
ti

COR

aren

Here ] initiaal H,
rood, 4 regels hoog,
zwart penwerk,
representant in
linkermarge.
6816

KOP

Ende een mijn
knape

daer ic vernam
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<:>

COR

6818

KOP

Van desen lande
die mi met

crachte

COR

6820

KOP

COR

crachte/n/ vinc

Hi soude mi in
vangnessen

leden
le

i

den

W
6805 Dits... niemare: ‘dit is slecht nieuws voor mij’ (boef is een samengetrokken
vorm van behoef). 6809 raedt mi: ‘geef mij raad’. 6812 loent u: ‘moge u ervoor
belonen’. 6814 tjaren: ‘dit jaar’ (voor tjaren verwijst MNW 8, 376 naar saren, waar
dit vs. wordt geciteerd onder bet. 2, ‘vroeger’, ‘in de loop van het jaar’, maar blijkens
het Ofr. ouan, ‘dit jaar’ (M IV, LXXI, 24 en S V, p. 18, r. 17), hoort het thuis onder bet.
1, ‘van 't jaar’, ‘in dit jaar’ (MNW 7, 163). Vgl. ook vs. 6943, hens niet I jaer, M IV,
LXXI, 27 en S V, p. 19, r. 32: n'a mie encore .I. an). 6815 In... steden: ‘ergens in dit
land’. 6816 Ende... daer: ‘met een page van mij, toen’ 6817 jegen... quam: ‘mij
tegemoet gereden kwam’. 6818 met crachte: ‘met geweld’. 6819 behiet... dinc:
‘dreigde mij met iets’. 6821 Daer... sceden: ‘waar ik nooit meer uit zou komen’.
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Het ne ware dat ic hem woude
Sekeren dat ic doen soude
6824 Dat hi mi heeschen soude daer.
Ic hadde vander doet groeten vaer.
+
+
Ic kindene wreet ende fel
Ende die macht was dar sijn, dat wistic wel.
6828 + Ic sekerdem dat ic doen soude
Al dat hi mi heeschen woude
Op dat ic macht hadde, mer hi seide doe
+
Hine ware niet seker genoech also.
6832 + Hi dede die helegen bringen daer

+

ende
6825
+
ende
+

+

6830
ende

+

P/G

6823

Sekeren

KOP

dat ic doen
soude
<.>

COR

6824

Dat hi mi
heeschen
soude daer

KOP

-

COR

6827

KOP

[ naer ]

Ende die
macht
was

sijn

wistic
wel
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dar

COR

mi heeschen ] vanwege
een dichtgenaaide scheur
in het perkament heeft de
kopiist extra ruimte tussen
deze twee woorden
opengelaten (vgl. aant. bij
vs. 6647 e.v.).

6829

6830

dat

Op dat

KOP

| h | i | js |
macht
hadde
i

COR

c

hi
seidedoe
<:> →mer→

ic macht ]
extra
ruimte
tussen
deze
woorden
(vgl. aant.
bij vs.
6829).
mer ] punt
van de
corrector
na het
woord als
versscheiding
t.o.v. vs.
6891 (kol.
c).
seide doe
] in hs
aaneengeschreven.
ware ] hs w are; veel
ruimte tussen de eerste
letter en de rest van het
woord (vgl. aant. bij vs.
6829).

6831

6832

Hi dede die helege

KOP
COR

ende

bringen daer

helege<n>

Hi dede ]
veel ruimte
tussen deze
woorden
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(vgl. aant. bij
vs. 6829).

W
6822-24 Het... daer: ‘tenzij ik hem plechtig wilde beloven dat ik datgene zou doen
wat hij van mij zou verlangen’. 6825 vaer: ‘angst’. 6826 Ic... fel: ‘ik wist dat hij wreed
en boosaardig was’. 6827 Ende... sijn: ‘en hij had de macht in dat gebied’. 6830
Op... hadde: ‘indien ik er toe in staat zou zijn’. 6831 also: ‘op deze manier’. 6832
helegen: ‘relieken’.

T
6832 Het afleggen van een eed gaat gepaard met rituelen, waaronder het aanraken
van heilige voorwerpen (een kruisbeeld, het evangelieboek, relieken van heiligen).
Vgl. voor de (onschulds)eed R.C. van Caenegem, Geschiedenis van het
strafprocesrecht in Vlaanderen, p. 152-153.
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Ende dede mi sweren daer naer
Dat ic hem mine dochter, ene joncfrouwe,
- Die scoenste maget, bi mire trouwe,
6836 Die nu es in al dit lant+
Noch diemen in langen daer in vant Geven soude mede te done
Sinen wille als hijs mi vermone,
6840 + So dat ic met eeden van hem sciet.
+
Noit sint en vermaendi mi niet
Dan nu; ic en weet wat doen te desen.
Ic en soude niet drover wesen
6844 Sagicse slepen met enen perde
Dan ocht hise vorde sire verde,
+
Want hi een recht verrader es

+

6835

+

al
6840

+

+

6845

P/G

6833

KOP

COR

Ende dede

sweren daer
naer
→mj→

Ende ] slecht
leesbaar en
ingesprongen
vanwege een
dichtgenaaide
scheur in het
perkament (vgl.
aant. bij vs.
6829).
dede ] veel
ruimte na dit
woord (vgl.
aant. bij vs.
6829).
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mi ] punt van
de corrector na
het woord als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs. 6895
(kol. c).
6834

KOP

→hem→

COR

Die ] tweede letter slecht leesbaar door
slijtage.

6836

6842

mine dochter
ene ioncfrouwe

Dat ic

KOP

COR

Dan nv

ic en weet wat
doen tedesen
<:>

te desen ] in hs
aaneengeschreven.

W
6837 Noch: ‘en’ (vgl. MNW 4, 2461); in langen: ‘sinds lange tijd’. 6838 Geven soude:
subject is ic (vs. 6834). 6838-39 mede... wille: ‘om met haar te doen wat hij zou
willen’. 6839 als... vermone: ‘als hij mij daartoe zou aanmanen’. 6840 met eeden:
‘gebonden door mijn eed’. 6841-42 Noit... nu: ‘hij herinnerde mij er niet eerder aan
dan nu’. 6844 Sagicse... perde: ‘als ik zag dat zij achter een paard gesleept werd’.
6845 Dan... verde: ‘dan wanneer hij haar zou meenemen’. 6846 recht verrader:
‘echte valsaard’.

T
6844 Het slepen achter een paard was een bijzonder oneervolle straf, die meestal
voorafging aan ophanging. Vgl. R.C. van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht
in Vlaanderen, p. 162.
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Ende hi es comen, des sijt gewes,
6848 Van quaden dorpren, mar dor das
Dat hi so stout van lichamen was
Maecten ridder die grave
+
Van Valdrien ende gaf hem lant ende have.
+
6852 Sider dedi prouetschen so vele
Dat hem die here vanden castele
Sire dochter te wive gaf,
Ende hi dancten so wel daer af
6856 Dat hine doet sloech met sire hant+
Om te hebbene al sijn lant.
Ende alsi dat lant hadde ontfaen
Ende si hem manscap hadden gedaen
6860 Die sculdich waren te sine sijn man,
+
Hi wart jegen sijn wijf wreet dan
Dat hi cume jegen hare sprac een wort.

+

6850
mer

+

+

6855

+

6860

P/G

6848

Van quaden
dorpren

KOP

<.>

COR

6849

mar dor das

KOP

Dat hi so stout van l| a |chamen was
l

COR

KOP

Om te hebbene

KOP

COR

sijn lant
→al→

COR

6858

chamen

mer ] de leesaanwijzing is boven de regel
geplaatst omdat vs. 6790 uit de vorige
kolom ver doorloopt.

6852

6857

i

Ende alsi dat
lant

hadde/n/

ontfaen

hadde
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ontfaen ] punt
van corrector
na het woord
als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs. 6918
(kol. c).

W
6847-48 es comen [...] Van quaden dorpren: ‘is afkomstig uit een zeer minderwaardig
geslacht’. 6849 stout van lichamen: ‘sterk’, ‘krachtig’ (vgl. MNW 7, 2247 bij 4). 6851
have: ‘goederen’. 6852 Sider... vele: ‘daarna verrichtte hij zoveel dappere daden’.
6853 here vanden castele: d.i. de graaf van Valdrien. 6855 dancten... af: ‘betuigde
hem daarvoor zo keurig zijn dank’ (ironie). 6856 met sire hant: ‘eigenhandig’. 6859-60
Ende... man: ‘en zij die zijn leenmannen behoorden te zijn hem leenhulde hadden
gebracht’. 6861 wreet: ‘(zo) bars’.

T
6847-51 De minderwaardige afkomst van deze ridder zal in middeleeuwse ogen
begrijpelijk gemaakt hebben dat hij de morele regels waaraan een ridder zich
vanzelfsprekend houdt, met voeten treedt (vgl. aant. bij vs. 6624-27). 6850-51 De
graaf van Valdrien (Oudfrans: Valdon) komt verder in de roman niet voor. 6857 De
dochter van de graaf van Valdrien was blijkbaar de enige erfgenaam van het grafelijk
bezit.
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+

Hi anteretse so qualike vort
6864 Dat hise om ene cleine dinc
Daer na an enen boem verhinc
+
Ende om dat hi dus dede hare
Bem ic in sorgen ende in vare.
6868 Ende dat ic ne weet wat doen, dat seggic u,
Ende dat si mi liever doet ware nu
Dan dat si nu levet mere.
+
+
Ic soude dan haers vergeten eere
6872 Dan ic nu sal ende bidde u dat gi,
Here, op dese dinc raet mi.’
+
Hi seide: ‘Vrouwe, geeft mi God geval,
Ic segge u wat ic doer u doen sal
6876 Ende dore die vrouwen die hier sijn+
Ende doer uwer dochter, dat scone magedijn,
Daer het grote scade af ware
Viel si in sulken handen hier nare.
6880 Ic sal gerne met u gaen
+
Ende na dat ic an sijn spreken can verstaen
Sal ic u, bider Gods genaden,

+

ende

+

F. 19V,c

+

want
6870

+

+

ende

+

6875

+

6880

P/G

6865

KOP

Daer na an
enen boem

KOP

verhinc

-

KOP

6868

/verg/

Ende dat ic
ne weet wat
doen

seggic v
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dat

COR

ware nu ] in hs
aaneengeschreven.

6869

6871

Jc soude dan haers
vergeten eere

KOP

→want→

COR

6872

KOP

COR

ende
bidde

Dan ic nv
sal

dat gi

<:>

v

ic ]
boven de
c een
inktstip.
6875

6876

KOP

Jc segge

COR

v

KOP

Ende dore hie
die vrouwen
die

KOP,COR

6879

wat ic doer v
doen sal

KOP

(KOP),COR

sijn

hie<r>
Viel si in

sulke

handen hier
nare

sulke<n>

W
6863 Hi... vort: ‘hij behandelde haar daarna zo slecht’. 6865 verhinc: ‘door ophanging
om het leven bracht’. 6867 Bem... vare: ‘ben ik bezorgd en bevreesd’. 6869-70
Ende... mere: ‘en dat ik liever zou hebben dat zij dood was dan dat zij leeft’. 6873
op dese dinc: ‘hierover’. 6874 geeft... geval: lett. ‘als God mij geluk geeft’, d.i. ‘als
ik geluk heb’ (vgl. MNW 2, 1779 bij b). 6875 doer: ‘omwille van’. 6878 Daer... ware:
‘voor wie het zeer treurig zou zijn’. 6881 Ende... verstaen: lett. ‘en aan de hand van
hetgeen ik uit zijn woorden kan opmaken’.
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In sulker manieren geraden
6884 Dattie sake een deel sal gaen
Na uwen wille.’ Si seide saen:
+
‘Danc hebt van Gode, Onsen Here.
Varen wi dan, here, ic sorge sere
6888 Dat hise sal hebben genomen
Met crachte eer wi daer comen.’
Hi bant sinen helm metter vart
+
Ende sat sciere op sijn part.
6892 Hi sprac toter vrouwen daer nare
Van den drien ende bat hare
Dat si hem wijsde hare woninge.
+
Hine liet om gene dinge
6896 Hine soutse sien eer hi sciede+
Uten lande, hem en gesciede
Avonture diene daer toe brochte
Dat hire niet comen en mochte,
6900 Ende si wisetse hem metter vart,
+
Dat hi wel wiste den wech daer wart.

+

6885

+

6890

+

went
6895

+

+

6900

P/G

6885

Na vwen wille

KOP

<

COR

6887

>

Varen wi

KOP

ic sorge sere
→dan here→

COR

6889

si seide saen

KOP

COR

Met

crachte/n/ eer wi
daer comen
crachte
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comen ] onder
eerste letter een
inktstip.
6892

KOP

Hi sprac toter

(KOP),COR
6893

KOP

KOP

KOP

COR

drien ende bat
hare

Van
→den→
Vten lande

hem en
gesciede
<

COR

6899

vrouwen daer
nare

-

COR

6897

[ioncfrouwen]

Dat hire niet

>

[ toe ]

comen en
mochte

-

W
6884-85 Dattie... wille: ‘dat de kwestie ten dele zal verlopen zoals u wenst’. 6887
Varen wi: ‘laten wij gaan’; sorge: ‘vrees’. 6888-89 sal... crachte: ‘met geweld zal
hebben meegenomen’. 6891 sciere: ‘direct’. 6892 toter vrouwen: bedoeld wordt ‘tot
de jongste vrouw’. 6895-96 Hine... sien: ‘hij zou zeker niet nalaten haar te bezoeken’.
6897-99 hem... mochte: ‘tenzij hem iets zou overkomen, waardoor hij niet zou kunnen
komen’. 6901 Dat: ‘zodat’.

T
6892-93 De jongste van de drie vrouwen heeft als eerste aan G. haar moeilijkheden
verteld, waarna hij haar zijn hulp heeft aangeboden. Vgl. vs. 6583 e.v.
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6904

6908

6912

6916

6920

Elc beval andren Gode van hem lieden.
Gurrees entie vrouwe scieden
Ende reden totien dat si vernamen
Dat si ter vrouwen woninge quamen,
+
Die starc was ende in enen broec gestaen.
Die vrouwe riep in ter porten saen,
+
Daer tehant cnapen quamen toe
Diese vanden perde hieven doe
Ende ontfingen Gurrees met minnen.
+
Die vrouwe ginc daer na daer binnen.
+
Tirst dat si daer binnen es comen
Heeft si des ridders part vernomen,
Daer si af hadde den groeten vaer.
+
Si sprac te Gurrees daernaer:
+
‘Siet hier des quaets mans part, here.
Wat sal ic moegen doen nu mere?’
+
Hi seide: ‘Ne sijt niet ververt hier of.
Hout u vorwarde, quijt u gelof
Ende levert hem u dochter nu.

+

6905

+

al

+

6910
ende

+

+

ende
6915

+

+

ende

P/G

Elc ] initiaal E, blauw, 4
regels hoog, rood penwerk;
vs. 6902 is over twee
regels verdeeld, met na
Gode de regelovergang.

6902

6907

in

COR

6908

6910

Daer tehant
cnapen

KOP

COR
KOP

ter porten
saen

Die vrouwe
riep

KOP

al

toe
→quamen→

Ende

ontfin÷c÷

gurrees met
minnen
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ontfin<g> en

COR

6918

Hi seide ne
sijt niet

KOP

COR

ende

verert
ver v

hier of
ert

W
6902 Elc... lieden: lett. ‘zij bevalen elkaar in Gods aandacht aan’, d.i. ‘zij namen
afscheid van elkaar’. 6906 broec: ‘moeras’. 6907 riep... porten: ‘riep naar de poort
om binnengelaten te worden’. 6910 met minnen: ‘vriendelijk’. 6914 vaer: ‘angst’
(Daer... vaer slaat terug op de ridder; het antecedent is opgesloten in des ridders
part in vs. 6913). 6917 moegen: ‘kunnen’. 6918 ververt: ‘bevreesd’. 6919 Hout...
gelof: ‘houdt u aan de overeenkomst, los uw belofte in’.

T
6906 Volgens de Lancelot en prose is het kasteel klein. Vgl. Inleiding, p. 94. 6908
Volgens het Oudfrans worden G. en de vrouwe door acht knechten welkom geheten.
Vgl. Inleiding, p. 103.
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+

6924

6928

6932

6936

Ic gelove ende sekere u:
Eer hise vort ene halve mile
Ic salre jegen wesen tiere wile.
+
Ne wille hise mi niet mindelike
Weder geven, ic sal indelike
+
Jegen hem vechten tote dien dat hi
Ocht ic in stride verwonnen si.’
+
Si gingen daer in daer si tien stonden
Dien ridder al gewapent vonden,
+
Die toter vrouwen seide mettien
+
Doe hise irst mochte gesien:
‘Vrouwe, ic come u heescen nu
Dat belof dat es tusscen mi ende u.
Nu quijt u also alse gi
U sculdich sijt te quitene jegen mi.’
+
+
Gurrees sprac: ‘Wat es dat gelof
Daer gi die vrouwe calengiert of?

+

6920

+

ende

+

F. 20R,a

+

ende

+

ende
6930

+

+

ende
6935

+

P/G

6922

Eer hise vort
ene halue

KOP

→mile→

KOP

6924

6927

Ne wille hise /weder
mi niet
geuen/

KOP

COR
KOP

| wile |

ende

Ocht ic

÷int÷like
<min> de like
in stride
verwonnen
si
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<.>

COR

6928

Si

KOP

gin÷c÷

daer in

(KOP),COR
COR

6931

daer si
tien
stonden
<.>

ende

gn
i <g> en

KOP

D/at/ hise irst
mochte gesien

COR

D

6933

dat ] vlek onder de eerste
letter.

6937

Daer ] vlek in de
linkermarge.

oe

W
6921 gelove ende sekere: ‘beloof en verzeker’. 6922 vort: ‘meeneemt’. 6923 Ic...
wile: ‘zal ik er dan bij zijn’. 6924 mindelike: ‘goedschiks’ (MNW 4, 1636 bij 4). 6925
indelike: ‘beslist’. 6927 si: ‘zal zijn’. 6932 heescen: ‘eisen’. 6933 Dat belof: ‘de
vervulling der belofte’ (vgl. MNW 2, 603 bij 3). 6934 quijt u: ‘los uw belofte in’. 6936-37
Wat... of: ‘wat houdt (de vervulling van) de belofte in die u van de vrouwe vraagt’.

T
6927 In het Oudfrans geeft de vrouwe G. antwoord, waarna de dialoog door G.
wordt afgesloten: ‘Sire, fait ele, autretel joie vos en doinst Diex com je voudroie
avoir. - Si avrai je, fait il, se Diex plaist.’ (M IV, LXXI, 26; zie ook S V, p. 19, r. 24-25).
Vgl. Inleiding, p. 87.

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

282
+

6940

6944

6948

6952

6956

Ic wilde wel daer af dat ware
Weten, oft u wille ware.’
+
Die ridder sprac hoverdichlike
+
Dat hijs niet ne seide sekerlike.
+
Die vrouwe seide: ‘Here, dats waer,
Ic gelovede u, hens niet I jaer,
Dat ic u mine dochter also saen
Levren soude sonder waen
+
Alse gise quaemt soeken. Ic sal hier af
Mi quiten ende doen mijn gelof,
Mer eer gise wech vort so seggic u
Vor desen riddre die hier es nu:
Om mi vanden gelove, sonder waen,
+
Te quitene, dat ic hebbe gedaen,
So willic u gerne geven vri
Desen tor ende al datter toe hort,’ seide si,
‘In dien dat gi wilt laeten huwen mi
Mire dochter daert mijn wille si.’
+
+
Hi sach optie vrouwe daer nare
Ende hi sprac al dus tote hare:

+

want

+

ende
6940
+
mer
+

+

6945

+

6950

+

ende
6955

+

P/G

6939

KOP

KOP,(COR)

6941

Weten

oft v wille
ware
< >

KOP

Dat hijs niet ne /daede/
sekerlike

COR

→seide→
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seide ] punt
van de
corrector na het
woord als
versscheiding
t.o.v. vs. 7002
(kol. b).
Mi ] vlek in de linkermarge.

6947
6948

KOP

/Ende/ eer
gise wech
vort

COR

←mer←

so

riddre ] vlek na het woord.

6949
6952

Willic v gerne
geuen vri

KOP

COR

6953

seggic v

KOP

COR

←So←
datter toe
hort seidesi

Desen tor
ende
al

seide si ] in
hs
aaneengeschreven.

W
6939 oft... ware: ‘als het u behaagt’. 6940 hoverdichlike: ‘hoogmoedig’. 6943 hens...
jaer: ‘nog geen jaar geleden’ (hens < het en es). 6946-47 Ic... gelof: ‘ik zal mij hiervan
kwijten en mijn belofte vervullen’ (af: lees i.v.m. het rijm of). 6949 Vor: ‘ten overstaan
van’. 6951 dat... gedaen: moet worden verbonden met gelove (vs. 6950). 6952
geven vri: ‘ten geschenke geven’. 6953 Desen tor: ‘dit kasteel’. 6955 daert... si:
‘zoals het mij goeddunkt’.
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6960

6964

6968

6972

6976

6980

‘Vrouwe, waerbi maecti dangier
Van uwer dochter dus groet hier
Tenen wive te gevene mi?
+
+
Ic bem riker van goede dan gi
Ende ic bem van meerre machte
Dan es algader u geslachte.
Ende eist u wille ocht en es,
Ic salse hebben, sijt seker des,
+
Ende om die wort die ghi
Daer toe segt, weet wel dat si
Meer quaets dan goets hebben sal.’
Die vrouwe sprac temayiert al:
‘Ay vri man, ne belget niet, ic bids u.
+
+
Ic en seide dese wort niet nu
In quade te u wart, here,
Mar ic minne mijn kint so sere,
Mocht wesen, dat ict gerne sage
Dat met mi bleve al mine dage.’
+
+
Doe ginc in die camere die vrouwe
Ende vant haerre dochter met groten rouwe.
+
Si seide: ‘Lieve kint, waer bi
Siedi dus drove, segt mi?’
‘Waer bi, soete moeder? Ne bem ic niet

+

want
6960

+

+

6965

+

want
6970

+

+

.
6975
+
ende
+

P/G

6964

KOP

En

eist v wille ocht en
es
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COR

En<de>

6967

segt ] inktvlek na het woord.

6969

temayiert ] hs te mayiert

6977

rouwe ] de o is bovengeschreven.

6978

waer ] inktvlek boven laatste letter.

6980

KOP

COR

Waer bi soete
moeder

ne bem ic niet
<.>

W
6958-60 waerbi... mi: ‘waarom hebt u er zoveel op tegen mij uw dochter tot vrouw
te geven’ (vgl. MNW 2, 59 bij 3). 6964 eist... es: ‘of u wilt of niet’. 6969 temayiert:
‘onthutst’. 6970 Ay... u: ‘ach edele heer, wees niet boos, ik smeek het u’. 6972 In...
wart: ‘ten nadele van u’ (vgl. MNW 6, 816 en 6, 818 bij 2). 6974-75 Mocht... dage:
‘dat ik graag zou zien, als het mogelijk was, dat het mijn leven lang bij mij zou blijven’.
6978 waer bi: ‘waarom’. 6980-85 Ne... varen: ‘zou ik niet bedroefd hoeven te zijn
nu ik een moment in mijn leven heb bereikt waarop ik er juist (Tidich) op vooruit zou
kunnen gaan, maar ik nu mijn dood tegemoet moet gaan’ (bet. van Tidich is onzeker,
vgl. MNW 8, 308, bij aanm.) Vgl. S V, p. 20, r. 5-7: ‘ne doi iou mie faire grant doel.
qui maues norrie si grant comme iou sui. Et sui uenue en aage damender [M IV,
LXXI, 28: marier]. et a la mort men conuient aler’.
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+

6984

6988

6992

6996

7000

Sculdich te hebbene rouwe ende verdriet,
Nadien dat ic so verre bem comen
Dat mi baten ende vromen
Tidich te gesciene waren
Ende dat ic nu te mire doet moet varen.
+
+
Dies ic niet hebbe verdient,
+
Noch over mi vechten en wille noch maech noch vrient.’
+
Die vrouwe sprac: ‘Lieve dochter mijn,
Gi sult bi desen herde seker sijn,
Want hier binnen een ridder es,
+
Die herde vrome es, sijt seker des,
+
Die segt, wille dese ridder u
Met crachten henen voeren nu,
Dat hi den ridder sal weder staen
Ende jegen hem vechten sonder waen
+
Toter wilen ende totien tide
Dat hi u gewint met stride.
Ende mi dinct dat gi met desen
Sere versekert moeget wesen.’
+
Die joncfrouwe antworde tier ure:

+

6980

+

ende
6985
+
F. 20R,b
+
ende
+

+

6990
ende

+

+

6995

+

ende

P/G

6981

rouwe ] de o is bovengeschreven.

6985

varen ] vanwege ruimtegebrek is het
woord omlijnd boven moet geschreven.

6987

KOP

Noch ouer mi
vechten en
wille

COR

6996

KOP

COR

6998

noch maech
noch vrient

Toter wilen
ende

tien tide
to

tien

dinct ] rechtsboven de t een inktstip.

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

W
6986 Dies... verdient: de woordvolgorde wijst erop dat dit vs. bij vs. 6985 aansloot,
maar de corrector gaf blijkens zijn leesaanwijzing de voorkeur aan een nieuwe zin.
6987 Noch... vrient: (vrije vert.) ‘en ik heb evenmin verdiend dat noch een verwante
noch een vriend voor mij wil opkomen’ (Noch: lett. ‘noch dat’). 6989 Gi... sijn: ‘u kunt
er helemaal gerust op zijn’. 6991 vrome: ‘moedig’. 6993 Met crachten: ‘gedwongen’.
6994 weder staen: ‘tegenhouden’. 6999 versekert: ‘gerust’.

T
6983-84 De jonkvrouwe heeft de voordelen van een gunstig huwelijk op het oog,
zoals de lange versie expliciet aangeeft: ‘et venue en aage de marier’ (M IV, LXXI,
28).

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

285
+

7004

7008

7012

7016

7020

7024

‘Ay vrouwe, dat es in avonture,
Dat doet mi in vresen wesen.’
+
Die vrouwe seide na desen:
‘Lieve kint, ic wille dat gi u
Pareert ten scoensten dat gi cont nu.
+
+
Soe u die ridder scoenre siet,
Soe meerre sal wesen sijn verdriet.’
Die joncfrouwe, die niet ne liet
Te done dat hare har moeder hiet,
Pareerde hare so si best mochte.
+
+
Daer na die vrouwe brochte
Haerre dochter vort geleedt
Wel gepareert ende wel gecleedt.
+
Alse die ridder wart geware,
Die daer comen was om hare,
+
Dat si so over scone was,
Hem vernoyede sere das
Dat hi so lange lette daer,
Hine hadde die joncfrouwe hem bet naer.
+
Hi sprac toter joncfrouwen na desen:
+
‘Joncfrouwe, wel moetti comen wesen.
Die ghene die van uwer scoenhede
Mi spraken, si seiden waerhede,
Want gi sijt scoenre sonder waen

+

7000

+

ende

+

want
7005

+

+

ende
7010

+

+

ende

+

7015

+

ende
7020

+

P/G

7001

KOP

auonture

Ay vrouwe
dat es
in

COR

7007

wesen ] onder de tweede e een inktstip.

7008

Die ] initiaal D, 3 regels hoog, rood, zwart
penwerk.

7009

KOP

Te done dat
hare

moeder hiet
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COR

har

7020

joncfrouwen ] de derde letter is
dichtgelopen.

7021

wesen ] punt van de corrector na dit
woord als versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs. 7082 (kol. c).

W
7001 in avonture: ‘onzeker’. 7002 Dat... wesen: ‘dat maakt mij bang’. 7005 Pareert:
‘tooit’, ‘aankleedt’. 7006 Soe... siet: ‘hoe mooier u bent in de ogen van de ridder’.
7007 Soe... verdriet: ‘hoe groter zijn verdriet zal zijn’ (nl. wanneer de jnkvr. hem
door G. ontnomen is; vgl. M IV, LXXI, 28 en S V, p. 20, r. 13-5). 7008 niet ne liet: ‘niet
naliet’. 7009 hiet: ‘gebood’. 7011-12 brochte [...] vort geleedt: ‘bracht mee’. 7017
Hem... das: ‘speet het hem zeer’ (vernoyede: J las vermoyede. Dit wordt in MNW
8, 2154 geciteerd met de aant. ‘vindplaats niet opgeteekend’, als enige bewijsplaats
van het onpersoonlijk gebruik van het ww. vermoyen). 7018 lette: ‘talmde’. 7019
Hine... naer: ‘en hij haar niet in handen had’.
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7028

7032

7036

7040

Dan si mi deden verstaen.
+
+
Ic houde mi wel gepayt van u.
Beveelt ure vrouwen Gode nu:
+
Na dat ic u hebbe, ne willic niet
Langer hier letten, wats gesciet.’
+
Gurrees sprac aldus den ridder an:
+
‘Waendise aldus wech voren dan?’
+
‘Doer wien soudict laeten?’ antworde hi.
+
Gurrees sprac weder: ‘Dore mi,
Die de joncfrouwe minne also sere
Dat ic jegen u sal vechten ere.’
+
‘Bi Gode, ic bem lettel vervart daer bi
Dat gi met vechtene dreget mi.
+
Bi allen helichgen so sweric u:
Waerdi uwer derder van riddren nu,
Al sulc alse gi sijt, ic soudse nochtan
+
En wech voren ende niet laeten doer u dan.’

+

ende
7025
+
want
+

+

ende
7030
+
.
+
ende
+

+

7035

+

want

+

7040

P/G

7025

Dan

KOP

s

COR

7030

7031

Gurrees
sprac

KOP

COR
KOP

[ gh ]i mi

ende

ded

en

dus den
ridder an
al

Waendise

i

d| a |ed| t |
verstaen

dus
dus wech
voren dan
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al

COR

7034

Die de
ioncfrouwe
minne

KOP

so sere

al

COR

7036

dus

so
Jc bem lettel
veruart daer bi

KOP

→bi gode→

COR

Gode ] na het
woord een punt van
de corrector als
versscheiding t.o.v.
vs. 7097 (kol. c).
7038

Bi allen
helichgen

KOP

→want→

COR

sweric | n | v
so

v

want ] na
het woord
een punt
van de
corrector
als
versscheiding
t.o.v. vs.
7099 (kol.
c).
7039

KOP

COR

Waerdi vwer

derd| r |e van
riddren nv
derde

r

nu ] punt van
de corrector na
het woord als
versscheiding
t.o.v. de
correctie voor
vs. 7100 (kol.
c).

W
7025 deden verstaen: ‘zeiden’. 7026 ic... u: ‘ik ben zeer in mijn schik met u’. 7027
Beveelt... nu: ‘neem nu afscheid van uw vrouwe’. 7028 Na dat: ‘nu’, ‘aangezien’.
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7029 wats gesciet: ‘hoe dan ook’. 7031 Waendise... dan: ‘denkt u haar dan zo te
kunnen meenemen’. 7035 ere: ‘liever’ (nl. liever dan haar te laten meevoeren). 7036
lettel vervart: ‘weinig bevreesd’. 7039-40 Waerdi... sijt: ‘al zou u nu met twee andere
ridders zijn zoals u bent’ (MNW 2, 126). 7040 soudse: ‘zou haar’, d.i. de jonkvrouwe.
7041 ende... dan: ‘en dat dan niet nalaten omwille van u’.
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+

7044

7048

7052

7056

7060

7064

Gurrees antworde hem al erre:
‘Ridder, gi hebt gesproken te verre.
+
Weet wel, gine vorse heden meer niet
Tuwer herbergen, wat soes gesciet.
+
+
Nu doet daer toe al uwe macht,
Mar hier binnen ne doe ic u gene cracht,
+
Dat gise wech vort, om daer of
Te houdene der vrouwen gelof,
Mar als gi daer buten sijt,
+
Weet wel dat ic u tier tijt
Sonder versten sal bestaen.’
+
Die ridder antworde saen:
‘Ic ontsie u dreygen lettel nu.’
+
Die ridder sprac: ‘Vrouwe, quijt u
+
Van uwen gelove jegen mi.’
Si antworde: ‘Here, dat si.’
+
Si nam haerre dochter bider hant
Ende levretse hem thant.
+
Si seide: ‘Neemt hier die dinc, here,
+
Die ic in die werelt minne mere.’
Hi dankets hare ende metter vart
Dede hise sitten op een part
Ende hi vorde en wech die joncfrouwe,
Die begonste maken groten rouwe
+
Als hise wech begonste leden

+

ende

+

want

+

ende
7045
+
F. 20R,c
+

+

7050

+

ende

+

ende
7055

+

+

ende

+

ende
7060

+

+

7065

P/G

7042

COR

7044

Gurrees antworde
hem al erre

KOP

KOP

→ende→
Weet wel
gine vorse

hede

meer niet
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COR

7047

want

hede<n>
Mar hier
binnen ne
doe ic

KOP

gene cracht

v

COR

7048

Dat gise

KOP

wech

COR

<:>

antworde ] hs ontworde;
evidente verschrijving van
de kopiist.

7053

7066

om daer
of

vort

KOP

Als ÷si÷se

COR

Als <h>

i

wech begonste
leden
se

W
7042 erre: ‘boos’. 7043 gi... verre: ‘u bent in uw woorden te ver gegaan’. 7046 Nu...
macht: ‘span u in zoveel u kunt’ (te verbinden met Dat gise wech vort in vs. 7048).
7047 ne... cracht: ‘gebruik ik geen geweld tegen u’. 7048 daer of: ‘zo’. 7049 Te...
gelof: ‘de belofte van de vrouwe te vervullen’. 7052 Sonder... bestaen: ‘onmiddellijk
zal aanvallen’. 7054 Ic... lettel: ‘ik heb weinig ontzag voor uw dreigen’. 7055-56
quijt... mi: ‘los uw belofte jegens mij in’. 7059 levretse: ‘gaf haar’. 7061 mere:
‘bovenal’.
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Ende si sach dat si moeste sceden
7068 Van haerre moeder ende metten genen varen
Daer si seker af waent sijn tuwaren
Dat hise emmer sal slaen te doet.
+
Ende al hadde die dochter rouwe groet,
7072 Die moeder drovede noch mere,
Die hare kint minde so sere
Alse moeder hare kint minnen mach.
+
Si maecte groet hantgeslach
7076 Op Gurrees ende es met allen+
Hem optie voeten gevallen.
+
Si seide: ‘Edel ridder ende vri,
Vart na mire dochter ende brincse mi.’
7080 ‘Ay vrouwe,’ sprac Gurrees saen,
+
‘Om Gode laet u wenen staen.
+
Ic hope an Gode, Onsen Here,

+

7070

+

ende
7075

+

+

ende

+

7080
want

+

P/G

7068

Van
haerre
moeder
ende

KOP

metten

COR

→genen→

tuwaren ] rode vlek in
rechtermarge.

7069

7075

varen

mett| i |en

KOP

Si

maecte[ n ]
groet
hantgeslach
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ende

COR

7076

maecte
Op Gurrees

KOP

<.>

COR

7078

7079

ende vri

S[ o ] seide
edel ridder

KOP

COR

ende es met
allen

ende

S

i

<:>
Vart na mire
dochter ende

KOP

brincse

COR

7081

Om

KOP

Jc hope an

KOP

COR

go| e |de laet v
wenen staen
gode

COR

7082

brinc| t |se mi

want

go| e |de onsen
here
gode

W
7069 Daer... tuwaren: ‘van wie zij wel zeker wist’. 7070 emmer: ‘ongetwijfeld’. 7074
moeder: ‘een moeder’; mach: ‘kan’. 7075-76 Si... Gurrees: ‘zij beklaagde zich zeer
bij G.’. 7076 met allen: ‘geheel en al’ (preciezer: ‘languit’). 7077 optie: ‘voor de’.
7078 Edel... vri: ‘edele en voortreffelijke ridder’. 7079 Vart na: ‘(achter-) volg’. 7081
laet... staen: ‘wees niet bedroefd’. 7082 Ic hope an: ‘ik stel vertrouwen in’ (vgl. MNW
3, 585 bij 11).

T
7078-79 In de Lancelot en prose stelt de vrouwe G. haar dochter als beloning ter
beschikking. Vgl. Inleiding, p. 110.
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Gi sult eer avont verhogen sere.’
7084 Hi porretde ende volgedt metter vart
Den ridder die metter joncfrouwen vart.
+
Hi achterretene ende hi
Riep: ‘Hoedt u jegen mi.
7088 + Ic ontsegge u.’ Ende dander seget:
‘Dats ene dinc daer mi lettel an leget.’
+
Hi keerde sijn pert te hem wart
+
Alse die te joesteren begart.
7092 Si lieten beide lopen die perde
Onderlinge, want elc andren begerde,
So sere dat si beide met allen
Metten orsen sijn gevallen.
7096 + Si sprongen op beide metter vart+
Ende elc van hem trac sijn swert

+

7085

+

want

+

ende
7090

+

+

mer
7095

+

P/G

7084

KOP

COR

Hi

porret
porret de
<.>

ende

volget

metter
vart

volge d t

porretde
] wellicht
een
onvolledige
correctie
(bedoeld
lijkt
‘porrede’).
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volgedt ]
wellicht
een
onvolledige
correctie
(bedoeld
lijkt
‘volgede’).
7085

7088

KOP

D| i |en ridder die
metter ioncfrouwen
vart

COR

Den

COR

7091

Jc ontsegge
v

KOP

KOP

want

<.>
ende

KOP

COR

ioesteren
begart

Alse die
te

COR

7093

dander
seget

Onderlinge

want elc
andren
begerde
<.>

andren ]
door dr
inktvlekken.

W
7083 Gi... sere: ‘dat u voor het avond is zeer verheugd zult zijn’. 7084 porretde:
‘reed weg’ (variant van de corrector, gebruikelijk is porrede); volgedt: ‘volgde’
(presens historicum, afwijkende spelling van de corrector). 7086 achterretene:
‘haalde hem in’. 7088 Ic ontsegge u: ‘ik verklaar u tot mijn vijand’. 7089 Dats... leget:
‘dat is iets waar ik mij niet erg bezorgd om maak’. 7090 Hi: de ridder; hem: Gurrees.
7091 te... begart: ‘het tweegevecht graag wilde aangaan’. 7092-93 lopen...
Onderlinge: ‘de paarden op elkaar inlopen’. 7093 want... begerde: ‘omdat zij het op
elkaar gemunt hadden’. 7094 So sere: heeft betrekking op Si... Onderlinge (vs.
7092-93); 7094-95 met... orsen: ‘met paarden en al’. 7097 swert: lees i.v.m. het rijm
swart.

T
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7086 In de meeste Oudfranse handschriften haalt G. de ridder in ‘a l'avaler d'un
tertre’ (BN 122: ‘a lentres de la foriest’). Vgl. Inleiding, p. 93. 7094-95 In het Oudfrans
wordt nog vermeld dat de lansen niet breken. Vgl. Inleiding, p. 82.
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7100

7104

7108

7112

7116

Ende hebben elc andren seer an gelegen,
+
So dat Gurrees heeft geslegen
Hem enen zwaren slach ende al so int gevoech
+
Dat hi den riddre die hant af sloech
Daer hi den scilt mede helt, ende daer nare,
Alse dat die ridder wart geware
Dat hi verminct was, woudi vlien,
Mar dat ne mocht hem niet gescien,
+
Want hem Gurrees noch enen slach gaf
Dat hem sijn hoeft vloech af
Ende hi viel ter erden doet neder.
+
+
Gurrees quam toter joncfrouwen weder
Ende seide: ‘Joncfrouwe, wat dunct u,
+
Hebbix genoech gedaen nu?’
‘Ja gy, here,’ antworde si,
‘Gi hebt so vele gedaen doer mi
Dat u Onse Here moete geven
Also vele bliscepen al u leven
+
Als icker hebbe dat hi doet es.’
+
Doe sprac toter joncfrouwen Gurrees:
+
‘Nu sullen wi weder thuus wart keren

+

al

+

7100

+

7105

+

ende
F. 20V,a
+
7110
+

+

7115
ende
+
joncfrouwe
+

P/G

7098

Ende
hebben elc
andren

KOP

seer

COR

7099

an gelegen

KOP

So dat gurrees
heeft geslegen
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→al→

COR

7100

COR

7102

Enen
zwaren
slach

KOP

KOP

←hem←

so int
geuoech
<.> →ende
al→

Daer hi den
scilt mede
helt

(KOP),COR

ende daer
nare
<.>

7104

vlien ] ie samengevallen.

7106

noch enen ] in hs
aaneengeschreven.

7111

genoech ] onder de o een
vlekje.

7115

vele bliscepen ] in hs
aaneengeschreven.

W
7098 Ende... gelegen: ‘en zij bestookten elkaar met slagen’, ‘en zij hebben het elkaar
zeer moeilijk gemaakt’. 7099 So dat: ‘totdat’. 7100 ende... gevoech: ‘en zo welgemikt’
(de bet. ‘op het gewricht’ past hier niet; vgl. aant. bij vs. 6442 en MNW 2, 1819 bij
10d). 7104 vlien: ‘vluchten’. 7105 Mar... gescien: ‘maar dat lukte hem niet’. 7111
Hebbix... nu: ‘heb ik u hiermee nu genoegdoening verschaft’. 7113 doer: ‘omwille
van’. 7114 moete: ‘moge’. 7115 Also vele bliscepen: ‘zoveel vreugde’. 7116 dat:
‘omdat’. 7117 Gurrees: subject van sprac.
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Ende ic sal u bider helpen Ons Heren
7120 Uwer vrouwen weder geven nu,
+
Die mi so sere bat over u.’
‘Dat varen, here, ende dat bliven toe
Staet an u selven,’ seide si doe.
7124 + Gurrees sat weder op thant
Ende nam sine glavie in die hant
+
Ende si namen hare vart
Weder ter joncfrouwen moeder wart.
7128 + Hi sach optie joncfrouwe binnen desen,
Die hem so scone dochte wesen
Dat hem wonder dochte van hare.
+
+
Hi versochtse van minnen daer nare.
7132 + Si sprac: ‘Here, na dien dat gi
Mi versoect van minnen, wie siedi?
Nochtan en weet ic niet wel
Ocht gi met mi hout u spel.’

+

7120

+

ende

+

7125

+

ende

+

ende
7130
+
ende
+

P/G

7119

KOP

COR

7120

KOP

Ende ic
sal

bider

KOP

|v|

nv

-

KOP

7122

h e lpen

v
Vwer
vrouwen
weder
geuen

h/u/lpen
ons heren

Dat varen
here

ende dat
bliuen toe
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<.>

COR

7123

Staet an v
seluen

KOP

| doe |

seide si doe

-

KOP

doe ] punt
van
corrector na
dit woord als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs.
7184 (kol.
b).
7127

COR

←weder←
wesen ] punt van corrector
na het woord als
versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs.
7190 (kol. b).

7129

7133

Ter ioncfrouwen
moeder wart

KOP

KOP

Mi versoect
van minnen
<.>

COR

7134

wie siedi

niet ] de n is dichtgelopen.
wel ] punt van corrector na
het woord als
versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing of de
toevoeging vóór vs. 7195
(kol. b).

W
7121 Die... u: ‘die mij zo (om hulp) smeekte omwille van u’. 7122 Dat... toe: ‘of wij
nu vertrekken of blijven, heer’. 7123 Staet... selven: ‘hangt af van u’. 7124 sat [...]
op: ‘steeg op’. 7125 glavie: ‘lans’. 7126 namen hare vart: ‘reden’. 7128 Hi... desen:
‘intussen keek hij naar de jonkvrouwe’. 7130 Dat... hare: ‘dat hij zich over haar
(schoonheid) verbaasde’. 7131 versochtse van minnen: ‘vroeg om haar liefde’. 7132
na dien dat: ‘aangezien’. 7134-35 Nochtan... spel: ‘bovendien weet ik niet goed of
u mij voor de gek houdt’.
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7136

7140

7144

7148

7152

+

+

Gurrees antworde hare
Dat hi van Arturs hove ware
Ende geselle vander Tafelronden.
+
Oec seidi har ten selven stonden
Dat hi Waleweins broeder ware.
+
+
‘Hoe es u name,’ sprac si daer nare.
+
‘Ic hete Gurrees, joncfrouwe.’
+
Si seide tote hem: ‘Bi mire trouwe,
Ic hebbe genoech gehoren
Spreken van u hier te voren.
+
Ic kinne wel dat gi goet ridder sijt
Ende gi hebt een scone lief nu ter tijt
Ende hovardich ende so hoge vrouwe
Dat ic wel weet bi mire trouwe
Dat gijt niet en sout willen laeten om mi,
+
Ende gi versocht mi van minnen, bedi
Dat gi mi wout proven.’ Ende hi seide doe

+

ende
7135

+

+

ende

+

ende
7140
+
mer
+
ende
+

+

7145

+

7150

P/G

7138

Ende geselle
vander

KOP

tafelronde<n>

COR

7139

ende

se[ n ]di h[
em ] ten
seluen

stonde

se i di
h<ar>

stonde<n>

wil

laeten ommi

Ic ] inktvlek voor het woord.

7146
7150

Oec

KOP

COR

tafelronde

KOP

COR

Dat gijt niet
en sout

wil

len
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om mi ] in hs
aaneengeschreven;
inktvlek
onder de
laatste letter.
7152

KOP

COR

ende hi
seide doe

Dat gi mi
wout prouen
<.>

W
7143 Bi mire trouwe: ‘waarlijk’. 7144 gehoren: ‘horen’ (vgl. voor de vorm J. Verdam,
‘Infinitief in plaats van participium’, in TNTL 32 (1913), p. 72). 7146 kinne: ‘weet’.
7147 lief: ‘vriendin’. 7148 hovardich: ‘fier’, ‘trots’ (heeft betrekking op lief (vs. 7147));
hoge: ‘van edele geboorte’. 7150 gijt: ‘u haar’ (t verwijst naar het onzijdige lief);
laeten: ‘verlaten’. 7151-52 Ende... proven: ‘maar u deed mij een aanzoek omdat u
mij op de proef wilde stellen’.

T
7151-52 Deze verklaring van de jonkvrouwe - een mooi voorbeeld van hoofs
raffinement - biedt G. de gelegenheid zijn aanzoek zonder gezichtsverlies terug te
nemen.
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7156

7160

7164

7168

Dat hi geen lief en hadt, ende hi swort toe,
Ende dat hise utermaten gerne soude
Minnen op dat sijt also woude.
+
+
‘Ic weet wel,’ seide si, ‘ende bem seker des
Dat noch niet I jaer en es
Dat gi sere minnet in dit lant
Ene scone joncfrouwe ende wel becant.’
+
Hi antworde: ‘Segt mi wien.’
+
+
Die joncfrouwe seide hem nadien
Dien name vander joncfrouwen.
Hi sprac: ‘Ic mindese iens en trouwen,
Mar ic ne minnese nu niet mere.’
+
Doe sprac die joncfrouwe: ‘Ja here,
+
Ocht ic u mine minne gave,
Hoe soudic seker sijn daer ave
Dat gi mi niet laeten ne sout

+

ende
7155

+

+

ende
ende
+
7160
+

+

ende
7165

+

P/G

hadt ] onder t een inktstip.

7153

swort toe ] in hs aaneengeschreven.
7154

KOP
COR

Ende dat hise

gerne soude
→vtermaten→
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utermaten ]
punt van de
corrector na het
woord als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs. 7215
(kol. b).
7159

7162

7163

KOP

/Die/ scone ioncfrouwe
ende wel becant

COR

←.i.←
name vander
ioncfrouwen

KOP

Die

KOP,COR

Die<n>

Hi sprac

KOP

(KOP),COR

minnese

ic

en
trouwen

<.>
minn d ese
iens

COR

mindese ]
hs
minndese;
onvolledige
correctie.
7164

KOP

COR

Mar ic ne
minnese

niet mere
nv

W
7153 ende... toe: ‘en hij deed er ook een eed op’. 7154 Ende dat: ‘en (hij zei) dat’.
7155 op dat: ‘als’. 7157 Dat... es: ‘dat het nog geen jaar geleden is’. 7159 becant:
‘beroemd’. 7163 iens: ‘ooit’. 7166 Ocht... gave: ‘als ik u mijn liefde zou schenken’.
7167 Hoe... ave: ‘hoe zou ik er gerust over kunnen zijn’.

T
7162 In de Lancelot en prose wordt deze jonkvrouw de damoisele de la Blanche
Lande genoemd. Vgl. Inleiding, p. 100-101.
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7172

7176

7180

7184

Om ene andre ocht gise minnen woud?’
+
‘Ic sals u,’ seit hi, ‘in sulker manieren
+
Seker doen alse gi zelve sult visieren.’
‘Sekerlijc, het ware sere
Pijnlic te gelovene, here,
Dat gi sout willen houden ane mi
Getrouwelike, nadien dat gi
+
Hebt gelaeten die gone
Die so hoge wijf es ende so scone
Ende veel hoger ende scoenre dan ic si.’
Ende vort tote hem seide si:
+
‘Ic hebbe wel daer mede gevaren
+
Dat gijt mi hebt geseit, tuwaren.
+
Ne haddic niet geweten die waerhede,
Ic hadde u gemint mede,
+
Daer ic grote sotheit an hadde gedaen.

+

F. 20V,b
7170

+

+

7175

+

here
7180
+
want
+

+

al

P/G

7169

Om

KOP

COR

7170

KOP

COR

Jc

sal
sal

ene/n/

andre/n/
ocht gise
minnen
woud

ene

andre

v seit hi
s

in sulker
manieren
<.>
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manieren
] vlek na
het
woord.
7171

Seker doen
alse gi

KOP

sult visieren
→zelue→

COR

zelve ] punt
van de
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
7232 (kol.
c).
houden ] inktstip na het
woord.

7174

7175

Getrouwelike

KOP
KOP,COR

7178

nadien dat gi
<.>
hoger ende
scoenre dan
ic si

Ende

KOP

→veel→

COR

veel ] punt
van de
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
7239 (kol.
c).
waerhede ] punt van de
corrector na het woord als
versscheiding t.o.v. de
toevoeging vóór vs. 7243
(kol. c).

7182

7184

Daer ic

KOP

COR

al

sotheit an
hadde
gedaen
→grote→
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grote ] punt
van de
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
7245 (kol.
c).

W
7170-71 in... visieren: ‘zo verzekeren zoals u zelf zult voorschrijven’ (vgl. MNW 9,
548 bij B1, waar dit vs. wordt geciteerd). 7173 Pijnlic: ‘moeilijk’. 7174-75 Dat...
Getrouwelike: ‘dat u mij oprecht toegedaan zou willen zijn’. 7176 gelaeten: ‘in de
steek gelaten’. 7180 Ic... gevaren: ‘ik heb geluk gehad’. 7181 gijt: ‘u het’ (nl. hetgeen
G. voorheen vertelde). 7184 Daer... gedaen: ‘waarmee ik dwaas zou hebben
gehandeld’.
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+

7188

7192

7196

7200

Sekerliken ende sonder waen
+
Gi sout mi hebben gelaeten alse gi
Uwen wille hadt gehadt met mi,
Alse gi die andre liet, ende bi desen
Haddic sere bedroegen gewesen.’
+
‘Al dat gi segt ne diedt niet nu,
+
Ic moet minen wille hebben van u.
+
Wi sijn hier allene, ic ende ghi,
Ende verre van lieden, dat siedi.’
‘Here, wildi dat met crachte doen?’
+
‘Nenic,’ antworde die baroen,
+
‘Mar ic bidde u vriendelike
Dat gijt wilt doen goedertierlike.’
Si seide: ‘Wat sout sijn dat ic doen zoude?’
+
Hi antworde dat hise gerne minnen soude.
‘Ende ocht icker niet en woude?’ sprac si.
+
‘Sone dadicker niet toe,’ sprac hi.
+
‘Dus saels,’ seide si, ‘al mijn wille gescien?’

+

want
7185

+

+

joncfrouwe
7190
+
want
+

+

en trouwen
7195

+

+

ende

+

7200
al

+

P/G

7185

COR

7186

Sekerlike

KOP

KOP

want

Sekerlike<n>
Gi sout mi
hebben
gelaeten

KOP

alse gi

<.>

COR

7188

ende sonder
waen

Alse gi die
andre liet

bi desen
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<.>
ende

COR

7192

Wi| e | sijn hier
allene ic ende ghi

KOP

want

COR

7194

Wi
Here wildi dat
met

KOP

crachte

COR

en trouwen ] waarschijnlijk
bedoeld als
leesaanwijzing, maar het
is niet uitgesloten dat de
woorden als toevoeging in
het vers moeten worden
opgenomen.

7195

7197

Dat gijt wilt
doen

KOP

7199

goedertie÷1÷
goedertie<r>like

KOP

7198

crachte/n/ doen

KOP

S[ o ]
[ ocht ]
seide wat
sout sijn

ic| t | doen [ w ]oude

COR

S

ic

dat
Hi antworde hi
dat

KOP

COR

i

ende

z oude
soude

hi→se gerne
minnen→

minnen ]
punt van de
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
7260 (kol.
c).

W
7187 Uwen... mi: ‘de liefde met mij had bedreven’. 7188 Alse: ‘zoals’. 7190 ne diedt
niet: ‘richt niets uit’. 7193 dat siedi: ‘zoals u ziet’. 7194 wildi... doen: ‘wilt u dat (de
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liefde bedrijven) met geweld doen’, d.i. zonder de instemming van de jonkvrouwe.
7195 baroen: ‘ridder’, ‘edelman’. 7197 goedertierlike: ‘goedschiks’. 7198 Wat...
zoude: ‘wat zou er gebeuren als ik het zou doen’. 7201 Sone... toe: ‘dan zou ik niets
doen’. 7202 Dus saels: ‘aldus zal in dezen’ (saels is zeer gebruikelijk in de
Lancelotcompilatie, vgl. bijv. J Bk. II, vs. 250, 4324, 4948).
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Hi seide: ‘Gi segt waer van dien.’
+
‘Nu segt mi,’ sprac si thant,
‘Es enichge joncfrouwe in dit lant
+
Ocht in erderike binnen
Die gi bi minnen wout minnen
7208 Ende gi wel wist dat si u
Haette ende onwart hadde nu?’
‘Sekerlike neent,’ seide hi.
+
+
‘Nu segt mi mede dan, woudi
7212 Gemeintscap hebben met haren live
Alse man soude met sinen wive
Om scoenheit die in hare ware
Ende dat gi wel wist van hare
7216 Dat si u haette indelike?’+
+
Hi seide: ‘Nenic sekerlike
Ende ic ne soudse niet minnen mogen mede.’
+
Si seide: ‘Bi gerechter waerhede,
7204

+

here

+

7205

+

ende
7210

+

+

7215
ende

+

+

ende

P/G

dien ] punt van de
corrector na het woord als
versscheiding t.o.v. de
toevoeging vóór vs. 7264
(kol. c).

7203

7208

KOP

Ende gi wel

w/anet/ dat si v
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w

COR

ende ] inktvlek boven de
eerste letter.

7209

7210

Sekerlike

KOP

ne| n | i | c |
seide hi
ne

COR

7211

ist

Nv segt mi

KOP

ende

COR

→mede→

e

n

dan[ ne ]

w[ il ]di

dan

w

t

ou

di

mede ]
punt van
de
corrector
na het
woord als
versscheiding
t.o.v. vs.
7272 (kol.
c).
7215

7218

KOP

[ Op ] dat gi wel wist
van hare

COR

←ende←
Ende ic ne
soudse niet
minnen

KOP

mede

mogen

COR

mede ] punt
van de
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs.
7279 (kol.
c).
7219

COR

rechter
waerhede

Si seide bi

KOP

ende

ge

rechter
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W
7203 Gi... dien: (vrije vert.) ‘dat is juist’. 7206 in erderike binnen: ‘op de wereld’.
7207 bi minnen: ‘uit liefde’ (bet. niet vermeld in MNW 4, 1621-30; zie ook J Bk. II,
vs. 19848). 7208 Ende: ‘terwijl’. 7209 onwart hadde: ‘verachtte’. 7214 Om... ware:
hoewel hare ook naar sinen wive (7213) kan verwijzen, heeft het woord betrekking
op enichge joncfrouwe (7205): (zou u met een jonkvrouwe de liefde willen bedrijven)
‘vanwege de schoonheid die zij bezit’. 7215 Ende dat: ‘terwijl’. 7216 indelike: ‘beslist’.
7218 mogen: ‘kunnen’.
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7220 Gine sult dan an mi niet leggen minne,
+
Want ic hate u in minen sinne
Ende hebbe u onwart van dien done
Dat gi hebt jegen die gone
7224 Gevalsch van minnen die u mere
Minde dan hare selven, here,
+
Ende nieman en salre af spreken horen,
Hine sal u min minnen dan te voren
7228 Alsmen sal weten datmen segt
Dat gi bi costumen plegt
Te bedriegene vrouwen ende joncfrouwen
+
Achter lande, die u minnen met trouwen.
7232 Ende ic bem oc wel seker van u:
Also alse gi mi versoect nu
Suldi morgen versoeken ene andre
Es dat sake dat si met u wandre
7236 Ende ic ne weet in mine verstantnesse+
Gene so arme verraetnesse
Alse wive te bedriegene

+

7220

+

7225

+

F. 20V,c

+

7235

P/G

Ende] hs En; evidente verschrijving van
de kopiist.

7222

7231

Achter
lande

KOP

(KOP),COR

die v
<.>
minnen

COR

7232

KOP
COR

7238

met
trouwen

Ende ic bem

wel seker van v
oc

bedriegene ] boven ge een inktstip.

W
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7220 Gine... minne: ‘u moet mij dan geen liefdesvoorstel doen’. 7222 van dien done:
‘hierom’. 7223-24 Dat... minnen: Verdam vertaalt ‘dat gij door geveinsde liefde
misleid hebt haar’ (MNW 2, 1785). Het lijkt ook mogelijk om het Mnl. weer te geven
met ‘dat u uw liefdesbelofte jegens haar gebroken hebt’ (vgl. MNW 8, 1216 bij 3).
Het Ofr. leest ‘vos avez failli (S V, p. 22, r. 18: “fausse”) vers amors’ (M IV, LXXI, 34).
7225 hare selven: ‘zichzelf’. 7226 af: ‘over’. 7227 min: ‘minder’. 7229 Dat... plegt:
‘dat het uw gewoonte is’. 7231 Achter lande: ‘overal in het land’ (MNW 1, 17 bij 3);
met trouwen: ‘oprecht’. 7232 Ende... u: ‘en ik ben er wat u betreft van overtuigd’.
7233 Also... nu: ‘precies zoals u mij nu een aanzoek doet’. 7235 Es... wandre: ‘als
zij met u zou omgaan’. 7237 arme verraetnesse: ‘lage valsheid’.

T
7223-25 Deze jonkvrouwe is in vs. 7156-64 ter sprake gekomen.
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Met scoenre spraken ende met liegene
7240 In gelike van vrayer minnen,
+
Bedi men machse lichte verwinnen.
Ende mi dunct dat gi mocht mere
Daran scanden bejagen ende onnere
7244 Dan eren, na dien dat ic merke,
In te doene sulke gewerke.’
+
+
Hi sprac: ‘Joncfrouwe, in desen
Mesprijsdi mi zer. Ende waer bi macht wesen
7248 Dat gi mi haedt? Ende ic waende bat nu
Hebben verdient die minne van u
Dan uwe haettie sonder waen.’
+
+
Si seide: ‘Ic saelt u seggen saen.
7252 Here, het es waer, des sijt gewes,

+

7240

+

ende
7245

+

+

ende
7250

+

P/G

scoenre spraken ] hs
scoenr espraken

7239

7241

Bedi men

KOP

mach| t |se
lichte
verwinnen
machse

COR

7243

COR
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KOP

KOP

←daran←
Dan eren na
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ic

COR

7247

Mesprijsdi
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KOP

waer bi
macht
wesen
→zer→ <.>
→ende→

COR

Ende ] lijkt
door de
corrector
bedoeld als
leesaanwijzing.
7248

Dat gi mi
haedt

KOP

ic waende
bat nv
<.>
ende

COR

haedt ]
tweede poot
van de h
door
corrector
verlengd.
Ende ] lijkt
door
corrector
bedoeld als
leesaanwijzing.
7251

S/o/ seide ic saelt v
seggen saen

KOP

COR

ende

S

i

W
7239-40 Met... minnen: ‘met mooie praatjes en leugens met de uiterlijke schijn van
oprechte liefde’. 7241 lichte verwinnen: ‘eenvoudig voor zich winnen’. 7243 bejagen:
‘verkrijgen’. 7244 na... merke: ‘zoals ik weet’. 7245 In... gewerke: ‘door zo te
handelen’, ‘door dergelijke dingen te doen’. 7247 Mesprijsdi: ‘minacht u’. 7248-50
ic... haettie: ‘ik meende uw liefde meer te hebben verdiend dan uw haat’.

T
7241 De opmerking van de jonkvrouwe dat vrouwen eenvoudig te verleiden zijn,
weerspiegelt de algemene opvatting in de middeleeuwen dat de vrouw een zwak,
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psychisch labiel wezen is (vgl. Middeleeuwers over vrouwen, 2 dln., Utrecht, 1985;
met name dl. 2, p. 121-133). 7246-50 De vertaler vermijdt in deze passage wisseling
van spreker. Vgl. Inleiding, p. 86.
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Dat inden lande een ridder es
Die mi lange heeft geminnet,
Ende ic hebben oc weder also gesinnet
7256 Dat ic hem in allen sinne+
Hebbe gegeven mine minne
Om die doeget die icker an hebbe gevonden,
Nochtan dat hi noit te genen stonden
7260 Mi so na en quam alse gi sijt nu.
+
Mar dat willic wel seggen u
Dat ic hem hebbe gedaen gelof
Van mijnre minnen daer ic niet en wille sceden of.
7264 Weet dat icker meer af sceden en sal
Ende het en es man in dese werelt al

+

7255

+

7260

P/G

7255

Ende ic
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KOP

oc

COR
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KOP

COR

7259

weder

KOP

so
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h
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KOP
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→wel→

Dat ic

KOP
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COR
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Mar dat willic

KOP
COR
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COR

i
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KOP

COR
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COR

→

van →
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letters door slijtage
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7264

Dat icker
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KOP

COR

←weet←

sal

en

W
7255 Ende... gesinnet: ‘en ik heb van mijn kant ook zoveel liefde voor hem opgevat’
(vgl. MNW 2, 1651-52). 7256 in allen sinne: ‘onvoorwaardelijk’. 7258 Om... gevonden:
‘vanwege het goede (of: de edele beweegredenen) dat ik erin (in zijn liefde) heb
gevonden’ (vgl. voor vinden ane MNW 9, 503 bij 13). In het Oudfrans schenkt zij
haar liefde vanwege zijn moed: ‘et tant a fait par sa prouesce que je li ai m'amor
donnee’ (M IV, LXXI, 35 en S V, p. 22, r. 30). 7259 Nochtan dat: ‘hoewel’. 7260 Mi
so na [...] quam: ‘zo dicht bij mij was’; vgl. Ofr. ‘toucha a moi de si pres’ (M IV, LXXI,
35 en S V, p. 22, r. 31). 7262-63 Dat... minnen: ‘dat ik hem mijn liefde beloofd heb’.
7263 daer... of: ‘waar ik niet van wil afzien’. 7264 meer [...] en: ‘nooit meer’.
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+

Doer wien ic verwandelen woude
Die minne van hem ende ic soude
7268 Die gene haeten met allen sinnen
Die mi hier boven versochte van minnen,
Want hi soect mi te minnen allene
+
Bi hovesscer minnen ende bi rene
7272 Ende alle die gene die mijns vanden
Van minnen, begeren mire scanden.
+
Nu hebbic u ontdect mede
Twi ic lachtre u bede.
7276 + Nu vragic u ocht gi mi, here,+
Enichge cracht sult doen vort mere
Vandien dat gi mi hebt gebeden nu?’

+

7265

+

7270

+

here

+

ende
7275

+

P/G

verwandelen ] boven 1 een
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KOP
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KOP
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COR
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ende

KOP

COR
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KOP
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v
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<doen vort>
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van
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door corrector
met
verwijsstreepjes
aangegeven.

W
7266-67 Doer... hem: ‘voor wiens liefde ik de zijne zou willen ruilen’ (vert. MNW 9,
272 bij 2). 7267 soude: ‘moet’. 7268 met allen sinnen: ‘met heel mijn hart’. 7269 hier
boven: ‘desondanks’ (vgl. MNW 3, 429 bij 3). 7270-71 Want... rene: ‘want hij (haar
geliefde) wil mij alleen op een hoofse en zuivere wijze beminnen’. 7272-73 alle...
minnen: ‘allen die mij een liefdesaanzoek doen’ (MNW 8, 1235 bij 1, met deze verzen
als enige bewijsplaats). 7274 Nu... mede: ‘hiermee heb ik u nu geopenbaard’. 7275
Twi... bede: ‘waarom ik uw verzoek verwerp’. 7277 doen: ‘aanwenden’. 7278 Vandien:
‘voor hetgeen’.
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+

Hi sprac: ‘Joncfrouwe, ic sect u.
7280 Allen begerdic u nu also sere
+
Als ic enich wijf dede noit ere,
Gi hebt u so wel van zulken saken
Ontsculdicht jegen mi met spraken,
7284 Ic ne versoeke u niet vort an tuwaren
Van stucken die u moegen verswaren,
+
Ende seggu tote heden den dach
Van al den mageden die ic oyt sach
7288 Dat ic noit gene en vant sekerlike
Die sprac also getrouwelike
Alse gi hebt gedaen, ende ic bidde u
+
Dat gi die mesdaet mi vergevet nu
7292 Vanden worden die ic nu hebbe gehadt+
Jegen u,’ ende si dede tehant dat.

+

ende

+

7280

+

7285

+

7290
F. 20a,R,a

+

P/G
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7284

KOP
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COR
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7290

KOP

<.>

COR
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KOP
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COR
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COR
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v
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7279 sect: deze vorm treft men naast secgt en segt een enkele keer aan (vgl. J Bk.
II vs. 46798, Bk. III vs. 164, Bk. III vs. 24246 en Bk. IV vs. 5833). 7280 Allen: ‘ook al’
(< al en). 7282-83 Gi... spraken: ‘u hebt u zo goed in dezen gerechtvaardigd
tegenover mij’. 7284-85 Ic... verswaren: ‘dat ik u in het vervolg beslist niet zal vragen
om iets dat u onaangenaam zou kunnen stemmen’. 7286 seggu tote: ‘zeg u dat tot
op’. 7289 getrouwelike: ‘oprecht’. 7291-93 Dat... u: ‘dat u mij de laakbare woorden
die ik tegen u heb gesproken wilt vergeven’.
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7296

7300

7304

7308

7312

Si reden sprekende te samen
Went dat si te haerre moeder huus quamen
+
Ende alse die moeder vernam
Dat hare dochter gesont weder thuus quam,
Si liep sere jegen hare doe
Ende cussetse C werven toe
Ende si weende van groter bliscepen
+
Daer si mede was begrepen.
+
Die joncfrouwe sprac na desen:
‘Ay soete vrouwe, wat sal dit wesen?
Van mi ne maket bliscap negene,
Mar van desen ridder allene,
+
Die bi sire groter doeget sonder waen
Doer u ende mi hevet gedaen
Wine mochtent verdienen te gere uren.
+
Hi heeft hem geset in avonturen
Om u ende om mi heden den dach,
+
Nochtan dat hi mi noit ne sach.
Dar om laet ons pensen tavont mere
Hem te diennen ende te doen eere.

+

7295

+

7300
ende

+

+

7305

+

want

+

7310

P/G
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KOP

Die bi sire
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COR
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s
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het
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(vgl. aant. bij
vs. 7616).
7312

7313

KOP

[ Nv ]

COR
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KOP

COR

Hem te
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pensen tauont
mere

dienne

ende te
doen eere

dienne<n>

W
7295 Went dat: ‘totdat’. 7298 Si... doe: ‘toen holde zij naar haar toe’. 7301 Daer...
begrepen: ‘waarmee zij was vervuld’ (vgl. MNW 1, 719 bij c). 7304 Van... negene:
‘richt uw vreugde niet op mij’. 7306 doeget: ‘dapperheid’. 7307-08 Doer... uren:
‘omwille van u en mij heeft volbracht wat wij nooit zouden kunnen belonen’. 7309
Hi... avonturen: ‘hij heeft zijn leven op het spel gezet’. 7311 Nochtan dat: ‘hoewel’.
7312 laet ons pensen: ‘laten wij ons best doen’ (vgl. MNW 6, 261 bij c).

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

303
+

7316

7320

7324

7328

Wine sullenre hem niet so vele
Doen mogen in ernste noch in spele
+
Dat wi hem sullen moegen van dien
Gedanken dat ic van hem hebbe gesien
+
Dat hi heden doer ons dede
Bi sire groter vromichede.’
Die joncfrouwe beette van haren perde
+
Ende bat Gurrees doe herde
Ende seide tot hem: ‘Lieve here,
Ic bidde u dat gi herberget tavont mere.’
Hine blever niet, antworde hi hare,
Want geen tijt herbergens en ware
+
Ende hi hadde so vele te doene toe
Dat hi niet en mochte bliven doe.
+
Die joncfrouwe quam tote hem thant
Ende sloech an sinen breidel hare hant

+

want

+

7315

+

ende

+

7320

+

7325

+

ende

P/G

7315

KOP
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COR
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als
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t.o.v. vs. 7376
(kol. b).
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KOP

COR
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ic

hebbe gesien
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hem ] punt van
corrector na het
woord als
versscheiding
t.o.v. vs. 7378
(kol. b).
7320

beette van ] in hs aaneengeschreven.

7324

antworde hi ] in hs aaneengeschreven.

7325

KOP

COR

Want

gen| e |
ge

e

tijt
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n

ware
en
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niet ] onder t vlek.

7328

quam ] met blauwe inkt op het woord
gemorst.

7329

an ] met blauwe inkt op het woord
gemorst.

W
7314-19 Wine... vromichede: ‘wij zullen daar (-re) bij lange na niet zoveel voor hem
kunnen doen dat wij hem zouden kunnen bedanken voor hetgeen ik hem heb zien
doen en voor hetgeen hij door zijn grote moed heden voor ons deed’ (interpretatie
o.i.v. ende voor vs. 7318). 7321 bat... herde: ‘nodigde G. toen van harte uit’. 7323
herberget tavont mere: ‘vannacht (bij ons) blijft’. 7325 tijt herbergens: ‘tijd om een
overnachtingsplaats op te zoeken’. 7326 toe: ‘ook’. 7329 Ende... hant: ‘en greep
zijn teugel’.

T
7326-27 De woorden van G. brengen in herinnering dat hij niet alleen op zoek is
naar Lanceloet, maar dat hij ook aan de vrouwe met de jaloerse echtgenoot heeft
beloofd haar te zullen helpen. Vgl. vs. 6781-91 en 6892-6901.
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7332

7336

7340

7344

7348

7352

Ende seide tot hem: ‘Wat soes gesciet,
+
U ontseggen ne helpt u niet.
+
Gi moet hier bliven met crachte nu,
Wildi oft ne wilt, dat seggic u.’
+
‘Ic sal bliven,’ antworde Gurrees,
‘Op dat ic gaen mach alst mijn wille es.’
+
+
Die joncfrouwe antworde daer nare
Dat dat wel hare wille ware.
Hi beette ende ginc also houde
In die herberge alse die hem rusten woude,
Bedi het hadde heet gedaen.
+
+
Die knapen quamen gelopen saen
Die den ridder wouden ontwapen,
Mar hi ontseit den cnapen.
+
Hine woude niet af doen groet noch clene
Sonder sinen helm allene,
+
Om dat hi micte danen te tidene
Eer avont quame ende te ridene.
+
‘Wat wildi doen?’ sprac die vrouwe,
+
‘So helpe mi God in goeder trouwe,
Ic hadde liever dat ic te hande
+
Verlore een deel van minen lande
Dan gi tavont sout sceden van mi.’
+
+
‘Ic bleef optie vorwarde,’ sprac hi,

+

7330
want

+

+

joncfrouwe

+

ende
7335

+

+

ende
7340

+

+

want

+

7345

+

here
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+

+

7350

+

vrouwe
F. 20a,R,b

+

P/G
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7343

KOP

crachte

want
Mar hi ontseit

d| i |en cnapen
den

COR

7344

want ] woord vóór vlek in
linkermarge geschreven.

7353

vrouwe ] boven de regel
geplaatst i.v.m. vs. 7292
(kol. a) dat ver doorloopt.

W
7331 U ontseggen: ‘uw verzet’ (MNW 5, 1233 bij 8 citeert dit vers als enige
bewijsplaats voor het gebruik als znw. van ontseggen). 7332 met crachte:
‘gedwongen’. 7333 Wildi oft ne wilt: ‘of u wilt of niet’. 7335 Op dat: ‘als’. 7340 het...
gedaen: ‘het was warm geweest’, ‘hij had het warm gekregen’. 7342 ontwapen: ‘van
zijn wapenrusting ontdoen’. 7343 ontseit: ‘belette het’. 7345 Sonder: ‘behalve’. 7346
Om... tidene: ‘omdat hij daarvandaan wilde vertrekken’. 7350 te hande: ‘nu’. 7352
Dan: ‘dan dat’.
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7356

7360

7364

7368

7372

‘Dat ic als ic woude soude varen
Ende mijn wille es tuwaren
+
Dat ic noch tavont henen kere.
Ende ic ne lige te nachte mere
In gene herberge, het ne si
Dat davonture bringet mi
Ter herbergen, bi mire trouwe,
+
Daer woent die jonge vrouwe
Daer wi af scieden, des onlanc es.’
+
Die vrouwe sprac tote Gurrees:
+
‘Ic ne rader u niet te varne wel.
+
Hare man es wreet ende fel,
+
Die u lichte soude willen slaen doet,
Daeddi in sijn huus cleine ocht groet
Dat jegen sinen wille ware iet.’
+
Hi seide: ‘Vrouwe, ic ne laets niet
Om gene dinc, ic ne salre varen.’
+
+
Die vrouwe sprac: ‘Dats mi leet tuwaren.
+
God moete u laeten weder keren
Met bliscepen ende met eren.’
+
Si beval te gereidene die spise,
Alse die woude in alre wise

+

7355

+

7360

+

ende
here
+
want
+
7365
+

+

ende

+

ende
7370
+
ende
+
ende
+

P/G
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W
7355 tuwaren: ‘waarlijk’. 7356 henen kere: ‘wegga’. 7357-62 Ende... es: ‘en ik zal
vannacht nergens onderdak hebben, tenzij het toeval mij brengt bij de woning van
de jonge vrouwe van wie wij kort geleden afscheid namen’ (vgl. voor lige in vs. 7357
P/G; gebruikelijk is ‘licge’ of ‘ligge’). 7364 Ic... wel: ‘ik adviseer u beslist niet daar
heen te gaan’. 7365 fel: ‘boosaardig’. 7366 lichte: ‘ongetwijfeld’. 7367-68 Daeddi...
iet: ‘als u in zijn woning iets zou doen dat ook maar enigszins tegen zijn wil zou
indruisen’. 7369-70 ic... varen: ‘ik zal om geen enkele reden nalaten erheen te gaan’.
7374 te... spise: ‘het eten te bereiden’. 7375 in alre wise: ‘hoe dan ook’.

T
7361-62 Vgl. vs. 6902.
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7376 Dat hi ate eer hi danen sciede;+
Dat daeden thant hare liede.
Die spise was gereet ende si saeten
Ten taflen ende aeten.
7380 + Alsi lange hadden geseten
+
Ten taflen drinken ende eten
Ende Gurrees hadde doen verstaen
Der vrouwen hoet was vergaen
7384 Tusschen harre dochter ende hem, binnen
Dien dat hise versochte van minnen
+
Ende wat antworde si hem gaf,
Die vrouwe was herde blide daer af
7388 Ende si seide tote Gurrees:
‘Dat si vroet es, here, sijt seker des,
Dat es hare wel onslachte nu.
+
+
Hare vader was, dat seggic u,
7392 Die vroetste die hier was int lant.’
+
Hi heeschede sine wapene thant.
+
Hi sat op ende voer uten hove
Metter vrouwen orlove

+

7375

+

ende
7380

+

+

7385

+

want
7390
+
ende
+
ende
+

P/G

hadde ] onder e vlek.

7382
7384

Tusschen
harre
dochter
ende hem

KOP

<.>

COR

7385

binnen

Dat hise versochte
van minnen

KOP

COR

←dien←
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dien ] punt van
corrector na het
woord als scheiding
t.o.v. het eerste
woord van het vers.
7386

KOP

Ende

wa[ n ]t
antworde si
hem gaf
wat

COR

7387

af ] punt van de corrector
na het woord als
versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs.
7448 (kol. c).

7392

int lant ] in hs
aaneengeschreven; in tlant
ook mogelijk.

W
7382 doen verstaen: ‘verteld’. 7384-85 binnen... minnen: ‘toen hij haar een aanzoek
deed’. 7389 vroet: ‘verstandig’. 7390 onslachte: ‘door afstamming aangeboren’, ‘van
nature eigen’ (vgl. MNW 5, 932 waar dit vs. als enige bewijsplaats wordt geciteerd).
7393 heeschede: ‘vroeg’. 7394 sat op: ‘steeg te paard’.

T
7377-78 De Lancelot en prose vermeldt een tijdstip voor de maaltijd: ‘ainz ore de
vespres’. Vgl. Inleiding, p. 99. 7378-79 In Lanceloet blijft onvermeld dat G. zijn
handen wast voor de maaltijd. Vgl. Inleiding, p. 79-80.
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7396 Ende metter joncfrouwen, die hem van dien+
Baeden dat hise quame sien
Ten minsten enewerven ere
Hi uten lande kere.
7400 + Hi seide dat mochte wel gescien,
+
Gave hem God avonture te dien.
Alse Gurrees opten wech quam,
Hi reet so verre dat hi vernam
7404 Enen casteel staende in een dal,
Starc ende scone bemuert al
+
Ende wel berecht van cantelen
In allen siden, in allen delen,
7408 + So dat hine wel kinde saen
Bi litekine die hi hadde verstaen
Ende hi daer wart sinen wech nam.
+
+
Tirst dat hi ter bruggen quam,
7412 Vant hi die vrouwe daer al gereet

+

7395

+

ende
7400

+

+

7405

+

al

+

ende
7410

+

P/G

7399

KOP

KOP

7402

[ Eer ]

COR

-

hi vten lande kere

gescien ] ie onleesbaar door naaiwerk
(vgl. aant. bij vs. 7402).

7400

7401

KOP

Gaue hem god | d |
auonture

te dien

Alse ] initiaal A, rood, 3 regels hoog,
zwart penwerk.
wech ] door het woord loopt een scheur
in het perkament, die dichtgenaaid was,
maar waarvan nu nog slechts een klein
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stukje naaidraad rest. Deze scheur loopt
in de volgende verzen door de woorden
hi (7403), staende (7404), bemuert
(7405), cantelen (7406), delen (7407),
saen (7408), hadde (7409), wech (7410),
bruggen quam (7411), vrouwe en gereet
(7412), binnen (7413).
7409

KOP

COR

Bi litekine

d| at |
d

hi hadde
verstaen

ie

W
7396 Ende metter joncfrouwen: ‘en met de toestemming van de jonkvrouwe’. 7396-99
die... kere: ‘die hem vroegen hen minstens één maal te bezoeken voor hij het land
zou verlaten’. 7400-01 Hi... dien: ‘hij zei dat dat best zou kunnen gebeuren, indien
God hem daartoe in de gelegenheid zou stellen’. 7405 scone bemuert al: ‘geheel
omgeven door goede muren’. 7406-07 Ende... delen: ‘en rondom voorzien van een
goede borstwering’. 7408-09 So... verstaen: ‘zodat hij het (kasteel) herkende aan
de hand van de aanwijzingen die hij had gekregen’. 7412 al gereet: ‘geheel klaar’,
nl. om G. te ontvangen.

T
7400-01 De vrouwen en G. ontmoeten elkaar niet opnieuw in de roman.
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7416

7420

7424

7428

Vander binnen, die daer ontbeet
+
Om sien ocht hi dar soude comen.
+
Tirst dat sine hadde vernomen
+
Liep si jegen hem blidelike
Om te doene beeten haestelike,
Want die vrouwe daer hi hadde geeten
Hadde hare wel gedaen weten
Wie hi was ende hoe hi hadde mede
+
Wel gedaen hare besichede.
Si namen metten breidele saen
Ende seide: ‘Beet, here, gi sijt gevaen.’
+
Gurrees antworde hare
Dat hi gerne hare gevangene ware.
+
Hi beette ende die vrouwe dede
Twee cnapen comen daer ter stede.
Die een nam sijn pert,
+
Dander scilt ende zwert.
+
Die vrouwe namen bider hant

+

F. 20a,R,c
ende
+
7415
+

+

7420

+

ende

+

7425

+

ende
ende

+

P/G

7414

Om

KOP

[ hem ]

dar

-

COR

soudecomen

sien ocht
hi

soude
comen ] in
hs
aaneengeschreven.
7416

blidelike ] onder de vlekken.

7421

besichede ] inktvlek na het woord.

7426

KOP

COR

ende die
vrouwe dede

Hi beette
<

>
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W
7413 Vander: ‘van daar’; ontbeet: ‘wachtte’. 7416 Liep... blidelike: ‘rende zij hem
verheugd tegemoet’. 7417 Om... haestelike: ‘om (hem) snel te laten afstijgen’. 7419
gedaen weten: ‘laten weten’ (hoewel het niet uitgesloten is dat de kopiist onder
invloed van Wel gedaen in vs. 7421 een afschrijffout heeft gemaakt (optische
contaminatie, vgl. A.M. Duinhoven, Bijdragen dl. 1, p. 192-203) en ‘doen weten’
moet worden gelezen, maken andere gevallen aannemelijk dat deze constructie
gebruikelijk is. Vgl. vs. 7790-91, gedaen [...] slaen en 7977-78, gedaen Breken).
7421 Wel... besichede: ‘haar belangen uitstekend behartigd’ (vgl. MNW 1, 1038 bij
7). 7422 metten breidele: ‘bij de teugel’.

T
7418-21 Blijkens deze verzen heeft de oude vrouwe een boodschapper op pad
gestuurd (vgl. ook vs. 7437). Dit wordt in het verhaal niet beschreven.
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+

7432

7436

7440

7444

Ende leidene in die zale thant.
Si deden ontwapen gereet.
+
Si dedem an doen een licht cleet,
Om dat hi gepijnt was van hitten,
Ende deden op tgrone gars gaen sitten.
+
Si sagen gerne om die doeget groet
Die hem die vrouwe van hem ontboet,
Ende si ginc bi hem sitten daer nare.
+
Onlange nadien quam al dare
Die here, die gejaget hadde alden dach.
+
+
Tirst dat hi sinen gast so scone sach,
Wart hi erre dat hire comen was,
Mar hine maecte gene gelike das
Om dat hi was vremde, mar haddi
Redene moegen vinden waer bi
+
Hine hadden moegen verdriven,

+

7430

+

ende

+

7435

+

ende

+

ende
7440

+

+

7445

P/G

7431

Ende leidene in

KOP

die

COR

7432

die[ n ] zale thant

dede| m | ontwapen
gereet

Si

KOP

dede<n>

COR

deden ] corrector
expungeerde van
de m de laatste
poot.
Mar ] voor dit woord een inktvlek in de
marge.

7443

7444

KOP

COR

mar haddi

Om dat hi was
vremde
<

>
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W
7431 die zale: de grote zaal, het belangrijkste vertrek van het kasteel (zale zou hier
ook kunnen verwijzen naar het hoofdgebouw van de burcht; vgl. MNW 7, 96-98 bij
7 en 8). 7432 ontwapen: vgl. voor deze vorm MNW 5, 1395-96, vgl. ook vs. 7342
en de aant. bij vs. 6429; gereet: ‘onmiddellijk’. 7433 licht cleet: ‘een dun
bovenkledingstuk’. 7434 Om... hitten: ‘omdat de warmte hem zwaar viel’. 7435 gars:
deze vormvariant van gras komt veelvuldig voor (vgl. MNW 2, 2105). 7436 sagen
gerne: lett. ‘zag hem graag’, d.i. ‘was hem zeer vriendelijk gezind’ of ‘achtte hem
zeer’. 7436-37 om... ontboet: ‘vanwege zijn grote moed, waarover de vrouwe
mededeling had gedaan’ (vgl. vs. 7418-21). Voor het eerste hem moet haer worden
gelezen; wellicht heeft kopiist A een afkorting in zijn legger verkeerd opgelost. 7439
Onlange nadien: ‘kort daarna’. 7442 erre: ‘boos’. 7443 Mar... das: ‘maar hij liet het
niet blijken’. 7444 Om... vremde: ‘omdat hij (G.) een vreemdeling was’ (en dus als
gast moet worden behandeld). 7446 Hine hadden: ‘hij hem had’ (lees hadde).

T
7435 De vloer van de grote zaal werd soms met gras bedekt, en wie daarop zijn
gast liet zitten, gaf hem een ereplaats (vgl. J. te Winkel, Het kasteel in de dertiende
eeuw, p. 104).
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7448

7452

7456

7460

7464

Hine hadden niet laeten bliven,
+
Bedi hi sorgede dat hi dare
Om sijns wijfs wille gecomen ware.
+
Hi sprac toten ridder na desen
+
Ende hieten willecome wesen.
+
Gurrees antworde tier ure:
‘Here, God geve u goede avonture.’
+
Hi seide oc: ‘Vrouwe, es dit u man?’
‘Ja hi,’ sprac si. Hi seide dan:
+
+
‘Het en es geen wonder dat gine ontsiet,
Want ic en za(----)
Enichgen man die bat sceen fel wesen
Dan mi nu dinct van desen.’
+
Binnen dien dat si spraken also
+
Quamer een man gelopen toe,
Die der vrouwen seide openbare
Dat buten der porten een ridder ware,
Die gerne herberge name:

+

went

+

ende
7450
+
ende
+

+

ende

+

vrouwe
7455

+

+

ende
7460

+

P/G

7449

ge

COR

Hi seide

KOP

COR

7455

comen

avonture ] de letters a en r
slechts gedeeltelijk
leesbaar door gaten in het
perkament.

7453

7454

comen ware

Om sijns
wijfs wille

KOP

KOP

ende

vrouwe es
dit v man
oc

Ja hi sprac
si

hi seide dan
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<

COR

7457

>

KOP

-

COR

→want ic en
za(----)→

za(----) ] rest van
het vers door
afsnijding bij latere
inbinding verloren
gegaan.
7462

Die der ] in hs
aaneengeschreven.

W
7448 sorgede: ‘vreesde’. 7453 goede avonture: ‘voorspoed’. 7456 dat gine ontsiet:
‘dat u bang voor hem bent’. 7457 Want... za(----): bedoeld is ‘want ik zag nooit’. Het
Ofr. leest ‘car je ne vi onques mais’ (M IV, LXXI, 40 en S V, p. 24, r. 33). 7458 die...
wesen: ‘die boosaardiger leek’. 7462 openbare: ‘openlijk’ (d.w.z. zo dat G. het kon
horen). 7464 Die... name: ‘die (hier) graag zou overnachten’.

T
7454 Na G. te hebben verwelkomd, trekt de ridder zich terug, zoals uit het vervolg
blijkt (vgl. vs. 7467-71 en 7495-99). Vgl. S V, p. 24, r. 29-31, waar de vrouwe haar
man begroet en hij daarna de zaal verlaat: ‘et la dame uet uers li a grant paur et li
dit que ben soit il uenuz et cil li rent son salu mut lurdement . si passe outre . et la
dame reuent a Guerrehes’. Dit ontbreekt in M IV, LXXI, 40 en in (de grondtekst van)
de Middelnederlandse vertaling.
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7468

7472

7476

7480

‘Vrouwe, eist u bequame
+
Dat hi herberget tavont mere?’
‘Jaet, laetten in eer coemt mijn here,
+
Bedi hadt mijn here vernomen
Eer hi in die herberge ware gecomen,
Hine quamer niet in, des sijt gewes,
+
Om dat hier een ridder binnen es.’
Die knape ginc ten ridder daer nare
Ende seide dat hi geherberget ware.
Hi voer in ende alte hant quamen die knapen
Die hem af holpen doen sine wapen.
+
+
Tirst dat hi binnen der zalen quam,
Gurrees besagene ende vernam
Dat Sagrimor was. Hi liep met desen
Tote hem ende hietene wellecome wesen.
+
Sagramor helsedene weder sere
+
Ende seide: ‘Hoe quaemdi hier, here?’
‘Ic quam recht hier,’ sprac Gurrees.

+

7465

+

went

+

7470

+

ende
F. 20a,V,a

+

+

ende
7480

+

P/G

7469

KOP

ge

COR

7474

KOP

Hi voer in

comen
alte hant
quamen die
knapen

<.>
ende

COR

binnen ] onder bi een
inktstip.

7476

7478

comen

Eer hi in die
herberge
ware

KOP

Dat sagrimor
was

hi liep met
desen
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<.>

COR

7480

Sagramor
helsedene

KOP

COR

ende

sere
→weder→

weder ] punt
van de
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
7542 (kol.
b).

W
7465 eist u bequame: ‘is het u aangenaam’, ‘vindt u het goed’. 7469 hi: d.i. de ridder
die om onderdak vraagt. 7473 hi... ware: ‘hem onderdak verleend was’. 7478 met
desen: ‘direct’. 7479 hietene wellecome wesen: ‘verwelkomde hem’. Voor de corrector
hebben deze woorden wellicht (ook) de betekenis ‘omarmde hem’, zoals zou kunnen
blijken uit het toevoegen van weder in vs. 7480 (tenzij weder moet worden opgevat
als ‘bij herhaling’, vgl. MNW 9, 1893 bij 4). 7480 helsedene weder: ‘omarmde hem
ook’ (of: ‘herhaaldelijk’). 7482 recht: ‘zojuist’.

T
7478 S. is eerder in het verhaal door Walewein bevrijd uit gevangenschap (J Bk. II,
vs. 2565-2688). Hij heeft zich aangesloten bij de ridders die op zoek zijn naar
Lanceloet en is bij de opsplitsing van de groep ridders zijn eigen weg gegaan (vs.
2918-23). Zijn belevenissen sinds de opsplitsing zijn nog niet beschreven in de
roman.
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+

7484

7488

7492

7496

7500

Die vrouwe vrageden wie die ridder es.
Gurrees antworde hare
Dat hi van Arturs hove ware
+
Ende geselle vander Tafelronden,
Een der bester diemen nu weet ten stonden.
+
Die vrouwe haelde van samite doe
Enen roc ende enen mantel toe
Ende gafse hem an te doene.
+
+
Tirst dat ontwapent was die gone
Ende sijn ansichte hadde gedwegen
Ende sinen hals, alse ridders plegen,
Was hi een scone ridder ende openbare.
Die here quam uut ere camere daer nare
+
Ende hi vragede als hine vernam
Weltijt die ander ridder quam.
+
Men seiden dat hi daer na quam saen
Dat hi in sine camere was gegaen.
+
Die here vragede hem wanen si waren.
+
+
Si antworden hem sonder sparen:
‘Wie sijn van Arturs hove, here’.
Doe ontsach hi hem herde sere

+

+

ende
ende

+

+

7485

+

ende

+

ende
7490

+

+

7495

+

ende

+

ende
ende
+
7500
+

P/G

7483

COR

7487

Die vrouwe

KOP

KOP

ende

vragede

wie die
ridder es

vragede<n>
Een

de| s | bester weett| i |
diemen nv enstonden
de

COR

r

weettenstonden

weet ten
stonden ] in
hs
aaneengeschreven.
7498

KOP

Men

seide

dat hi daer
na quam
saen

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

COR

ende

seide<n>

W
7488-89 van samite [...] Enen... mantel: ‘een onderkleed en een mantel van fluweel’.
7490 an te doene: ‘om aan te trekken’. 7492 gedwegen: ‘gewassen’. 7493 alse...
plegen: ‘zoals ridders gewoon zijn te doen’. 7494 scone [...] ende openbare:
‘uitermate mooie’. 7497 Weltijt: ‘wanneer’. 7498-99 dat... Dat: ‘dat hij direct kwam
nadat’. 7500 wanen: ‘vanwaar’. 7501 sonder sparen: ‘onmiddellijk’. 7503 ontsach
hi hem: ‘vreesde hij’ (hem = zich).

T
7496-98 In de Lancelot en prose stelt de heer des huizes zijn vraag aan een garçon.
Vgl. Inleiding, p. 104.
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7504 Datse sijn wijf hadde ontboden
Om dat sine souden doden.
+
+
Hi keerde in sine camere ende dede
Sinen broeder daer in gaen mede
7508 Ende II van sinen neven toe.
+
Hi seide hem lieden in rade doe:
‘Ic ne weet wat mijn wijf heeft gedacht
+
Te doene, die dese ridders heeft bracht
7512 Hier binnen jegen minen orlof.
Ic bem een deel in wane daer of,
Tien tiden dat ic in slape sal sijn,
Dat si mi sal doen nemen dat leven mijn.’
7516 + Die broeder seide: ‘Ic segge u+
Watmen daer mede sal doen nu.
Hier binnen sijn genoech cnapen,
Dien gi sult seggen dat si hem wapen
7520 Ende in ene camere bliven stille.
+
Ocht enich vanden ridders wille
Enichge overdaet doen ocht striden,
Si sullense doet slaen in corten tiden.’

+

ende
7505

+

+

ende

+

7510

+

ende
7515

+

+

7520

P/G

7504

KOP

Datse sijn wijf
hadde

ontboden

COR

7505

KOP

Om dat sine
souden

KOP

do| e |den
doden

COR

7506

ontbo| e |den

Hi keerde in
sine camere

ende dede
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COR

<.>

gedacht ] dacht is omlijnd
op de vorige regel boven
heeft ge geschreven.

7510

7511

ende

KOP

Te doene

die dese
ridders heeft
bracht
<.>

COR

Te doene ]
veel ruimte
tussen de
woorden
door gat in
het
perkament.
7516

Die ] na de e een gaatje in
het perkament.

7517

Watmen ] van de m heeft
de kopiist tengevolge van
een gat in het perkament
eerst twee poten
afgeschreven en ná het gat
de derde.

7520

Ende ] hs Ende; gaatje
door tilde.

7522

Enichge overdaet ] hs
Enich geouerdaet

W
7505 Om dat: ‘opdat’. 7509 in rade: ‘vertrouwelijk’ (vgl. MNW 6, 970 bij 9). 7512
jegen minen orlof: ‘zonder mijn toestemming’, ‘tegen mijn wil’. 7513 Ic... wane: ‘ik
heb enigszins het vermoeden’. 7514-15 Tien... mijn: omkering van de versvolgorde
levert een betere zin op. 7517 daer mede: ‘daaraan’. 7519 hem wapen: ‘zich
bewapenen’. 7521 Ocht: ‘als’. 7522 overdaet: ‘vermetele daad’ (MNW 5, 2111 bij
3, waar dit vs. wordt geciteerd). De betekenissen ‘gewelddaad’ of ‘schanddaad’
passen hier eveneens.
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314
7524

+

Die here antworde: ‘Dese raet es goet.
Ic wille datmen also doet.’
+
+
Hi dede in ene camere na desen
X knapen al gewapent wesen
Ende hi beval hem lieden vaste,
Ocht si verstoeden dat sine gaste
Enichge overdaet doen wouden,
+
Dat si hem thant op lopen souden
Ende doet slaen metter vart.
+
Si soudense vinden onbewart
Van wapenen ende sine souden tier uren
Jegen hem niet moegen geduren.
+
+
Si seiden: ‘Porrensi cleine ocht groet,
Wi sullense beide slaen doet.’
+
Alse dit aldus gesproken was,
Een knape wart geware das
Ende ginc te sire vrouwe saen
+
Ende dede hare dese dinc verstaen.
Si antworde den cnape gereit:
‘Eist waer dattu heves geseit,
Sone was noit gesproken tote hare
Sulke verraetnesse alse dat ware.’

+

+

7528

7532

7536

7540

7544

ende
ende
+
ende
+
7525
+

+

7530

+

want

+

ende
7535
+
F. 20a,V,b
+

+

7540

P/G

X ] hs X.; geen punt ter linkerzijde van
het cijfer.

7527

7532

KOP

Ende

KOP

doet slaen
metter vart

-

COR

7534

[ te ]

Van wapenen

ende sine
souden tier
vren
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<.>

COR

7537

KOP

Wi| e | sullense [ te ]
beide slaen

COR

Wi

doet

-

Wi... doet ] na
dit laatste vs.
van kol. a
resteert nog
één regel, die
niet is gebruikt,
omdat de
ruimte voor de
initiaal (vs.
7538) ontbrak.
7538

Alse ] initiaal A, blauw, drie regels hoog,
rood penwerk.

7540

vrouwe ] aan de e een tongetje.

W
7528 vaste: ‘nadrukkelijk’. 7529 verstoeden: ‘bemerkten’. 7531 op lopen: ‘aanvallen’.
7533-34 onbewart Van wapenen: lett. ‘niet voorzien van wapens’, d.i. ‘onbewapend’.
7534-35 ende... geduren: ‘en zij (de ridders) zouden dan tegen hen (de aanvallers)
niet kunnen standhouden’. 7536 Porrensi... groet: ‘indien zij ook maar de geringste
(verkeerde) beweging maken’. 7538 Alse: ‘terwijl’. 7542 gereit: ‘onmiddellijk’. 7543-45
Eist... ware: ‘als je de waarheid spreekt, dan is dit de verraderlijkste aanval (of:
ergste samenzwering) die tot op heden (vgl. voor tote hare MNW 3, 153 bij b) is
beraamd’.
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+

7548

7552

7556

7560

7564

+

‘Neest niet waer, ic sal gedoegen
Datmen uut steke mijn oegen.’
‘Dat es om niet,’ sprac die vrouwe.
+
‘Ic gelove Gode bi mire trouwe
Dat ic die ridders sal van dien
+
Bescermen, dat hem niet sal messcien.’
+
Si dede den ridders te wetene saen
Dat hare here doe hadde gedaen
Ende si seide: ‘Heren, ic rade u
Dat gi daer af u versiet nu
+
Dat gi jegen hem bewarent sijt.
Ne doedijs niet ende siet hijs tijt
Dat hi uwes boven moege comen,
U wart u lijf thant genomen.’
+
Si seiden: ‘Ocht God wille, Onse Here,
+
Dat en gevallet nembermere
Dat hi ons, het ne doe groet mesfal,
Met sulker verraetnesse doeden sal.’
+
Gurrees sprac dus Sagramorre toe:

+

vrouwe
7545

+

+

want

+

7550
ende

+

+

7555

+

ende
7560

+

+

ende

P/G

7546

Neest niet waer ic
sal gedoegen

KOP

COR

→vrouwe→

vrouwe ] punt van
de corrector na het
woord als
versscheiding t.o.v.
vs. 7610 (kol. c).
7549

Jc geloue gode bi
mire trouwe

KOP

COR

→want→
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want ] punt van
corrector na het
woord als
versscheiding t.o.v.
vs. 7613 (kol. c).
doe ] de e door slijtage
moeilijk leesbaar.

7553

7557

<.>

COR

7558

ende siet
hijs tijt

Ne doedijs
niet

KOP

Dat hi vwes
bouen moege

KOP

come<n>

COR

genomen ] hs gonomen;
evidente verschrijving van
de kopiist.

7559

7560

come

Si

KOP

COR

ende

seide

ocht god
wille onse
here

seide<n>

W
7546 Neest... waer: ‘als het niet waar is’. 7548 Dat... niet: ‘dat is nergens voor nodig’.
7549 gelove: ‘beloof’. 7551 dat... messcien: ‘zodat hen niets kwaads zal gebeuren’.
7553 Dat: ‘hetgeen’. 7555 Dat... nu: ‘dat u zich erop voorbereidt’. 7556 Dat... sijt:
‘dat u voor hem op uw hoede bent’ (vgl. MNW 1, 1208 bij 4). 7557 siet hijs tijt: ‘acht
hij het geschikte ogenblik gekomen’. 7558 Dat... comen: ‘dat hij u zou kunnen
verslaan’. 7559 lijf: ‘leven’. 7561 Dat... nembermere: ‘zal dat in geen geval gebeuren’.
7562 het... mesfal: ‘tenzij het ongeluk over ons komt’, ‘tenzij door grote pech’.
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+

7568

7572

7576

7580

‘Ic segge u watmen best doe.
+
Ic ne sal tavont meer niet eten.
Hets onlanc dat ic at, dat suldi weten.
Ic sal mi oec vensen ende gaen
Liggen in gene camere saen
Daer onse wapenen sijn, ende alse gi
+
Sult sijn geseten, ic sal mi
Wapenen saen ende magic verhoren
Dat gi mijns noet hebt daer voren,
Ic sal comen ende houden den strijt
Tote dien dat gi gewapent sijt,
+
Ende waren wi wel gewapent bede
Sine hilden jegen ons gene stede
Al waerre noch also vele, dat verstaet.’
+
Mettien Gurrees liggen gaet
In die camere ende doet verstaen
+
Dat hi met siecheden es bevaen.

+

here
7565

+

+

7570

+

7575

+

ende

+

7580

P/G

7565

segge ] se vrijwel onleesbaar door
slijtage.

7566

Ic ] de c vrijwel onleesbaar door slijtage.

7570

KOP

Daer onse
wapenen sijn
<

COR

7571

KOP

alse gi

Sult sijn
geseten

>

ende
ic sal mi
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<.>

COR

7572

KOP

Wapenen saen
<

COR

7573

KOP

>

Dat gi mijns
[ te ]
noet hebt daer

voren

-

COR

stede ] kopiist heeft in de d geknoeid;
wellicht schreef hij eerst c of t af.

7577

7580

ende magic
verhoren

KOP

COR

ende doet
verstaen

Jn die camere
<

>

W
7568 mi oec vensen: lees siec voor oec, dus ‘mij ziek houden’. Vgl. MNW 8, 1409
bij II, I en J, dl. 1, p. 320, aant. bij vs. 7567. Het Ofr. leest ‘me faindrai a estre malades’
(M IV, LXXI, 43 en S V, p. 26, r. 1). 7572 magic verhoren: ‘als ik zal horen’. 7573 mijns
noet hebt: ‘mij nodig hebt’. 7574 houden: ‘voeren’. 7577 Sine... stede: ‘dan zouden
zij zich tegen ons niet staande kunnen houden’. 7578 Al... vele: ‘al waren er twee
keer zoveel (tegenstanders)’; dat verstaet: ‘besef dat wel’. 7580 doet verstaen: ‘laat
weten’. 7581 met... bevaen: ‘ziek geworden is’.

T
7567 Deze opmerking over een eerdere maaltijd herinnert aan het vorige avontuur
van G. (vgl. vs. 7374-81).
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+

Sagramor bleef metter vrouwen daer.
Die here bleef vragende daer naer
Waer die ander ridder es becomen
Als hine niet en hevet vernomen.
+
+
Si seide: ‘Hi dede ons verstaen
Dat hi siec es ende es te bedde gegaen.’
Althant sweech die here
Ende hine vragede daer omme niet mere,
Als diere luttel om soude geven
+
Al ware hi thant doet bleven.
Die eten tijt quam ende men ginc dwaen
Ende si gingen sitten saen.
Ende om dattie here niet ne woude
Datten Sagramor over dorper houde
+
Ne liet hi doe sijn wijf niet eten
Metter maysniede, dat suldi weten,
Ende dedse met Sagrimor eten dan
Ende dat dede hi bedi nochtan
Dat hise woude begripen saen

+

+

7584

7588

7592

7596

7600

ende
mer

+

+

ende
7585

+

+

7590

+

7595

P/G

7582

daer ] boven de d een vlek.

7586

seide ] door dit woord loopt het begin van
een scheur in het perkament (vgl. aant.
bij vs. 7402). Deze scheur loopt in de
volgende verzen door de woorden Dat
(7587), thant (7588), hine (7589), diere
(7590), ware (7591), eten (7592), gingen
(7593), om (7594), sagramor (7595), hi
(7596), maysniede (7597), dedse met
(7598), dat en hi (7599), begripen (7600),
van (7601).

7587

KOP

COR

Dat hi siec es
ende

te bedde
gegaen
→es→
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es ] punt van
corrector na het
woord als
versscheiding
t.o.v. de
correctie vóór
vs. 7650 (kol.
c).
7591

KOP

Al

wa

COR

7597

wa| s | hi thant doet
bleuen
re

suldi ] hs sul di

W
7583 bleef vragende: ‘vroeg’ (vgl. Stoett par. 257 voor deze constructie). 7584 es
becomen: ‘is heengegaan’. 7591 hi: d.i. Gurrees. 7592 dwaen: ‘de handen wassen’.
7595 Datten... houde: ‘dat S. hem voor een onbeschaafd persoon zou aanzien’.
7597 maysniede: ‘bedienden’. 7598 dedse: gebruikelijker is deedse. 7599-7600
Ende... saen: ‘maar dat deed hij evenwel, omdat hij haar spoedig wilde betrappen’.

T
7596-97 Het was gewoonte van de heer des huizes om zijn vrouw met de bedienden
te laten eten. Vgl. vs. 6773-74.
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+

Ende es op dander zide van har zitten ghegaen.
+
Daer was wel in alre wise
Gedient van dranke ende van spise.
7604 + Alsten derden gerechte quam
Ene joncfrouwe brochte, als ict vernam,
+
II rosene hoede gedragen tier stat
Daer die vrouwe met Sagrimorre sat,
7608 Die si hadde gemaect in dien boengart,
Ende si gafse herre vrouwen ter vart,
Diese hare heescede, dies geloeft.
+
+
Si sette den enen op hare hoeft
7612 Ende gaf Sagramorre den andren doe,

+

7600
F. 20a,V,c

+

+

ende

+

7605

+

ende
7610

+

P/G

7601

7608

KOP

-

COR

↓ende es op dander zide
van har zitten ghegaen↓

KOP

Die[ n ] si hadde gemaect
in dien boengart

COR

Die

W
7602 in alre wise: ‘volop’. 7606 rosene hoede: ‘kransjes gevlochten van rozen’.
7606-07 tier stat Daer: ‘daar waar’. 7608 Die: verwijst naar II rosene hoede; boengart:
‘boomgaard’, ‘vruchtbomentuin’ (vgl. J. te Winkel, Het kasteel in de dertiende eeuw,
p. 42-54). 7609 herre: ‘haar’, deze vorm komt nog één maal voor in de
Lancelotcompilatie (nl. hierna vs. 8945). 7610 Diese... heescede: ‘die haar (de
jonkvrouwe) om de kransjes vroeg’.

T
7601 De corrector vulde met dit vers het weesrijm aan, waardoor Lanceloet afwijkt
van de Lancelot en prose, waar informatie over de zitplaats van de heer des huizes
ontbreekt. Vgl. M IV, LXXI, 44: ‘et tout ce fist il pour entreprandre la dame d'aucune
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chose.’ (ook S V, p. 26, r. 14-15). Het weggevallen vers bevatte waarschijnlijk een
nadere bepaling bij begripen in vs. 7600 (vgl. de woordverklaring bij vs. 7599-7600).
7605 als ict vernam: vgl. voor deze verwijzing naar een ongespecificeerde bron
Inleiding, p. 67-68. 7605-12 Het vlechten van bloemenkransjes was een gebruikelijk
hoofs tijdverdrijf, zo vermeldt J. te Winkel (Het kasteel in de dertiende eeuw, p. 47).
Het aanbieden van een rozenkransje kan een speelse liefdesbetuiging inhouden,
waarmee de vrouwe in deze situatie uiteraard haar jaloerse man provoceert. Een
mooi voorbeeld van deze functie van een rozenkransje vindt men in de Perchevael,
waar Gariet en Ywein na een gewonnen gevecht deze kransjes aangeboden krijgen:
‘Also vollijc als dit [het gevecht] was gedaen Quam daer [uit het kasteel van waaruit
vrouwen, die zijn getooid met rozenkransjes, de strijd volgen] een knape utgegaen
Ende brachte elken enen rosen hoet Die opter vrowen hoeft stoet, Die gerre ridders
vrindinne waren. Gene knape seide doe sonder sparen: “Gi ridders, u sinden gene
.ij. vrowen, Die gi sonder hoet moget scouwen, Dese .ij. hoede op rechte minne,
Ende elke es worden u vrindinne (...)”’ (J Bk. II, vs. 37945-54).
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7616

7620

7624

7628

Dies hare man balch, diere sach toe,
Ende sloechse soe dat si met allen
Ter erden neder moeste vallen
+
Ende seide: ‘Quade pute, thanden
Neemt hier uwen loen vander scanden
Die gi in mine herberge doet.
Gi sijt al te coene in uwen moet,
Dat gi dorst u leckeringe toegen
+
Daer ic toe sach met minen oegen.’
‘Ay here,’ sprac Sagramor saen,
‘Nu hebdi herde sere mesdaen
Dat gi dese vrouwe hebt geslaegen soe
Ende om niet, daer ic sach toe.’
+
+
Die ridder seide: ‘Dat ics dede nu,
Dat dedic in despite van u.’
‘Ja,’ sprac Sagramor, ‘dadi?
Ic ware quaet dan ic ne wraecs mi

+

7615

+

7620

+

ende
7625

+

P/G

7613

KOP

Dies hare man die
balch

COR

die

Neemt hier vwen
loen

KOP

vande/n/ scanden
vande

COR

7618

re

Quade ] de d slechts gedeeltelijk
leesbaar door een gat in het perkament
(vgl. aant. bij vs. 7306).

7616

7617

sach toe

KOP

r

D[ at ] gi in mine herberge
doet
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D

COR

7622

Ay here sprac

KOP

| sl |

/haddi/ herde sere
mesdaen

Nv

KOP

→hebdi→

COR

7624

7629

sagramor saen

-

KOP

7623

ie

KOP

/Die/ dese vrouwe hebt
geslaegen soe

COR

→dat gi→

KOP

KOP

Jc ware

/d/

quaet danic ne
wraecs mi

-

dan ic ] in hs
aaneengeschreven.
mi ] omlijnd
boven wraecs
op de vorige
regel
afgeschreven.

W
7613 Dies... toe: ‘waarover haar man, die dit zag, boos werd’. 7614 met allen: ‘geheel
en al’. 7616 Quade pute: ‘lelijke hoer’; thanden: kan ook met seide verbonden
worden. 7619 Gi... moet: ‘u bent wel zeer overmoedig’. 7620 leckeringe: volgens
MNW 4, 354 ‘onbehoorlijk gedrag, onzedelijkheid’, waarbij dit vers als enige
bewijsplaats wordt geciteerd. Het Ofr. (lecherie) maakt het waarschijnlijk dat ‘wellust’
een preciezere vertaling is. 7625 om niet: ‘zonder reden’. 7627 in despite van u:
‘om mijn minachting voor u te tonen’. 7628-29 dadi... mi: ‘deed u het daarom? Ik
zou onjuist reageren als ik mij niet zou wreken’ (dan ic kan zijn ontstaan uit dat en
ic, ‘als ik niet’ (vgl. Van Loey I, par. 32b)).
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7632

7636

7640

7644

7648

7652

Vander buffen die gi hare hebt gegeven.’
+
+
Sagramor heeft die vuest verheven,
Die groet was ende vir cante also wel,
Ende sloegen soe dat hi vel
Vander taflen verdort daer neder.
+
Daer wart altehant wech ende weder
+
Groete nose ende geluet dor das
Dattie here so geslagen was
Ende die in die wachte waren
Sprongen uut al sonder sparen
Met getrecten swerden sonder waen
+
Ende wouden Sagramorre doet slaen.
+
Gurrees quamer gelopen toe
Ende hi was wel gewapent doe
Met ere haecsen in sinen handen,
Daer hi mede cloefde toten tanden
+
Den irsten die quam in sijn gemoet.
+
Daerna liep hi met groter spoet
Toten here, die woude opstaen,
Ende sloegen metter haecsen saen,
Dat hi hem sloech sijn hoeft af
+
Metten slage die hi hem gaf.
Ende alse die andre dat saegen,
Si liepen hem op met groten slaegen

+

ende
7630

+

+

al
7635

+

+

7640
mer

+

+

7645
ende

+

+

7650

P/G

7644

Met ere
haecsen in

KOP

7653

handen

sine<n>

COR

7650

sine

KOP

/Ende/ hi hem sloech sijn
hoeft af

COR

←dat←
slaegen ] onder de s een gaatje in het
perkament.

W
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7630 buffen: ‘klap’. 7632 vir cante: MNW 9, 453 bij 2 citeert het vers onder de
betekenis ‘grof, massief’, maar ‘vierkant’ lijkt ook mogelijk. Vgl. Ofr. quarré (M IV,
LXXI, 45 en S V, p. 26, r. 28). 7634 verdort: ‘versuft’ (vgl. MNW 8, 1626-27 bij 2).
7635 wech ende weder: ‘overal’. 7636 nose ende geluet: ‘lawaai en geschreeuw’.
7638 in... waren: ‘toezicht hielden’ (het is ook mogelijk om die wachte met ‘wachtpost’
te vertalen). 7639 Sprongen... sparen: ‘kwamen snel tevoorschijn’. 7644 haecsen:
‘bijl’. 7646 Den... gemoet: ‘de eerste die hij tegenkwam’. 7650 Dat: ‘zodat’. 7653
Si... slaegen: ‘vielen zij hem fel aan’.
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7656

7660

7664

7668

Ende hi weerde hem wel, alsict las.
+
Alse Sagramor gewapent was
+
Ende si beide te gader waren,
Si scofierden alle die scaren
Ende maketse vlouchtich, dat si tier stont
Vlouwen gequetst ende ter doet gewont
Ende binnen in die camere bleven
+
Des heren broederer doet ende sine neven.
+
Alsi dit aldus hadden gedaen,
Die vrouwe ontboet hare mage saen
Dat si tote hare souden comen.
Si quamen ende alsi hadden vernomen
+
Hoet was gevaren, si waren blide sere,
Bedi si haetten sere den here
Ende si minden die vrouwe mede

+

mer
7655

+

+

7660
F. 21R,a

+

+

7665

P/G

las ] de s moeilijk leesbaar door gat in
het perkament.

7654

7659

Vlouwen
gequetst ende

KOP

→ter→

COR

7661

doet gewont

KOP

COR

Des heren

broedere[ n ] doet
ende sine neuen
broedere

r

broederer ]
vermoedelijk is de
correctie onvolledig,
omdat de corrector
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vergeten is de
‘er’-krul door de
strepen en/of te
expungeren.
Des... neven ] na dit
laatste vers van kol.
c resteert nog één
regel, die niet is
gebruikt, omdat de
ruimte voor de
initiaal (vs. 7662)
ontbrak.
7662

KOP

Alsi dit

dus hadde
al

COR

gedaen

dus
hadde<n>

Alsi ] initiaal
A, rood, vier
regels hoog,
zwart
penwerk.
Die... saen ] vs. over twee regels
verdeeld; na ontboet de regelovergang.

7663

7664

KOP

Dat sitote hare soude

comen

soude<n>

(KOP),COR
si tote ] in hs
aaneengeschreven.
7666

KOP

→gevaren →

COR

7668

KOP

COR

si waren blide
sere

Hoet was

Ende si

minde

die vrouwe
mede

minde<n>

W
7657 Si... scaren: ‘hakten zij de hele groep in de pan’. 7658 maketse vlouchtich:
‘joeg hem (d.i. de scare, vs. 7657) op de vlucht’; dat: ‘zodat’. 7661 broederer: lees
vermoedelijk broeder (vgl. P/G). 7663 Die... mage: ‘de vrouwe liet haar verwanten
verzoeken’. 7666 Hoet was gevaren: ‘wat er was gebeurd’.
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T
7654 alsict las: vgl. voor deze verwijzing naar een ongespecificeerde bron Inleiding,
p. 67.
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7672

7676

7680

7684

Om hare grote hoveschede
Ende om dat si hare nichte was toe.
+
+
Si namen den doeden ridder doe
Ende leiden wel eerlike
In een scone coffer rike
Met dieren pellen bedect
Ende droegene also berect
+
Inden middel vander zale,
Daer men alden nacht bewaecte wale.
+
Die vrouwe ne woude gedoegen niet
Dat hare gasten souden waken iet,
Mar si deedse slapen gaen tier ure
+
Ende si rusten alden nacht dure.
+
Des ander dages ruemden si thof
Ende namen an die vrouwe orlof,
Die hem vriendelike bat thant
Of si wederkeerden doer dat lant
+
Dat sise quamen sien. Si seiden doe
Dat sijt gerne daeden, gevielt hem also.

+

ende
7670

+

+

7675

+

mer

+

7680
ende

+

+

7685

P/G

7674

KOP

Met dieren

pellen

COR

7676

KOP

midde[ n ] vande/n/
zale

Jnden

midde l
vande r

COR

7685

KOP

COR

pellen[ le ] bedect

Of si
wederkeerden
doer

tlant

da

tlant
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dat lant ] in hs
aaneengeschreven.
7686

KOP

Dat sise
quamen sien
<.>

COR

7687

KOP

COR

si seiden doe

geuielt hem
also

Dat sijt gerne
daeden
<.>

W
7672 eerlike: ‘plechtig’. 7673 coffer rike: ‘kostbare doodskist’. 7674 dieren pellen:
‘een kostbaar doodskleed’. 7675 berect: ‘voor de begrafenis gereed gemaakt’ (vgl.
MNW 1, 934 bij 4d). 7676 middel: ‘midden’. 7677 bewaecte: ‘bewaakte’, d.i. de
dodenwake houden. 7678 ne... niet: ‘stond niet toe’. 7681 dure: ‘door’. 7682 ruemden:
‘verlieten’. 7683 Ende... orlof: ‘en namen afscheid van de vrouwe’. 7685-86 Of...
sien: (vrije vert.) ‘of zij haar wilden bezoeken als zij weer in de buurt waren’. 7687
gevielt hem also: lett. ‘als het hun gebeurde’, d.i. ‘als het ervan kwam’.

T
7686-87 Een nieuwe ontmoeting vindt in de roman niet plaats.
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7688 Doe porreden Sagramor ende Gurrees.
+
Tirst dat Sagramor opten wech es
Gecomen, vragedi Gurrees thant
+
Ocht hi noch iet ondervant
7692 Van dien dat si sochten tien stonden.
+
Hi sprac hine hadder niet af vonden.
+
Sagramor sprac: ‘God moete ons beden
Te sulker stat noch geleden
7696 Daer wijs horen moeten vraye niemaren.’+
‘Dat moete ons God geven tuwaren,’
Antworde Gurrees daer toe.
Si reden in enen nauwen pat doe
7700 Ende droegen over een tien tiden
+
Dat si te gadere souden riden
Des si eniche avonture vonden.
+
Si reden toter none tien stonden
7704 Eer si uten foreeste quamen
Ende als sire uut quamen si vernamen

+

ende

+

7690

+

ende
ende

+

+

7695

+

7700

+

ende

P/G

7688

<.>

COR

7690

ende
gurrees

Doe
porreden
sagramor

KOP

Vragedi gurrees
thant

KOP

COR

←gecomen←

Gecomen ] punt
van de corrector na
het woord als
scheiding t.o.v.
eerste woord van
het vers.
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vragedi ] onder g
een inktvlek.
7695

KOP

Te sulker
stat noch

-

COR

7696

KOP

Daer wijs
horen

KOP

KOP

COR

vraye
niemaren

enen
nauwen pat
doe

Si reden

in

COR

7702

moete
moete<n>

COR

7699

geleden

/ons/

Des si

auonture
vonden

enich
enich

e

W
7688 porreden: ‘vertrokken’. 7691 ondervant: ‘had vernomen’. 7693 niet af vonden:
‘niets over gehoord’. 7694-96 God... niemaren: ‘moge God ons beiden nog eens
naar een plaats leiden waar wij er betrouwbare inlichtingen over kunnen krijgen’.
7699 nauwen: ‘smal’. 7700 droegen over een: ‘besloten’, ‘kwamen overeen’. 7702
Des: ‘tot’. 7703 none: het negende uur van de dag (vanaf zes uur 's ochtends), d.i.
drie uur 's middags.

T
7689-92 Deze vraag brengt de zoektocht naar Lanceloet weer in herinnering.
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+

7708

7712

7716

7720

Vor hem gerecht staen XII pawelgoene
Van ere manieren, van enen doene,
Ende stonden in enen beemt gerecht.
+
An elc pawelgoene hingen gehecht
IV scilden ende daer waren toe
+
Bi elken gezet X glavyen doe.
+
Gurrees seide thant: ‘Wi
Moeten joesteren, dat dunket mi.
Wi siere nu gecomen so naer
Dat wi niet en moegen sceden vandaer,
+
Wine moeten joesteren, here.’
+
Dander seide: ‘Dat moet emmer sijn, here.’
+
Mettien worden si geware
Van enen naen, die quam tot hem dare
Ende tote hem seide: ‘Gi heren,
+
Gi moet emmer nu joesteren.

+

7705

+

ende

+

7710
ende

+

+

7715
ende
+
ende
+

+

7720

P/G

7706

KOP

Vor hem
gerecht

.xij.
pawelgoene
→staen→

COR

staen ] punt
van corrector
na het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs. 7767
(kol. b).
daer ] de d is door de eerste poot van
een w heengeschreven.

7710

7711

KOP

Bi elken

.x. glauyen doe
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→gezet→

COR

7714

7715

KOP

Wi| e |

sire

COR

Wi

si

KOP

COR

comen so
naer

nv
e

ge

re

comen
moegen
sceden
vandaer

Dat wi niet

en

Dat wi ] veel
ruimte tussen
de woorden
vanwege een
gat in het
perkament.
vandaer ]
tweede letter
slecht leesbaar
door gat in het
perkament.
7716

Wine ] vóór en na het woord een gat in
het perkament waar de kopiist omheen
geschreven heeft.

7717

seide ] hs se ide; kopiist heeft om gat in
het perkament heen geschreven.

W
7706 Vor... pawelgoene: ‘dat voor hen twaalf tenten opgesteld stonden’. 7707 Van...
doene: ‘volstrekt identiek’. 7708 beemt: ‘weide’. 7709 gehecht: ‘vastgemaakt’. 7711
glavyen: ‘lansen’. 7713 joesteren: ‘een gevecht met de lans aangaan’. 7714-16 Wi...
joesteren: ‘wij zijn nu zo dichtbij gekomen dat wij zonder een gevecht met de lans
niet kunnen wegkomen’. 7717 emmer: ‘ongetwijfeld’. 7719 naen: ‘dwerg’.

T
7709-16 De schilden en lansen die zo duidelijk zichtbaar zijn voor iedere
voorbijganger, fungeren als een uitdaging voor de ridders die op de tenten stuiten.
Dit blijkt ook uit de reactie van S. en G.
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+

7724

7728

7732

7736

7740

7744

7748

Welc wilt voren joesteren, berecht mi des.’
‘Ic sal voren joesteren,’ sprac Gurrees.
‘Ontbeit hier danne,’ sprac die naen
Ende keerde ten pawelgoene saen.
+
Die naen ginc in ende na dien
Hebben die ridders thant versien
Enen gewapenden ridder metter vart
Comen gereden te Gurrees wart,
Die brac sijn spere op Gurrees,
+
Die hem also weder dancte des
Dat hine af stac vanden perde,
Dat hi gestrect lach op die erde.
+
Daer na sach comen die here
Wel LX ridders ochte mere
+
Uten pawelgoene, die met allen
Huedden op dien die daer was gevallen.
+
Die naen seide doe tote Gurrees:
‘Here, gi moeget varen alst u wille es.
+
Gi hebt u wel gequijt met eren,
+
Mar u geselle moet joesteren.’
+
Sagramor gaf antworde doe
Dat hi gereet was daer toe.
+
Thant Sagramor comen vernam
Enen ridder die joesteren quam.
+
+
Sagramor liet lopen metter vart
Ende die ander te hem wart
Ende brac op Sagramor sijn spere.

+

F. 21R,b

+

7725

+

7730

+

ende

+

7735

+

ende

+

want
7740
+
ende
+

+

al

+

ende
7745

+

P/G

des ] woord is omlijnd op de volgende
regel onder mi afgeschreven.

7722

7725

KOP

Ende

keer

COR

de

vart ] v dichtgelopen.

7728
7731

keer| t | ten
pawelgoene saen

KOP

Die hem also

dancte des
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COR

→weder→

W
7722 Welc... voren: ‘wie wil als eerste’; berecht mi des: ‘vertel het mij’. 7724 Ontbeit:
‘wacht’. 7731 Die... des: ‘die het hem zo betaald zette’. 7733 Dat: ‘zodat’. 7734 here:
d.i. Gurrees. 7737 Huedden op: ‘de spot dreven met’ (vgl. MNW 3, 782). 7739 gi...
varen: ‘u kunt gaan’. 7740 Gi... eren: ‘u hebt eervol aan uw verplichting voldaan’.
7743 gereet: ‘bereid’, ‘klaar’. 7746 liet lopen: ‘reed’, nl. in de richting van de
tegenstander.
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+

7752

7756

7760

7764

7768

Sagramor stac den andren so sere
Dat hem niet ne halp doe
+
Noch scilt noch halsberch toe,
Hine stac hem dor den lichame bede
Tyser entie glavie mede
Ende droegen vanden perde,
Dat hi viel neder ter erde.
+
+
Doe wartmen daer huwende saen,
Gelijc men te voren hadde gedaen.
Doe sprac tote Sagramor die naen:
‘Here, alse gi wilt dan mogedi gaen.’
+
Sagramor antworde dat hi
+
An dat joesteren niet wan, bedi
Hi hadde verloren sine glave.
+
Als hine horde claegen daer ave,
Hi seide: ‘Ic sal u wel betalen,
Want ic sal u ene andre halen.’
+
Altehant hi ene andre sochte,
Die hi Sagramorre brochte,
Ende vragedem wie hi ware.
+
Sagramor antworde daer nare:
‘Ic bem van Arturs hove seggic di
+
Ende hete Sagramor. Ende nu sech mi

+

ende

+

7750

+

ende
7755

+

+

ende
7760

+

+

ende

+

7765

+

ende

+

7770

P/G

7749

sere ] punt van corrector na het woord
als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
vóór vs. 7810 (kol. c).

7752

stac hem ] in hs aaneengeschreven.

7753

mede ] onder de laatste letter een
inktstip.

7761

KOP

An dat
ioesteren niet
wan

bedi
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<:>

COR

7771

KOP

COR

Ende hete
sagramor

nv sech mi
<.>

ende

W
7750 halp: ‘baatte’. 7751 halsberch: ‘borstharnas’ (vgl. aant. bij vs. 5726). 7752-53
Hine... mede: ‘maar hij stak hem zowel de punt als de schacht van de lans door het
lichaam’. 7754 droegen: ‘wierp hem’. 7755 Dat: ‘zodat’. 7756 Doe... saen: ‘toen
begon men daar onmiddellijk te spotten’. 7761 An... wan: ‘geen voordeel had gehad
van het steekspel’. 7763 hine: hi is de dwerg. 7764 betalen: ‘schadeloos stellen’.

T
7755 De lans van S. breekt, zo vermeldt het Oudfrans. Vgl. Inleiding, p. 82. 7770
Ook hier wordt een dwerg getutoyeerd. Vgl. vs. 5819, 8798.
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7772 Wies sijn dese pawelgoene ende hoe
Staen si hier gerecht ende waertoe?’
+
Die naen antworde hem tuwaren
Dat si tsgraven Wigans waren,
7776 Die de pawelgoene daer dede slaen,+
Om dat hi hadde verstaen
Ende hadde horen vertellen
Dat Walewein met XII gesellen
7780 In dit lant soude sijn ter uren,
+
‘Ende soeken ine weet wat avonturen.
Ende mijn here hevet wel (....)vragt
+
Hoe gedane wapine dat hi draegt,
7784 Datten mijn here wel soude ter curen
Kinnen, quame hi hier bi avonturen.

+

ende

+

7775

+

7780

+

F. 21R,c

P/G

7772

KOP

<.>

COR

7773

KOP

ende hoe

Wies sijn dese
pawelgoene

Staen si hier
gerecht

ende waertoe
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<:>

COR

7779

XII gesellen ] veel ruimte tussen de
woorden vanwege een dichtgenaaide
scheur in het perkament.

7780

sijn ter ] veel ruimte tussen de woorden
vanwege een dichtgenaaide scheur in
het perkament.

7781

wat avonturen ] veel ruimte tussen de
woorden vanwege een dichtgenaaide
scheur in het perkament.
avonturen ] ur superscript i.v.m.
plaatsgebrek.
(....)vragt ] een aantal, mogelijkerwijs vier,
tekens (onder) is verdwenen door een
gat in het perkament. Het woordgedeelte
gt is dichtgelopen en daardoor moeilijk
leesbaar.

7782

7784

Datten mijn
here

KOP

→wel→

COR

7785

soude ter curen

KOP

COR

Kinnen

quame/n/ hi hier bi
auonturen
quame

W
7772 Wies: ‘van wie’; hoe: ‘waarom’. 7775 Wigans: zie toelichting. 7776 slaen:
‘plaatsen’. 7781 ine < ic ne. 7782 (....)vragt: bedoeld is ‘gevraagd’. 7783 Hoe...
draegt: ‘hoe het schildteken (of: “de wapenrusting”) dat hij draagt eruit ziet’. 7784-85
Datten... avonturen: ‘zodat mijn heer hem (W.) zeer goed zou herkennen als hij bij
toeval hier passeerde’.

T
7775 Deze graaf, die in het Oudfrans (M IV, LXXI, 50 en S V, p. 28, r. 7) en ook
verderop in de vertaling (vs. 8762) Guinas wordt genoemd, is nog niet eerder in de
roman voorgekomen. 7776 De tenten staan in de buurt van een kasteel, aldus het
Oudfrans. Vgl. Inleiding, p. 94. 7779-81 De mededeling van de dwerg herinnert aan
de zoektocht naar Lanceloet. Blijkens vs. 7781 is men niet op de hoogte van de
zoektocht en de reden ervoor, te weten Lanceloets verdwijning.
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+

7788

7792

7796

7800

Ende mijn here es een sere weert
Goet riddre ende hi begert
Sine macht te provene sere
Jegen Waleweine, here,
Ende bi derre redenen hevet hi gedaen
+
Die pawelgoene die gi hier siet, slaen.’
Sagramoer sciet danen ende hi reet naer
Gurrees, die sijns onbeidde daer.
Doe reden si beidegader tesamen
Went dat si in ene valeye quamen,
+
Dar si ontmoetten ene joncfrouwe doe
Die scone genoech was ende jonc dartoe.
Si reet een cleine pert ende si groette
Die ridders als sise ontmoette
Ende si groettense weder scone.

+

7785

+

7790

+

7795

P/G

Ende ] voor het woord een vlekje in de
marge.

7786

7787

KOP

<.>

COR

7789

KOP
COR

ende hi
begert

Goet riddre

Jegen

waleweins /prouetchen/ here
waleweine -
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Waleweine
] het is
denkbaar
dat de
corrector
waleweins
bedoelde
als deel
van een
samentrekking
(Waleweins
macht).
Sagramoer ] initiaal S,
blauw, vier regels hoog,
rood penwerk.

7792

7795

Dat si in ene valeye
quamen

KOP

COR

→went→

Went ]
mogelijkerwijs
bedoeld als
leesaanwijzing.
7796

COR

7797

Si ontmoetten ene
ioncfrouwe doe

KOP

KOP

←dar←
Die scone
genoech
was ende
ionc

toe

dar

COR

toe

dartoe ] vlek
na het
woord.
7798

KOP

COR

ende si
groette

Si reet een
cleine pert
<:>

W
7786 weert: ‘voortreffelijk’. 7788-89 Sine... Waleweine: ‘zijn kracht te meten met
W.’. 7790-91 gedaen [...] slaen: vgl. voor deze constructie de aant. bij vs. 7419.
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7793 sijns onbeidde: ‘op hem wachtte’. 7795 Went dat: ‘totdat’. 7797 scone genoech:
‘zeer mooi’. 7800 scone: ‘vriendelijk’, ‘eervol’.

T
7795 De Lancelot en prose vermeldt de tijd waarop de ridders de jonkvrouwe
ontmoeten: bas vespre. Vgl. Inleiding, p. 97-98.
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+

7804

7808

7812

7816

+

Si seide: ‘Gi heren, dat u God lone,
Wanen siedi?’ Ende si seiden tuwaren
Dat si van Arturs hove waren.
+
‘Eist soe,’ sprac si, ‘des bem ic blide,
Want dat ic hebbe gesocht wide
+
Wanic dat gi wel sult wisen mi.’
‘Wat is dat, joncfrouwe?’ spraken si.
+
‘Ic sochte,’ seit si, ‘sonder waen
Minen broeder die de queste hevet bestaen.’
+
Doe vragede Gurrees hare
+
Hoe haers broeder name ware.
+
‘Acglovel heet hi, ocht gijt gebiet.’
+
‘Ic en sachen sint eer gistren niet,’
Antworde hare Gurrees.
+
‘Ic weet wel dat hi gesont es.
+
+
Ic ne sach oec noch ne sprac na dien
Nieman diene hadde gesien.
Mer om die minne van hem, wildi,
Mogedi tenen ridder nemen mi

+

ende
7800

+

+

heren

+

7805

+

heren

+

ende
7810
+
here
+
joncfrouwe
+

+

mer
ende
+
7815
+

P/G

7802

Wanen siedi

KOP

<.>
ende

COR

gesocht ] gesecht niet
uitgesloten.

7805

7807

Wat is dat
ioncfrouwe

KOP

spra| c |

si

spra→ken→

COR

7813

si seiden
tuwaren

Jc en sachen sint
eer gistren niet

KOP

COR

→ioncfrouwe→
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W
7805 dat: ‘hetgeen’; wide: ‘overal’. 7809 die... bestaen: ‘die de zoektocht (naar
Lanceloet) heeft ondernomen’. 7812 ocht gijt gebiet: ‘met uw welnemen’ (vgl. MNW
2, 969 bij 3). 7817 Nieman: ‘iemand’. 7818-19 Mer... mi: ‘maar als u wilt, kunt u mij
omwille van hem tot ridder nemen’ (de vormvariant mer is niet ongebruikelijk in de
tekst van de kopiisten, vgl. bijvoorbeeld J Bk. II, vs. 4143, 10915 en 16642).

T
7812 Acglovel (Oudfrans: Agloval) is de oudere broer van Perceval, die blijkens J
Bk. II, vs. 1724 inderdaad deel uitmaakt van de queeste naar Lanceloet. De
jonkvrouwe is dus ook Percevals zus, die in de Queeste van den Grale een
belangrijke rol speelt. 7813 Zoals bijna overal in de roman is de tijdaanduiding heel
precies: G. heeft A. twee dagen geleden voor het laatst gezien (vgl. vs. 6098-6103).
Sindsdien heeft hij tweemaal ergens overnacht: bij de oude ridder (vs. 6391-95) en
bij de vrouw met de jaloerse echtgenoot (vs. 7678-81). 7815 In het Oudfrans merkt
G. niets op over de gezondheid van A. Vgl. M IV, LXXI, 51: ‘Certes je ne le vi puis
avant hier qu'il se parti de nos ne n'oï puis parler de nul qui le veist’ (zie ook S V, p.
28, r. 24-26).
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7820 Ende leiden in allen steden nu
+
Daer gi mijns hebt te done met u.’
Ende si dankes hem vriendelike.
+
Sagramor boet hare oc des gelike
7824 Ende seide: ‘Joncfrouwe, hebbedi te done
Van enen van ons tween, sone
+
Ontsegt mi niet, dats mijn raet,
Nadien dat gescepen staet.
7828 + Gi sult bat al in een, wildi,
Uwen wille moegen doen met mi
Dan met minen geselle, des sijt gewes,
+
Om dat hi alte edel man es.
7832 + Ic bem een arm ridder van cleinre machte,
Mer van edelen geslachte,

+

7820

+

ende

+

7825

+

want

+

7830
ende

+

P/G

7823

COR

7824

Sagramor
boet hare

KOP

ende

oc
Ende seide

KOP

hebbedi te
done
→ioncfrouwe→

COR

7826

des gelike

/N/

KOP

ontsegt mi niet
dats mijn raet

KOP,COR

7832

ontsegt

COR

van cleinre
machte

Jc bem een
arm

KOP

ende

ridder
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ridder ] punt
na het
woord als
onderdeel
van de
abbreviatuur.
7833

KOP

/Ende/ van edelen
geslachte

COR

←mer←

W
7821 Daer... done: ‘waar u mij nodig hebt’; met u: te verbinden met leiden in vs.
7820. 7823 boet... gelike: ‘bood haar hetzelfde aan’. 7824-25 hebbedi... tween: ‘hebt
u één van ons tweeën nodig’. 7825-26 sone Ontsegt mi niet: ‘wijs mij dan niet af’.
7827 Nadien... staet: ‘in de gegeven omstandigheden’, ‘zoals de zaken er nu voor
staan’. Het vers kan ook, als de leesaanwijzing wordt genegeerd en overeenkomstig
de interpretatie van J, bij vs. 7828 getrokken worden. 7828 bat al in een: ‘veel beter’.
7829 Uwen... mi: ‘met mij kunnen doen wat u wilt’.

T
7833 In het Oudfrans beveelt Sagramor zichzelf aan door op te merken dat hij arm
is èn van lage afkomst: ‘Et je sui .I. povres chevaliers et de bas parenté’ (M IV, LXXI,
51; ook S V, p. 28, r. 30-31). In het Middelnederlands ontbreekt de tegenstelling
hoog-laag voor G. en S., waardoor het benadrukken van de hoge afkomst van G.
(vs. 7831, 7835) geen functie heeft. Hoewel het niet uitgesloten is dat de vertaler
hier van zijn origineel is afgeweken, dient vs. 7833 vermoedelijk op naam te worden
geschreven van een kopiist, die het vreemd vond dat S. zich op zijn lage afkomst
beriep.
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7836

7840

7844

7848

Ende ic sal u dienen met herten mere
Dan soude dese grote here.
+
Hier bi radic dat gi mi leit met u
Ocht gi mijns hebt te done nu.’
+
Si seide: ‘Ic sal also doen, here,’
Ende si dankede hem harde sere
Dat hi so sinen dienst boet hare.
+
+
Si scieden van Gurrees daer nare
Ende bevalne den Here van hemelrike
Ende hi hem lieden dies gelike.
+
+
Hi reet allene went dat hi vernam
Dat hi recht tenen ingange quam
+
Van enen boschsce die hem tien tiden
Ongeweget dochte in allen siden.
+
Hi sach omtrent hem ende sochte
Ocht hi iewerincs herbergen mochte,
Bedi buten huse lach hi node,

+

7835

+

ende

+

ende
7840

+

+

ende
F. 21V,a
+
7845
+

+

ende

P/G

7839

KOP

Ende si
dankede
hem
→harde→

COR

7840

KOP

Dat hi

KOP

Ende hi hem

KOP

sinen dienst
boet hare

dies gelike
→lieden→

COR

7844

/hem/
→so→

COR

7843

sere

Hi reet
allene

dat hi
vernam
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COR

7848

KOP

COR

went
ende sochte

Hi sach
omtrent

KOP

COR

7849

ende

ende

→hem→
Ocht hi

iewerinc

herbergen
mochte

iewerinc s

W
7834 met herten: ‘toegewijd’. 7842 Ende... hemelrike: lett. ‘droegen hem op aan
God’, d.i. ‘namen afscheid van hem’. 7843 hem lieden: ‘hen’. 7845 ingange: ‘toegang’.
7846 boschsce: deze vorm komt verder niet voor in de Lancelotcompilatie (wel
bo(s)sche en bossce). 7847 Ongeweget: ‘onbegaanbaar’, ‘ongebaand’. 7849
iewerincs: ‘ergens’; herbergen mochte: ‘kon overnachten’. Verdam emendeerde het
bij J vermelde bergen tot herbergen (Tekstcritiek, p. 74-75; MNW 1, 938 bij aanm.
1), waarbij hij niet heeft opgemerkt dat J al had aangegeven (dl. 1, p. 320) dat er
wel degelijk herbergen in het hs. stond. 7850 node: ‘niet graag’.

T
7843 Later in het verhaal blijkt dat Sagramor, evenals Acglovel en nog een aantal
ridders van de queeste, door Terquijn gevangen genomen is (M IV, LXXVII, 2; J Bk.
II, vs. 13510-15). De jonkvrouwe komt in de Lanceloet niet meer voor (vgl. ook de
toelichting bij vs. 7812).
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+

7852

7856

7860

7864

7868

Want hi vaste nochtoe van broede,
+
So dat hi eens pawelgoene wart geware
Daer hi kersen in sach bernen clare.
+
Hi reet ten pawelgoene wart daer naer
Alse die liede waende vinden daer.
+
+
Tirst dat hi daer quam gevaren
Sach hi datter IV pawelgoene waren.
Hi beette ende ginc in tien stonden
Ende hadde sijn pert buten gebonden.
Hi dede sinen helm af thant
+
Ende als hi binnen quam hi vant
Die taflen gedect eerlike
Ende daer toe genoech spisen rike
Ende hi vant evenen genoech mede
Wel te V perden tere ander stede.
+
+
Tirst dat hi geware wart das
Dat hi vant al dat hem besich was
Ende sinen perde daer toe, hem dochte
Dat dit van Gode wel comen mochte.
+
Daer na dedi sinen perde af

+

7850
al

+

+

ende

+

ende
7855

+

+

7860

+

ende
7865

+

+

ende

P/G

broede ] punt van corrector na het woord
als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
vóór vs. 7912 (kol. b).

7851

7852

COR

7853

KOP

COR

pawelgoene
wart geware

So dat hi

KOP

al

.i.s
Daer hi
kersen

sach bernen
clare
→in→
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in ] punt van
de corrector
na het
woord als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs.
7914 (kol.
b).
7855

KOP

Alse die

liede[ n ]
waende vinden
daer
liede

COR

7858

KOP

<

COR

7868

KOP

COR

ende ginc in
tien stonden

Hi beette

Ende sinen
perde daer
toe

>
hem dochte

<:>

W
7851 Want... broede: ‘want hij had nog geen stuk brood gegeten’. 7852 eens: ‘één’
(vgl. MNW 2, 525 bij a). 7858 beette: ‘steeg af’. 7862 eerlike: ‘prachtig’ (vgl. MNW
3, 565 bij 2, waar dit vs. wordt geciteerd). 7863 genoech spisen rike: ‘vele kostelijke
spijzen’. 7864 evenen: ‘(zwarte) haver’. 7865 te: ‘voor’. 7867 hem besich was: ‘hij
nodig had’. 7869 Dat... mochte: ‘dat dit een Godsgeschenk was’.

T
7859 G. bindt zijn paard in de Lancelot en prose aan een paal. Vgl. Inleiding, p. 95.
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+

7872

7876

7880

7884

Breidel ende gereide ende hi gaf
Hem corens genoech, ende na dien done
Ginc hi in die andre pawelgone.
In dirste pawelgoene vant hi
Viere rike cofren ende dar bi
+
Op een bedde slapen enen naen.
Ende als hi in dandre quam gegaen
Vant hi II joncfrouwen tere steden
In ene coetse liggende onder hem beden,
+
Daer ene bernende kerse voren stont.
+
+
Hi liet dat pawelgoene tier stont
Ende ginc in een ander, daer hi sach
Ene joncfrouwe die bi haren lieve lach
In een bedde ende hem dochte das
Dattie joncfrouwe herde scone was
+
Daer hise sach liggen, mare
Des ridders en wart hi niet geware,

+

7870

+

7875

+

al
ende
+
7880
+

+

7885

P/G

7871

Breidel ende
gereide

KOP

KOP,(COR)

7872

<.>
ende na
dien done

Corens
genoech

KOP

COR

ende hi gaf

←hem←

<

>
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hem ] punt
van de
corrector na
het woord
als
scheiding
t.o.v. het
eerste
woord van
het vs.
7875

<

COR

7876

>

KOP

÷J÷[ n ] een bedde
slapen enen naen

COR

←O←<p>
tere ] boven de laatste
letter een vlek.

7878

7879

ende dar bi

Viere rike
cofren

KOP

KOP

Jn ene
coetse
liggende

[ m ]ede

→onder
hem→

COR

b ede<n>

hem ] punt
van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
7940 (kol.
b).
7884

KOP

<

COR

7886

KOP

COR

ende hem
dochte das

Jn een
bedde
>

Daer hise
sach liggen

mare
<

>

W
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7871 Breidel ende gereide: ‘teugel en zadel’. 7872 corens: ‘graan’, in dit geval haver
(vgl. vs. 7864). 7875 rike cofren: ‘kostbare (kleine) kisten’ (vgl. J. te Winkel, Het
kasteel in de dertiende eeuw, p. 126). 7876 naen: ‘dwerg’. 7879 coetse: ‘rustbank’
(vgl. J. te Winkel, Het kasteel in de dertiende eeuw, p. 107-108); onder hem beden:
‘samen’. 7881 liet: ‘verliet’.
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7888 Bedi dat op sijn anscijn lach
Een orcussijn, dat hine niet ne sach.
+
Hi keerde daer hi sijn part vant
+
Ende ontwapende hem thant.
7892 Hi ontstac II kersen saen
Ende deedse op die tafle staen.
Hi dwoech sine handen ende daernaer
Ginc hi sitten ter taflen daer.
7896 + Als genoech gegeeten hadde die goede man,+
Hem quam grote lust van slapene an.
+
Doe pensede hi dat best ware
Dat hi ginge slapen bi hare
7900 Die hi allene liggen liet.
+
Biden II joncfrouwen ne woudi liggen niet,
Noch biden naen des gelike,
Ende hi moeste slapen indelike.
7904 Hi nam sine wapine ende ginc thant
+
Ten bedde daer hi die joncfrouwe vant.
+
Hi ontscoiede hem ende ontcleedde doe
Ende hi sette sijn swert al toe
7908 Ten hoefden vanden bedde daer
Ende hief dat covertoer op daer naer
Als hi die kersen uut hadde gedaen,

+

ende
7890

+

+

ende
7895
+
ende
+

+

7900

+

F. 21V,b
7905

+

P/G

7891

Ende

KOP

ont

COR

7896

KOP

wapende
hem thant

Als
genoech

geeten
hadde
die

wapende
gode

man
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COR

ende

geeten

go e de

van ] door de a een
streepje.

7897

7901

ge

KOP

Biden .ij.

ne woudi
liggen niet
→joncfrouwen→

COR

joncfrouwen
] punt van
de corrector
na het
woord als
onderdeel
van de
abbreviatuur
of als
versscheiding
t.o.v. vs.
7963 (kol.
b).
7908

KOP

COR

7910

Ten

hoefde

vanden
bedde daer

hoefde<n>
kersen ] hs ker sen

W
7888-89 Bedi... sach: ‘omdat een hoofdkussen over zijn gezicht lag, zodat hij (G.)
hem niet kon zien’. 7894 dwoech: ‘waste’. 7902 Noch... gelike: ‘en evenmin bij de
dwerg’. 7903 indelike: ‘in elk geval’. 7906 ontscoiede hem: ‘trok zijn schoenen uit’.
7907 al toe: ‘ook’. 7909 dat covertoer: ‘de deken’. 7910 Als: ‘toen’.
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+

7912

7916

7920

7924

7928

Dat hem tlicht niet in doegen soude slaen.
+
Hi ginc liggen bider joncfrouwen siden,
Die daer of niet wiste tien tiden.
+
Als hi was gelegen ende sine besief,
Si waende dat hadde geweest haer lief.
+
Si begonsten te helsen vriendelike
Ende si custen diere gelike
Ende dede al sinen wille daer.
+
Als si lange hadden gespeelt daer naer
Begonste slapen die joncfrouwe,
+
Diene pensede om gene ontrouwe;
So dede oc Gurrees an dander side.
+
Daer na ontspranc in corten tide
Die ridder die bider joncfrouwen lach, bedi
Hi was hare getrouwede man, ende hi
+
Sloech sinen arm over hare
Ende hi taste ende wart geware
Dat daer een bi sinen wive lach doe
Ende dat hise gehelset hadde toe.

+

7910
ende

+

+

ende

+

7915

+

ende

+

7920

+

ende

+

7925

P/G

7916

KOP

Si
begonsten
te

COR

7922

KOP

COR

7923

KOP

helsen
vriendelike

gurrees an
dander side

So dede
oc
Daer na
ontspranc in
corten

tide[ n ]
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COR

7924

KOP

ende

tide
Die ridder
die bider
ioncfrouwen
lach
<.>

COR

7925

KOP

COR

7928

bedi

ende hi

Hi was hare
getrouwede
man
<

>

KOP

Daer dat

COR

<dat Daer>

een bi sinen
wiue lach doe

Dat daer ]
wijziging
woordvolgorde
door corrector
met twee
verwijstekens
aangegeven.

W
7911 Dat... slaen: ‘zodat het licht (van de kaarsen) hem niet in de ogen zou schijnen’.
7913 Die... tiden: ‘die daar geen vermoeden van had’, ‘die daarvan niets merkte’.
7914 besief: ‘voelde’ (vgl. MNW 1, 1016 bij 3a). 7916 begonsten te helsen: ‘omarmde
hem’. 7917 custen: ‘kuste hem’. 7918 Ende... daer: ‘en bedreef er de liefde met
hem’. 7921 Diene... ontrouwe: ‘in wie de gedachte aan ontrouw niet opkwam’. 7922
So: ‘zo’, d.i. gaan slapen. 7923-24 Daer... ridder: ‘kort daarna werd de ridder wakker’.
7925 getrouwede man: ‘echtgenoot’. 7928 een: ‘iemand’. 7929 gehelset hadde:
‘omarmd hield’ (vgl. MNW 3, 317, waar dit vs. als een van de weinige voorbeelden
wordt geciteerd). M IV, LXXI, 55: ‘et sant Guerrehet qui tenoit sa fame embracie’; ook
S V, p. 29, r. 39.
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7932

7936

7940

7944

7948

7952

Hi wart des so drove tuwaren
+
Dat hi uut sinen sinne waent varen.
Hi spranc uut sinen bedde thanden
Ende nam met beide sinen handen
Gurrees ende traken vanden bedde daer,
+
So dat hi den hals brac wel naer.
+
+
Hi nam die joncfrouwe sonder beide
Bi haeren vlechten ende hi seide
Dat si ter quader tijt hadde brocht dare
Enen andren man liggen bi hare.
+
Hi sout wreken bi sire trouwe.
+
+
Doe wart ropende die joncfrouwe:
‘Ay vri man, wat heyscedi mi nu?’
Want sine wiste niet, dat seggic u,
Noch en hads twint beseven,
Dat si te sceerne was gedreven.
+
+
Die II joncfrouwen ende die naen,
Die ten gerope quamen gegaen
Met II kersen, si worden geware
Dattie joncfrouwe stont naect dare.
+
Gurrees was op gestaen tehanden
+
Ende helt sijn swert met beden handen
Ende quam ten ridder wart met gewelt,
Die de joncfrouwe metten vlechten helt,

+

7930

+

al
ende
+
7935
+

+

ende
ende
+
7940
+

+

ende
7945

+

+

ende
7950

+

P/G

7933

Ende nam met

KOP

beide

COR

7937

KOP

Bi

7938

vlechten

haere
haere<n>

COR
KOP

beide/n/ sinen
handen

ende hi
seide
<.>

Dat si ter quader tijt hadde/n/ brocht
dare
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hadde

COR

7940

ende ] boven de regel geplaatst i.v.m.
toevoeging in rechtermarge van vs. 7879
(kol. a).

7944

Noch ] in de marge voor dit woord een
stip.

7953

KOP

COR

Die de
ioncfrouwe

vlechten helt

met
met

ten

W
7931 Dat... varen: ‘dat hij zijn verstand dacht te verliezen’ (waent presens historicum).
7935 hi: d.i. Gurrees; wel naer: ‘bijna’. 7936 sonder beide: ‘onmiddellijk’. 7938-39
Dat... hare: ‘dat zij een slecht moment had gekozen om een andere man bij haar te
laten slapen’. 7941 wart ropende: ‘riep’. 7942 vri man: ‘edele heer’; wat heyscedi
mi: ‘wat wilt u van mij’ (vgl. MNW 2, 602 bij 2). 7944 Noch... beseven: ‘en had er
niets van gemerkt’. 7945 te... gedreven: ‘bedrogen was’ (vgl. MNW 7, 480). 7947
Die... gegaen: ‘die op het geroep (geschreeuw) afkwamen’. 7952 met gewelt: ‘snel’,
‘met kracht’. 7953 metten: ‘bij de’.
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7956

7960

7964

7968

Ende sloegen metten swerde thanden
Dat hi hem thoeft cloefde toten tanden
+
Ende hi viel doet ter erde.
Die joncfrouwe die dat sach, mesberde
Sere ende dreef den meesten rouwe
Die enich sins mochte driven joncfrouwe,
Ende si viel in onmacht tier stede
+
Menichwarf ende dat selve dede
Die naen ende die II joncfrouwen toe.
Die naen seide tot hem doe:
‘Ay here, gi hebt groet quaet gedaen.’
Ende die joncfrouwe seide sonder waen:
+
‘Ay, haer riddre, hoe hebdi
+
Jegen Gode verraden mi
Ende jegen die werelt des gelike,
Die minen here doet hebt dus jamerlike.
Nu segt mi waer bi ghi comen sijt

+

7955

+

7960

+

7965
F. 21V,c

+

P/G

7954

KOP

Ende sloegen
metten

swerde

COR

7955

KOP

swerde/n/
thanden

D/aer/ hi
hem thoeft

cloef

ten tanden
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COR

D

at

cloef
to

7958

rouwe ] punt van corrector
na het woord als
versscheiding t.o.v. de
correctie vóór vs. 8019
(kol. c).

7959

joncfrouwe ] punt van
corrector na het woord als
versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs.
8020 (kol. c).

7961

KOP

de

ten

Menichwarf

ende dat
seluedede
<:>

COR

selve dede ]
in hs
aaneengeschreven.
7962

KOP

ioncfrouwen
toe

Die naen
ende die
→.ij.→

COR

7964

here ] laatste letter moeilijk
leesbaar vanwege een
scheur in het perkament.

7965

Ende die ] veel ruimte
tussen de woorden
vanwege een scheur in het
perkament.
waen ] w sterk vervaagd.

7966

KOP

COR

Ay

her| e | riddre
hoe hebdi
h

a

er
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Ay ] veel ruimte
tussen de
letters vanwege
een scheur in
het perkament;
y sterk
vervaagd.
7970

COR

waer bi ghi
comen sijt

Segt

KOP

←nv←

→mi→

W
7957 mesberde: ‘jammerde’. 7959 enich sins: ‘op welke wijze dan ook’. 7962 toe:
‘ook’. 7966 haer: ‘heer’ (vormvariant van here, vgl. bijv. ook vs. 5715). 7966-68
hoe... gelike: lett. ‘hoezeer hebt u mij ten opzichte van God en van de wereld
verraden’, d.w.z. ‘u hebt mij zowel in het hiernamaals als op aarde in het verderf
gestort’. 7969 doet: ‘gedood’; dus jamerlike: ‘zo tot droefheid stemmend’.
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+

In dit lant nu ter tijt
7972 Niet dan om mi te nemene van hemelrike
Die bliscap ende van erderike:
Die bliscap van erderike daer bi
Dat gi minen man hebt genomen mi;
7976 + Die bliscap van hemelrike sonder waen+
Naemdi mi met dat gi mi hebt gedaen
Breken die helege wet
Die Onse Here hevet geset
7980 Van te houdene dat huwelike.
+
Dus hebbedi mi in al gescaedt swaerlike.’
+
Doe begonste si haeren rouwe weder
Ende viel opden doeden ridder neder

+

7970

+

ende
7975

+

+

7980
ende

+

P/G

7971

Jn dit lant

KOP

Om mi te nemene
van hemelrike

KOP

COR

7973

KOP

nv ter tijt

-

KOP

7972

| li |

→niet dan→
Die bliscap

ende van
erderike
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<:>

COR

genomen ] vlek onder de
één na laatste letter van
het woord.

7975

7977

Naemdi
mi

KOP

<:>

COR

7982

met dat
gi

COR

→mj→
Doe

KOP

hebt
gedaen

ende

begonste/n/ si
haeren rouwe
weder
begonste

rouwe ] o
superscript.
7983

KOP

(KOP),COR

Ende viel

op÷t÷en
doeden
riderder neder
op<d>en

ridder ] hs
riderder;
evidente
verschrijving
van de kopiist.

W
7972-73 Niet... erderike: ‘als het niet was om mij de vreugde in de hemel en op
aarde te ontnemen’. 7974-75 Die... Dat: ‘de vreugde op aarde (ontnam u mij)
doordat’. J liet dit vs. zonder onderbreking aansluiten bij het vorige vers en schrapte
van erderike (7974) als zijnde een kopiistenfout. Zijn lezing komt overeen met M IV,
LXXI, 56: ‘por moi tolir la joie del monde et des cielz, quant vos avez mon signor
occis’ (in de korte versie, S V, p. 30, r. 17-18, ontbreekt ‘quant... occis’). Zonder de
ingreep en met een andere interpunctie (dubbele punt na vs. 7973) levert het Mnl.
echter ook een aanvaardbare lezing op, waarbij in vs. 7974-75 eerst het aspect van
het verlies van de vreugde op aarde wordt uitgewerkt. 7977-80 met... huwelike:
‘door mij het heilige gebod geen echtbreuk te plegen, dat Onze Heer heeft ingesteld,
te laten schenden’ (vgl. voor breken MNW 1, 1431 bij c). 7981 in... swaerlike: ‘in
alle opzichten sterk benadeeld’.

T
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7976-80 Hoewel de vrouwe overspel heeft gepleegd zonder het zelf te weten, vreest
zij dat deze zonde haar zo zwaar zal worden aangerekend dat zij niet langer in
aanmerking komt voor een plaats in de hemel.
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7984 Ende custene an sinen mont
Also bloedich als hi was tier stont.
+
Si prisede sine goedertierhede
Ende die groete doeget die in hem was mede.
7988 Ende die II joncfrouwen brachten hare
Hare himmede gedraegen dare,
Dat si vergeten hadde emmertoe
+
An te doene, si was naect noch doe.
7992 + Gurrees cleedde hem ende scoyede.
+
Die joncfrouwe, die hare moyede
Met rouwen te drivene eenparlike,
Troeste hi herde soetelike.
7996 Des ander dages, als met groter werde+
Die lichame was gedaen ter erde,
Gurrees coemt ter joncfrouwen ende seget hare
Dat si op sitte ende met hem vare.
8000 + Si sprac: ‘Ocht God wille, Onse Here,
+
Dat en gevalt nembermere
Dat ic metten genen uut sal comen
Die mi minen man heeft genomen.’

+

7985

+

7990
ende
+
ende
+

+

7995

+

ende
8000

+

P/G

7987

Ende

KOP

groete doeget
die in hem was
mede
→die→

COR

7988

Ende die

KOP

→.ii.→

COR

7989

ioncfrouwen
brachten hare

KOP

Hare

himmede[ n ]
gedraegen dare
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himmede

COR

7991

KOP

COR

An te doene

si was naect
noch doe
<.>

7996

Des ] initiaal D, blauw, vier regels hoog,
rood penwerk.

8002

Dat ] Dar niet uitgesloten.

W
7986 goedertierhede: ‘edele gezindheid’ (vgl. MNW 2, 2028 bij 1, waar dit vs. wordt
geciteerd). 7987 doeget: ‘deugd’. 7989 himmede: ‘hemd’. 7990 emmertoe: ‘steeds’
(bijw. bep. bij vergeten). 7992 scoyede: ‘trok zijn schoenen aan’. 7993-94 die...
eenparlike: ‘die zich uitputte in aanhoudend geweeklaag’. 7996 met groter werde:
‘plechtig’. 7999 Dat... vare: ‘dat zij te paard moest stijgen en met hem mee moest
gaan’ (vs. 7998-99 in de presens historicum). 8001 Dat... nembermere: ‘zal het nooit
gebeuren’. 8002 Dat... comen: ‘dat ik eropuit zal gaan met degene’.

T
7996-97 In het Oudfrans wordt beschreven dat de ridder wordt begraven in de
gewijde grond van een klooster. Vgl. Inleiding, p. 95.
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8004

8008

8012

8016

8020

+

Hi seide: ‘Dat ontseggen ne help u niet,
Ic minne u soe seer, wats soes gesciet,
+
Al woudic selve, ine soude nu
Niet moegen wesen sonder u.
+
Nu biddic u op rechte trouwe
Dats u niet en vernoye, joncfrouwe.
+
Het doet mi cracht van minnen dat ict doe.’
+
+
‘God Here,’ antworde die joncfrouwe doe,
‘Ocht ic met u ga, waer suldi mi leden?’
+
Hi seide: ‘Ic en weet in wat steden,
Joncfrouwe, waer ic u leiden sal,
Sonder waer avonture ende geval
+
Ons sal leden, want ic nu vare
Al omme sokende niemare
Van Lancelote van Lac te verstane,
Of icker iewerinc mochte comen ane.’
+
Si sprac toten goeden man:
+
+
‘Siedi vanden wandelenden ridders dan

+

ende

+

8005

+

ende

+

want
ay
+
8010
+
ende
+

+

8015

+

ende
here
+
8020
+

P/G

8004

COR

8005

Hi seide dat
ontseggen
ne help

KOP

KOP

ende

niet

v
Jc minne v
soe

wats soes
gesciet
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→seer→

COR

selve ] onder laatste letter
van het woord een vlek.

8006

8010

COR

8016

Het doet mi ic
cracht van
minnen dat

KOP

want

ic

8021

want ic nv
vare
<.>

KOP

/Mocht/

icker
iewerinc

COR

←of←

icker
Siedi
vanden

KOP

COR

t

Ons sal
leden

KOP

COR

8019

doe

here

comen
ane
→mochte→

wandelen

ridders dan

wandelen den

Siedi... dan ]
vanwege
een gat in
het
perkament is
het vers
over twee
regels
verdeeld; na
wande
regelovergang.
Tussen
vanden en
wande is
veel ruimte
om dezelfde
reden.

W
8004 ontseggen: ‘weigeren’; ne... niet: ‘zal u niet baten’. 8005 wats soes gesciet:
‘tot elke prijs’. 8006 ine < ic ne. 8007 moegen wesen: ‘kunnen leven’. 8009 vernoye:
‘moge mishagen’. 8010 Het... doe: ‘de kracht van de liefde maakt dat ik dit doe’.
8012 Ocht: ‘indien’; leden: ‘heenvoeren’. 8015 Sonder... geval: ‘maar waar het
toeval’. 8017-18 sokende... verstane: ‘om inlichtingen over L.v.L. te vernemen’. 8019
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Of... ane: ‘als ik die ergens zou kunnen krijgen’. 8021 Siedi... ridders: ‘behoort u tot
de rondtrekkende ridders’.

T
8016-19 Deze woorden herinneren (vgl. ook vs. 7689-92 en 7779-81) aan de
zoektocht naar Lanceloet.
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8024

8028

8032

8036

8040

Van Arturs hove?’ Ende hi seide hare
Dat hi een vanden ridders ware.
+
‘Hoe es u name dan, dat segt mi?’
‘Ic hete Gurrees,’ antwerde hi.
+
+
Die joncfrouwe seide te dier tijt:
+
+
‘Ic weet dan wel wie gi sijt:
Gi sijt Waleweins broeder.’ Hi sprac: ‘Hets waer.’
+
Die joncfrouwe seide tote hem daer naer:
‘Bi der trouwen die gi sijt sculdich mi,
+
So biddic u dat u wille si
Dat ic varen mach daer ic wille.’
Hi seide: ‘Maect des een gestille,
Het ne mochte gescien nembermere.’
‘Gi moeget mi, wildijs niet laeten, here,
+
Met crachte leden daer gi gebiet;
+
Bi minen wille en saelt sijn niet.
+
Weet wel datter u quaet af comen sal
Eer dese weke sal verliden al.’
‘Mine roke wat gi segt te mi wart,’
+
Sprac hi, ‘in dien dat gi met mi vart.’

+

here

+

ende
8025
+
here
+
F. 22R,a
+
ende
+
8030
+

+

8035
mer
+
ende
+

+

8040

P/G

8022

KOP

COR

Van arturs
houe

hi seide hare
<.>
ende
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hi seide ]
veel ruimte
tussen de
woorden
vanwege
een gat in
het
perkament.
8024

Hoe es v
name dan

KOP

here

COR

8026

segt mi
→dat→

Die ioncfrouwe ÷t÷ier tijt
seide te

KOP

(KOP),COR

ende

COR

8028

<d>ier

<.>

COR

8031

hi sprac hets
waer

Gi sijt
waleweins
broeder

KOP

Biddic v dat v wille
si

KOP

COR

←so←

So ] wellicht door
de corrector
bedoeld als
leesaanwijzing.
8036

KOP

crachte/n/
leden daer gi
gebiet

Met

crachte

COR

8041

KOP

COR

Sprac hi

in dien dat gi
met mi vart
<.>

W
8031 dat u wille si: ‘dat u ermee instemt’. 8032 varen: ‘gaan’. 8033 Maect... gestille:
‘zwijg hierover’. 8034 nembermere: ‘volstrekt niet’. 8035 wildijs niet laeten: ‘als u er
niet vanaf wilt zien’. 8036 Met crachte: ‘onder dwang’. 8038 datter... sal: ‘dat het
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slechte gevolgen voor u zal hebben’. 8039 Eer... al: ‘voordat deze week geheel zal
verstrijken’. 8040 Mine roke: ‘het laat mij koud’. 8041 in dien dat gi: ‘als u maar’.
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+

8044

8048

8052

8056

Si seide: ‘Ic sal dan met u gaen
Alst wesen moet.’ Si riep haeren naen
Ende dede hem sekeren dat hi sal
Algader doen dat si hem beval.
+
+
Die naen begonste neder te done
Al te hant die pawelgone.
+
Gurrees voer in hogen ende blide
Ende vorde bi sire side
Die vrouwe die hem dochte wel gedaen.
+
Ende scone soe was si oc sonder waen.
+
Si reden also onder hem beden
Totien dat middach was leden
Ende quamen ridende, seget die jeeste,
Ten ingange van enen foreeste
+
Daer si onder ene horme vonden
Enen gewapenden ridder tien stonden,
Die dat foreest te wachtene plach
Ende die straten. Ende als hi sach

+

ende

+

ende
8045
+
ende
+

+

8050
ende

+

+

8055

P/G

8043

<:>

COR

gedaen ] hs gedaen; tilde voor ‘n’ vrijwel
geheel vervaagd; punt van corrector na
het woord als versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs. 8109 (kol. b).

8050

8051

Ende scone
soe was si

KOP

sonder waen
oc

COR

wachtene plach ] in hs
aaneengeschreven.

8058

8059

si riep haeren
naen

Alst wesen
moet

KOP

KOP

/Vanden foreeste/ ende als
hi sach
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COR

ende die straten

W
8044-45 Ende... beval: ‘en liet hem beloven dat hij alles zou doen wat zij hem
opdroeg’. 8046 neder te done: ‘af te breken’. 8048 in hogen: ‘opgewekt’. 8050 die...
gedaen: ‘die hij mooi vond’. 8052 onder hem beden: ‘samen’. 8053 Totien... leden:
‘tot het middaguur voorbij was’. 8054 die jeeste: ‘het verhaal’. 8056 horme: ‘olm’.
8058 te wachtene: ‘te bewaken’. 8059 straten: ‘paden’, ‘wegen’.

T
8044-45 Uit het vervolg van de tekst valt op te maken dat één van de opdrachten
die de dwerg kreeg mogelijk inhield dat hij de broers van de vrouwe moest
waarschuwen. Vgl. vs. 8090 e.v. 8054 seget die jeeste: vgl. voor deze verwijzing
naar de bron Inleiding, p. 67, n. 163. 8057-61 Zoals gebruikelijk in een Arturroman
bewaakt deze ridder het bos en de weg met de bedoeling voorbijkomende ridders
uit te dagen tot een krachtmeting. Dat de vrouwe tegen haar wil wordt meegevoerd,
is voor hem een reden te meer om G. aan te vallen.
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8060 Dattie vrouwe, die scone was,
+
Sere weende, vragedi har das
Wat si hadde te weennen al soe.
+
Si antworde den ridder doe:
8064 + ‘Dese ridder vort mi met crachte
Mijns ondancs ende bi sire machte
+
Ende gisternavont sloech hi doet
Minen here, des hebbic rouwe groet.’
8068 ‘Ja, es dat waer,’ sprac die goede man,
‘En trouwen, hie sal u hier laeten dan.
+
Hi heeft u te verre geleit nu
+
Ende hi saelt gelden, seggic u.’
8072 Hi nam die glavie in die hant
Ende ontseide Gurrees thant.
Hi reet op hem ende stac
+
So dat sine glavie brac
8076 Ende Gurrees staeken so weder+
Dat hi viel gewont neder
Ende lach in onmacht tier stont,
Want hi was toter doet gewont.
8080 + Gurrees reet over daer nare
+
Ende en nam niet meer tote hem ware.

+

8060

+

ende
here

+

+

8065

+

ende
8070

+

+

al
8075

+

+

ende
8080

+

P/G

8061

KOP

COR

8062

KOP

Sere weende
vragedi

das
→har→

Wat si hadde te weenne

soe
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COR

weenne<n>
al

8069

hie ] hs hi e; wellicht dient de e niet als
onderdeel van hie beschouwd te worden,
maar als een afschrijffout.

8070

u te ] in hs aaneengeschreven.

8081

ware ] punt van corrector na het woord
als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
vóór vs. 8140 (kol. b).

W
8062 Wat... soe: (vrije vert.) ‘waarom zij zo huilde’. 8069 En trouwen: ‘waarlijk’; hie:
bijvorm van hi (vgl. Van Loey I, par. 28) die vaker voorkomt in de Lancelotcompilatie
(vgl. bijv. J Bk. II, vs. 3620 en 11712). 8071 saelt gelden: ‘zal ervoor boeten’. 8072
glavie: ‘lans’. 8073 ontseide Gurrees: ‘verklaarde G. tot vijand’. 8079 toter doet:
‘dodelijk’. 8080 reet over: ‘reed door’ (vgl. MNW 5, 2252 bij 1, 2, waar dit vs. wordt
geciteerd). 8081 Ende... ware: ‘en besteedde geen aandacht meer aan hem’.
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8084

8088

8092

8096

Optien nacht lagen si in ere steden
Met enen goeden man onder hem beden
In een bedde te gader, als ict las,
Weder het hare lief of leet was.
+
+
Sanderdages als si op waren gestaen
Voeren si wech als si hadden gedaen
Den dach te voren ende si reden
Tote dat primetijt was geleden.
+
Daer na hevet die vrouwe vernomen
+
IV ridders al gewapent comen.
+
Si sprac tote Gurrees mettien:
‘Hebbedi dese ridders gesien
Die jegen ons comen?’ ‘Jay ic,’ sprac hi,
‘Ic siese wel comen. Wie sijn si?’
+
Si sprac: ‘Ic saelt u seggen sciere:
Si sijn mine broeders alle viere.
Nu suldi mi moeten weder geven,
+
Wildi oft en wilt, of het cost u u leven.’

+

ende
F. 22R,b

+

+

ende
8090
+
ende
+

+

8095

+

ende

P/G

8082

Optien ] initiaal O, rood, 4
regels hoog, zwart
penwerk, representant in
linkermarge.

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

Optien... steden ] vs. over
twee regels verdeeld; na
lagen regelovergang.
Met... beden ] vs. over
twee regels verdeeld; na
man regelovergang.

8083

8088

<.>

COR

8089

Tote dat
primetijt was

KOP

8091

IV ] hs Jiij; geen punten
voor en na het cijfer.

8093

gesien ] boven i een
inktvlek.

Jc siese wel
comen

KOP

ende

wie sijn si
<.>

Wildi oft
en wilt

KOP

COR

iay ic sprac
hi
<.>

(KOP),COR
8099

leden

Die iegen
ons comen

KOP

(KOP),COR
8095

leden
ge

COR

8094

ende si
reden

Den dach te
voren

KOP

leuen

het cost
v
→of→

v

of ] punt
van
corrector
na het
woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
8160
(kol. c).

W
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8089 Tote... geleden: ‘tot na zes uur 's ochtends’. 8094 Die... comen: ‘die ons
tegemoet komen’. 8096 sciere: ‘onmiddellijk’. 8099 Wildi... wilt: ‘of u wilt of niet’.

T
8084 als ict las: vgl. voor deze verwijzing naar een ongespecificeerde bron Inleiding,
p. 67.
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8100

8104

8108

8112

8116

+

Hi antworde weder ende seide: ‘Minne,
+
Also lange als ic lijf hebbe inne
Ne laet ic u om genen noet,
Noch oec om vrese vander doet.
+
Al comen si u soeken,’ sprac Gurrees,
‘Si moegen wel seker wesen des:
+
Sine gecrigen die macht niet
Dat si u mi nemen, wats gesciet,
Also lange als ic u sie met oegen.
+
Ene dinc willic u toegen:
Al waer ic al moedernaect nu,
+
So ware mijn scilt wel die minne van u.’
+
Hi rechte jegen hem lieden sijn pert
Ende si worden ropende te hem wert
Dat hi doet ware. Ende hi ginc nopen
Tors metten sporen ende hi liet lopen
+
Jegen den genen die hi vernam
Dat irst op hem geslegen quam,
Die sijn spere brac op Gurrees,

+

ende
8100

+

+

ende

+

8105

+

ja

+

8110
ende

+

+

8115

P/G

8100

COR

8102

KOP

ende

<.>
Ne laet ic v
om

KOP

noet

nemen wats
gesciet

Dat si v
mi

COR

8111

gene
gene<n>

COR

8107

ende seide
minne

Hi antworde
weder

KOP

die minne van ] in hs
aaneengeschreven.
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u ] omlijnd op de vorige
regel boven minne
geschreven.
wert ] punt van corrector
na het woord als
versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs.
8174 (kol. c).

8113

8114

KOP

COR

ende hi ginc
nopen

Dat hi doet
ware
<:>

W
8101 Also... inne: ‘zolang er leven in mij zit’. 8102 Ne... noet: ‘verlaat ik u (of: “sta
ik u af”) onder geen enkele (benarde) omstandigheid’. 8106 Sine... niet: ‘zij zullen
er niet in slagen’, ‘zij zullen niet in staat zijn’ (macht gecrigen wordt in MNW 2,
1176-79 en 4, 928-34 niet vermeld, maar 3, 2097-99 geeft voorbeelden van macht
crigen). 8109 toegen: ‘duidelijk maken’. 8111 So... u: ‘dan zou mijn liefde voor u
mijn schild zijn’. 8112 rechte: ‘wendde’. 8113 worden ropende: ‘begonnen te roepen’.
8114-15 hi ginc... sporen: ‘hij gaf het paard de sporen’. 8117 geslegen quam: ‘kwam
inrijden’.

T
8104-11 G. sluit met zijn woorden aan bij een opvatting over de liefde die men in
vele middeleeuwse romans aantreft: er gaat een veredelende (waaronder
dappermakende) werking van haar uit.
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Ende hi dancte also den genen des
8120 Dat hine stac al sonder vorste
+
Ende veste hem tyser in die borste
Ende staken met sire groter cracht,
Dat hi viel neder in onmacht.
8124 + Die ander broeder op Gurrees stac
Dat hi sijn spere op hem brac.
+
+
Gurrees hurte dien here
Met lichamen ende met perden so sere
8128 Dat hine dede vanden perde
Ongemackelike vallen ter erde.
+
Die andre II brodere si staeken
+
Op Gurrees dat si hare speren braken,
8132 Mar sine mochten altoes niet
Vanden perde bringen, wat soes gesciet.
+
Gurrees trac daerna sijn swert
Ende ginc ten broeders wart.
8136 Hi sloech den enen so dat hem derde+
Inden rechten arm ende affoleerde.

+

8120

+

ende

+

mer
8125

+

+

ende
8130

+

+

ende

+

8135

P/G

8119

KOP
COR

Ende hi dancte

den genen des
also

dancte ] boven
de c een
inktstip.
8122

sire groter ] in hs aaneengeschreven.

8124

stac ] na het woord een inktvlek.

8125

Dat ] t dichtgelopen; Dar niet uitgesloten.

8131

KOP

Op gurrees dat spere
si hare

braken
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spere<n>

COR

braken ] punt
van de
corrector na het
woord als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs. 8192
(kol. c).
8135

KOP

Ende ginc ten

broeder

COR

8137

KOP

COR

broeder| e | wart

Jnden rechten
arm

s

ende affoleerde
<:>

W
8119 Ende... des: ‘en hij zette het hem zo betaald’. 8120 sonder vorste: ‘onmiddellijk’.
8121 Ende... borste: ‘en hem de punt van de lans in de borst stak’. 8123 Dat: ‘zodat’.
8124 ander: ‘tweede’. 8126 hurte: ‘botste tegen’, ‘stootte tegen’. 8129
Ongemackelike: ‘onzacht’ (vgl. MNW 5, 614). 8132 altoes niet: ‘in geen geval’. 8134
swert: lees i.v.m. het rijm swart. 8136-37 dat... affoleerde: ‘dat hij op de rechter arm
werd geraakt en werd verwond’.

T
8123 Als G. zijn eerste tegenstander van het paard steekt, breekt zijn lans niet
volgens de Lancelot en prose. Vgl. Inleiding, p. 82.
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+

8140

8144

8148

8152

8156

Als hi hem gevoelde gequest also,
Ic segge u dat hi haestelike vlo.
+
Als dander hem selven allene siet
+
Daer hi hem en mochte verweren niet,
Geeft hi sijn zwert op ende bidt toe
Gurrees dat hi hem genaden doe.
+
Hi liet wel dat hi verwonnen es.
+
Doe quam die vrouwe tot Gurrees.
+
+
Si sprac: ‘Na dien dat dar toe es comen
+
Dat gi mi III broedere hebt genomen,
Nontheert mi niet al, des biddic u,
Laet mi desen broeder doch leven nu,
Dat hi mi troesten mach.’ Hi sprac doe:
+
‘Vrouwe, wildi dat si also?’
‘Jay ic, here,’ sprac si, ‘wildi
Ende het so u wille si.’
+
Hi sprac: ‘Ic saelt doen in diere manieren,
Vrouwe, dat ghi mi sult otroyeren
+
U minne met goeden wille
Ende u geselscap lude ende stille.’
+
Die vrouwe gaf hem daer af antworde:

+

ende

+

ende
8140

+

+

want
ende
+
ende
+
8145
+
F. 22R,c
+

+

8150

+

ende

+

8155

+

ende

P/G

8141

KOP

Daer hi hem

en

COR

8143

KOP

mochte
verweren
niet

Gurrees

dat hi hem
genaden
doe
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<.>

COR

8146

COR

8148

es comen

Si sprac na
dien dat

KOP

ende

dar toe
Nontheert mi
niet al des

KOP

bi<d>dic v

KOP

8149

KOP

Laet

KOP

KOP

(KOP),COR

hi sprac doe

Dat hi mi
troesten
mach
<.>

COR

8152

desen
broeder
doch leuen
nv
mi

COR

8150

bi÷c÷

Jay ic here
sprac si

wildi
<.>

W
8138 gequest: lees gequetst. 8139 vlo: ‘vluchtte’. 8141 Daer... niet: ‘in een situatie
waarin hij zich niet zou kunnen verdedigen’ (d.w.z. hij beseft dat G. veel sterker is).
8142 Geeft [...] op: ‘draagt [...] over’. 8144 liet: ‘erkent’. 8146 Na... comen: ‘nu het
zover is gekomen’. 8148 Nontheert... al: ‘stort mij niet volledig in het verderf’. 8150
Dat: ‘opdat’. 8151 si: ‘zou zijn’. 8153 so: ‘aldus’. 8154 in diere manieren: ‘op deze
voorwaarde’. 8155 otroyeren: ‘vergunnen’. 8156 met goeden wille: ‘welwillend’. 8157
lude ende stille: ‘in alle opzichten’.
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+

‘Ic sal u daer af houden vorwarde
8160 Vander tijt dat ic u laeten sal
+
Dat ic ne sal mijn leven al
Meer in mans geselscap wesen.’
+
Hi trac sijn swert na hem bi desen
8164 Ende si ginc te haren broederen IIen daer naer
Die optie erde laegen daer.
+
Ende alsi haren broeder vernam
Die jegen Gurrees irst quam,
8168 Vant sine herde sere gewont.
+
Die ander lach al verdoeft tier stont,
Die daer na op stont cortelike
+
Ende sloech die hant an tswert verdelike
8172 Ende woude vechten op Gurrees,
Mer sijn broeder seget dat pays es.
+
Si gingen houwen bome daernaer
Ende maecten ene loedse daer,
8176 Die een deel vanden wege stont,+
Daer in lach hare broeder die was gewont,

+

here

+

8160

+

ende

+

8165

+

ende

+

8170

+

ende

+

8175

P/G

8163

COR

8164

Hi trac sijn
swert na hem

KOP

KOP

COR

ende

[n]
→bi desen→

Ende si ginc broeder
te haren

daer naer

broeder<en>
→iien→
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broederen
IIen ] het is
onzeker of
deze
interpretatie
van de
correctie
juist is.
8174

[ <g>ae ]
gen

COR

COR

÷s÷aegen
houwen
bome
daernaer

Si

KOP

ende

→gin→gen

daernaer ] d
dichtgelopen.

W
8159-62 Ic... wesen: ‘ik zal tegenover u de belofte op zulke wijze gestand doen, dat
ik, vanaf het moment dat ik u verlaten zal, van mijn leven niet meer in het gezelschap
van een man zal vertoeven’. Het rijmpaar antworde:vorwarde wekt argwaan, maar
het Oudfrans biedt geen steun voor dit vermoeden van corruptie. Vgl. M IV, LXXI,
61: ‘Ge vos ferai les couvenanz, fait ele, que puis que je vos lairai, ne tandrai
compaignie a home’ (zie ook S V, p. 32, r. 6-7). 8163 na hem: lett. ‘naar zich’, d.i.
‘bij zich’, ‘terug’. 8170 daer na [...] cortelike: ‘spoedig daarna’. 8171 verdelike: ‘snel’.
8172 op: ‘tegen’. 8173 sijn broeder: de derde broer, die zich heeft overgegeven.
8174 houwen: ‘kappen’. 8175 loedse: ‘hut’. 8176 een deel: ‘op een korte afstand’,
‘een stukje’.

T
8159-62 De jonkvrouwe heeft hier vermoedelijk haar intrede in het klooster in
gedachten. Zij zal haar belofte nakomen op een wijze die G. zal verrassen, vgl. vs.
8234-45.
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8180

8184

8188

8192

8196

Die niet riden en mochte, ende si
Ontboden enen ersatre daer bi.
+
Als hi die wonde hadde besien,
+
Hi sprac hine hadde geen aerch vandien
Ende dat hi binnen VIII weken wesen
Soude gesont ende genesen.
Ende men geloefde den ghoenen
Datmen sinen dienst wel soude loenen.
+
+
Gurrees porrede vander stede
Ende die vrouwe volgede mede.
+
Si reden sonder drinken ende eten
Alden dach, dat suldi weten.
+
Si quamen savonts nader sonnen
+
Tere abedien van witten nonnen.
+
Gurrees beette ende hi ginc
Daer binnen, daer men gerne ontfinc.
+
Si waeren wel te gemake gedaen
Van al datter binnen was sonder waen.
+
+
Smorgens eer Gurrees gehorde messe
Quam die vrouwe toter abdesse

+

ende
8180

+

+

ende
8185
+
ende
+

+

mer
8190
+
ende
+

+

ende

+

ende
8195

+

P/G

8178

Die niet
riden

KOP

en

COR

8179

8192

KOP

ende si

mochte
<:>

KOP

Ontbo| e |den enen
ersatre daer bi

COR

Ontboden
Gurrees
beette

ende hi ginc
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COR

8193

KOP

COR

ende

<.>
Daer binnen

daer men
gerne
ontfinc
<.>

W
8179 ersatre: ‘arts’. 8181 hine... vandien: ‘dat het zo erg niet was’ (vgl. MNW 1, 448
bij 3). 8184 geloefde: ‘beloofde’. 8185 wel... loenen: ‘ruim zou belonen’. 8186 porrede:
‘reed weg’. 8190 nader sonnen: ‘na zonsondergang’. 8191 witten nonnen: ‘nonnen
die een wit ordekleed dragen’ (wrsch. Cisterciënzer nonnen). 8192 beette: ‘steeg
af’. 8193 gerne: ‘hartelijk’. 8194 Si... gedaen: ‘zij werden ruim voorzien’. 8196 gehorde
messe: ‘de mis had bijgewoond’, d.i. voordat de kerkdienst voorbij was (vgl. vs.
8254); de vrouwe maakt gebruik van de afwezigheid van G.

T
8179 Volgens het Oudfrans verblijft de arts en la montaingne. Vgl. Inleiding, p. 95.
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8200

8204

8208

8212

8216

Ende vertelde hare al bloet
Hoe Gurrees haeren here sloech doet
Ende si telde hare al dure
+
Haerre beider avonture
Ende hoese Gurrees voerde mede
Jegen haerren wille vander stede.
+
Die abdesse antworde hare doe:
‘Vrouwe, ic en mochter niet doen toe,
+
Het ne ware dat ghi u leven
Wandelen wout ende u begeven
+
Ende hier bliven in religione.
Ic weet wel hine ware niet so cone
Dat hi u hier name ende bi desen
+
Mochti best verlost wesen.’
‘Ay lieve vrouwe, ic ne begare
Els niet,’ antworde die vrouwe hare,
‘Dan in religione te sine.’
+
Dabdisse sprac: ‘Hets so grote pine
+
Die sal naden religione
Werken in al sinen done,

+

8200

+

ende

+

8205

+

F. 22V,a

+

8210

+

ende
8215

+

P/G

8203

Jegen

KOP

COR

8210

KOP

COR

Dat

haerre

/beder/

haerre<n>

-

wille vander
stede

ende bi
desen

v hier
name
hi

<

>

W
8198 al bloet: ‘onomwonden’. 8200 al dure: ‘zonder onderbreking’, ‘volledig’. 8201
Haerre... avonture: ‘de lotgevallen van hen beiden’, d.w.z. van de vrouwe en G.
8205 ic... toe: ‘ik kan er niets aan doen’. 8206 Het ne ware dat: ‘tenzij’. 8207
Wandelen: ‘veranderen’; u begeven: ‘u van de wereld afzonderen’. 8208 in religione:
‘in een geestelijk, godgewijd leven’. Vert. van Verdam, die de betekenis ‘klooster’
uitsluit op grond van in; vgl. MNW 6, 1270 bij 2. 8209 cone: ‘brutaal’. 8210 name:
‘zou wegnemen’; bi desen: ‘zodoende’. 8213 Els niet: ‘niets anders’. 8214 Dan...
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sine: ‘dan een godgewijd leven te leiden’. 8215-17 Hets... done: (vrije vert.) ‘men
moet zich grote moeite getroosten om zich volledig aan het kloosterleven te
onderwerpen’.

T
8209-10 De abdis vertrouwt erop dat G. het gebod dat niemand tegen zijn wil mag
worden weggevoerd van een plaats die aan God gewijd is, niet zal durven overtreden.
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8220

8224

8228

8232

Ende notan: die dient met goeder herten,
Die pine ne darf hem niet smerten
Ende si gelieft mi in lanc so mere.
+
+
Wistic wel, dat kinne Onse Here,
Dat wel u wille ware,
Ic daede nu cleder bringen hare,
Dat eer die messe ware gelesen
Ende ware gedaen, gi sout hier binnen nonne wesen.’
+
+
Doe seide die vrouwe: ‘Bi Onsen Here,
Ic en begerde noit dinc so sere
Alse nonne te sine hier inne;
+
Ic haete die werelt in minen sinne.’
+
Dabdisse sprac: ‘Ic ne beits niet mere,
+
Nadien dat gijt begert so sere,
In Gods name moet wesen.’
+
Si viel hare te voeten met desen.

+

ende
8220

+

+

ende
8225

+

+

want
ende
+
8230
+

+

ende

P/G

8218

KOP

COR

Ende

die dient met
goeder
herten
→notan→
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notan ]
wellicht is dit
woord een
verkorte
vorm van
nochtan;
punt van de
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
8280 (kol.
b).
8223

8225

KOP

/Dat/

COR

Gi sout hier
binnen nonne
wesen

KOP

COR
COR

ic daede nv
cleder bringen
hare

ende
←ware
gedaen←
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Ende ware
gedaen ] de
bedoeling van
deze correctie
is onduidelijk.
Vermoedelijk
had de
corrector de
leesaanwijzing
ende al
geplaatst toen
hij nog een
linkermargecorrectie
wilde
toevoegen. Die
correctie bracht
met zich mee
dat de
leesaanwijzing
in het vers
moest worden
opgenomen.
vrouwe ] hs brouwe;
evidente verschrijving van
de kopiist.

8226

8227

Jc en

KOP

noit dinc so
sere

beger d e

COR

8233

begere

[ H ]i viel hare te
voeten met desen

KOP

COR

ende

←S←i

W
8218 Ende notan: ‘maar toch’ (MNW 4, 2469-70 vermeldt wel de vorm nodan, maar
niet notan; vgl. ook 4, 2461-66 bij nochtan en de aant. bij P/G); die: ‘voor wie’; met
goeder herten: ‘innig’, ‘ijverig’, ‘van harte’. 8219 Die... smerten: ‘is de inspanning
niet tot last’. 8220 Ende... mere: ‘en zij (de inspanning) is mij steeds aangenamer’.
8221 Wistic wel: ‘als ik zeker wist’; kinne: ‘weet’. 8223 hare: ‘hier’. 8224 Dat: ‘zodat’;
ware gelesen: ‘zou zijn opgedragen’. 8225 Ende ware gedaen: ‘en voorbij zou zijn’.
8227 dinc: ‘iets’. 8229 in minen sinne: ‘in mijn gemoed’, ‘in mijn hart’. 8230 Ic... mere:
‘ik stel het niet langer uit’. 8232 In... wesen: ‘in Gods naam moet het (nl. de wijding
van de vrouwe tot non) gebeuren’. 8233 Si: de vrouwe.
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+

8236

8240

8244

8248

8252

Dabdisse beval datmen hare
Nonnen cleder brochte dare.
+
Dat was altehant gedaen.
Si sneet der vrouwen vlechten af saen
Ende si dede hare nonnen cleder an,
Die si soetelike ontfinc dan.
Dabdisse namse bider hant
+
Ende leidese in die kerke thant
Ende die nonnen songen alle sere
Lof van desen zaken Gode, Onsen Here,
Ende si ontfingense daer binnen
Allegader tere gesellinnen.
+
Die nonnen waeren alle blide
Van haerre coemste ten selven tide.
+
Si hadden recht, want daer nare
Wart die stat gevordert bi hare,
Bedi si wart een helich wijf
+
Ende sere religioeus al haer lijf,
Alse gi hier na ter cure
Lesen moecht in die avonture.

+

ende

+

8235

+

8240

+

8245

+

ende

+

8250

P/G

8243

Lof van desen

KOP

COR

8244

Ende si

KOP

→zaken→

gode

ontfingen

daer binnen

ontfingen se

COR

8247

go| e |de onsen
here

KOP

COR

Van haerre
tide/n/
coemste ten seluen
tide

W
8239 soetelike: ‘deemoedig’. 8242-43 songen... Gode: ‘loofden hiervoor allen God
zeer’. 8245 tere: ‘als’ (‘tot een’). 8247 ten selven tide: ‘toen’. 8248 Si hadden recht:
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‘zij hadden gelijk’, nl. met hun vreugde. 8249 Wart... hare: ‘werd de bloei van de
plaats (het klooster) door haar bevorderd’. 8251 religioeus: ‘godvruchtig’, ‘vroom’;
al haer lijf: ‘haar hele leven’. 8252-53 Alse... avonture: ‘zoals u hierna uitvoerig (of:
ter bestemder plaatse) in het verhaal zult kunnen lezen’.

T
8237 Het afsnijden van de vlechten van de vrouwe is een ritueel dat verbonden is
aan haar intrede in het klooster. In haar gewijzigde haardracht komt, evenals in de
geschoren kruin (tonsuur) van een monnik, de verzaking van de wereld tot
uitdrukking: zij doet afstand van alle wereldse genoegens, waarvan haar vlechten
het symbool zijn. 8252-53 De vooruitwijzing, die gericht lijkt tot een lezer, wordt niet
waargemaakt; de jonkvrouwe komt verder in de roman niet voor.
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+

8256

8260

8264

8268

8272

8276

Alse Gurrees messe hadde gehort
Quam hi uter kerken vort
+
Ende ginc in die camere thant,
Daer hi die vrouwe niet ne vant.
+
Als hi miste van hare
Vragede hi waer si ware
Ende men en dorst hem ontecken niet
+
Die dinc die daer was gesciet.
+
Dabdesse quam tote hem daer naer
Ende vragedem waer na hi wachte daer.
Hi antworde hare dat hi wachte
Na die vrouwe die hi daer brochte.
+
+
Si seide: ‘Here, wachti nu
Om gene ander dinc, so radic u
Dat gi vart van deser steden,
Want gine zulse niewerinc leden.’
+
+
‘Waer omme es dat, vrouwe?’ sprac hi.
+
+
Dabdisse antworde: ‘Bedi
Dat in hare geselscap nemmere
Man en coemt alse gi wart, here.’
+
Si leiddene in die kerke daer naer
Ende si wijsde hem altehant waer
+
Si metten andren nonnen sat.
+
Als hijt sach, hi was drove omdat.

+

ende

+

8255

+

ende

+

8260
mer

+

+

ende
8265

+

+

.
F. 22V,b
+
ende
+
8270
+
ende
+

+

8275
ende

+

P/G

ne ] no niet uitgesloten.

8257
8259

→hi→

COR

en dorst ] in hs aaneengeschreven.

8260
8263

waer si ware

Vragede

KOP

KOP

Ende

vragede÷n÷ waer
na hi wachte daer
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vragede<m>

COR

vragedem ] de
corrector wijzigde n
in m door na de n
een vertikaal
streepje te
plaatsen.
8268

Dat gi vart

KOP

<.>

COR

8269

KOP
COR

8275

van deser
steden

KOP

COR

/So ne suldise/

niewerinc leden

want gine zulse
Ende si wijsde hem | d |aer
altehant
w

aer

W
8260-61 men... gesciet: ‘men durfde hem niet te vertellen hetgeen daar gebeurd
was’. 8263 waer na: ‘waarop’. 8265 brochte: lees brachte i.v.m. het rijm. 8269
niewerinc: ‘nergens’. 8273 Man... wart: ‘een man zoals u bent, komt’. 8277 omdat:
‘daarover’.
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354
+

8280

8284

8288

8292

8296

Hi sprac: ‘Vrouwe, eist nu dus ter tijt?’
‘Jaet here, God sijs gebenedijt,
Die mi den wille heeft gegeven
+
Dat ic hebbe bestaen dit leven,
Bedi omme te gane met u,
Als ic hebbe gedaen tote nu,
Daer af ne mochte mi nemmere
Niet af sijn comen dan onnere,
+
Bedi weet wel, here, in bem niet
Van so nederen geslachte dat ic iet
Met manne sculdich te varne ware
Als sine amie harentare.’
+
Gurrees antworde te desen:
+
‘Gi scijnt wel van hogen geslachte wesen.’
+
Die vrouwe antworde daer an:
‘Al nescijnict niet sijn, ic bent nochtan,
Bedi mijn vader was coninc
Ende mijn moeder in waerre dinc
+
Was coninginne sonder waen.
+
Noch doe ic u ene dinc verstaen:

+

ende

+

8280

+

8285

+

ende
8290
+
ende
+

+

8295
ende

+

P/G

8283

KOP

Als| t | ic hebbe gedaen
tote nv

COR

Als
ware ] punt van corrector na het woord
als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
vóór vs. 8350 (kol. c).

8288

8293

KOP

COR

Al

nescijnt
nescijn

niet sijn ic bent
nochtan
ic

t

nochtan ] punt
van corrector
na het woord
als
versscheiding
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t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs. 8355
(kol. c).

W
8278 eist... tijt: MNW 8, 349 bij aanm. 1 geeft als wrsch. bet. op ‘is het nu zover
gekomen’. M IV, LXXI, 65 leest: ‘Est il ainsi’ (vgl. ook S V, p. 33, r. 13). 8279 God...
gebenedijt: ‘God zij daarvoor geprezen’. 8281 Dat... leven: ‘om met dit (klooster-)
leven te beginnen’. 8282 omme... u: ‘om met u op te trekken’. 8284-85 ne... comen:
‘zou mij nooit iets anders ten deel kunnen vallen’. 8286 in < ic en. 8287 nederen
geslachte: ‘lage afkomst’. 8287-89 dat... harentare: ‘dat ik op een of andere wijze
met een man overal zou moeten rondtrekken als zijn liefje’. 8292 daer an: ‘daarop’.
8293 Al... nochtan: ‘al schijn ik het (nl. van hoge afkomst) niet te zijn, ik ben het
toch’. 8295 in waerre dinc: ‘waarlijk’. 8297 Noch... verstaen: ‘ik vertel u ook het
volgende’.
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Ic hebbe int geslechte mijn
Beter ridders dan int uwe sijn.’
8300 ‘Nu noemt mi danne enen van dien
+
Die gi segt dat si zien.’
+
‘Men machse wel nomen, nu hort:
Et is Lanceloet van Lac ende Behort
8304 Ende Lioneel. Dese drie sijn
Herde na die mage mijn.
+
Ende gevielt datse avonture brochte
Hier, dat icse spreken mochte,
8308 Ic soude u doen danken sonder waen
Vander doeget diegi mi hebt gedaen.

+

8300
here

+

+

8305

P/G

8298

8300

KOP

/Ende/

COR

-

ic hebbe int
geslechte mijn

KOP

Nv noemt mi /wie sijn/
danne

COR

.i. van

di
di<en>
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dien ] punt
van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs.
8362 (kol.
c).
8301

8303

KOP

/Enen van dien ic
segge dat si/

COR

↓die gi segt dat si
zien↓

KOP

Lanceloet van lac
ende behort

COR

←et is←

et ] punt van
corrector vóór het
woord als
leesaanwijzing of
als versscheiding
t.o.v. vs. 8241 (kol.
a); er niet
uitgesloten.
8308

KOP

COR

8309

Jc soude

doen
danken
sonder waen
v

gedaen ] punt van corrector na het woord
als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
vóór vs. 8371 (kol. c).

W
8301 dat si zien: lett. ‘dat zij zijn’ (de vorm met ie komt soms voor, aldus Van Loey
I, par. 74). Er lijken twee interpretaties mogelijk van deze bijzin: ‘dat zij betere ridders
zijn’ en ‘dat zij leden van uw geslacht zijn’. 8302 Men... nomen: (vrij vert.) ‘zij zijn
het noemen waard’. 8304-05 sijn... mijn: ‘zijn zeer nauw verwante familieleden van
mij’. 8306-07 Ende... Hier: ‘en als het mocht gebeuren dat het toeval hen hier bracht’.
8307 dat: ‘zodat’. 8309 doeget: ‘eer’; vanzelfsprekend ironisch gebruikt. Bedoeld
is: schande, zoals het Ofr. vermeldt (honte, M IV, LXXI, 65 en S V, p. 33, r. 23).
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T
8303-04 Behort (Oudfrans: Bohort) en Lioneel (Oudfrans: Lionel) zijn broers, zonen
van Bohort de Gaunes. Evenals hun neef Lanceloet zijn zij ridders van de Tafelronde.
8306 In plaats van avonture gebruikt het Oudfrans hier een formulering die explicieter
naar een Goddelijke ingreep wijst: ‘et se Diex les amenoit’ (M IV, LXXI, 65; ook S V,
p. 33, r. 21-22). 8309 Door een ingreep van de vertaler (vgl. W) uit de vrouwe zich
hier ironisch. Dit ironische taalgebruik past gezien vs. 8159-62 goed bij haar.
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356

8312

8316

8320

8324

8328

Ende ic en mochte mi niet nu
+
Anders verlossen jegen u
Dan aldus ende ic bem wel blide daer af
Datmen mi hier dat broet gaf
Ende men mi heeft ontfangen,
Bedi ic liete mi eer hangen
+
Ocht datmen mi afsloge mijn hoeft
Eer ic soude willen, dat geloeft,
Sulc leven leiden als ic met u
Hebbe geleit tote nu.’
+
Alse Gurrees wart geware
+
Dat hi els niet en hadde an hare,
Hi wapendem ende sat op sijn part
Ende voer danen metter vart
Ende hi reet al dore dien dach
Ende dien andren diere na gelach
+
Ende vragede harentare
Van Lancelote om niemare,
+
So dat hi niemen vinden ne mochte
Die iet wiste van dat hi sochte.
Hi reet ene maent al dure
+
Dat hi ne vant gene avonture

+

8310

+

8315

+

ende
8320

+

+

8325

+

al

+

8330

P/G

8310

Ende ic en
mochte mi
niet /met/

KOP

n

COR

8312

v

Ende ic bem wel
blide daer af

KOP

COR

v

→dan aldus→

af ] punt van
corrector na het
woord als scheiding
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t.o.v. de correctie in
de rechtermarge.
aldus ] punt van
corrector na het
woord als
versscheiding t.o.v.
vs. 8374 (kol. c).
8316

hoeft ] punt van corrector na het woord
als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
vóór vs. 8378 (kol. c).

8322

part ] punt van corrector na het woord als
versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
vóór vs. 8384 (kol. c).

8330

maent ] a dichtgelopen.

W
8311 jegen: ‘van’. 8312 aldus: nl. door het klooster in te gaan. 8313 Datmen... gaf:
‘dat men hier in mijn levensonderhoud wilde voorzien’. 8321 els niet: ‘verder niets’.
8325 gelach: ‘kwam’. 8326 harentare: ‘overal’. 8327 Van... niemare: ‘om nieuws
over L.’ 8328 So dat: ‘terwijl’. 8331 Dat... avonture: ‘waarin hij geen enkel avontuur
beleefde’.

T
8315 De toevoeging ic liete mi eer hangen wordt besproken op p. 89 van de Inleiding.

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

357
8332 Die te vertelne wardich ware,+
Nu voren, nu achter, harentare,
+
So dat hi eens maendages, alsict vernam,
Ten Berge vanden Keytiven quam.
8336 + Als hi den brief vant anden voet+
Vanden berge ende hi verstoet
Wattie lettren daer af spraken
Die Sornahan hadde doen maken,
8340 Loech hi ende hi seide mede:
+
‘Na dat ic bem comen teser stede,
Ine kere wat so mijns gesciet
Om enen ridder weder niet.’
8344 + Hi reet op wart als hi den wech vant.
+
Hi horde enen horen blasen thant.
+
+
Doe wart hi geware saen,
Daer hi ridende quam, van enen naen
8348 Ende hi vragede den naen dies

+

F. 22V,c

+

al

+

ende
8335

+

+

8340

+

ende
ende
+
ende
+
8345
+

P/G

8335

KOP

berge/n/ vanden
keytiuen quam

Ten

berge

COR

8337

KOP

Vanden berge
<

COR

>

maken ] hs maken; door de abbreviatuur
voor n een inktvlek.

8339

8340

ende hi
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<

COR

8342

KOP

Jne kere

KOP

KOP

COR

wat so mijns
gesciet

van enen naen

Daer hi ridende
quam
<

COR

8348

/niet/
-

COR

8347

>

>

Ende

vragede den
naen dies
hi

W
8332 Die... ware: ‘dat het vertellen waard zou zijn’. 8333 Nu... harentare: ‘nu eens
hier, nu eens daar, overal’. 8334 So dat: ‘totdat’; eens maendages: ‘op een maandag’.
8335 Berge vanden Keytiven: ‘Berg van de Rampzaligen’. 8336 brief: ‘opschrift’.
8338 Wattie... spraken: ‘wat de letters (het opschrift) daarover (nl. over de B. vanden
K.) zeiden’. 8340 Loech: ‘lachte’. 8342 Ine... gesciet: ‘keer ik niet om, wat er mij ook
door overkomen mag’. 8347 naen: ‘dwerg’.

T
8334 alsict vernam: vgl. voor deze verwijzing naar een ongespecificeerde bron
Inleiding, p. 67-68. 8335 Zie de toelichting bij vs. 5628. 8337-39 Vgl. voor de tekst
van het opschrift vs. 6084-88. 8345 De dwerg die op een hoorn blaast, treedt ook
op in de vs. 5814-17. 8347 Het Oudfrans vermeldt hier dat de dwerg op de hoorn
heeft geblazen. Vgl. Inleiding, p. 80.
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8352

8356

8360

8364

8368

8372

Waer bi hi den horen blies.
+
‘Om dat ic woude,’ sprac hi,
+
‘Ende om dat recht es daer bi,
Dat uwe coemste worde cont
Den riddre vanden berge die stont
Dat gi daer boven sult comen wesen.’
+
Gurrees vragede hem na desen
+
Ocht die brief daer lange hadde gestaen.
‘Neen hi, here,’ antworde die naen,
‘Hine heefter niet gestaen XV dage,
Dat seggic u al sonder sage.’
+
Gurrees voer op wart daer naer
+
Ende die naen bleef al stille daer.
+
Alse Gurrees daer boven quam,
Wart hi geware ende vernam
Sornahan comen gewapent wel
Op een groet starc ors ende snel.
+
Sine ondergroetten hem niet, mare
Elc stac op andren so sere dare
Dat hare halsbergen scorden doe
Ende dyser vanden glavien al toe
Gingen in hare vleesch al bloet,
+
+
So dat elc andren hadde doet,
Mar dattie glavien braken,

+

mer
8350

+

+

ende
8355

+

+

ende
8360
+
ende
+

+

8365

+

al
8370

+

P/G

8353

KOP

Den riddre

vanden

COR

8366

KOP

Sine
ondergroetten
hem niet

KOP
COR

/tier/ stont
die
mare

<:>

COR

8372

vand| i |en
berge

Mar dattie

glauie

braken

glauie<n>
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W
8351 Ende... bi: ‘en bovendien omdat het juist (nodig) is’. 8352 Dat: ‘opdat’; cont:
‘bekend’. 8353 die stont: ‘op het moment’. 8358 Hine... dage: ‘hij staat er nog geen
vijftien dagen’. 8359 al sonder sage: ‘in waarheid’. 8361 bleef... daer: ‘deed er het
zwijgen toe’. 8365 snel: bep. bij comen (8364) of bij ors (8365). 8366 ondergroetten
hem: ‘groetten elkaar’. 8368 Dat... doe: ‘dat hun borstharnassen toen spleten’. 8369
dyser vanden glavien: ‘de ijzeren punten van de lansen’; al toe: ‘geheel en al’,
‘volledig’. 8370 vleesch: ‘lichaam’; al bloet: lett. ‘eenvoudig weg’, d.i. ‘ongehinderd’.
8371 doet: ‘gedood’. 8372 Mar... braken: ‘als de lansen niet waren gebroken’.
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8376

8380

8384

8388

8392

Nochtan dat si elc andren staken
Dat elc van sinen perde
Gequetst moeste vallen ter erde
+
Ende elkerlijc was so gewont
Dat hi ersaters hadde noet tier stont.
+
Die ridder die vanden berge was here,
Hine was niet gequetst sere.
+
Gurrees was sere gewont
+
In die scoudere, om dat tier stont
Daer in was bleven bede
Yser ende hout mede,
+
So dat hi viel metten vallen
III warf in onmachte met allen.
+
+
Sornehan was metter vart opgestaen,
Alse die geen noet hadde sonder waen,
Ende toech thant sijn zwert
Ende liep te Gurrees wert,
Die in onmach lach emmertoe.
+
Hi ontwapendem thoeft doe
Ende heeften geslagen ende gesteken
Dat hi een wort niet mochte spreken

+

8375

+

mer

+

mer
8380

+

+

al

+

ende
8385

+

+

8390

P/G

8380

COR

8381

Gurrees was [ so ]

KOP

KOP

mer
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KOP

dat tier stont
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COR
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8384

COR

-

KOP

So dat hi viel
metten

valle<n>

(KOP),COR
COR

8385

KOP

al
.iij. warf in onmacht

met

alle
alle<n>

(KOP),COR
COR

valle

onmacht e

onmachte
]t
dichtgelopen.
8393

Dat ] t dichtgelopen.

W
8373 Nochtan dat: ‘alhoewel’. 8377 Dat... noet: ‘dat hij een arts nodig had’. 8382
bleven: ‘blijven steken’. 8383 Yser ende hout: ‘de ijzeren punt en (een gedeelte van)
de lans’. 8384-85 So... allen: ‘zodat hij na zijn val drie maal het bewustzijn geheel
verloor’. 8387 Alse... waen: ‘alsof hij werkelijk nergens last van had’. 8388 toech:
‘trok’. 8390 onmach: gebruikelijker is onmacht; emmertoe: ‘nog altijd’. 8391
ontwapendem thoeft: ‘deed zijn helm af’. 8392 gesteken: ‘gestompt’. 8393 Dat:
‘zodat’.
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+

8396

8400

8404

8408

8412

Ende lach in onmacht al in een,
Dat hi bat doet dan levende sceen.
+
+
Sornahan kinde wel mede
Datet ware grote quaethede
Sloegh hine also doet,
+
So dat hi sine cnapen ontboet
Ende deden ontwapennen daer.
+
+
Hi dede sinen ersatre comen daer naer
Ende vragede hem van desen
Ocht hi soude moegen genesen.
+
Hi besach sine wonden thant,
Die hi lelijc ende vreselijc vant,
+
Ende hi dede hem ute bede
Dat dyser ende dat hout mede.
Ende Sornahan seide: ‘Ic bidde u,
Ocht gi moeget dat gine geneest nu,
+
Bedi ic weet wel ende hebbe verstaen
+
Dat hi goet ridder es sonder waen.
Het ware scade storve hi
Bi fauten van helpen, dunket mi.’
+
Die meester sprac: ‘Na dat gijt gebiet,

+

F. 23R,a

+

ende
8395

+

+

al

+

ende
8400

+

+

ende

+

8405

+

went
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+

+

ende

P/G
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KOP
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8400

COR

Sloeg h
hinc

KOP

Ende

COR

KOP
COR

8414

dede

[ hem ]

dede<n>

-

ontwapennen
daer

gine geneest ] in hs aaneengeschreven.

8409
8413

-

Bi fauten van

h| u |lpen dunket mi
h

e

lpen

gebiet ] punt van corrector na het woord
als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
vóór vs. 8474 (kol. b).

W
8394 Ende: ‘maar’; al in een: ‘geheel’. 8395 Dat: ‘zodat’; bat: ‘meer’. 8396 kinde:
‘wist’, ‘besefte’. 8397 quaethede: ‘wandaad’, ‘misdaad’. 8398 Sloegh: gebruikelijker
is sloech (vgl. Van Loey I, par. 61). 8400 deden: dede + hem; het enclitische ‘hem’
kan zowel verwijzen naar S. als naar G., maar de laatste lijkt bedoeld. 8402 van
desen: d.i. Gurrees (of is ‘hierover’ bedoeld?). 8405 Die... vant: ‘die er lelijk en
gevaarlijk (of: verschrikkelijk) uitzagen’. 8407 dyser ende dat hout: vgl. vs. 8383
(Dat dyser: lees Dat yser). 8410 hebbe verstaen: ‘heb ondervonden’. 8412 Het ware
scade: ‘het zou jammer zijn’. 8413 Bi fauten van: ‘door gebrek aan’.
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Hine sal bi fauten van helpen sterven niet,
8416 Want ic willich te done ben+
Mine macht om te genesene hen.
+
Ic hope dat hi wesen sal
Binnen ere maent genesen al.’
8420 + Sornahan hieten daer ter steden
+
Te sinen torre in prisone leden.
+
Hi wille hem al doen leveren daer
Dat hem nuttelic es ende orbaer.
8424 + Als sine wonden wel waren besien,
Hi was in prisone geleidt na dien,
+
Daer Agraveyn sijn broeder lach tier stonde.
Hine mochte niet spreken metten monde,
8428 Sine pine was so swaer.
Agraveyn ne kinnets niet daer,
Bedi datmen niet claer ne sach
+
In die vangnesse daer hi in lach.
+
8432 Des ander daeges alse waren
Sine wonden vermaect sonder sparen,
Ondede sine oegen die here
Ende hi sprac wenende sere:
8436 ‘Ay Here God, waer bem ic nu?’+
+
Agraveyen seide: ‘Here, ic segt u.

+

8415

+

ende

+

ende
8420
+
mer
+

+

ende

+
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+

8430
mer
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+
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+
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<

COR

metten monde ] in hs
aaneengeschreven.

8427

8437

>

Agraueyen

KOP
COR

ende

ic segt v
→seide
here→

here ] punt
van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
8497 (kol.
b).

W
8416-17 Want... macht: ‘want ik wil graag doen wat in mijn vermogen ligt’. 8417
hen: ‘hem’ (vgl. voor deze vorm Van Loey I, par. 28d; gebruikelijk is het rijmpaar
bem:hem). 8420 hieten: ‘gaf opdracht om hem’. 8421 torre: ‘kasteel’; leden: ‘te
brengen’. 8422 al doen leveren: ‘voorzien van alles’. 8423 Dat... orbaer: ‘dat nuttig
en voordelig voor hem is’. 8424 besien: ‘verzorgd’. 8426 lach: ‘gevangen zat’. 8429
ne kinnets niet: ‘herkende hem niet’. 8430 claer: ‘duidelijk’, ‘goed’ (vanwege het
gebrek aan licht). 8433 vermaect sonder sparen: ‘grondig verschoond’. 8434 Ondede
[...] die here: ‘opende de heer (G.)’.

T
8426 Agravein is na het verloren gevecht tegen Sornahan gevangengezet. Vgl. vs.
6066-67.
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8440

8444

8448

8452

8456

Gi sijt in vangnessen, maer
Ine weet in wat steden noch waer.’
+
Agraveyn sprac: ‘Here, wanen siedi?’
+
Gurrees antworde ende seide dat hi
Van des conincs Arturs hove quame
Ende dat Gurrees was sine name.
+
Als Agraveyn dat verstont,
Hi wart sere wenende te dier stont
+
Ende seide: ‘Lieve broeder, siedi daer?’
+
‘Wie siedi,’ sprac Gurrees daer naer,
‘Die segt dat ic u broeder si?’
+
Doe antworde die ridder vri:
‘Ic bem Agraveyn ende hebbe gewesen
+
Meer dan VII weken in desen
Kerker daer wi in sijn gevaen.’
Ende hi telde sinen broeder saen
+
Hoe hi was gevaen ende gewont
Ende hoe dat hi over lange stont
+
Doet hadde geweest, maer
Dat des heren nichte quam daer

+

ende
8440

+

+

ende

+

8445
here

+

+

ende

+
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+
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noch ] de kopiist
wijzigde m in n door
de laatste poot van
de m te
expungeren.
8450

KOP
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COR
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KOP

KOP
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KOP

COR

maer
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COR
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Kerker

COR

8456

ende hebbe
gewesen

Jc bem
agraueyn

Dat

[ dat ]

des heren
nichte quam
daer

-

W
8440 wanen siedi: ‘waar komt u vandaan’. 8445 wart sere wenende: ‘begon
ontzettend te huilen’. 8449 ridder vri: ‘edele ridder’. 8453 telde: ‘vertelde’. 8455 over
lange stont: ‘al lang’. 8456-57 maer Dat: ‘als niet’.

T
8451 De tijdaanduiding is in overeenstemming met eerdere gegevens. Het opschrift
staat er volgens de dwerg zo'n vijftien dagen (vs. 8358) en is ongeveer een maand
na Agraveins nederlaag geplaatst (vs. 6068-88). Het Oudfrans (M IV, LXXI, 68; S V,
p. 34, r. 35) vermeldt dezelfde tijdaanduiding.
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8460

8464

8468

8472

8476

8480

8484

Vanden irsten dage dat hi daer was,
Die hem sine wonden genas.
+
‘Noit haddic anders hulpe negene
+
Dan vander joncfrouwen allene.’
+
Si gingen wenen onder hem beden.
+
Sine waenden nembermeer sceden
Vander vangnessen daer si in waren.
+
Alsi waren in dit mesbaren
+
Horden si datmen die dore ontdede
Vander vangnessen te dier stede.
+
Agravein sprac: ‘Mijn joncfrouwe coemt nu.
Ay lieve broeder, nu biddic u
Dat gi haer danket sonder waen
+
Van vele goets dat si mi heeft gedaen
Hier liggende in dit prisoen.’
+
Hi seide hi sout gerne doen.
+
Mettien quam die joncfrouwe daer inne,
Die hovesch ende vroet was van sinne.
+
Agraveyn stont op na desen
Ende hietse wellecome wesen.
+
Daer na, alse spreken mochte Gurrees,
Dancti der joncfrouwen des
Dat si sinen broeder dede
+
Menich goet ende hoveschede.
Ende alsi wart geware das
Dattie gene Gurrees was,
Si dede hem herde blidelike
Al die feeste van erderike
+
Ende si sprac tote Gurrees daer naer:

+

ende
8460
+
ende
+
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+

+

ende
8465

+

+

ende

+
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+
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+

+
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+

ende

+
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+

8485

P/G

8460

haddic ] boven de h een lusje.

8471

heeft gedaen ] in hs aaneengeschreven.

W
8458 Vanden: ‘vanaf de’. 8460 Noit... negene: ‘nooit had ik enige hulp van iemand
anders’. 8462 onder hem beden: ‘samen’. 8463-64 waenden... vangnessen:
‘meenden de gevangenis nooit meer te kunnen verlaten’. 8465 Alsi... mesbaren:
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‘terwijl zij zo jammerden’. 8466 ontdede: ‘opende’. 8471 Van... gedaen: ‘voor de
uitstekende wijze waarop zij mij heeft verzorgd’. 8472 Hier... prisoen: te verbinden
met mi (vs. 8471). 8475 Die... sinne: ‘die hoofs en verstandig was’. 8480-81 Dat...
hoveschede: ‘dat zij zijn broer zo goed had verzorgd en zo welwillend had behandeld’.
8482 wart geware: ‘vernam’. 8484-85 Si... erderike: ‘onthaalde zij hem verheugd op
een zeer feestelijke wijze’.
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‘Here, weet dat wel over waer:
8488 Al tgoet dat hem hier es gesciet
Dat ne dedic om el niet
Dan doer uwen wille, here Gurrees.
+
+
Gi daet mi, dat niet lanc ne es,
8492 Daer ic was geport in ene vart
Te varne te Arturs hove wart.
Het es alse luttel als een jaer
Dat gi quaemt gereden daer
8496 Een ridder mi hadde gevaen+
Inden bosch van Karlioen sonder waen
Ende mijns ondancs wech vorde mi.
Here, alse gi dat saeget, ghi
8500 Bescuddet mi hovesschelike
+
Bi ure prouetsen ende stoutelike.
Gi vocht jegen hem so lange stont
Dat gine onder daet ende verwont
8504 Ende verlosset mi bi desen
Van scanden die mi gesciet souden wesen.

+
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+

+
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+
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vóór vs.
8566 (kol.
c).
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W
8487 over waer: ‘voor zeker’. 8488 hem: d.i. Agravein. 8489-90 om... wille: ‘om niets
anders dan om u’. 8491 Gi... es: ‘u bewees mij, nog niet zo lang geleden, een dienst’
(vert. overeenkomstig MNW 2, 267 bij 3, waarbij wordt aangenomen dat doget is
weggelaten. Te overwegen valt dat dat verwijst naar tgoet in vs. 8488 en dat na dat
een komma moet worden geplaatst: ‘u deed dat (goede), niet lang geleden, voor
mij’). 8492 Daer... vart: ‘toen ik op weg was’. 8493 Te: ‘om te’. 8494 alse... jaer: ‘niet
langer dan een jaar geleden’. 8498 mijns ondancs: ‘tegen mijn wil’. 8500 Bescuddet:
‘beschermde’. 8501 prouetsen: ‘dapperheid’; stoutelike: ‘moedig’ (te verbinden met
Bescuddet mi in vs. 8500). 8503 onder daet: ‘overwon’; verwont: ‘verwondde’.
8504-05 Ende... wesen: ‘en (u) behoedde mij daardoor voor de schande die mij zou
zijn overkomen’.

T
8491-8505 Dit voorval is niet eerder in de roman beschreven. 8497 Karlioen
(Oudfrans: Karlion) is één van de burchten waar Artur hof houdt.

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

365
+

8508

8512

8516

8520

8524

8528

Om dese doeget, dat seggic u,
Hebbic uwen broeder geholpen nu
Met al mire mogenthede
Ende ic sal u helpen mede
Metten besten dat ic mach, here.
+
Nu en mestroest u niet sere.
Weet wel, wardi genesen ic soude
Pine daer toe doen menichfoude
Ocht ic soude u helpen dat gi
+
Uter vangnessen sout comen vri
+
Ende laetent om minen oem niet,
+
Om gene dinc, wat soes gesciet.
+
Ic doe u seker van desen:
Also lange alse gi hier sult wesen,
Men sal u doen bede nacht ende dach
+
Al dat goet datmen doen mach
Enen ridder die gevaen es.’
Si dancten hare sere des.
Aldus vonden an die joncfrouwe
Dese II gebroedere grote trouwe
+
Ende hulpe in haerre swaerre noet,
Daer si of hadden confort groet.
Si waren blide van diere sake
Ende si waren wel te gemake

+
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+
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+
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soude ] punt van corrector na het woord
als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
vóór vs. 8573 (kol. c).
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menic<h>foude

KOP

8514

KOP

v

COR

hulpe ] na de e schreef de kopiist het
begin van een volgende letter (n) af.

8526

8527

helpen dat gi

Ocht ic soude

KOP
COR

Daer si

hadde
→of→

confort groet

hadde<n>

W
8506 doeget: ‘goede daad’. 8508 Met... mogenthede: ‘uit alle macht’, ‘zo goed ik
kon’. 8510 Metten... mach: ‘zo goed als ik kan’. 8511 Nu... sere: ‘wees nu niet
wanhopig’. 8513-14 Pine... helpen: ‘mij er zeer voor inspannen om u te helpen’.
8514 dat: ‘zodat’. 8516 Ende... niet: ‘en ik zou er niet van afzien omwille van mijn
oom (Sornahan)’. 8517 Om... gesciet: ‘om geen enkele reden, wat er ook gebeurt’.
8518 Ic doe u seker: ‘ik verzeker u’. 8524-25 Aldus... gebroedere: ‘zo ondervonden
deze twee broers van de jonkvrouwe’. 8527 confort: ‘troost’. 8529 wel te gemake:
‘ruim voorzien’.
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366

8532

8536

8540

8544

8548

Van al dien dat hem goet dochte
+
Datmen eten of drinken mochte.
Ende ne haddem niet vernoyet
Die vangnesse ende vermoyet,
Si hadden gehadt in dien dagen
In die vangnessen daer si in laegen
+
Al dat gemac dat hebben mochte
Enich ridder waer dat hijt sochte.
+
Nu swiget davonture van desen
Ende salre af spreken alst tijt sal wesen
Ende sal van den avonturen tellen
+
Die Gariette gevellen.
Nu gewaget davonture das,
Alse Gariet gesceden was
Van minen here Waleweine,
Dat hi lange reet alleine,
+
So dat hi quam op enen dach
Tenen bossche diemen te hetene plach
Dat Geboemte in dat lant.
Daer quam in sijn gemoet thant
Ene joncfrouwe gereden op een part.

+

8530

+

8535

+

mer

+

8540

+

8545

P/G

8541

gevellen ] hs gouellen; evidente
verschrijving van de kopiist.

8542

Nu ] initiaal N, vier regels hoog, blauw,
rood penwerk.

8545

alleine ] onder a een inktvlek.

W
8530-31 Van... mochte: ‘van alles wat zij lekker vonden aan eten en drinken’. 8532
vernoyet: ‘mishaagd’. 8533 vermoyet: ‘gekweld’, ‘verveeld’. 8534-36 Si hadden
gehadt [...] Al dat gemac: ‘dan zouden zij voorzien zijn geweest van alles’. 8538
davonture: ‘het verhaal’; van desen: ‘hierover’. 8540 van... tellen: ‘de gebeurtenissen
beschrijven’. 8541 gevellen: ‘overkwamen’, ‘ten deel vielen’. 8542 gewaget:
‘vermeldt’. 8546 So dat: ‘totdat’. 8547 te hetene plach: ‘gewoonlijk noemde’. 8549-50
quam... gereden: ‘kwam hem een jonkvrouwe tegemoet gereden’.
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T
8541 Gariet, of gebruikelijker Gaheret (Oudfrans: Gaheriet), is de jongste zoon van
koning Lot en de broer van Walewein, Agravein en Gurrees. Hij behoort tot de ridders
die op zoek zijn naar Lanceloet (vgl. J Bk. II, vs. 1719). 8543-44 Vgl. J Bk. II, vs.
2918-23 en de samenvatting van het voorafgaande tekstgedeelte. 8546 De Lancelot
en prose vermeldt de tijd (a ore de vespres), maar duidt evenals de vertaling de dag
waarop deze ontmoeting plaatsvindt niet nader aan. Vgl. Inleiding, p. 99. 8548 De
naam van het bos (Oudfrans: Arbroie) komt verder in de roman niet voor.
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+

8552

8556

8560

8564

8568

8572

+

Hi groettese metter vart.
So dede si hem ende daer nare
Vragede si hem wie hi ware.
+
Hi seide dat hi van Arturs hove was.
‘Ghi sult mi danne wel berechten das
+
Dat ic vare soeken,’ sprac si.
‘Wien soecti danne?’ vragede hi.
Si seide dat si Lancelote sochte,
Dien si niet vinden ne mochte.
+
Hi sprac: ‘Ic en weet wat seggen des,
+
Sonder datmen seget dat hi doet es.
+
Daer omme sijn geporret nu
Wel XIII ridders, seggic u,
Om te wetene dat ware
Ende varne soeken harentare.’
+
+
Si sprac: ‘God hoedene vander doet,
Het ware jamer alte groet.’
Ende alsi dit hadde vernomen,
Si keerde den wech dien si was gecomen.
+
Gariet reet met hare
+
Ende hi vragede hare daer nare
Waer omme si Lancelote sochte.

+

+

ende
8550
+
al
+
ende
+

+

8555

+

ende
8560
+
ende
+

+

ende
8565

+

+

ende
8570

+

P/G

8552

COR

8557

KOP

ende daer
nare

So dede si
hem

KOP

al

<:>
Wien soecti vrage
danne

hi
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vrage de

COR

. ] punt zou ook bedoeld
kunnen zijn als
versscheiding t.o.v. vs.
8497 (kol. b).

8558

8563

Wel

KOP

x.
x.

COR

ridders
seggic v
iii

XIII ] punt
vóór het
getal
ontbreekt.
8566

[ H ]i sprac god
hoedene vander
doet

KOP

ende

COR

8569

KOP

COR

Si
keerde
den
wech

die

die<n>

S

i
comen

si was

ge

comen

keerde ]
na de
laatste
letter
expungeerde
de
kopiist
de eerste
poot van
een n
was
gecomen
] veel
ruimte
tussen
de
woorden
vanwege
een
scheur in
het
perkament.
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W
8555-56 Ghi... soeken: ‘u zult mij dan wel willen inlichten over hetgeen ik zoek’.
8561 Sonder: ‘behalve’. 8562 geporret: ‘uitgereden’. 8565 Ende... harentare: ‘en
om hem overal te gaan zoeken’. 8567 Het... groet: ‘dat (nl. L.'s dood) zou zeer te
betreuren zijn’.

T
8560-65 Vgl. de samenvatting van het voorafgaande tekstgedeelte.
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368
+

Si seide met droven gedochte:
‘Here, ic hebben gesocht, bedi
Haddicen vonden hi soude mi
8576 Te rechte houden wel ter curen+
Jegen enen van minen geburen,
Die mi niewinge met sire macht
Ontherft heeft ende met sire cracht.’
8580 Gaheret sprac: ‘Joncfrouwe, segget mi
+
Waer om hijt dede.’ Ende si sprac: ‘Dat si.
Here, nu hort die dinc algader.
Die here van Malinges was mijn vader.
8584 + Hine hadde niet meer kinder dan mi
Ende ere mire suster, die hi
+
Gaf binnen sinen live
Enen fellen ridder te wive,

+

ende

+

F. 23V,a

+

8580

+

ende

+

8585

P/G

8573

gedochte ] hs gedo chte; om scheur in
het perkament heengeschreven.

8574

gesocht bedi ] veel ruimte tussen de
woorden vanwege een scheur in het
perkament; onder o een naaigaatje.

8575

KOP

Haddic

COR

Haddic→en→

vonden hi soude mi
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soude mi ] veel
ruimte tussen de
woorden vanwege
een scheur in het
perkament.
8576

KOP

cure<n>

Jegen enen van
minen

gebure
gebure<n>

COR

8579

met sire cracht

Ontherft heeft

KOP

<.>

COR

8581

Waer

KOP

cure

<.>

COR

8577

wel ter

Te rechte
houden

KOP

hijt dede
→om→

COR

ende
si sprac
dat si
<.>
ende

8582

Here ] initiaal H, rood, drie regels hoog,
zwart penwerk.

8583

Die... vader ] vs. over twee regels
verdeeld; na malinges regelovergang.

8585

KOP

(KOP),COR

Ende ere mire
suster

die hi
<.>

W
8573 met droven gedochte: ‘bedroefd’. 8575 Haddicen vonden: ‘als ik hem had
gevonden’. 8575-76 mi Te rechte houden: lett. ‘mij in mijn rechten handhaven’, d.i.
‘voor mij opkomen’. 8576 wel ter curen: ‘buitengewoon goed’. 8577 geburen: ‘buren’.
8578 niewinge: ‘onlangs’. 8579 Ontherft heeft: ‘mijn erfland(en) ontnomen heeft’.
8581 Dat si: ‘dat zal gebeuren’, ‘dat zal ik doen’. 8582 algader: ‘geheel en al’,
‘volledig’. 8585 ere mire suster: ‘mijn enige zuster’. 8586 binnen sinen live: ‘tijdens
zijn leven’. 8587 fellen: ‘boosaardige’.

T
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8583 De vader van de jonkvrouwe was volgens het Oudfrans ook heer van de
Forteresce. Vgl. Inleiding, p. 101. Hij komt verder in de roman niet voor.
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8588 Ende mijn vader starf daer naer,
Des es leden een half jaer.
+
Ic was oyr van sinen goede.
+
+
Om dat mi dochte in minen moede
8592 Datmen hem meer ontsach dan mi
Ende hi mijn swager oc was, woudic dat hi
Die manscap ontfinge vanden lande.
+
Ic dede hem manscap doen thande
8596 Minen lieden van minen lande tuwaren,+
Dat si van mi sculdich te houdene waren.
+
Ic dedem mine rente ontfaen mede
Alsi quamen van elker stede.
8600 + Ic sprac daerna een huwelic te done,
+
Dat mi rieden mine barone,
An enen jonchere in dat lant,
+
Dat ic hem droech mijn goet in hant
8604 Dat mi hadde gelaeten mijn vader.

+

ende
ende
+
8590
+

+

ende
8595

+

+

ende

+

ende
8600

+

+

also

P/G

8593

Ende

KOP

÷nijn÷
swager

was

woudicdat
hi

<mjin>

KOP

hi

COR

oc

<.>

woudic
dat ] in
hs
aaneengeschreven.
8596

KOP

COR

Minen lieden
van

lande tuwaren
→minen→

tuwaren ] punt
van corrector
na het woord
als scheiding
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t.o.v. de
correctie.
minen ] punt
van corrector
na het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs. 8659
(kol. b).
8597

waren ] w dichtgelopen.

8598

mede ] punt van corrector na het woord
als versscheiding t.o.v. de correctie vóór
vs. 8661 (kol. b).

8599

quamen ] inktstipje na het woord wellicht
interpunctieteken.

W
8590 oyr: ‘erfgenaam’; goede: ‘bezittingen’. 8591 in minen moede: ‘bij mij zelf’. 8592
hem meer ontsach: ‘meer ontzag had voor hem’. 8594 Die... lande: ‘de hulde van
de leenmannen voor hun landgoederen zou ontvangen’. 8595-97 Ic... waren: (vrije
vert.) ‘ik liet hem huldigen als leenheer door hen die land van mij in leen hielden’.
8598 rente: ‘opbrengst van de lenen’ (afgedragen door de leenmannen). 8599 Alsi:
‘toen zij (nl. de leenmannen)’. 8600 Ic... done: ‘ik verklaarde daarna een huwelijk te
willen sluiten’. 8601 Dat... barone: ‘hetgeen mijn leenmannen mij aanraadden’. 8602
An: ‘met’. 8603 Dat... hant: ‘zodat ik mijn landgoederen in zijn handen overdroeg’.

T
8600 daerna is de vertaling van Avant ier. Vgl. Inleiding, p. 98.
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370
+

8608

8612

8616

8620

Ic seit oc minen swager algader
+
Dat ict gedaen hadde, mer als hijt verstoet,
Wart hi wel na al verwoet.
+
Hine antworde mi niet daer toe,
Mer hi verspiede den jonchere doe
Ende sloegen doet verradelike.
+
Daer na quam hi te mi cortelike
Ende sprac dat ic sotheit dede daer an
Dat ic anders mans goet gave enichgen man.
+
Ic seide: ‘Here, dat en mach niet sijn,
Ic en hebbe niemans goet gegeven dan dmijn.’
+
+
Hi vragede mi waer mijn lant ware
Ende ic seit hem daer nare.
‘Dat lant en wart u niet,’ sprac hi thant,
‘Vart elre soeken ander lant.
+
Wildi ocht ne wilt, ic sal dit nu mere
+
Houden, want ic bem daer af here.’

+

ende
8605

+

+

ende

+

8610

+

ende

+

ende
8615

+

+

ende
8620

+

P/G

8605

Jc seit

KOP

COR

ende

mine
oc

swager
algader

mine<n>
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minen ]
het is niet
uitgesloten
dat de
haal aan
de e als
het begin
van een
tilde van
de kopiist
moet
worden
beschouwd.
8606

Dat ict
gedaen
hadde

KOP

als hijt
verstoet
<:> →mer→

COR

mer ] punt
van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
8669 (kol.
b).
8609

8610

KOP

/Ende/ hi verspiede
den ionchere doe

COR

←mer←
Ende sloegen
doet

KOP

verradelike

(KOP),COR
an ] inktvlek na het woord.

8612
8613

verrade| n |like

Dat ic anders
mans goet

KOP

ga| f | enichgen
man
ga

COR

ue

man ] omlijnd
op volgende
regel onder
enichgen
geschreven.
8615

dan dmijn ] tilde van dan
en stok van d van dmijn
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lopen in elkaar over; in hs
aaneengeschreven.

W
8606 als hijt verstoet: ‘toen hij het hoorde’. 8607 wel na al verwoet: ‘bijna volstrekt
uitzinnig’ (door het huwelijk zou hij immers zijn positie als vertegenwoordiger van
de jonkvrouwe verliezen). 8608 Hine... toe: ‘hij zei mij niets daarover’. 8609 verspiede:
‘beloerde’, ‘ging de gangen na van’. 8611 Daer na [...] cortelike: ‘spoedig daarna’.
8613 enichgen man: ‘iemand’. 8614 mach: ‘kan’. 8615 gegeven: ‘weggegeven’;
dmijn: ‘het mijne’. 8618 en... niet: ‘zal u niet toebehoren’. 8619 elre: ‘ergens anders’.
8620 nu mere: ‘vanaf nu’. 8621 Houden: ‘in bezit houden’.
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371
+

Als hi mi sulke antworde gaf,
Ic beriet mi met minen vrienden daer af,
8624 + So dat mi riet een goet man
Dat icken dede dagen dan
+
Vor die vrouwe van Roestoc, daer dit lant
Af porrede, ende ic deedt thant.
8628 + Ic clagede alsic vor hare quam
Dat hi mi mijn lant met crachte nam.
+
Hi sprac hine hadde mi niet genomen,
+
Mar dat lant was hem gecomen
8632 Van minen vader, diet hem gaf
Als hi starf, ende hi woude wel daer af
Antworden in allen doene,
+
Ware enich ridder so coene,

+

ende

+

al

+

8625

+

ende

+

ende
8630

+

+

ja

P/G

8625

Dat icken

KOP
COR

d| a |ede

da| e |gen dan

dede

dagen

dagen ] n (tilde)
niet geheel
zeker.
8627

<.>

COR

8629

ende ic deedt
thant

Af porrede

KOP

KOP

Dat hi mi mijn lant
met

crachte/n/ nam
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crachte

COR

8631

Mar dat lant
was hem

KOP

comen
ge

COR

comen

Mar ]
ingesprongen
vanwege
scheur in het
perkament.
Van ] ingesprongen vanwege scheur in
het perkament.

8632

8633

KOP

COR

Als hi starf

ende hi
woude
<:>

/hem/ daer
af
→wel→

wel ] punt
van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
8696 (kol.
b).
Als ]
ingesprongen
vanwege
scheur in het
perkament.
8634

Antworden ] ingesprongen vanwege
scheur in het perkament.

8635

Ware ] ingesprongen vanwege scheur in
het perkament.

W
8623 beriet mi: ‘overlegde’. 8625 dagen: ‘dagvaarden’. 8626-27 daer... porrede:
‘van wie dit land afkomstig was’ (vgl. MNW 6, 580 bij 4, waar dit vs. als enige
bewijsplaats wordt geciteerd). Bedoeld is dat de jonkvrouwe haar land in leen hield
van de vrouwe van R., waardoor zij bij haar kan klagen. 8629 met crachte: ‘met
geweld’. 8630 niet: ‘niets’. 8631 was hem gecomen: ‘had hij gekregen’. 8634
Antworden... doene: lett. ‘zich in alle opzichten verantwoorden’, d.i. reageren (in
een gerechtelijk tweegevecht) op een aanklacht. 8635 coene: ‘vermetel’.
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T
8626 De vrouwe van Roestoc (Oudfrans: la dame de Roestoc) is een vaker optredend
personage in de roman. Zij is bijvoorbeeld al eens door Walewein tegen haar vijand
Segurades beschermd (vgl. de toelichting bij vs. 9358-61).
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8636 Die seggen woude dat anders ware.+
+
Als die ridders worden geware,
+
Van minen lande, dat hi doe
Emmer met campe woude dar toe,
8640 Sone waser geen so coene
+
Die hem onderwant van minen doene.
Ende als si mi dus gingen ave,
Ic bat datmen mi vorst gave
8644 XL dage: ic soude binnen dien
Soeken enen riddre met wien
+
Ic mi soude verweren daer af.
Ende als men mi die verste gaf,
8648 Ic pensede dat ic sonder sparen
Totes conincs Arturs hove soude varen
Ende soeken Lancelote al daer,
+
Bedi ic wiste wel over waer

+

8635
ende
+
F. 23V,b
+

+

8640

+

8645

+

8650

P/G

8636

KOP

COR

Die

segge

woude/n/ dat ware/n/
anders

segge<n>

woude

ware

Die seggen ]
veel ruimte
tussen de
woorden
vanwege
scheur in het
perkament.
Als die ] veel ruimte tussen de woorden
vanwege scheur in het perkament.

8637

8639

KOP

Emmer met
campe woude

toe
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dar

COR

verweren ] inktstipje na het woord geen
interpunctieteken, maar uiteinde van haal
aan de laatste e

8646

8647

KOP

Ende

al

COR

8649

al/sene/
s

mi
men

gaf

d i e
verst e
Tes conincs arturs
houe soude varen

KOP

COR

de[ n ]
verst

←to←

Tes

Totes ] to
mogelijkerwijs
bedoeld als
leesaanwijzing.

W
8636 dat: ‘dat het’. 8639 Emmer... toe: ‘zich beslist in een tweegevecht teweer wilde
stellen hiervoor (om zijn gelijk te halen)’. 8640 coene: ‘dapper’. 8641 Die... doene:
‘die mijn zaak verdedigde’. 8642 gingen ave: ‘afvielen’, ‘in de steek lieten’. 8643
vorst: ‘uitstel’. 8646 verweren: ‘verdedigen’. 8648 sonder sparen: ‘onmiddellijk’. 8649
Totes: ‘naar’. 8651 wel over waer: ‘zeer zeker’.

T
8643-46 De jonkvrouwe vraagt veertig dagen uitstel (een gebruikelijke termijn, die
onder meer wordt vermeld in de Wrake van Ragisel, ed.-Gerritsen, vs. 1449) om
een kampioen te zoeken. Het was gebruikelijk dat bij een gerechtelijk tweegevecht
de aanklager en/of beklaagde door een ander (een ridder) vertegenwoordigd werd.
Vgl. R.C. van Caenegem, Geschiedenis van het strafprocesrecht in Vlaanderen, p.
141-42.
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8652 Tirst dat hi mi kinde, hi soude
Met mi varen daer ic woude,
Bedi ic hebbe hem dienst gedaen
Die mi es ongeloent sonder waen,
8656 Mar na dien dat aldus es,+
Ic sal keren sere drove des
Ende sel tote minen swager varen.
+
Ic sal hem bidden sonder sparen
8660 Dat hi minen noet wille an scouwen
+
Ende als ere onterfder joncfrouwen
Mi wille geven mine lijfnere.’
Ende si wort wenende sere,
8664 + So dats ontfarmde Gariette
Ende dat hi se in talen sette

+

8655

+

ende

+

8660

+

al

P/G

8652

KOP

Tirst dat hi
mi kinde
<.>

COR

8653

KOP

KOP

daer ic
woude

Met mi
varen
<.>

COR

8658

hi soude

Ende

tote minen
swager
varen
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sel

COR

8659

COR

8660

Jc sal hem bidden
sonder sparen

KOP

ende
Dat hi minen
noet wille

KOP

→an→

COR

8661

scouwen

Als ere onterfder
ioncfrouwen

KOP

COR

←ende←

Ende ]
mogelijkerwijs
bedoeld als
leesaanwijzing.
8662

COR

8665

Wille geuen mine
lijfnere

KOP

←mi←

KOP

/So/ dat hi se in
talen sette

COR

←ende←

W
8652 Tirst... kinde: ‘dat zodra hij mij zou herkennen’. 8654-55 Bedi... ongeloent:
‘want ik heb hem een dienst bewezen, waarvoor ik (nog) niet beloond ben’. 8660
an scouwen: ‘in ogenschouw nemen’. 8661 onterfder joncfrouwen: ‘j. die van haar
landgoederen is beroofd’. 8662 Mi... lijfnere: ‘in mijn levensonderhoud wil voorzien’.
8664 So... Gariette: ‘zodat G. daardoor medelijden kreeg’. 8665 hi... sette: ‘hij haar
aansprak’.

T
8654-55 De goede dienst aan Lanceloet, waarover de jonkvrouwe hier spreekt,
wordt in de roman niet beschreven.
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374
+

8668

8672

8676

8680

Ende seide: ‘Joncfrouwe, hebbedi goede orconden
Van dat gi segt nu ten stonden?’
‘Jay ic, here, went mochtic vinden enen man
Die mi bescermen woude dan,
Ic soude vinden C man ende mere
+
Onder ridders ende vavasore, here,
Die alle haren eet souden doen des
Dat mine clage getrouwe es.’
+
Gaheret seide: ‘Sone dorredi
Genen andren riddre soeken dan mi.
+
+
Ic wille vor u den camp bestaen
Tigens uwen swager sonder waen.
Ende sijn also gerecht uwe saken
Alse gi segt, ic salne, wilt God, gelovich maken.’
+
Si seide: ‘Ay here, gi moet van desen
+
Van Gode gebenedijt wesen.
+
Nu hebbedi mi vertroest sere.
+
Ic sal gereet vinden, here,

+

8665

+

8670

+

ende

+

want
8675

+

+

ende
8680
+
here
+
ende
+

P/G

8666

KOP

COR

Ende seide

hebbedi
goede
orconden
→ioncfrouwe→
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Joncfrouwe
] punt van
corrector na
het woord
bedoeld als
onderdeel
van de
abbreviatuur
of als
versscheiding
t.o.v. vs.
8729 (kol.
c).
8668

Jay ic
here

KOP

<:>
→went→

COR

8677

8679

.i.

/Vor/ vwen swager
sonder waen

COR

→tigens→
Alse gi
segt

KOP

man

KOP

ic salne
<:>

COR

8681

mochtic
vinden

gelouich
maken
wilt
God

Van

KOP

go| e |de
gebenedijt
wesen
gode

COR

8683

Jc sal

KOP
COR

ende

vinden here

greet
g

e

reet

W
8666 orconden: ‘getuigenissen’. 8671 vavasore: ‘edelen’, ‘achterleenmannen’. 8672
haren... doen: ‘zouden zweren’. 8673 getrouwe: ‘oprecht’, ‘terecht’. 8674 dorredi:
‘hoeft u’. 8676 den camp bestaen: ‘het tweegevecht aanvaarden’. 8677 Tigens:
‘tegen’ (ongebruikelijke vorm, die in MNW 8, 157-58 niet wordt vermeld). 8678
gerecht: ‘rechtvaardig’. 8679 gelovich maken: ‘dwingen de strijd op te geven’, wat
impliceert: dwingen zijn ongelijk te erkennen. 8681 gebenedijt: ‘gezegend’. 8683
gereet: ‘bereid’.
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8684 CC mans die sullen sweren u
Dat mine clage es gerecht nu.’
+
‘Ic ne gere niet meer,’ seide hi,
Ende si antworde: ‘Danc hebdi.’
8688 Dus reden si te gadere onder hem tween,
Ende reden so verre al in een
Dat si vernachten in enen bosch ende si
+
Horden ene clocke luden daer bi.
8692 Si reden daer wart met haesten groet,
Want si hadden herbergens noet.
+
Si reden onverre te dien stonden
Dat si ene witte abdie vonden,
8696 Besloten met grachten ende met muren+
Jegen dieve, die daer waren tier uren
Inden bosch om hare gewin.
+
Gaheret riep ter porten in.
8700 Doe quamen II broedere dare
+
Om te wetene wie daer ware.
+
Als si saegen dat hi gewapent was
Wisten si wel die waerheit das
8704 Dat hi was een vanden ridders doe
Die wandelden, ende si spraken hem toe

+

8685

+

8690

+

ende

+

8695

+

ende

+

F. 23V,c
ende

+

P/G

8684

KOP

.CC.

man

KOP,COR

8690

KOP

COR

8700

die sullen
sweren v

man<s>
ende si

Dat si
vernachten in
enen bosch
<:>

Doe ] inktstip voor het woord.
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II ] hs ij. ; geen punt ter linkerzijde van
het cijfer.
8705

KOP

COR

ende si
spraken hem
toe

Die wandelden

<:>

W
8686 gere: ‘verlang’. 8689 al in een: ‘aan één stuk door’. 8690 Dat... bosch: ‘dat zij
in een bos door de nacht werden overvallen’. MNW 8, 2173 vermeldt dit vs. onder
de bet. ‘overnachten’ van vernachten (bij 1, 1; onder 1, 3 worden plaatsen geciteerd
waar het woord met ‘het’ als subject ‘nacht worden’ betekent), maar vgl. M IV, LXXII,
5: ‘tant qu'il lor anuite en la forest’ (ook S V, p. 37, r. 1-2). 8693 hadden... noet:
‘hadden behoefte aan onderdak’. 8695 Dat: ‘totdat’; witte abdie: ‘een abdij waarvan
de bewoners een wit ordekleed dragen’ (Cisterciënzers). 8696 Besloten: ‘omsloten’.
8698 gewin: ‘buit’. 8705 wandelden: ‘rondtrokken’.

T
8691 daer bi is de vertaling van a destre del chemin. Vgl. Inleiding, p. 95.
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+

8708

8712

8716

8720

Ende hietene willecome wesen
Ende oc die joncfrouwe tote desen.
Si ontfingen Gariette eerlike
Entie joncfrouwe diere gelike.
+
Si leidense in ene capelle daer naer
+
Ende ontwapenden den ridder daer.
Een broeder vandaer binnen quam daer toe,
Die de joncfrouwe kinnede doe
Ende seide: ‘Wel lieve nichte mijn,
Hier moetti ons wellecome sijn.’
+
Si sach op hem ende wart geware das
Dattie broeder haer oem was.
+
Hi hadde haerre moeder broeder gewesen,
Stout ende wert ridder vor desen.
Si helsedene ende weende mede.
+
+
Si hadde groete jamerhede.
+
Hi vragede hare wat zi daede.
+
Si teldet hem al bi staeden,

+

8705

+

ende
8710

+

+

8715

+

want

+

ende
8720
+
ende
+
ende
+

P/G

8707

Die ioncfrouwe tote
desen

KOP

COR

←ende oc←

joncfrouwe ] boven
c een inktvlek.
8708

KOP

Si ontfingen

eerlike
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→Gariette→

COR

8710

Si

KOP

ende

COR

8711

Ende

KOP

ontwapenden|
e|

broeder
KOP

/H/i sach op hem
ende wart geware
das

COR

←s← i
Si ] voor de S een vertikale
streep.

8720

Hi vragede
hare wat

KOP

COR

8723

vandaer
binnen
quam daer
toe

Een

COR

8722

daer

ontwapenden →den
ridder→

KOP

8716

in ene
capelle daer
naer

leiden s e

COR

8712

leidene

ende

COR

ende

daede

→zi→
Si

KOP

[ hi ]

tel| l |et hem staede
al bi
tel

d

et

staede<n>

W
8708 eerlike: ‘met eerbetoon’. 8711 ontwapenden den ridder: ‘hielpen de ridder uit
zijn wapenrusting’. 8713 kinnede: ‘herkende’. 8716 Si... hem: ‘zij richtte haar blik op
hem’. 8719 Stout ende wert: ‘dapper en voortreffelijk’. 8720 helsedene: ‘omhelsde
hem’. 8721 Si... jamerhede: ‘zij was diep bedroefd’. 8722 wat zi daede: ‘hoe het met
haar ging’. 8723 al bi staeden: ‘tot in de kleinste bijzonderheden’ (vgl. MNW 7,
1847-49 bij 4); lees staede i.v.m. het rijm.
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8724 Also alsmen hier te voren horen mochte,
Ende hoe si dien ridder brochte
+
Om te vechtene over hare.
+
Hi ginc toten ridder dar nare
8728 Ende seide: ‘Here, nu besiet,
Wie gi sijt des en weet ic niet,
Mar ic sege u, dat gi deser joncfrouwen
+
Hulpe hebt geloeft, bi mire trouwen,
8732 Dat en mochte omme gene getrouwer clage
Ridder vechten te genen dage.
+
Ic segge u getrouwelike daer an:
Het en es in die werelt so vroem man,
8736 Waer hi jegen mi in campe van desen,+
Hine moeste van mi verwonnen wesen
Binnen den dage ocht geslagen doet;
U recht es in dese sake so groet.

+

8725
ende

+

+

8730

+

ende

+

8735

P/G

8725

Ende hoe si

KOP

d

COR

KOP

Mar

dat gi
<.> →ic
sege v→

COR

8731

i

ridder brochte
en

weet ] eet dichtgelopen en daardoor
moeilijk leesbaar.

8729

8730

den

KOP

(KOP),COR

/hebt van/ deser
ioncfrouwen
-

Hulpe bebt geloeft trouwe
bi mire
trouwe<n>
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hebt ] hs bebt;
evidente
verschrijving van de
kopiist.
8732

→en
mochte→

COR

8733

omme
gene

Dat

KOP

KOP

COR

Ridder

getrouwe

clage

getrouwe r

/mochte/

vechten
tegenen dage

-

te genen ] in hs
aaneengeschreven.

W
8726 over: ‘voor’. 8728 besiet: ‘let op’. 8730-33 Mar... dage: ‘maar ik zeg (tegen) u,
omdat u deze jonkvrouwe hulp beloofd hebt, dat, op mijn woord van eer, een ridder
nooit voor een meer terechte zaak zou kunnen vechten’ (sege: gebruikelijker zijn
de vormen segge en secge, vgl. Van Loey I, par. 49). 8734 Ic... an: ‘ik zeg u de
oprechte waarheid’ (vgl. MNW 2, 1761 bij 1). 8735 vroem: ‘sterke’. 8737 van: ‘door’.
8738 Binnen den dage: ‘voor zonsondergang’ (vgl. toelichting).

T
8724 Deze wending tot de toehoorders komt ook voor in het Oudfrans. Vgl. Inleiding,
p. 116. Er wordt verwezen naar vs. 8583-8662. 8738 Binnen den dage verwijst naar
een regel van het strafprocesrecht m.b.t. het gerechtelijk tweegevecht: als de
beklaagde voor zonsondergang niet verslagen was, had hij de proef doorstaan en
zijn onschuld (of gelijk) bewezen. Vgl. R.C. van Caenegem, Geschiedenis van het
strafprocesrecht in Vlaanderen, p. 140.
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8740

8744

8748

8752

8756

+

Ic wille daer toe u sweren nochtan:
+
Ne waer ic niet begeven man,
Ic soude over mire nichten vechten
Ende hare claege in desen berechten
Ende els geen man die nu leeft
Ende omden besten casteel die heeft
+
Die coninc Artur ne liet ics niet nu.
+
Bi deser redenen, here, so seggic u
Dat gi vechten moecht sekerlike.’
+
Garehet antworde vriendelike:
‘Here, na dien dat aldus si,
+
Mine roke wiere come jegen mi.’
Des nachts waren si daer binnen
Wel gedient met groter minnen.
+
Sanderdages als hi hadde gehort
Messe quam die joncfrouwe vort
+
Ende si saeten op doe bede
Ende si ruemden die stede.

+

ende
8740

+

+

8745
ende

+

+

ende

+

8750

+

ende

+

8755

P/G

8741a

8741b

/Jc soude ouer mire
nichten vechten
nochtan/

(KOP),COR

-

KOP

/Ne waer ic niet
begeuen man/

(KOP),COR

-

die nu ] hs dien v

8744
8747

KOP

KOP

Bi deser
redenen
here

seggic v
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COR

8748

ende

→so→
÷h÷i vechten
moecht
sekerlike

Dat

KOP

<g>i

KOP

8754

COR

8755

Sanderdages
als hi

KOP

KOP

COR

ende

hadde/n/ gehort
hadde

Messe

quam die
ioncfrouwe
vort
<.>

W
8740 nochtan: ‘bovendien’. 8741 begeven man: ‘kloosterbroeder’, ‘geestelijke’. 8743
berechten: ‘bewijzen in het tweegevecht’ (vgl. MNW 1, 923 bij 16b). 8744 els geen
man: ‘niemand anders’ (d.w.z. niemand anders dan de oom van de jnkvr.). 8746
ne... niet: ‘zou ik er niet van afzien’. 8751 Mine roke: ‘laat het mij koud’. 8753 Wel...
minnen: ‘met grote hartelijkheid goed verzorgd’. 8754 hi: d.i. Gaheret. 8756 saeten
op: ‘stegen te paard’. 8757 ruemden: ‘verlieten’.

T
8756-57 De heilwens waarmee G. en de jonkvrouwe in de Oudfranse tekst afscheid
nemen van de kloosterlingen ontbreekt in de vertaling. Vgl. M IV, LXXII, 7 en S V, p.
37, r. 29 en Inleiding, p. 109.
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8760

8764

8768

8772

Si reden al dien dach
Ende dien andren die daer na gelach
Ende opten derden dach ter noenen
+
Quamen si ten pawelgoenen
+
Die Guinas helt al stille
Daer staende doer Waleweins wille,
Also alsmen hier voren las,
+
So dattie naen hem echter te gemoete was
+
Ende sprac Gaherette toe
Dat hi hem moeste quiten doe
Vander costumen diemen plach dare.
+
Hi vragede wat costumen dar ware.
+
Hi seide dat in genen tiden
+
Vremt ridder daer en mochte liden,
Hine moeste, eer hi over lede,
Joesteren daer te dier stede

+

8760
F. 24R,a

+

+

al
8765

+

+

ende
ende
+
8770
+

P/G

8764

Also

KOP

KOP,(COR)

8765

So dattie
naen hem

KOP

te gemoete
was

al

echter
Hi
[ dat ]
vragede
wat

KOP

COR

8770

-

KOP

COR

8769

alsmen hier
voren las

|l|

ende

costumen

dar

Hi seide

ware

dat/ten/

genen
tiden
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ende

COR

8771

KOP

dat
Vremt ridder
daer

mochte liden
en

COR

Hine ] onder e een inktvlek.

8772
8773

→in→

KOP

COR

Joesteren daer stede[ n ]
te dier
stede

W
8760 ter noenen: ‘'s middags’, ‘rond drie uur 's middags’. 8761 pawelgoenen: ‘tenten’.
8762-63 Die... wille: ‘die G. daar liet staan in afwachting van W.’. 8764 Also... las:
‘zoals eerder is verteld (voorgelezen)’ (vgl. MNW 4, 397). 8765 So... was: ‘zodat de
dwerg hen weer tegemoet kwam’. 8767-68 Dat... dare: ‘dat hij zich moest
onderwerpen aan de gewoonte die daar heerste’. 8770 in genen tiden: ‘nooit’. 8771
Vremt ridder: ‘een ridder die niet tot de eigen kring behoort’; liden: ‘passeren’. 8772
Hine... lede: ‘of hij moest voordat hij verder reed’. 8773 Joesteren: ‘strijden met de
lans’.

T
8760 ter noenen: deze tijdaanduiding lijkt door de vertaler uit rijmdwang te zijn
toegevoegd. Vgl. Inleiding, p. 64. 8764 Vgl. vs. 7774-7791.

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

380

8776

8780

8784

8788

8792

Jegen enen ridder vanden ghonen
Die laegen inden pawelgonen.
+
Ende hi, die was ten joesteerne
Gereet ende niet tonbeerne,
Antworde den naen daer nare
Dat hi woude dat hi daer ware
Daer hi jegen joesteren soude.
+
+
Die naen antworde boude:
+
‘Hi sal comen metter vart.’
+
Die naen ginc ten pawelgoene wart
Ende hi riep lude mettien:
‘Gi heren, coemt die joeste sien.’
+
+
Een ridder trac do uut metter vart
Ende trac te Gaherette wart
Sere ende wel gewapent, ende stac
Op hem dat sine glavie brac
Ende Garehet staken weder soe
+
Dat hi viel neder ter erden doe.
Daer mochtemen ten pawelgoene horen
Huwen, alsmen dede te voren,
Op hem die daer gevallen lach.
+
Die naen seide als hi dat sach:

+

8775

+

ende
8780
+
here
+
ende
+

+

ende
8785

+

+

8790

+

ende

P/G

8776

joesteerne ] hs ioesteer ne

8783

wart ] punt van corrector
na het woord als
versscheiding t.o.v. de
toevoeging vóór vs. 8845
(kol. b).

8786

COR

8788

KOP

vut metter
vart

Een ridder
trac

KOP

ende
Sere

→do→
ende wel
gewapent

ende
stac
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<:>

COR

8792

<.>

mochtemen ] hs moch
temen

W
8775 laegen: ‘verbleven’. 8776 hi: d.i. Gaheret. 8777 Gereet: ‘bereid’; ende niet
tonbeerne: ‘en zich er niet aan wilde onttrekken’. 8779 hi (2e keer): d.i. G.'s
tegenstander. 8781 boude: ‘kalm’, ‘onmiddellijk’. 8782 metter vart: ‘weldra’. 8785
joeste: ‘tweekamp’. 8786 trac do uut: lett. ‘ging toen uit’, d.i. ‘verscheen buiten de
tent’. 8787-88 trac [...] Sere: ‘reed snel’. 8789 glavie: ‘lans’. 8790 staken: ‘stak hem’;
weder: ‘op zijn beurt’. 8793 Huwen: ‘jouwen’. 8794 Op: ‘tegen’.

T
8793 Vgl. vs. 7737 en vs. 7756.
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8796 ‘Here, alse gi wilt mogedi varen.+
Gi hebt u wel gequijt tuwaren.’
‘Du suls te mi eer berechten,’ sprac Gaheret,
‘Twi hier dese pawelgoene sijn geset.’
8800 + Hi seide dat hijt gerne daede.
+
+
Doe vertellede hi it hem bi staeden
Dier gelike dat hi Sagramore
Hadde vertelt daer vore.
8804 + Alse Gaheret dit hadde verstaen,
Hi seide sciere toten naen:
+
‘Ganc seggen dinen here dat hi hier mede
Heeft bestaen te grote sothede
8808 Dat hi hier in desen pleine
Om te vechtene jegen Waleweine
Dese pawelgoene heeft geset.
+
Ganc sech hem,’ sprac Gaheret,

+

8795

+

ende
ende
+
8800
+

+

ende

+

8805

+

8810

P/G

8797

Gi hebt v wel

KOP

ge| p | ij | n | t
tuwaren
ge

COR

qu

ijt

gequijt ] boven
ijt een inktvlek.
8798

KOP

COR

Du suls

mi eer
berechten
sprac
gaheret
te
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Gaheret ]
punt van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs.
8860 (kol.
b).
8801

COR

8806

Doe
vertellede
hi

KOP

ende

KOP

COR

hem bi

staede

staede<n>

it
Ganc
seggen
dinen here
dat

hier mede

→hi→

hi ] punt van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
8868 (kol.
b).

W
8796 varen: ‘gaan’. 8797 Gi... tuwaren: ‘u hebt op voorbeeldige wijze aan de
verplichting voldaan’. 8798 te: ‘aan’; eer berechten: ‘eerst vertellen’. 8799 Twi:
‘waarom’. 8801 it: ‘het’ (vgl. voor deze vorm Van Loey I, par. 28h (hit, id) en MNW
2, 738 (it)); bi staeden: ‘omstandig’ (lees staede i.v.m. het rijm). 8805 sciere: ‘snel’.
8806 Ganc: ‘ga’. 8807 Heeft... sothede: ‘zeer dwaas heeft gehandeld’, ‘een grote
dwaasheid heeft ondernomen’. 8808 pleine: ‘plaats’, ‘open veld’. 8811 Ganc sech
hem: ‘ga hem vertellen’.

T
8798 Het is een telkens terugkerend verschijnsel dat dwergen getutoyeerd worden.
Vgl. ook vs. 5819, 7770. 8802-03 Vgl. vs. 7774-7791.
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8812 ‘Dat hi hier come proven hem
Jegen mi die de minste bem
Van C ridders ende L nu ter stonden
Die behoren ter Tafelronden,
8816 Ende mach hi verwinnen mi+
Dat ic in sire genaden si,
Ende en mach hi hem niet met stride
Jegen mi verweren nu te tide,
8820 Waer toe souddi hier in den pleine
+
Ontbeiden na minen here Waleweine?
Nu ganc dinen here dit vertellen
+
Ende en coemt hi oc niet, ic sal vellen
8824 Sijne pawelgoene ende bi desen.
+
Dat zel mere scande wezen.’
+
‘Bi mire trouwen,’ seide die naen,
‘Dese boetscap sal wel sijn gedaen,
8828 Mare ic ware u van desen
Dat tkeren beter hadde gewesen.’
‘Ne roke di, ganc sonder beide
+
Ende doe dat ic di seide.’

+

8815

+

8820

+

F. 24R,b

+

ende
8825

+

+

8830

P/G
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8812

Dat ] t dichtgelopen en
daardoor slecht leesbaar.

8818

stride ] punt van corrector
na het woord als
versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs.
8880 (kol. b).

8822

vertellen ] punt van
corrector na het woord als
versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs.
8884 (kol. b).

8823

Ende en
coemt hi

KOP

oc

COR

8824

8825

niet ic sal
vellen

KOP

Sijn

COR

Sijn

pawelgoene
e

<.>
-

KOP
COR

ende bi
desen

↓ende

dat zel mere
scande wezen↓

W
8812-13 Dat... mi: ‘dat hij zich hier moet komen meten met mij’. 8813 minste:
‘zwakste’. 8817 in... si: ‘aan hem zal zijn overgeleverd’. 8818 Ende: ‘maar’. 8821
Ontbeiden na: ‘wachten op’. 8823-25 ic... wezen: ‘dan zal ik zijn tenten om die reden
neerhalen. Dat zal schandelijker zijn’ (de vs. 8824-25 sluiten niet goed op elkaar
aan. Door ende in vs. 8824 weg te denken, ontstaat een aanvaardbare lezing, die
tevens rekening houdt met de leesaanwijzing van de corrector). 8828 ware: ‘verzeker’
(vgl. MNW 9, 1761 bij 11, 1). 8830 Ne roke di: ‘bekommer je er niet om’; sonder
beide: ‘onmiddellijk’.
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T
8814 In deze roman telt de Tafelronde een vast aantal leden, nl. 150 ridders.
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383
8832

8836

8840

8844

8848

8852

+

Hi ginc ende vant sinen here
Blide ende borderende sere
Om sinen geselle diere vel
Ende om dattie vremde ridder so wel
+
Joesteerde ende hi seide dat
Die gene VIII dage al in een bat
Datmen hem die irste joest gave
Ende hi so was gesteken ave.
+
Daer sat een ridder die seide doe:
+
+
‘Die ridders die wandelen emmertoe,
Si joesteren dicken ende vele.
Al sijn si vroeder van desen spele,
Nieman ne darf wonderen daer ave.’
‘En trouwen, het mach wel sijn,’ sprac die grave.
+
+
Die naen quam tot sinen here ende seide,
Daer si alle toe horden, sonder beide:
‘Here, gene ridder ontbiet u
Dat gi groete sotheit hebt bestaen nu
Dat gi ontbeidt in desen pleine
+
Om te vechten jegen Waleweine.
Mar gaet jegen hem vechten nu,

+

ende

+
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W
8833-34 ende... geselle: ‘en de spot drijvend met zijn kameraad’ (MNW 1, 1341 bij
2a vat Om op als ‘in gezelschap van’). 8834 diere: ‘die daar’. 8837 Die gene: d.i. de
ridder die verslagen is; al in een: ‘voortdurend’. 8838 die... gave: ‘zou toestaan als
eerste te strijden’. 8841 wandelen emmertoe: ‘altijd rondtrekken’. 8842 dicken: ‘vaak’.
8843 Al... spele: ‘als zij de kunst (van het tweegevecht) meer meester zijn (beter
onder de knie hebben)’. 8844 Nieman... ave: ‘hoeft niemand zich daarover te
verbazen’. 8847 sonder beide: ‘onmiddellijk’. 8848 gene ridder: ‘die ridder daar’;
ontbiet u: ‘deelt u mee’.
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384

8856

8860

8864

8868

8872

Die de minste es, ontbiedt hi u,
Van C ende L ridders nu ten stonden
Die behoren ter Tafelronden.
+
Ende mogedi verwinnen desen,
Hi sal in uwe genaden wesen.
Ende mach u verwinnen die goede man,
Wat sal mijn here Walewein hier dan?
+
Bi desen ontbied hi u nu
+
Dat hi wilt joesteren jegen u.
+
Ne coemdi niet, weet wel hi sal
Uwe pawelgoene neder werpen al;
Dit sal u meerre scande wesen.’
+
Die grave antworde te desen
+
Dat van groter herten ware die here
Ende prijsden meer dan hi dede ere.
Hi eyschede sine wapenne doe.
+
Daer sprongen thant cnapen toe,
Diene wapenden metter vart.
+
Hi sat te hant op sijn part
Ende liet op Gaherette lopen.
+
Gaheret ginc sijn ors nopen.

+
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W
8859 Wat... dan: (vrije vert.) ‘wat heeft heer W. hier dan (nog) te zoeken’. 8866 van
groter herten: ‘zeer moedig’ (vgl. MNW 3, 392 bij 2e). 8868 eyschede: ‘riep om’.
8872 Ende... lopen: ‘en reed op G. af’. 8873 ginc... nopen: ‘gaf zijn paard de sporen’.

T
8871 Guinas pakt een schild en een lans, zo vermeldt het Oudfrans. Vgl. Inleiding,
p. 82.
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+

8876

8880

8884

8888

8892

Si vergaderden also dat si staken
Elc anderen dattie speren braken
+
Ende si onderhorten hem bede
Met scilden ende met lichamen mede,
Dat si hem onderquetsten herde.
+
Die grave vloech van sinen perde,
+
So verdoeft dat hi niet ne sach
+
Noch en wiste weder het nacht was och dach.
+
Gaheret vor over met sinen perde.
Daer na beette hi ter erde.
+
Het dochtem scande sijn sonder waen
+
Soude hine tors bestaen
+
Dien hi ter erden liggen sach.
+
Doe ginc hi ten grave daer hi lach
Ende trac hem den helm af.
+
Daer na hi hem metten helme gaf
Enen swaren slach int tansichte,
+
Dat dat bloet uutspranc bedichte
Beide ten monde ende ter nesen.
Die grave bat genaden na desen
Ende sprac alse die hadde vrese groet:
‘Ay here, en slaet mi niet doet.
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W
8874 vergaderden: ‘troffen elkaar’. 8876 onderhorten hem: ‘botsten op elkaar’. 8878
Dat... herde: ‘zodat zij elkaar ernstig verwondden’. 8880 niet: ‘niets’ of ‘niet’ (hij zag
noch wist). 8881 weder [...] och: ‘of [...] of’. 8882 vor over: ‘reed voorbij’. 8885
Soude... bestaen: ‘als hij hem te paard zou aanvallen’. 8891 Dat: ‘zodat’; bedichte:
‘onophoudelijk’, ‘onstelpbaar’.

T
8883-86 G. geeft in het Oudfrans zijn paard aan de jonkvrouwe. Vgl. Inleiding, p.
81-82.
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8896

+

+

Neemt mijn swert,’ sprac hi tote hem,
‘Ic lie dat ic verwonnen bem.’
+
Gaheret nam sijn zwert ende seide:
‘Weetti wat gi doen moet sonder beide?
Ic wille dat gi morgen port metter vart
+
Ende vart te Waleweine wart
Ende als gi hem hebt gevonden
Dat gi u hem op geeft tien stonden
Van minen halven ende doet hem verstaen
Hoe die saken sijn vergaen
+
Ende werpt u in sine genaden
Van al uwen overdaeden.’
+
Hi dede hem dat sekeren toe.
Hi ginc te sinen perde doe
Ende woude wech varen sonder beide,
+
+
So dattie grave tot hem seide:
‘Here, die dorpernie ne suldi
Niet doen, mer gi sult tavont bliven met mi,
went Het es herbergens tijt nu mere.
Ende ne waens oc niet, lieve here,

+

+
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W
8897 lie: ‘erken’. 8899 sonder beide: ‘zonder uitstel’. 8900 port: ‘op weg gaat’. 8903
Dat... geeft: ‘(wil ik) dat u zich aan hem overgeeft’. 8904 Van minen halven: lett.
‘door mijn toedoen’, d.i. ‘uit mijn naam’; ende... verstaen: ‘en (dat u) hem vertelt’.
8906-07 Ende... overdaeden: ‘en (dat u) zich aan zijn genade overlevert vanwege
al uw wandaden’. 8908 sekeren: ‘zweren’. 8912 dorpernie: ‘smadelijke bejegening’,
‘onbeleefdheid’.

T
8900-08 De te verwachten ontmoeting tussen Gauvain/Walewein en Guinas wordt
in de roman niet beschreven.
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387
8916 Van mi dat ic u haete iet+
Van dat tusscen ons es gesciet.’
+
‘Ic ne bliver niet,’ antworde hi,
‘Het ne si datter joncfrouwen wille si.’
8920 + Doe batmen hare so vele das
+
Dat het hare wille was.
+
Daer was Gaheret wel ontfaen
Ende hem was eeren vele gedaen
8924 Van alden ridders diere waren doe.
+
Die grave sprac sinen ridders toe:
+
‘Gi heren allegader, ic bidde u
Dat gi desen ridder doet nu
8928 Feeste ende eere. U sal van dien
Al goet ende ere gescien,
Want hi een der bester ridder es
+
Van erderike, des sijt gewes.
+
8932 Ic bems blide dat ic verwonnen bem
Van also goeden ridder als ic kenne hem.’
Sijn gebod daeden minste ende meeste
Ende daeden hem alle ere ende feeste.
8936 + Hem was een bedde gemaect daer naer,+
Also rikelike ende openbaer
Alse ocht Arturs boef ware tien tide,
Ende der joncfrouwen een ob ander side.
8940 Des ander dages stont Gaheret op vroe
+
Ende dede sine gereide leggen doe
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+
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W
8917 Van... gesciet: ‘om hetgeen tussen ons is voorgevallen’. 8919 Het ne si: ‘tenzij’.
8924 Van: ‘door’. 8927 doet: ‘betoont’. 8933 Van: ‘door’; als... hem: ‘als ik weet dat
hij is’. 8934 minste ende meeste: ‘iedereen’ (van hoog tot laag). 8935 Ende daeden:
‘en (de minste ende meeste) betoonden’. 8936 Hem... naer: ‘er werd daarna een
bed voor hem opgemaakt’. 8937 openbaer: ‘mooi’. 8938 Arturs boef: ‘voor Artur’
(vgl. MNW 1, 744 bij 4). 8939 een: d.i. ‘een bed’. 8941 sine gereide leggen: ‘zijn
paard zadelen’.
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388

8944

8948

8952

8956

8960

Ende dede die joncfrouwe op staen,
Want hi riden woude saen.
Si saeten op hare perde
Ende reden herre verde.
+
+
Die grave gebrachtene een stuc daer
Met sinen lieden ende keerde daer naer.
+
Si reden so verre dat si quamen
Tere wegesceden ende vernamen
VI ridders al gewapent riden.
+
Ende die III leiden tien tiden
Enen ridder ongetamelike
Ende sloegen sere jamerlike.
+
Si hadden sine hande tien stonden
Hem op sinen rucge gebonden.
+
+
Die ander II ridders daer toe
Leiden ene joncfrouwe doe,
In hare himde al naect,
Sere drove ende mesmaect,
Ende sloegense alle eenparlike
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8944 saeten op hare perde: ‘stegen te paard’. 8945 herre verde: ‘hun weg’ (vgl.
voor herre de aant. bij vs. 7609). 8946 gebrachtene: ‘begeleidde hem (G.)’. 8949
wegesceden: ‘splitsing’. 8951 Ende... leiden: ‘en drie van hen voerden mee’. 8952
ongetamelike: ‘op onbehoorlijke wijze’ (vgl. MNW 5, 705, waar dit vs. als enige
bewijsplaats wordt geciteerd). 8956 II: lees III (vgl. toelichting). 8959 mesmaect:
‘diep ongelukkig’. 8960 eenparlike: ‘voortdurend’.

T
8944-45 In de vertaling ontbreekt de heilwens waarmee G. en de jonkvrouwe in het
Oudfrans afscheid nemen van hun gastheer. Vgl. Inleiding, p. 109. 8948 G. en de
jonkvrouwe gaan een bos in volgens het Oudfrans. Zie ook vs. 9000-9001. Vgl.
Inleiding, p. 95. 8956 Over het aantal belagers van de jonkvrouwe bestaat
onduidelijkheid in het Oudfrans. Terwijl vaststaat dat Brandalijs door drie ridders
wordt meegevoerd (vgl. vs. 9012-9039), vermelden sommige handschriften dat de
jonkvrouwe door vier personen wordt mishandeld en andere dat het om drie ridders
gaat. De grondtekst van de Middelnederlandse dichter bevatte dezelfde lezing als
de andere handschriften van de BN 122-groep: drie ridders (vgl. ook vs. 9107-13).
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389
+

Met dorninen roden ontfarmlike,
+
So dat si hare himde al roet sagen
Vanden bloeden vanden slaegen.
8964 Die ridder ne sprac een wort niet,
Mar die joncfrouwe hare mesliet
+
Sere ende riep: ‘Helpt mi, vrie
Edele maget Sinte Marie!’
8968 Ende die den ridder hilden tien tiden
Hilden ane der enere siden
Van den wege entie die joncfrouwe
+
Leidde, die dreef groeten rouwe,
8972 Reden an dander side al dare.
+
Als Garihet quam bet nare
Sach hi ende wart geware das
Dattie ridder ob ander side was,
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W
8961 dorninen roden: ‘geselroeden van doorntwijgen’; ontfarmlike: ‘deerniswekkend’.
8962 si: d.i. Gaheret en de jonkvrouwe die hij begeleidt. 8963 Vanden... slaegen:
‘van het bloeden door de slagen’. 8965 hare mesliet: ‘jammerde’. 8966 vrie:
‘voortreffelijke’. 8968 die: ‘degenen die’. 8969 Hilden ane: ‘volgden’. 8969-70 der...
wege: lett. ‘één kant van de weg’, d.i. één van de wegen na de splitsing. 8970 entie:
‘en degenen die’. 8971 Leidde: lees Leidden. 8973 bet nare: ‘dichterbij’. 8975 Dattie...
was: hoewel men dit vs. goed kan interpreteren als ‘dat de ridder zich aan de
overzijde bevond’ (het verst van G. verwijderd), is het naar alle waarschijnlijkheid
corrupt overgeleverd. Men leze iets als ‘Dattie ridder Brandalijs was’. Vgl. M IV, LXXII,
12: ‘si connoist que ce est Brandeliz’ (zie ook S V, p. 39, r. 35).

T
8975 Hier werd oorspronkelijk voor het eerst in Lanceloet vermeld dat ook Brandalijs
deel uitmaakt van de queeste naar Lanceloet. Hij behoort tot de ridders die bij het
samenstellen van de groep zoekers niet met name genoemd worden (vgl. J Bk. II,
vs. 1727-28).
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8976 Ende was een ridder vander Tafelronden+
Ende was een vander questen tien stonden,
Mar die joncfrouwe ne kindi niet.
+
Hi wart pensende als hi dit siet.
8980 + Hine weet wien irst helpen sonder waen.
+
Hi siet die joncfrouwe vor hem staen,
Die om helpe roept ende genaden.
+
Ne staet hi hare niet in staeden,
8984 Hi es onteert ende bescudt hi oc niet
Sinen geselle, dien hi siet
+
Smerte gedogen ende groten toren
Ende scande, hi es danne verloren,
8988 went Bedi die vander Tafelronden
Waren onderlinge gebonden
Bi trouwen ende bi sekerheden
+
Dat si souden in allen steden
8992 Elc andren helpen sonder ontbiden.
+
Hi sprac toter joncfrouwen tien tiden
Die met hem daer was gecomen: ‘Ic bidde u,
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W
8979 wart pensende: ‘verzonk in gepeins’; siet: ‘zag’ (presens historicum; vgl. ook
vs. 8980-92, die de overwegingen van G. in de tegenwoordige tijd weergeven). 8983
Ne... staeden: ‘als hij haar niet helpt’. 8984 ende: ‘maar’. 8986 gedogen: ‘verduren’;
toren: ‘leed’. 8987 hi: d.i. G. 8989 onderlinge gebonden: ‘tegenover elkaar verplicht’.
8990 Bi... sekerheden: ‘op hun woord van trouw en eer’. 8991 in allen steden: ‘overal’,
‘op elk moment’. 8992 sonder ontbiden: ‘zonder te talmen’.
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Joncfrouwe, dat gi mi segt nu
8996 In wat steden dat ic u vinden sal+
Als ic kere, hebbix geval.
+
Ic sal den ridder succureren
Dien ic sie doen so vele onneren.’
9000 + Si seide: ‘Here, gi sult mi een deel
+
Over den bosch vinden in enen casteel.’
+
‘Nu vart dan,’ sprac hi vriendelike,
‘Ende ontbeid mijns daer cortelike,
9004 Want ic u cortelike volgen sal
So ic irst mach, hebbix geval.’
+
Gaheret reet al dat hi mochte
Daer wart dat hem dochte
9008 Dat hi den ridder sach leden.
Hi hadde onlange gereden
Dat hi daer gherre wart geware
+
Die sinen geselle leidden dare.
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onnere<n>

KOP,(COR)

sie

COR

9000

KOP

Si

seide[ n ]

gi sult mi
een deel
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ende

COR

seide

9002

vriendelike ] onder n een
inktstip.

9006

Gaheret ] initiaal G, blauw,
vier regels hoog, rood
penwerk, representant in
linkermarge. Vanwege de
ruimte die deze initiaal
inneemt, is de laatste regel
van de vorige kolom
ongebruikt gebleven.

9007

KOP

COR

9011

KOP

COR

Daer wart

here

[ al ]

dat hem
dochte

Die sinen

geselle/n/
leidden dare
geselle

W
8996 In wat steden: ‘waar’. 8997 hebbix geval: ‘als het geluk mij gunstig gezind is’.
8998 succureren: ‘bijstaan’ (MNW 7, 2410 vermeldt dit vs. als enige bewijsplaats
voor deze vorm van secoreren). 9000-01 een deel Over: ‘een eindje voorbij’. 9003
ontbeid mijns: ‘wacht op mij’; cortelike: ‘een korte tijd’. 9004 cortelike: ‘spoedig’.
9005 So... mach: ‘zodra ik in de gelegenheid ben’. 9006 al dat hi mochte: ‘zo snel
hij kon’. 9008 sach leden: ‘weggevoerd zag worden’. 9009 onlange: ‘korte tijd’. 9010
Dat... geware: ‘toen hij hen daar zag’.

T
9009 G. achtervolgt zijn tegenstanders tot zij uit het bos zijn. Vgl. Inleiding, p. 95.
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9012

9016

9020

9024

9028

+

Hi riep op hem allen gemene.
Ende alsi sagen dat hi was allene,
Dochtem lieden dat hi daer mede
Dat hi hem volgede sotheit dede,
+
Mar si sinden tote hem enen
Om te wetene sijn menen,
Dien hi seide dat hi joeste sochte.
+
Hi antwordem hine mochte
Vander joesten niet falgieren
+
Ende sprac tote hem in deser manieren:
‘Ridder, wacht u jegen mi nu,
Want ic vrede ontsegge u.’
Ende hi porrede van sire steden
Ende quam op Garihette gereden
+
Ende heeften al so gesteken
Dat sijn scilt moeste breken.
+
Garihet stac den ridder weder so wel
Dat hi vanden orse doet vel

+

ende

+

9015

+

ende

+

9020

+

9025

+

ende

P/G

9012

ende

COR

9014

9015

KOP

o

KOP

p

KOP

Dochte/n/ lieden dat
hi daer mede

COR

Dochte<m>
Dat hi

volgede
sotheit dede
hem

COR

9026

o/m/ hem allen
gemene

Hi riep

KOP

Ende
heeften

so gesteken
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→al→

COR

9028

Garihet stac
den ridder

KOP

COR

ende

so wel
→weder→

weder ] punt
van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
9089 (kol.
c).

W
9012 Hi... gemene: ‘hij schreeuwde tegen hen allen’. 9014 Dochtem lieden: ‘meenden
zij’. 9015 hem: ‘hen’. 9017 sijn menen: ‘wat hij wilde’. 9018 hi: d.i. Gaheret; joeste
sochte: ‘wilde strijden’. 9019 Hi: d.i. de ridder. 9019-20 hine... falgieren: ‘dat hij zijn
zin zou hebben’, ‘dat hij er genoeg van kon krijgen’ (vgl. MNW 2, 774 bij b). 9022
wacht u jegen mi: ‘neem u in acht voor mij’. 9023 ic... u: ‘ik verklaar u tot vijand’.
9024 porrede: ‘reed weg’. 9027 sijn: d.i. Gaherets.

T
9026-29 In de vertaling zijn details (brekende lans, afgesneden keel) achterwege
gelaten. Vgl. Inleiding, p. 81.
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9032

9036

9040

9044

9048

Ende hi liet lopen metter vart
+
Altehant ten andren wart.
Die hem irst quam te gemoete
Stac hi metten spere so onsoete
Dat hi hem die slinke scoudre stac dure
Ende hi viel vanden orse tier ure.
+
+
Alse die derde hare mesfal siet,
Ne dar hi langer daer bliven niet,
Hine ginc vlien met haesten groet,
Alse die vrese hadde vander doet.
+
Garihet ne sette hem niet sere
+
Den ghenen te volgene vort mere.
+
Hi quam te Brandelise ende ontbant
Hem sine handen altehant.
Elc was anders doe sere blide
Ende sonderlinge Brandelijs tien tide.
+
+
Garihet bat Brandalise
Dat hi hem seide in welker wise
Datten die ridders hadden gevaen.
+
Brandalis antwordem saen:
+
‘Ic quam gisternavont gereden

+

9030

+

ende
9035

+

+

ende
9040
+
mer
+

+

ende
9045

+

+

ende
here

+

P/G

9032

KOP

Die hem irst quam te/n/ gemoete
te

COR

9033

KOP

COR

Stac hi metten
spere

onsoete
→so→
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so ] punt van
corrector na het
woord als
versscheiding
t.o.v. vs. 9094
(kol. c).
9035

Ende hi viel vanden vre[ n ]
orse tier

KOP

vre

COR

Alse ] e dichtgelopen.

9036
9047

Dat hi hem seide

KOP

/tien tide/
→in welker wise→

COR

wise ] punt van
corrector na het
woord als
versscheiding t.o.v.
vs. 9108 (kol. c).
9048

KOP

COR

Datten die
ridders

hadde

geuaen

hadde<n>

W
9030 liet lopen: ‘reed’. 9032 Die: ‘degene die’. 9033 onsoete: ‘hard’. 9034 slinke:
‘linker’. 9036 mesfal: ‘nederlaag’, ‘ongeluk’. 9037 dar: ‘durfde’ (pres. hist.) 9038
Hine... vlien: ‘maar hij vluchtte’. 9040 ne... sere: ‘had er weinig behoefte aan’, ‘maakte
weinig aanstalten’. 9041 vort mere: ‘verder’. 9044 Elc... blide: ‘zij verheugden zich
zeer in elkaars aanwezigheid’. 9045 sonderlinge: ‘in het bijzonder’. 9048 Datten:
‘dat hem’.
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+

9052

9056

9060

9064

9068

Niet verre van hier tere steden
Ende hadde gereden alden dach,
+
So dat ic II pawelgoene sach.
Ic reet daer wart gereet
Ende tirsten dat ic was gebeet,
+
Ic ginc in dat een pawelgoene thant,
Daer ic een twint niet in ne vant.
+
Ic ginc in tander, daer ic sach
Dat ene joncfrouwe op enen bedde lach,
Ende ic vragede hare also houde
+
Och si mi herbergen woude.
Si seide ja si, ende metter vart
Halp si mi dat ic ontwapent wart.
+
Alsic ontwapent was, ic ginc dare
Bider joncfrouwen sitten daer nare,
+
Die mi so scone wesen dochte
+
Dat icse van minnen versochte.
Si hadde een lief, antworde si,
Dat si niet en woude laeten dor mi.

+

9050

+

al

+

9055

+

mer

+

9060

+

ende

+

9065
F. 24V,c

+

P/G

9056

KOP

Jc ginc in dat
een

thant
→pawelgoene→

COR

pawelgoene ]
punt van
corrector na het
woord als
onderdeel van
abbreviatuur of
als
versscheiding
t.o.v. vs. 9117
(kol. c).
9057

KOP

Daer ic een
twint niet

ne vant
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in

COR

9062

KOP

KOP,COR

9069

KOP

COR

ende metter
vart

Si seide ia si
<.>

woude laeten
dor mi

Dat si niet
en

W
9053 So dat: ‘toen’; pawelgoene: ‘tenten’. 9054 gereet: ‘onmiddellijk’. 9055 gebeet:
‘afgestegen’. 9057 een twint niet: ‘niets’. 9060 also houde: ‘zonder omwegen’. 9062
ja si: ‘ja’, ‘ja, zij wilde mij onderdak verlenen’. 9063 Halp... wart: ‘hielp zij mij uit mijn
wapenrusting’. 9067 Dat... versochte: ‘dat ik om haar liefde vroeg’. 9069 laeten:
‘verlaten’; dor: ‘voor’.

T
9051 Het avontuur begon toen B. het bos uitkwam, aldus de Lancelot en prose. Vgl.
Inleiding, p. 95.
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395

9072

9076

9080

9084

9088

Als ic dat horde, ic bat
+
Har so vele dat si seide dat,
Al had sijs wille ende gedochte,
Dat sijs tien tiden niet doen ne mochte.
‘Bedi,’ si seide, ‘mijn amijs es
Inden bosch, sijt seker des,
+
Die cortelike in sal comen.’
+
Altehant hebben wi vernomen,
Eer hare tale inde nam,
Dattie ridder daer binnen quam
Die der joncfrouwen amijs was.
+
Ende alse hi wart geware das
Dat ic geseten was bi hare,
Hi seide hi soude mi al dare
Tehant doet slaen met sinen swerde
Ne gingic niet mire verde.
+
Ende hi was gewapent dat hi
Te overmoedeliker sprac jegen mi.
Ende ic wapende mi daer, doe
Ic en horde dreygen al soe.
+
Als ic mine wapene hadde an,
+
Ic seide ic ne sciede niet van dan

+

9070

+

9075
ende

+

+

9080

+

9085

+

ende
9090

+

P/G

9070

Als ic dat
horde

KOP

COR

9071

9074

KOP

| s |i bat

-

i

So vele

KOP

COR

/ende/

←har←

c

dat si seide
dat
<.>
Bedi si

sei| t | mijn
amijs es
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sei

COR

9088

Ende ic
wapende mi
daer

KOP

9089

KOP

COR

| t |oe

<.>

COR

Jc en

d

horde/n/
dreygen
horde

de

oe

soe
al

W
9070-71 ic... vele: ‘drong ik zo bij haar aan’. 9072 Al... gedochte: ‘zelfs als zij zou
willen’, ‘al had zij er zin in’. 9074 amijs: ‘geliefde’. 9076 cortelike: ‘spoedig’; in:
‘binnen’. 9078 Eer... nam: ‘voordat zij uitgesproken was’. 9085 Ne... verde: ‘als ik
niet vertrok’. 9086 dat: ‘zodat’. 9087 Te overmoedeliker: ‘des te arroganter’ (MNW
5, 2238 vermeldt geen bewijsplaats van overmoedelijc, maar dit wordt in het
Supplement (p. 244) gecorrigeerd). 9089 en: ‘hem’. 9091 van dan: ‘daar vandaan’
(dan vormvariant van danen).
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9092 Om sinen wille ende te dien tiden
Begonsten wi onderlinge te striden
Ende sloechen elc op andren slage groet,
+
So dat ic en int dinde sloech doet.
9096 + Ic dede do mine wapene af.+
+
Ic hadde groten honger die mi gaf
Groten lust teten ende gare
Ende ic dede die taflen rechten daer nare.
9100 + Na etene gingen wi slapen saen
+
Beide te gadere sonder waen
Ende sliepen toten dage toe,
+
So dat op mi quamen heden vroe,
9104 Eer ic vanden bedde mochte comen,
Des ridders mage, diet hadden vernomen
+
Hoet was gevaren ende onse doen,
+
So datter VI quamen int pawelgoen
9108 Daer ic lach ende sliep ende vingen mi

+

al
ende
+
9095
+
ende
+

+

ende
9100

+

+

al

+

9105
al

+

P/G

9092

KOP

Om sinen
wille
<:>
ende

COR

9093

KOP

Begonsten
wi
onderlinge

KOP

striden

te

COR

9094

te dien tiden

Ende

sloech

elc op
andren
slage groet
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sloech en

COR

9095

So dat ic

KOP

COR

→al→

int dinde [ te ]
sloech
en

doet

-

al ] punt
van
corrector
na het
woord,
waarvan
de
functie
onduidelijk
is.
9096

COR

9098

Jc dede

KOP

KOP

ende

do
Groten

COR

9099

KOP

COR

mine
wapene af

/honger/

teten| e |
ende gare

→lust→

teten

Ende

dede die
taflen
rechten daer
nare
ic

dede ] in
tweede d is
geknoeid;
waarschijnlijk
schreef de
kopiist eerst
een e af.

W
9092 Om... wille: ‘omwille van hem’. 9095 So... doet: ‘totdat ik hem tenslotte doodde’
(int dinde: lees int inde). 9098 gare: ‘lust’ (om te eten). 9099 dede... rechten: ‘liet de
tafels (voor de maaltijd) gereed maken’. 9101 Beide te gadere: ‘samen’. 9103 op
mi quamen: ‘mij overvielen’. 9105 Des ridders mage: ‘de verwanten van de ridder’.
9106 Hoet was gevaren: ‘wat er was gebeurd’; onse doen: ‘wat wij hadden gedaan’
(deze woorden zouden betrekking kunnen hebben op de handelwijze van B. en de
jonkvrouwe, maar het Oudfrans maakt aannemelijk dat hier verwezen wordt naar
het gevecht tussen B. en de ridder. Vgl. M IV, LXXII, 15: ‘Si avint hui, avant que ge
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fusse levez, que li parent au chevalier mort sorent la verité de la bataille qui entre
nos .II. avoit esté’ (ook S V, p. 41, r. 2-4). 9108 lach ende sliep: ‘lag te slapen’.
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9112

9116

9120

9124

Ende die joncfrouwe mede, die ghi
Saeget hoe si gevoert was,
+
Ende droegen over een das
Dat die III souden leiden mie
Ende die joncfrouwe die ander drie.’
Binnen dien dat si van deser saken
Onderlinge waren in spraken,
+
Sagen si comen an dene side
Gosengos van Strangeloet tien tide.
Met hem brachti die joncfrouwe
Die hi hadde gesien met groten rouwe
III ridders wech voren een lettel eer.
+
Nu was hare gemindert hare seer,
Wantse Gosengoes den ridders nam
Daer hi in hare gemoet quam.
+
Tirst dat si hem hadden ondersien,
Si hadden alle bliscap van dien
+
Ende seiden dat scone avonture
Hem vergaderde tier ure.

+

9110

+

9115

+

9120

+

ende

+

9125

P/G

9110

Saeget

KOP

hoe si geuoert
was
<.>

COR

9112

III ] hs iij. ; geen punt ter linkerzijde van
het cijfer.

9113

drie ] boven r een inktvlek.

9114

Binnen ] initiaal B, rood, drie regels hoog,
zwart penwerk.

9117

KOP

Gosen[ nes ] van
strangeloet tien

tide/n/
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COR

gos

tide

rouwe ] o superscript.

9119
9122

Gosen

KOP

COR

Wantse

gosen| n |oes den
ridders nam
gosen

g

oes

W
9110 gevoert was: ‘weggevoerd werd’. 9111 droegen over een: ‘besloten’. 9112
mie: ‘mij’, deze vorm komt vaak voor, vgl. Van Loey I, par. 26d. 9113 die ander drie:
subject. 9114 Binnen... si: ‘terwijl zij (G. en B.)’. 9116 an dene side: ‘terzijde van de
weg’ (vgl. M IV, LXXII, 16: en travers d'un chemin; ook S V, p. 41, r. 8-9). 9119 met
groten rouwe: ‘diep bedroefd’, heeft betrekking op de jonkvrouwe. 9121 seer: ‘leed’.
9122 nam: ‘ontnam’. 9123 Daer... quam: ‘toen hij hen (“haar”) ontmoette’. 9124 hem
hadden ondersien: ‘elkaar hadden gezien’. 9126 scone avonture: ‘een gelukkig
toeval’. 9127 Hem vergaderde: ‘hen samenbracht’.

T
9117 en 9122 Vgl. voor Gosengos en Gosengoes, wijzigingen van de corrector,
Inleiding, p. 69, n. 175. Deze ridder, die hier in Lanceloet voor het eerst optreedt,
maakt ook deel uit van de groep die op zoek is naar Lanceloet (vgl. ook vs.
9150-9151).
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9128

9132

9136

9140

9144

+

+

Die joncfrouwe, die sere mesmaect was,
Bat den ridders sere das
Dat sise dor Gode souden geleden
+
Niet verre vandaer tere steden
Daer si hare rusten mochte,
Want si hads noet als hem dochte.
Si seiden si souden varen met hare
Ende si leide die ridders dar nare
+
In ene valeye, daer si tien stonden
Enen tor nuwinge gemaect vonden.
+
Alsi binnen der porten quamen
Ende die van dar binnen vernamen
Dat hare vrouwe was mesmaect also,
+
Si warens drove ende onvro.
+
Die vrouwe bat also houde
Datmense te bedde helpen soude;
+
‘Ic bem so ziec dat ic van desen
Nemmermee ne wane genesen.’
+
Ende daer ane seide si al waer,
+
Sine leefder mar VI dage naer.

+

ende
F. 25R,a

+

+

9130

+

9135

+

ende

+

9140
ende

+

+

want

+

9145
want

+

P/G

geleden ] punt van corrector na het
woord als versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs. 9192 (kol. b).

9130

9135

KOP

COR

Ende si leide[
nse ]

dar nare
→die ridders→
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ridders ] punt
van corrector
na het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs. 9197
(kol. b).
9139

Ende die van

KOP

dar

COR

also ] punt van corrector na het woord
als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
vóór vs. 9202 (kol. b).

9140

9146

binnen
vernamen

KOP
COR

Ende daer ane

seide/n/ si al waer
seide

W
9128 die... was: ‘die zeer toegetakeld was’. 9130 dor Gode: ‘omwille van God’;
geleden: ‘brengen’. 9133 Want... noet: ‘want zij had er sterke behoefte aan’ (d.i. om
te rusten); als hem dochte: ‘zoals zij wel konden zien’. 9137 Enen... gemaect: ‘een
onlangs gebouwd kasteel’. 9139 vernamen: ‘zagen’. 9141 Si... onvro: ‘waren zij
daarover bedroefd en treurig’. 9142 also houde: ‘onmiddellijk’. 9145 Nemmermee:
‘nooit meer’. 9147 Sine... naer: ‘zij leefde daarna nog slechts zes dagen’.

T
9137 Het kasteel van de jonkvrouwe wordt in het Oudfrans nauwkeuriger beschreven.
Vgl. Inleiding, p. 95.
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9148

9152

9156

9160

9164

+

Alse die III gesellen dane scieden,
Gaheret vragede hem lieden
Ochter ieman heeft gehort niemaren
+
Van dien dat si soeken varen.
+
Si seiden neen si ende doe seide Brandalijs:
‘Ic en can geloven in gere wijs,
Ware Lanceloet noch levende man,
Dat hi iewerinc mochte wesen dan
+
In enich lant hoe verre het ware,
Wine hadden daer of gehort niemare.
+
Na dien dat wi niet hebben vernomen
Van hem ende wire niet toe en sijn gecomen,
+
Wanic sekerlike dat hi es doet.’
+
Garihet sprac: ‘Dat ware scade groet.
+
Het behoren nu ter stonden
Sulke XL ter Tafelronden,
Het ne soude van hem allen niet wesen
Also groete scaede alse van desen.

+

ende

+

9150
ende

+

+

9155

+

ende

+

so
9160
+
ende
+

P/G

9152

COR

ende

doe seide
brandalijs
<.>
ende

Wine ] vóór het woord een
inktstip.

9157

9159

Si seiden
neen si

KOP

KOP

/Sint
dat/

wi /hier/
toe

COR

←van
hem.←
ende

wi re
niet

comen

sijn
en

9163

XL ] hs xl. ; geen punt ter
linkerzijde van het cijfer.

9164

wesen ] punt van corrector
na het woord als

ge

comen
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versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs.
9226 (kol. b).

W
9148 scieden: ‘vertrokken’. 9150 niemaren: ‘nieuws’. 9151 Van... varen: ‘over degene
naar wie zij op zoek zijn (d.i. Lanceloet). 9153 in gere wijs: ‘volstrekt niet’. 9155
iewerinc: ‘ergens’. 9157 Wine... niemare: ‘of wij hadden er iets over gehoord’ (als
L. ergens zou zijn). 9159 ende... gecomen: ‘en wij het (nl. het nieuws over L.) niet
gekregen hebben’. 9161 scade: ‘verlies’. 9164 Het: d.i. het verlies.

T
9148 In het Oudfrans krijgt B. eerst een nieuwe wapenrusting voordat de ridders
vertrekken: ‘Lors aporta l'an a Brandeliz unes armes et il s'arma’ (M IV, LXXII, 17;
ook S V, p. 41, r. 23). 9150-51 Deze verzen brengen de Lanceloet-queeste in
herinnering, waar de drie ridders aan deelnemen. Vgl. ook de toelichting bij vs. 8975
en 9117-22.
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+

9168

9172

9176

9180

+

Wi moeten gedoegen alle gemeinlike
Al dat wille die Here van hemelrike.’
Si reden tegadere went dat si vernamen
Dat si tere wegesceden quamen.
Doe sprac Gaheret tote hem lieden
+
Dat goet ware dat si hem scieden,
+
Dat elc sinen wech name.
+
Oec seide hi dat hem bequame
Den rechten wech vort te varne doe,
Die ginc vort ten castele toe
+
Daer die joncfrouwe na hem ontbeet.
+
Als sine sach si ginc gereet
Jegen hem ende seide na desen
Dat hi moeste welgecomen wesen.
+
Die joncfrouwe vragede hem saen
+
Hoe die besichede was gedaen
Daer hi omme bleven ware.

+

mer
9165

+

+

9170
ende
+
ende
+

+

9175
ende

+

+

ende
9180

+

P/G

9166

COR

9168

Wi| e | moeten
gedoegen alle
gemeinlike

KOP

KOP

COR

mer

Wi

Si reden
tegadere

dat si
vernamen
went
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Si ] initiaal S,
blauw, drie
regels hoog,
rood
penwerk.

rechten ] eerste letter (naar
alle waarschijnlijkheid een
r) door vlek onleesbaar.

9174

9178

(KOP),COR
9179

<.>
Dat hi
moeste

KOP

wesen

Die ioncfrouwe /antworde/ hem
saen

KOP

COR

welcomen
wel ge comen

COR

9180

ende seide
na desen

Jegen hem

KOP

ende

→vragede→

vragede ] punt
van corrector
na het woord
als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs. 9242
(kol. b).

W
9166 Wi... gemeinlike: ‘wij moeten allen gezamenlijk lijdzaam ondergaan’. 9169
wegesceden: ‘viersprong’ (vgl. M IV, LXXII, 17 (ook S V, p. 41, r. 34): ‘quarrefor de
chemin’). 9171 hem scieden: ‘uiteengingen’. 9173 dat hem bequame: ‘dat het hem
behaagde’. 9174 Den rechten wech: ‘de weg rechtdoor’. 9176 na hem ontbeet: ‘op
hem wachtte’. 9177 gereet: ‘onmiddellijk’. 9178 Jegen hem: ‘naar hem toe’. 9181
Hoe... gedaen: ‘hoe de zaak was afgelopen’.

T
9166-67 In het Oudfrans spreekt Gosenain deze woorden uit (vgl. M IV, LXXII, 17 en
S V, p. 41, r. 32-33). Te overwegen valt dat de lezing van Lanceloet niet oorspronkelijk
is.
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401
Hi hadde bescudt, dat seidi hare,
9184 Den ridder al sonder waen.
‘Ay God,’ seit si, ‘hoe eist vergaen
+
Vander joncfrouwen die wi horden
So sere ropen in droven worden?’
9188 + Hi seide dat noit te gere ure
En gesciede also scone aventure
+
Ere joncfrouwen alse hare gevel,
+
‘Bedi, joncfrouwe, si was bescudt wel:
+
9192 Een onse geselle quam daer thant,
Diese hem nam als hise vant
In sulker noet als icse met u sach.
+
Wi reden te gadere heden alden dach.’
9196 + Si seide: ‘Het es te wonderne wel+
Dat desen tween also gevel.’
+
Dus reden si toten navonde toe.

+

9185

+

ende

+

F. 25R,b
9190
+
want
+

+

ende
ende
+
9195
+
al
+

P/G

9185

Ay god seit

KOP

/h/i hoe eist
vergaen
s

COR

9189

i

KOP

-

COR

↓also scone
auenture↓

COR

←en gesciede←
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gesciede also ] iede
is boven also
geschreven.
9190

Ere
ioncfrouwen

KOP

<.>

COR

9191

Bedi

KOP

si was
bescudt wel
→ioncfrouwe→

COR

9193

alse hare
geuel

Diese hem
nam

KOP

als hise vant
<.>

COR

nam als ]
punt tussen
deze
woorden
mogelijk
woordscheiding.
9195

Wi| e | reden te
gadere heden alden
dach

KOP

COR

ende

Wi

dach ] punt van
corrector na het
woord als
versscheiding t.o.v.
de leesaanwijzing
vóór vs. 9256 (kol.
c).

W
9183 bescudt: ‘bevrijd’. 9185-86 hoe... joncfrouwen: ‘hoe is het afgelopen met de
j.’. 9187 ropen... worden: ‘bedroefde uitroepen slaken’. 9189-90 En... gevel: ‘een
jonkvrouwe zoveel geluk had als zij’. 9193 Diese... vant: ‘die haar van hen (de
belagers) afnam toen hij haar zag’. 9196 te wonderne wel: ‘verbazingwekkend’.
9197 Dat... gevel: ‘dat het zo (goed) met deze twee afliep’. 9198 toten navonde:
lees toten avonde.

T
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9188-94 G. spreekt hier alleen over de gelukkige redding van de jonkvrouwe, niet
over haar naderende dood ten gevolge van de mishandeling. Hij vertrok immers
onmiddellijk nadat hij haar tot haar woning had begeleid (vgl. vs. 9148), terwijl zij,
zo vermeldt de verteller in vs. 9147, zes dagen later zal sterven.
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402
+

Si quamen in ene prayerie doe,
9200 Daer si vonden in dat groene
+
Geslaegen III pawelgoene.
+
Si voeren om herbergen daer,
Bedi het was den avonde naer.
9204 + Gaheret vant int tirste pawelgoen
Enen naen, die gereidde venisoen
+
Ten etene ende faysante toe;
Hi haester sere mede doe.
9208 + Gaheret bat om herberge desen
Ende die naen hietene welle come wesen
In manieren dat sijns heren wille si
+
Ende en eist niet zijn wille, dat hi
9212 Als hi coemt sal sciere
Wech varen, ende hi deet in diere maniere
Ende hi ontwapende hem daer naer.

+

ende

+

9200
ende

+

+

ende

+

9205

+

ende

+

9210

P/G

9202

COR

9205

Si

KOP

KOP

voe| r |

ende

voe

ren

Enen naen

die gereidde
venisoen
<.>

COR

9206

om
herbergen
daer

KOP

Tetene

COR

T

en

ende faysante
toe
etene
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faysante ]
onder t een
inktstip.
9209

KOP

Ende

hietene
welle come
wesen
→die naen→

COR

die naen ]
naen schuin
boven die
geschreven.
naen ] punt
van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
9269-70
(kol. c).
9211

KOP

COR

Ende en eist
niet

dat hi
→ziin wille→

wille ] punt
van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs.
9272 (kol.
c).
9212

KOP
COR

9213

KOP

COR

Als hi coemt /dat hi/

sal sciere

Wech varen
ende hi

d | o | et in
diere maniere
d

e

et

W
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9199 in ene prayerie: ‘op een open vlakte (grasveld)’. 9200-01 Daer... pawelgoene:
‘waar zij drie tenten aantroffen die op de weide waren geplaatst’. 9203 den avonde
naer: ‘bijna avond’. 9204 int tirste: lees int irste. 9205 Enen... venisoen: ‘een dwerg,
die wildbraad bereidde’. 9206 toe: ‘ook’. 9207 Hi... doe: ‘hij maakte er veel haast
mee’. 9210 In manieren dat: ‘op voorwaarde dat’; si: ‘zou zijn’. 9211 hi: d.i. Gaheret.
9212 hi: d.i. de ridder; sciere: ‘onmiddellijk’. 9213 hi... maniere: ‘hij (G.) ging daarmee
akkoord’.
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403
Herde cortelike so quam daer
9216 Een ridder herde zere gewapent wel,+
Die sceen hoverdich ende fel,
Ende met hem quamen mede
II joncfrouwen daer ter stede.
9220 Dene was sijn moeder ende dander was
+
Sijn suster, als ict las.
+
Tirst dat Gaheret vernam
Dattie ridder int pawelgoene quam,
9224 Hi stont op thant na desen
Ende hietene wellecome wesen.
+
+
Hine antworde hem niet sonder waen,
Mar hi sprac al dus toten naen:
9228 ‘Nu sech ende mac mi vroet des
Ochtu den ridder die hier es
Geherberget hebs tavont mere.’
+
+
Die naen antworde: ‘Jay ic, here.’
9232 + ‘Bi wies orlove?’ sprac die ridder fel.
+
Die naen antworde: ‘Ic waende wel
Dat u wille hadde geweest, here,
Anders ne haddict gedaen nemmere.’

+

9215

+

9220
ende

+

+

mer
9225

+

+

ende
9230
+
ende
+
ende
+

P/G

9215

KOP

Herde cortelike
<.>

COR

9216

KOP

KOP

→zere→

KOP
COR

dander was

Dene was sijn
moeder
<.>

COR

9227

gewapent wel

Een ridder
herde

COR

9220

so quam daer

Mar hi sprac

ende
dus toten naen

al
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W
9215 Herde cortelike: ‘kort hierna’. 9216 herde... wel: ‘volledig bewapend’. 9217
hoverdich ende fel: ‘trots en wreed’. 9228 mac... des: ‘licht mij erover in’ (mac als
vorm van maec komt verder niet voor in de Lancelotcompilatie). 9229 Ochtu: ‘of je’.
9230 tavont mere: ‘vanavond’. 9232 Bi wies orlove: ‘met wiens toestemming’; fel:
bijw. bij sprac (‘boos’) of bijv. nw. bij ridder (‘wrede’). 9235 nemmere: ‘in geen geval’.

T
9221 als ict las: vgl. voor deze verwijzing naar een ongespecificeerde bron Inleiding,
p. 67. 9229 Hier en in de volgende verzen tutoyeert de ridder zijn dwerg. Zie hiervoor
de toelichting bij vs. 8798, 7770, 5819.
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404
9236

9240

9244

9248

9252

+

+

Die ridder seide toten naen:
‘Du hevestet ter quader tijt gedaen.
+
Eer du mi sulste ontgaen wesen,
Dune herberges nembermee na desen
Ridder sonder dijns heren orlof,
+
Dine sal gedinken hier of,’
+
So dattie ridder, die was gram,
Den naen biden hoefde nam
Ende hiefne op vander erde
Ende staken neder so herde
+
Dats cleine gebrac, God weet,
Dat hem therte niet ne spleet
Ende hi in onmachte viel ter stede
Vander pinen die hi hem dede.
+
Dat sach Gaheret ende wiste saen
+
Dat hem tonwerden was gedaen.
+
Gaheret trac sijn swert doe
Ende sprac aldus den ridder toe:

+

ende
9235
+
ende
+

+

9240
al

+

+

9245

+

ende
F. 25R,c
+
ende
+

P/G

Die ridder ] in hs
aaneengeschreven.

9236

toten ] hs to ten
9237

KOP

Du

KOP

ter quader
tijt gedaen

heuest<et>

KOP,COR

9238

heuest

Eer du mi

suls

ontgaen
wesen
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ende

COR

9242

te
So dattie ridder die
was gram

KOP

COR

|ende|

COR

al
nam ] boven dit woord een
vervaagde horizontale
streep.

9243

9244

suls

Ende hiefne op erde[ n ]
vander

KOP

erde

COR

9248

Ende hi in

KOP

Dat

KOP

COR

viel ter stede

onmacht e

COR

9250

onmacht

ende

[ hi ]

sach
gaheret
ende wiste
s(..)n

-

saen ] het
woord is
grotendeels
verdwenen
doordat de
rechterbenedenhoek
van het blad
is
weggesneden.

W
9237 Du... gedaen: lett. ‘je hebt het op een slecht moment gedaan’, d.i. ‘je hebt
volkomen verkeerd gehandeld’. 9238 Eer... wesen: lett. ‘voordat je aan mij zult
ontkomen’, d.i. ‘als ik met je klaar ben’. 9240 Ridder: ‘een ridder’. 9241 Dine... of:
‘of je zult je dit (d.i. de reactie van zijn heer) herinneren’. 9245 staken neder: ‘kwakte
hem neer’ (vert. van Verdam, MNW 7, 2047). 9246 Dats cleine gebrac: ‘dat het
weinig scheelde’. 9427 spleet: ‘brak’. 9250 saen: ‘onmiddellijk’. 9251 Dat... gedaen:
‘dat dit te zijner schande gedaan was’.
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405

9256

9260

9264

9268

9272

9276

‘Here, gi hebt mi scande gedaen nu,
Dies ic noit en verboerde jegen u.’
+
+
Die ridder Gaherette antworde
Dat hijs niet ne micte van enen worde.
+
‘Ne doedi?’ sprac die goede man,
‘Also helpe mi God, gi sult gelden dan.’
+
Gaheret liep hem op na dien
+
Ende die riddre ginc vlien,
+
So dat Gaheret al gram
Den ridder ter vart gevolget quam
Ende sloech den ridder so haerde
Metten platten vanden swerde
+
Dattie ridder al verdoeft
Ter erden viel, des geloeft.
+
Gaheret spranc op hem saen
Ende seide hi souden doet slaen,
Hine beterde wel den naen
+
Dat hi hem hadde mesdaen.
+
Die ridder bat van anxten groet
Genaden, datmen nine sloege doet,
Want hi den naen betren woude
Alst Gaheret visieren soude.
+
+
Gaheret sciet van hem saen
Ende hiet hem dat hi daede jegen den naen

+

ende
9255
+
here
+

+

ende
9260
+
al
+

+

9265

+

ende

+

9270
ende

+

+

ende
9275

+

P/G

9264

KOP

Ende sloech den
ridder so

h

COR

9266

KOP

Dattie ridder al

KOP

a

erde

verdoef
verdoef<t>

COR

9271

h | o | erde

Dat hi hem

[ daer af ]

hadde
mesdaen
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-

COR

9277

KOP

COR

Ende hiet

dat hi daede
iegen den naen
→hem→

W
9255 Dies... u: ‘dat ik nooit aan u heb verdiend’, ‘waar ik het jegens u nooit naar
gemaakt heb’ (vgl. MNW 8, 1527). 9257 Dat... worde: ‘dat hij daar niets om gaf’.
9258 die goede man: d.i. Gaheret. 9259 gi sult gelden: ‘u zult ervoor boeten’. 9260
liep hem op: ‘viel hem aan’. 9261 ginc vlien: ‘vluchtte’. 9263 ter... quam: ‘snel
achtervolgde’. 9264 haerde: ‘hard’. 9265 platten: ‘platte kant’. 9270 Hine... naen:
‘tenzij hij de dwerg volledige genoegdoening verschafte voor (hetgeen)’. 9273 nine:
‘niet’. 9275 Alst... soude: ‘op de wijze die G. zou voorschrijven’. 9276 sciet van hem:
‘stapte van hem af’. 9277 hiet: ‘beval’; dat... naen: ‘dat hij tegenover de dwerg zó
zou handelen’.
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406

9280

9284

9288

9292

9296

9300

Dat hi hem vergeve zinen evlen moet.
+
Hi seide dat hijt gerne doet.
Hi ginc int pawelgoene na dat,
+
Daer die naen sere verdoeft sat.
Hi knielde vorden naen also houde
Ende bat dat hi hem vergeven soude
Dat hi jegen hem hadde mesdaen.
‘Ic salt gerne doen,’ sprac die naen,
+
‘Op sulke vorwarde dat gi
U hande nemmermee doet ane mi
Om quaet te doen tenichger ure
Ende dat gi van deser avonture
Die u nu bi mi es gesciet
+
Mi ne sult wanconnen niet.’
+
Hi sekerde den naen also.
+
Gaheret nam sine wapene doe
Ende seide toter joncfrouwe:
‘Sit op, want bi mire trouwe
+
Ic wille varen wat soes gesciet.
+
Ic en blive metten genen niet
Die mi heeft gedaen sulke scande.’
+
Die ridder quam tot hem thande
Ende seide: ‘Lieve here, genaden.
+
Verghevet mi mine mesdaeden
Die ic hebbe gedaen nu,
Bedi, here, ic was so erre op u.

+

ende

+

9280

+

9285

+

9290
ende
+
ende
+

+

9295
want

+

+

mer

+

9300

P/G

9278

KOP

COR

→hem→

| d |en eulen
moet
zin

en

Hi ] stip voor het woord.

9280
9288

vergeue

Dat hi

KOP

Om quaet

doen tenichger
vre
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te

COR

9295

KOP

Sit op
<.>

COR

9303

KOP

COR

want bi mire
trouwe

Bedi

ic was so erre
op v
here

W
9278 Dat... moet: ‘dat hij (de dwerg) hem zou vergeven’. 9282 also houde:
‘onmiddellijk’. 9287 U... mi: ‘mij nooit meer aanraakt’. 9288 tenichger ure: ‘ooit’. 9289
van: ‘om’; avonture: ‘gebeurtenis’. 9291 Mi... niet: ‘mij geen kwaad hart zult
toedragen’. 9292 sekerde: ‘beloofde’. 9295 Sit op: ‘stijg te paard’. 9296 wat soes
gesciet: ‘hoe dan ook’ (het is tevens mogelijk om, met J, deze woordgroep te
verbinden met vs. 9297). 9303 erre: ‘kwaad’.
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407
9304 Men sout mi lachtren te min
Die daer of kinde minen sin.
+
+
Gi hebt mi mesdaen vele mere
Heden dan gi wanet, lieve here.’
9308 + ‘Hoe mach dat sijn?’ seide hi,
+
‘Ic ne sach u noit (---)
‘Here m(------)
+
D(--------)
9312 (--------)
+
Ende als gire op quaemt gaende,
Gi bescudten vander noet
Ende sloecht mine II neven doet.
9316 + Ic was die derde, die vor u vloe.+
Hier bi wardic verstormt soe
Als ic te minen pawelgoene quam
Ende ic u dar in vernam.
9320 Ende ic en mochte minen sin niet dwingen,
+
Ine moeste mi erren bi dien dingen,
Ende bidde u dat gi niet ne belget nu, here,
Mar herberget met mi tavont mere.’

+

want
9305
+
ende
+
want
+

+

9310

+

F. 25V,a

+

ende
9315

+

+

9320

P/G

9307

Heden

KOP

(KOP),COR

dan gi
wanet
<.>
→lieue→

COR

Ic... -) ] de rechterbenedenhoek van het
blad is met tekstverlies weggesneden.

9309-12

9313

KOP

Ende

KOP

als| e | gire op
quaemt gaende
als

COR

9314

here

| S |i bescud| d /enen/
|en

vander noet
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COR

9318

KOP

(KOP),COR

←g←i
bescud
Als ic te

t

en
mine

pawelgoene
quam

mine<n>

W
9304-05 Men... sin: ‘men zou mijn gedrag minder afkeuren als men wist wat er in
mij omging’. 9306 mesdaen: ‘leed berokkend’. 9309 Ic... -): begrijp ‘ik heb u nooit
eerder gezien’. 9310-12 Here... -): de ridder herinnert G. aan de drie ridders die hij
eerder heeft gezien toen zij Brandalijs meevoerden (M IV, LXXII, 20 en S V, p. 43, r.
6-8). 9313 als... gaende: ‘toen u daar aanviel’. 9314 bescudten: ‘verloste hem’. 9316
vloe: ‘vluchtte’. 9317 verstormt: ‘woedend’. 9320 ic... dwingen: ‘ik kon mij niet
beheersen’. 9321 Ine... dingen: ‘maar ik maakte mij hierover kwaad’. 9322 gi...
belget: ‘u niet boos bent’.

T
9315-16 Vgl. vs. 9006-9039. In vs. 9032-35 wordt vermeld dat G. zijn tweede
tegenstander in de linkerschouder stak; over zijn dood wordt niet gesproken.
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408
9324

+

Hi seide: ‘Het ne mach niet wesen.’
Die ridder seide na desen:
+
‘Entrouwen, here, wat soes gesciet,
Gine sceedt tavont van henen niet.’
Ende hi ontgorde hem sijn swert
Ende dede die joncfrouwe beeten ter vart.
+
Hi was wel geherberget dien nacht,
+
Want si daeden al hare macht
Hem te diennen, die daer waren,
Ende die here boven hem allen tuwaren.
Des ander dages quam die ridder vroe
Ende leidde Gaheretten doe
+
Tere hermitage die daer bi was,
Daer hem der heremite messe las.
+
Die ridder beval te voren
Binnen dien dat si messe horen
Datmen teten gereidde saen
+
Ende alsi van messen quamen gegaen
Vonden sijt gereet ende si saten
Altehant neder ende aeten.

+

+

9328

9332

9336

9340

ende
mer
+
9325
+

+

ende
9330

+

+

9335

+

ende

+

9340

P/G

wesen ] punt van corrector na het woord
als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
vóór vs. 9387 (kol. b).

9324

9330

Hi was wel die
geherberget

KOP

ende

COR

9331

KOP

nacht

die<n>
/Ende/ si daeden al
hare macht
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←want←

COR

9332

KOP

Hem te

KOP

die daer
waren

dienne<n>

COR

9335

dienne

Ende leidde gaheret

doe

gaheret ten

COR

heremite ] onder de h een
inktstip.

9337

las ] hs has; evidente
verschrijving van de
kopiist.
9342

KOP

COR

ende si
saten

Vonden sijt
gereet
<.>

W
9326 Entrouwen: ‘waarlijk’. 9327 van henen: ‘van hier’. 9328 ontgorde... swert: ‘deed
hem zijn zwaard af’ (lees swart i.v.m. het rijm). 9329 beeten: ‘afstijgen’. 9331 si...
macht: ‘zij spanden zich tot het uiterste in’. 9332 die daer waren: bijzin bij si (vs.
9331). 9333 boven hem allen: ‘meer dan alle anderen’. 9336 hermitage: ‘hut van
een kluizenaar’; bi: ‘vlakbij’. 9337 messe las: ‘de mis opdroeg’. 9339-40 Binnen...
saen: ‘dat men eten zou klaarmaken terwijl zij de mis bijwoonden’.
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9344 Na etene sat Gaheret op sijn part
Ende voer danen metter vart.
+
Hi reet al dien dach
Ende den andren dire na lach
9348 Ende reden so verre te samen
Dat si inder vrouwen lant quamen
Van Roestoc II dage vordien
+
Dattie camp soude gescien.
9352 Alse Gaheret te hove quam
Ende die vrouwe dat vernam
Ende sine kinde, niemen hebbe das
Wonder dat si blide was.
9356 Si was so blide om dien here+
Dat alden lieden wonderde sere.
Dit dede si lude ende stille
Algader om Waleweins wille,
9360 Die over hare jegen Segurades
+
Vacht, alse hier voren gescreven es.
+
Als hi ontwapent was, si dede

+

9345

+

9350

+

9355

+

9360
ende

+

P/G

9352

Alse ] initiaal A, rood, drie
regels hoog, zwart
penwerk.

9354

hebbe ] aan laatste letter
een lusje, waarschijnlijk het
begin van een d
das ] woord is vanwege
plaatsgebrek op de
volgende regel
afgeschreven, omlijnd
onder hebbe.

9362

Als hi
ontwapent
was

KOP

COR

ende

si dede

<.>
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W
9345 Ende... vart: ‘en hij reed daar snel vandaan’. 9347 den... lach: ‘de volgende
(dag)’. 9348 reden: het subject (si: G. en de jonkvrouwe, vgl. vs. 9349) is hier
verzwegen, zie Stoett par. 5g. 9351 Dattie... gescien: ‘dat het tweegevecht zou
plaatsvinden’. 9354 sine kinde: ‘zij wist wie hij was’. 9354-55 niemen... was: ‘hoefde
niemand zich af te vragen of zij blij was’. 9357 Dat... sere: ‘dat een ieder zich er
zeer over verbaasde’. 9358 lude ende stille: ‘in alle opzichten’. 9360 over: ‘voor’.

T
9344-45 In de vertaling ontbreekt de heilwens. Vgl. Inleiding, p. 109. 9349-51 De
vrouwe van Roestoc is de leenvrouwe van de jonkvrouwe die haar land is
kwijtgeraakt. Vgl. vs. 8624-8627. Zie ook toelichting bij vs. 8626 en 9358-61. 9358-61
Gauvain (Walewein) overwon enige tijd geleden in een tweegevecht Segurades,
die de vrouwe van Roestoc tot een huwelijk met hem wilde dwingen. Na het
tweegevecht vergat zij een ogenblik haar redder, die beledigd wegreed. Vgl. M VIII,
LVIa, 33-50 en S III, p. 291, r. 4 - p. 296, r. 41. Deze gebeurtenissen werden
vermoedelijk beschreven in het verloren gegane eerste deel van de
Lancelotcompilatie. 9361 De verwijzing refereert aan een geschreven bron, het
voorafgaande gedeelte van de Middelnederlandse tekst. Vgl. Inleiding, p. 119.
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Hem bringen scarlaken cleder ter stede
9364 Ende si seide hem dat mijn here
Walewein hare dede wilen ere
+
Enen dienst daer si hem noit af
En dancte noch loen en gaf.
9368 + ‘Ic en sagen noit sint, seggic u,
Mar ic sal u doer sinen wille nu
Doen alden dienst die ic mach.
+
+
Ic biede u heden dien dach
9372 Al mine castele sonder waen.’
+
Hi dankets hare sere saen.
+
Des ander dages wel tilike
Sende die vrouwe haestelike
9376 Enen bode die tote Gindan ginc,+
Die was der joncfrouwen swagherlinc.
Si ontboet hem dat hi quame dare,
Want daer een ridder gecomen ware
9380 Die de joncfrouwe woude berechten

+

9365

+

ende

+

here
9370
+
ende
+
ende
+

+

F. 25V,b

P/G

9364

Ende si
seide

KOP

→hem→

COR

9367

dat mijn
here

Dancte noch loen
en gaf

KOP

COR

←en←

9372

mine ] onder n een inktstip.

9375

Sende ] onderste gedeelte van het woord
weggesneden (vgl. aant. bij vs. 9309-12).

9377

KOP

Die was der
ioncfrouwen

swa[ se ]linc
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swa→gher→linc

COR

9378

KOP

Si ontboet
hem
<.>

COR

9379

KOP

COR

dat hi
quame dare

Want daer
een ridder

comen ware
ge

comen

W
9363 scarlaken cleder: ‘kleren van scharlaken’, d.i. een fijne wollen stof, vaak rood
van kleur (kleren van scharlaken waren een kostbaar gastgeschenk). 9365 wilen
ere: ‘vroeger’. 9368 Ic... sint: ‘sindsdien heb ik hem niet meer gezien’. 9369 doer
sinen wille: ‘omwille van hem’. 9371 Ic... dach: ‘ik bied u nu aan’. 9374 wel tilike:
‘zeer vroeg’. 9377 swagherlinc: ‘zwager’. 9378 dare: d.i. aan het hof van vrouwe
van R. 9380 Die... berechten: ‘die het voor de jonkvrouwe wilde opnemen’.

T
9376 Hier wordt voor het eerst vermeld hoe de zwager van de jonkvrouwe heet
(Oudfrans: Guidan).
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+

9384

9388

9392

9396

Jegen hem ende over hare vechten.
+
Doe vragedi den bode das
Ocht hi wiste wie die ridder was.
Hi sprac: ‘Ic ne weet niet sinen name,
Mar hi es scone ende bequame
+
Ende hi scint wel wesen een goet man.’
+
‘Hi quam sottelike,’ sprac Gindan,
‘Metter joncfrouwen daer, bedi
Hi salre sijn leven laeten bi.’
+
Hi ontboet die rike lieden thant
+
Die goet van hem hilden ende lant.
‘Gi moet te hove comen,’ sprac hi,
‘Ende besien den camp tusscen mi
Ende dien daer ic jegen vechten sal.’
Si daeden thant sijn gebod al
+
Ende gereidden hem metter vart
Ende voeren met hem te hove wart,

+

9380
ende

+

+

9385
bode

+

+

ende
9390

+

+

9395

P/G

9381

KOP

Jegen hem

(KOP),COR
9384

9386

ende ouer hare
vechten
<.>

KOP

[ S ]i sprac ic
ne weet niet

sine

COR

←h←i

sine<n>

KOP

Ende hi

sci| e |nt wel
wesen

name

goet man
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scint

COR

bode ] punt van de corrector voor dit
woord als versscheiding t.o.v. vs. 9324
(kol. a).

9387

9388

Metter
ioncfrouwen

KOP

daer
<.>

COR

9394

.i.

KOP

COR

bedi
<.>

Ende dien

daer iciegen
vechten sal
<.>

ic jegen ] in hs
aaneengeschreven.
vechten ] hs
vechten; boven
nasaalstreep
een vlekje.

W
9381 over: ‘voor’. 9385 scone ende bequame: ‘zeer mooi’. 9386 scint: ‘lijkt’; goet:
‘sterk’, ‘dapper’. 9387 hi quam sottelike: ‘zijn komst is dwaasheid’. 9389 Hi... bi: ‘hij
zal er zijn leven door verliezen’. 9391 Die... lant: ‘die goederen en land van hem in
leen hielden’. 9396 gereidden hem: ‘maakten zich gereed (voor het bezoek aan het
hof)’.

T
9392-9403 Gindan draagt zijn leenmannen, die verplicht zijn hem bij te staan, op
om hem te vergezellen, omdat hij door hun aanwezigheid zijn macht kan tonen. Zo
maakt hij de vrouwe van R. duidelijk dat er met hem niet te spotten valt, waardoor
zij zeker niet in de verleiding zal komen bij voorbaat partij te kiezen tegen Gindan.
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+

9400

9404

9408

9412

So dat hadde in sijn geselscap Gindan
Wel XL ridders die waren sine man
Ende gepareert met dieren cleden
+
Ende daden grote orse leden.
Met sulken geselscape tuwaren
Quam Gindan te hove gevaren.
Hi ende sijn geselscap altemale
Beetten vor die meester zale.
+
+
Hi quam voren op tpaleys gaende
Alse die gene die wel waende
Datmen ne vonde noch noit ne vant
III ridders in enich lant
Diene souden met crachte
+
Onderdoen ocht met machte.
+
Hi was oc beide te samen
Scone ende groet van lichamen
Ende gepareert rikelike
Ende quam gegaen sere fierlike

+

al

+

9400

+

ende
9405

+

+

9410
ende

+

P/G

Gindan ] punt van corrector
na het woord als
versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs.
9463 (kol. c).

9398

9399

.xl. ridders die
waren sine man

KOP

COR

←wel←

9404

altemale ] boven em een
inktstreep.

9409

III ] hs iij. ; geen punt ter
linkerzijde van het cijfer.

9410

KOP

Diene

soude

met crachte
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soude<n>

COR

9412

COR

9413

Hi was

KOP

KOP

COR

ende

beide te
samen
oc
Scone ende
groet van

l| a |chamen
l

i

chamen

W
9399 man: ‘leenmannen’. 9400 Ende... cleden: ‘en zij droegen kostbare kleren’.
9401 Ende... leden: ‘en zij lieten grote paarden meebrengen’ (vgl. MNW 2, 243 bij
3). 9404 sijn geselscap altemale: ‘zijn gehele gezelschap’. 9405 Beetten: ‘stegen
af’; meester zale: ‘de voornaamste, grootste, zaal van het kasteel’ (vgl. MNW 4,
1329, waar dit vs. als enige bewijsplaats wordt geciteerd). 9406 Hi... gaende: ‘hij
liep voorop in de richting van de grote zaal’. 9407-11 Alse... machte: ‘als iemand
die zeker wist dat men nergens drie ridders zou kunnen vinden (of gevonden had)
die hem zouden kunnen overwinnen met geweld of door hun macht’. 9412 beide te
samen: ‘zowel [...] als [...]’ (kan betrekking hebben op vs. 9413 (zowel mooi als
groot) of op vs. 9413-14 (zowel mooi en groot als rijk gekleed)). 9414 gepareert
rikelike: ‘rijk gekleed’. 9415 fierlike: ‘op hooghartige wijze’.
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9416 Ende enen hovardichgen man gelijc,+
Als hi oec was kenlijc.
Hi groette sire vrouwen als hise sach
Ende si ontboet hem goeden dach.
9420 Hi seide: ‘Ic bem hier comen, bedi,
+
Vrouwe, dat gi hebt ontboden mi
Dat hier een ridder es gecomen
Die jegen mi te vechtene heeft genomen.
9424 Ocht hi hier binnen es, doeten come vort.’
+
Alse Gaheret dat hadde gehort,
+
Die al daer bider vrouwen sat,
Hi woude antworden op dat,
9428 Mar dat hem die vrouwe gaf teken
Dat hi niet en soude spreken.
+
Doe sprac hem die vrouwe toe,
+
Si mochtent alle horen diere waren doe:
9432 ‘Die ridder en es hier binnen niet nu,
Mar hi was hier gisteren, dat seggic u,
Ende hi seide mi van desen
Daer gi af spreect dat hi soude wesen
9436 Opten dach vanden campe gereet+

+

9415

+

9420

+

ende
9425

+

+

ende
9430

+

+

9435

P/G

9417

Als| o | hi oec was kenlijc

COR

Als
hebt ontboden ] punt van de corrector
tussen deze woorden als
woordscheiding.

9421

9422

KOP

KOP

ge

COR

9424

KOP

comen

Dat hier een
ridder es

Ocht hi hier
binnen es

comen
come/n/ vort
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→doeten→

COR

come

doeten ] punt
van corrector
na het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
9487-88 (kol.
c).
9435

KOP

COR

Daer gi af
spreect

hi soude wesen
<.> →dat→

W
9416 hovardichgen: ‘hoogmoedige’. 9417 kenlijc: ‘duidelijk’. 9419 si... dach: ‘zij
wenste hem voorspoed’ (een heilwens die met het groeten is verbonden; vgl. MNW
5, 981 bij 2 en M IV, LXXII, 24: ‘Et la ou il voit sa dame, si la salue et ele li dist que
Diex le beneie’; S V, p. 44, r. 10-11 leest ‘Et elle li rent son salu’). 9421 ontboden:
‘laten weten’. 9423 Die... genomen: ‘die op zich heeft genomen tegen mij te vechten’.
9424 doeten come vort: ‘laat hem te voorschijn komen’. 9428 Mar... teken: ‘ware
het niet dat de vrouwe hem een teken gaf (duidelijk maakte)’. 9430 hem: d.i. Gindan.
9431 mochtent: ‘konden het’. 9436 gereet: ‘klaar’, ‘bereid’.
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9440

9444

9448

9452

9456

Te provene, alst daertoe steet,
Dat gi der joncfrouwen lant qualike
Hout ende ongetrouwelike.’
+
Gindan antworde: ‘Moge hi
+
Dese dinc geproven op mi
Alse gi segt, ic en begere
Geen lant te houdene vort mere.’
Gindan es uten hove gegaen
Ende ginc in ene herberge saen
+
Ende dreef dien nacht grote feeste daer.
+
Opten andren dach daer naer,
Alse hi messe hadde gehort,
Wapende hi hem ende quam vort
Herde wel gewapent des geloeft,
+
Sonder dat hi genen helm hadde op thoeft,
Die een ridder van sinen magen
Int hof met hem brochte gedragen.
+
Hi quam int paleys ende ginc tien tide
Metten sinen sitten an dene side.
+
+
An dander side was geseten
Gaheret, dat suldi weten.
+
Die joncfrouwe sat bi sire side
Daer hi omme soude vechten tien tide.

+

ende
F. 25V,c

+

+

9445
ende

+

+

9450

+

ende

+

ende
9455
+
ende
+

P/G

9442

Alse gi segt

KOP

<:>

COR

9444

Gindan ] initiaal G, blauw,
2 regels hoog, rood
penwerk, representant in
linkermarge.

9446

feeste daer ] in hs
aaneengeschreven.

9454

ende ginc tide/n/
tien

Hi quam
int paleys

KOP

COR

ic en begere

ende

<.>

tide
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W
9437 Te provene: ‘aan te tonen’; alst daertoe steet: ‘zoals het daarbij (bij een
gerechtelijk tweegevecht) past’, ‘zoals het moet gebeuren’ (beide vertalingen vinden
steun bij MNW 7, 1881). 9438-39 qualike... ongetrouwelike: ‘op onrechtmatige en
gewetenloze wijze in uw bezit houdt’. 9440-42 Moge... segt: ‘als hij dat wat u zegt
tegen mij zou kunnen aantonen’. 9443 te houdene: ‘in leen te hebben’. 9446 dreef
[...] grote feeste: ‘vermaakte zich zeer’. 9451 Sonder dat: ‘behalve dat’. 9452 magen:
‘verwanten’. 9453 met... gedragen: ‘met zich meedroeg’. 9455 Metten sinen: ‘met
de zijnen’.

T
9445 Gindan zoekt volgens het Oudfrans een onderkomen in de stad. Vgl. Inleiding,
p. 95.
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9460

9464

9468

9472

9476

+

Alse die ridders geseten waren,
+
Die vrouwe dede comen sonder sparen
Har ridders al gewapent vort.
+
Si sprac tote Gindan: ‘Nu hort.
Siet hier ene joncfrouwe, die vor mi
Tjaren quam claegen dat gi
+
Hare lant hare met crachte naemt.
+
Gi seit, alse gi vor mi quaemt,
Gine hads niet gedaen,
Want tlant dat gi hadt sonder waen
Hadde u gegeven hare vader
+
Alse hi starf. Ende dit algader
Boedi te provene, quame enich man
Die dit dorste weder seggen dan.
+
Alse dit die joncfrouwe hadde gehort,
Si nam XL dage verste vort
+
Ende si geloefde dat si soude

+

ende
9460

+

+

ende

+

9465
ende

+

+

9470

+

ende

+

9475

P/G

9462

KOP

/Die/ ridders al
gewapent vort

COR

←har←

Har ] punt van de
corrector voor het
woord als
versscheiding t.o.v.
vs. 9397 (kol. b).
9463

KOP

[ H ]i sprac tote
gindan nv hort

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

COR

9465

9466

ende

s

KOP

| S | aren quam
claegen dat gi

COR

←ti←aren
Hare lant hare crachte/n/
met
naemt

KOP

crachte

COR

9470

KOP

gegeuen
hare vader

Hadde
v

COR

9471

KOP

KOP

COR

ende dit
algader

Alse hi starf
<

COR

9475

i

Si nam .xl.
dage

>

v| o |rst

vort

v e rst e

W
9461 sonder sparen: ‘onmiddellijk’. 9465 Tjaren: ‘enige tijd geleden’. 9466 met
crachte: ‘met geweld’. 9467 seit: ‘zei’. 9472 Boedi... man: ‘wilde u bewijzen (in een
gerechtelijk tweegevecht) als er iemand zou komen’. 9473 dorste weder seggen:
‘zou durven tegenspreken’. 9475 verste: ‘uitstel’. 9476 geloefde: ‘beloofde’.

T
9461-62 De ridders die de vrouwe van R. naar voren laat treden, hebben een
ceremoniële functie: hun opkomst geeft het begin van de gerechtelijke procedure
aan.
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9480

9484

9488

9492

Bringen enichgen man die woude
Hare bescermen jegen u.
Het es die XLste dach nu
Ende si heeft hier haren ridder bracht;
+
Siet wat gi te done hebt geacht.
+
Hi wilse bescermen, sijt seker das,
Dat u dat lant noit gegeven en was
Van haren vader noch van andren man.’
+
Daer toe antworde Gindan:
+
‘Ic bem al gereet dat ict proven sal.’
‘Ende ic weder seggene al,’
Sprac Gaheret, ‘in waren dingen.’
+
Men dede die helichgen bringen.
Al daer swoer Gindan tier stede,
+
So help hem God ende alle die helegen mede,
Dat hem hadde der joncfrouwen vader
Dat lant gegeven algader
Dattie joncfrouwe calengierde doe.
+
Gaheret seide thant daertoe,

+

9480
want

+

+

ende
9485

+

+

ende

+

9490

+

ende

P/G

9494

KOP

Dattie
ioncfrouwe

calengierde

COR

calengierde |
<(.)> |

COR

calengierde

doe

calengierde ]
de corrector
heeft een in
eerste instantie
toegevoegde
letter na het
woord (wellicht
een r) weer
geëxpungeerd.

W
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9478 bescermen: ‘verdedigen’. 9481 Siet... geacht: ‘bedenk wat u (nu) van plan
was te doen’ (vgl. MNW 1, 14 bij 5). 9482 Hi wilse bescermen: ‘hij wil door haar te
verdedigen aantonen’. 9484 Van: ‘door’. 9486 Ic... sal: ‘ik sta geheel en al klaar om
het te bewijzen’. 9487 Ende... al: ‘en ik spreek hem volledig tegen’. 9488 in waren
dingen: ‘in waarheid’ (het is ook mogelijk deze verzekeringsformule als
vertellersopmerking op te vatten, hetgeen een afwijkende interpunctie van het vs.
tot gevolg zou hebben). 9489 helichgen: ‘relikwieën’. 9491 So... mede: deze woorden
vormen een formulair bestanddeel van de eed, zodat ook Gaheret deze formule
moet uitspreken (vgl. vs. 9496). 9494 Dattie... doe: ‘waar de jonkvrouwe aanspraak
op maakte’.

T
9489 Vgl. voor de functie van deze relikwieën de toelichting bij vs. 6832.
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9496 So help hem God ende alle die helegen mede,+
Dat hi hem daer verswoer tier stede
Met eede die hi daer hadde gedaen.
+
Hi seide hi soude dat proven saen.
9500 Daer na gingen si metter vart
+
Beide sitten op hare part
Ende die vrouwe deed also thant
Dat si die joncfrouwe nam bi der hant
9504 Ende gingen dar si vergaderen souden dan.+
+
Garehet sprac al dus Gindan an:
+
‘Ridder, liet di desen camp varen,
Gi daedt alse die vroede tuwaren,
9508 + Bedi die lieden gemeenlike
Doen verstaen sekerlike
Dat gi in tonrecht sijt van desen.
+
+
Gi sulter bi onteert wesen.
9512 Hier bi soudic u raden te gevene
Der joncfrouwen haer lant binnen uwen levene.’

+

9495

+

ende

+

9500

+

F. 26R,a
ende
+
9505
+

+

went

+

ende
9510

+

P/G

9498

KOP

<.>

COR

9502

KOP

COR

die hi daer
hadde
gedaen

Met eede

Ende die
vrouwe

deedse

thant

deed →al→so
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also ] de
laatste letter
is een e, die
de corrector
voor een o
aanzag.
9503

KOP

-

COR

<dat si die
joncfrouwe nam bi
der hant>

joncfrouwe ] punt
voor de j de aanzet
voor deze letter.
9504

9505

KOP

/Alse die/

COR

Ende gingen
dar si

COR

9512

Garehet
sprac

KOP

ende

vergaderen
souden dan

dus gindan
an
→al→

u raden ] in hs
aaneengeschreven.

W
9497 hi hem [...] verswoer: ‘hij (d.i. Gindan) een valse eed had afgelegd’. 9499 Hi:
d.i. Gaheret. 9502-04 Ende... dan: er is meer tekst verdwenen dan vs. 9503 dat
door de corrector is aangevuld. De ridders worden volgens het Oudfrans in opdracht
van de vrouwe van Roestoc met een bootje naar een eiland gebracht, waar zij zich
gereed maken voor het gevecht. Vgl. M IV, LXXII, 26 en S V, p. 44, r. 42 - p. 45, r. 7.
J vulde aan: ‘Varen tote op dat sant’. 9504 dar... dan: ‘waar het treffen zou
plaatsvinden’. 9506 liet... varen: ‘als u van het tweegevecht zou afzien’ (liet di: vgl.
Van Loey I, par. 27). 9507 Gi... vroede: ‘dan zou u wijs handelen’. 9508-10 Bedi...
desen: ‘want allen zijn beslist van mening dat u in dezen ongelijk heeft’. 9513 binnen
uwen levene: lett. ‘tijdens uw leven’, d.i. ‘nu u nog leeft’, ‘nu’.
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+

Hi seide: ‘Dat ne mach niet gescien.’
Gaheret seide tot hem: ‘Na dien
+
Dat gi u dus vaste hout in desen,
Sone mager en geen pays wesen.’
+
Dus duerde die camp al in een
Toten middage tusscen hem tween,
+
Dat si moesten met crachte bede
+
Op houden ende rusten mede
Om weder te gecrigene doe
Haren adem, went si waren beide soe
Vermoyt si mochten cume staen.
Ende elc van hem beiden sonder waen
+
Hadden vele gebloet tien stonden:
+
Die gene diere hadde minst wonden,
Hadder viere ocht mere.
+
Te middage, als die sonne sere
Heet was ende si genoech gerust waren,
+
Spranc Gaheret op sonder sparen
Omden strijt weder te beginnen.
+
Hem verdroet in sinen sinne

+

+

9516

9520

9524

9528

9532

ende
ende
+
9515
+

+

al

+

also
9520

+

+

9525
want

+

+

ende

+

9530

+

want

P/G

9515

COR

ende

na dien

<

>

desen ] rechtsonder de n
een vlek.

9516

9520

Gaheret
seide tot
hem

KOP

KOP

Dat si moesten crachte/n/ bede
met
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COR

9523

KOP

crachte

also

<.> →went→

COR

9530

KOP

COR

9532

KOP

COR

si waren
beide soe

Haren adem

ende si
genoech
gerust
waren

Heet was

<:>
Omden strijt
weder te

beginne
beginne<n>

W
9514 Dat... gescien: ‘daar komt niets van in’. 9516 gi... desen: ‘u zo koppig vasthoudt
aan uw standpunt’, ‘u zo halsstarrig bent wat dit betreft’. 9517 mager: ‘kan er’. 9518
al in een: ‘ononderbroken’. 9520 met crachte: ‘noodgedwongen’. 9524 cume:
‘nauwelijks’. 9526 Hadden: lees Hadde. 9533 Hem... sinne: ‘het was hem
onaangenaam’.

T
9517-18 Tussen deze verzen ontbreekt een omvangrijke passage, die evenmin
voorkomt in BN 122. In deze passage wordt het gedeelte van het gevecht beschreven
dat zich voor de middag afspeelt. Vgl. Inleiding, p. 29.
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Dattie strijt geduerde so lanc.
+
Hi maecte daer wart sinen ganc
9536 Daer Gindan was ende ginc op hem slaen.+
+
Gindan warp den scilt do jegen saen.
+
Die scilt spleet vanden slaege doe
Ende Gaherets swert brac altoe
9540 Ende es inden scilt stekende bleven
+
Vanden slaege die hem was gegeven
Ende die hilte bleef hem in die hant.
Gaheret wart temayert thant,
9544 Mer Gindan an dander side
Was van desen herde blide,
+
Alse die wel waende verwinnen doe.
+
Hi sprac al dus Gahriette toe:

+

ende
9535
+
ende
+
mer
+

+

9540

+

9545
ende

+

P/G

9536

Daer gindan
was

KOP

<.>

COR

9537

9538

Gindan warp
den scilt

KOP

COR
KOP

ende ginc op
hem slaen

ende

iegen saen
do

Die scilt spleet slaege/n/ doe
vanden
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mer

COR

9539

slaege
Ende

KOP

gaherets

swert brac
altoe

gaheret s

COR

Gaherets ]
de corrector
loste de
afkorting van
de kopiist
als ‘et’ op.
9541

slaege/n/ die
hem was
gegeuen

Vanden

KOP

slaege

COR

9542

Ende die

KOP

h| u |lte
bleef
h

COR

i

lte

in die hant
→hem→

hem ] punt
van
corrector
na het
woord als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs.
9604 (kol.
b).
9544

9547

KOP

/Ende/ gindan an
dander side

COR

←mer←
Hi sprac

KOP

COR

ende

dus
al

gah| e
|rette toe
gahr i ette

W
9537 warp: ‘hield’ 9539 altoe: ‘bovendien’. 9541 Vanden... gegeven: ‘door de (kracht
van) de slag die hem (het schild) was toegebracht’. 9542 hilte: ‘gevest’; hem: d.i.
Gaheret. 9543 temayert: ‘ontmoedigd’. 9546 verwinnen: ‘de overwinning behalen’.
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9548 ‘Ridder, gi siet wel hoet es met u.
Het ware scade slogic u doet nu,
Al bem ic boven vanden stride.
+
Mijn raet es dat gi nu te tide
9552 Verwonnen liet ende ic sal
Wel uwen pays maken al
Jegen mire vrouwen sonder waen,
Dat gi sult quite henen gaen.’
9556 + Gaheret antworde: ‘Doet mi+
Dat arschste dat gi moeget, bedi
Ic bem die ghone die van u niet
Verwonnen mach worden, soe wats gesciet.’
9560 ‘Neen?’ antworde Gindan mettien,
+
‘Dat suldi cortelike sien.’

+

9550

+

ende
9555

+

+

9560

P/G

9552

9556

KOP

Verw| i
|nnen liet

COR

Verw o nnen <.>

KOP

Gaheret
antworde

COR

9557

KOP

ende

ende ic sal

doet mi
<

Dat arschste
dat gi
moeget

>
bedi

<:>

COR

9558

niet ] door e een inktstreep.

9559

soe wats gesciet ] in hs
aaneengeschreven.
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W
9548 hoet: ‘hoe het’. 9549 Het... nu: ‘het zou jammer zijn als ik u nu doodde’. 9550
Al... stride: ‘ook al is het gevecht in mijn voordeel beslecht’. 9551-52 dat... liet: ‘dat
u zich nu overwonnen verklaart’. 9552-55 ic... gaen: ‘ik zal ervoor zorgen dat de
goede verstandhouding tussen u en mijn vrouwe hersteld wordt, zodat u vrij zult
zijn om te vertrekken’ (vgl. de toelichting). 9556-57 Doet... moeget: ‘berokken mij
zoveel kwaad als u kunt’ (de vorm arschste wordt niet vermeld in MNW I, 443-48
en komt verder niet voor in de Lancelotcompilatie; lees met J en overeenkomstig J
Bk. II, vs. 5221 archste). 9558-59 Ic... gesciet: ‘ik kan door u zeker niet verslagen
worden’ (hij die het gelijk aan zijn zijde heeft, strijdt immers in een gerechtelijk duel
onder bescherming van God). 9561 cortelike: ‘spoedig’.

T
9552-55 Het was gebruikelijk dat de verliezer van een gerechtelijk duel werd gedood
(vgl. R.C. van Caenegem, Geschiedenis van het strafprocesrecht, p. 142). Gindan
biedt dus, uiterst hooghartig, aan de voltrekking van het doodvonnis te verhinderen.
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+

Hi liep hem op metten zwerde dare.
Gaheret trac hem so nare
Datten Gindan met vollen arme sloech
Opten scilt, dat hem tsweert ontvloech.
+
Ende Gaheret nam metter vart
Alse dies te done hadde tswert
Ende alse Gindan dat hadde versien,
Hi wart sere tongemake vandien.
+
Hi sach wel hi moeste laeten tleven
+
Och hi moeste hem op geven,
Dat hi niet te done ne pensen sonder waen,
Hine soude hem eer doet laeten slaen.
Ende men en mochte in gere manieren
Gerehande doet visieren,
+
Hine hadse liever an te gane
Dan te sijns viants genaden te stane.
+
Mettien hi te watre wart liep,
Dat sere groet was ende diep,

+

+

9564

9568

9572

9576

ende
mer

+

+

F. 26R,b

+

ende
9570

+

+

9575

+

ende

P/G

9562

COR

9564

Hi liep hem op /sware/
metten zwerde

KOP

ende

dare

Datten ] de eerste t sterk
vervaagd.
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sloech ] i.v.m.
ruimtegebrek op vorige
regel boven arme
afgeschreven en omlijnd.
9572

ne pensen ] in hs
aaneengeschreven; door
tweede letter inktstreep
van de corrector om e te
verduidelijken.

9576

te gane ] in hs
aaneengeschreven.

9577

KOP

COR

naden te
stane

Dan te sijns
viants
ge

naden

stane ] an
dichtgelopen.

W
9562 liep hem op: ‘viel hem aan’. 9563 trac... nare: ‘kwam zo dicht bij hem’. 9564-65
Datten... scilt: ‘dat Gindan hem met heel zijn armen op het schild sloeg’ (Gindan
raakt Gaherets schild niet met zijn zwaard, dat hij met beide handen vasthoudt,
maar met zijn armen, omdat Gaheret zo dicht bij staat dat hij het bereik van het
zwaard is gepasseerd). 9567 Alse... hadde: ‘als iemand die het nodig had’; tswert:
lees tswart i.v.m. het rijm. 9569 tongemake: ‘bedroefd’, ‘bevreesd’. 9571 hem op
geven: ‘zich overgeven’. 9572 Dat... waen: ‘wat hij volstrekt niet overwoog om te
doen’ (lees met J pensede i.p.v. pensen). 9573 Hine: ‘maar hij’. 9574-77 Ende...
stane: ‘en men zou geen enkele wijze van sterven kunnen bedenken die hij niet
liever zou ondergaan dan aan de genade van zijn vijand te zijn overgeleverd’. 9578
watre: het gevecht speelt zich af op een eiland (vgl. commentaar bij vs. 9502-04).
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422
9580 Ende sprac al dus Gaherette an:
+
‘Ocht gi wilt, volget mi dan,’
Ende spranc int water, daer hi nemmermere
Uut ne quam hine was doet ere.
9584 Ende die optie riviere waren,
Quamen om Gaherette gevaren
+
Ende alse Gaheret vernam
Dat hi vor die vrouwe quam,
9588 Hi seide: ‘Vrouwe, wat dunct u,
Hebbic gedaen dat ic sculdich was nu
Om te quitene dese joncfrouwe?’
+
+
Si seide: ‘Here, bi mire trouwe,
9592 Gi hebt u wel gequijt hier af;
God danc die u te verwinnen gaf.’
+
Hi seide: ‘Nu draeget hare dat lant
Dat si u eyschede, vrouwe, in hant.’
9596 Die vrouwe deedt ende daer nare+
Viel si hare ten voeten ende dankets hare.
+
Die joncfrouwe leidde metter vart
Gaherette te haeren castele wart

+

9580

+

9585

+

ende
9590

+

+

ende

+

9595

+

ende

P/G

9580

Ende sprac

KOP

→al→

COR

9584

Ende die optie riuiere/n/ waren

KOP

riuiere

COR

9591

dus
gaherette an

KOP

S[ o ] seide here bi
mire trouwe
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ende

COR

9593

S
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God danc
die v te

KOP

eyschede/n/
vrouwe in hant

Dat si v

KOP

eyschede

COR

9597

KOP

COR

9598

gaf

verwinne<n>

COR

9595

i

Viel si
hare

te

voeten

te<n>

ende
dankets
hare
<.>

vart ] a vrijwel onleesbaar
door vlek.

W
9584 die... waren: ‘zij die zich op de oever bevonden’ (vgl. commentaar bij vs.
9502-04). 9589 sculdich: ‘verplicht’. 9590 te quitene: ‘te verlossen’ (nl. van Gindan),
‘te vrijwaren’. 9592 Gi... af: ‘u hebt zich hiervan voortreffelijk gekweten’. 9594-95
Nu... hant: ‘geef haar nu het land waar zij u, vrouwe, om verzocht in leen’. 9597 si:
d.i. de jonkvrouwe.
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423
9600 Ende dedene ontwapennen na dien
+
Ende dede sine wonden wel besien
Ende sulke ware nemen das
Dat hi binnen III daegen genesen was.
9604 + Hi nam orlof doe an hare,
Diene gerne hadde behouden dare.
+
+
Als sine niet behouden en mochte
Met haerre beden, si quam ende brochte
9608 Hem een swert vor tsijn tier tijt,
Dat hi ontwee sloech inden strijt.
Hi naemt ende dankets hare
+
Ende hi porrede daer nare.
+
9612 Die joncfrouwe gebrochtene doe,
Entie vrouwe van Rostoc toe,
Tote enen bossche, daer si scieden.
Ende als hi sciet van hem lieden
9616 Sprac die vrouwe van Rostoc: ‘Here,+
Ic bidde u dat gi groet sere
Van minen halven ende en lates niet
Minen here Waleweine als gine siet.’
9620 Ende Gaheret antworde dat
+
Hi gerne doen soude dat si bat.

+

9600

+

ende

+

ende
9605

+

+

9610
ende

+

+

9615

+

9620

P/G

9601

Ende

KOP

→dede→

COR

9620

Ende
gaheret
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KOP

dat

<.>

COR

9621

sine wonden
wel besien

Gerne doen soude
dat si bat

KOP

COR

←hi←
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W
9600 ontwapennen: ‘van zijn wapenrusting ontdoen’. 9601 Ende... besien: ‘en liet
zijn verwondingen nauwkeurig onderzoeken’. 9602 Ende... nemen: ‘en zo
behandelen’. 9604 nam orlof: ‘nam afscheid’. 9605 Diene... dare: ‘die hem graag
bij zich had gehouden’. 9607 beden: ‘smeekbeden’. 9608 vor tsijn: ‘ter vervanging
van het zijne’. 9609 ontwee: ‘in tweeën’. 9611 porrede: ‘reed weg’. 9612 gebrochtene:
‘deed hem uitgeleide’. 9614 scieden: ‘uiteengingen’, ‘afscheid namen’. 9615 hem
lieden: ‘hen’. 9618 Van minen halven: ‘namens mij’; ende... niet: ‘en u het niet nalaat’.
9621 dat si bat: ‘hetgeen zij hem verzocht’.

T
9611 In het Oudfrans vertrekt G. de volgende dag. Vgl. Inleiding, p. 99. 9616-19
Vgl. voor de relatie tussen de vrouwe van Roestoc en Walewein de toelichting bij
vs. 9358-61.
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9624

9628

9632

9636

Die vrouwe keerde tharen castele wart
Ende Gaheret maecte sine vart
Vort wart in die queste tehant.
+
Hi quam daer hi een pawelgoene vant.
+
+
Hi sach dat ene joncfrouwe sat
In dien pawelgoene ende dat
+
Si hare in enen spegel besach.
+
Hi ontboet hare goeden dach.
Si kindene wel als sine horde,
+
Mar sine gaf hem gene antworde.
Hi groette anderwerven die joncfrouwe.
+
Si seide: ‘Ridder, bi mire trouwe,
Gi hebt mi over niet gegroet nu.
Ic ne bem niet sculdich tantworden u,
+
Noch gene joncfrouwe.’ Doe seide hi:
‘Ay lieve joncfrouwe, segt mi waer bi.’
+
Si seide: ‘Om dat gi nu ter tijt
Niet dorper en mocht sijn dan gi sijt.’

+

ende
ende
+
9625
+
F. 26R,c
+
ende
+

+

9630

+

ende

+

9635

+

ende

P/G

9622

Die ] initiaal D, rood, 4
regels hoog, zwart
penwerk.
keerde tharen ] in hs
aaneengeschreven.
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castele wart ] in hs
aaneengeschreven.
9623

sine vart ] in hs
aaneengeschreven.

9628

besach ] inktstipje na het
woord.

9631

Mar sine gaf
hem gene

KOP

→ant→

COR

Jc ne bem niet tantworden| e |
sculdich
v

KOP

tantworden

COR

9636

9638

worde

anderwerven ] door de
loopt een scheurtje in het
perkament.

9632

9635

worde

Noch gene
ioncfrouwe . doe
seide hi

KOP

Si seide

KOP

COR

ende

/want/ gi nv ter
tijt
→om dat→

W
9623 maecte sine vart: ‘ging op weg’. 9624 queste: ‘zoektocht’ (naar Lanceloet).
9625 pawelgoene: ‘tent’. 9628 spegel: ‘spiegel’. 9629 Hi... dach: ‘hij groette haar’
(vgl. aant. bij vs. 9419). 9630 Si kindene wel: ‘zij merkte hem wel op’. 9632
anderwerven: ‘nog eens’. 9634 over niet: ‘voor niets’. 9635-36 Ic... joncfrouwe: ‘noch
ik noch een andere jonkvrouwe hoeft uw groet te beantwoorden’. 9639 dorper:
‘verachtelijker’.

T
9624 Met het vermelden van de queste wordt weer even verwezen naar de
hoofdhandeling: de zoektocht naar de verdwenen Lanceloet.
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9640 ‘Hebbic dan dorpernie gedaen?’
+
Seide hi ende si antworde saen:
+
‘Mach ridder tenichger stede
Doen enichge meerre dorperhede
9644 Dan ere joncfrouwe te falgieren in node?’
+
Hi seide: ‘Joncfrouwe, neent bi Gode.’
+
‘So mogedi wel seggen nu ter tijt
Dat gi quaet ende dorper sijt,
9648 Nadien dat gi niet ne wart so coene
Gine faelgiret hulpe te doene
Eergistren ere joncfrouwen
+
Die gi vor u oegen saeget blouwen
9652 Drie ridders, diese leidden doe
Ende diese sloegen emmertoe.
Ende na dien dat gise liet
Te bescuddene, men es u niet
9656 Sculdich te houdene vort mere+
Over riddre in genen kere.
Ic hebbe u ontect nu
Waer bi ic over dorper houde u.

+

9640
ja

+

+

ende
9645

+

+

9650

+

9655

P/G

9641

<:>

COR
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ende si
antworde saen

Seide hi

KOP

KOP

/V/an ere
ioncfrouwe

COR

←d←an
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/bi/
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W
9640 dorpernie gedaen: ‘schandelijk gehandeld’. 9642 Mach... stede: ‘kan een ridder
ooit’. 9644 Dan... node: ‘dan een jonkvrouwe in nood in de steek te laten’. 9647
quaet: ‘verdorven’; dorper: ‘verachtelijk’. 9648 coene: ‘moedig’. 9649-50 Gine...
joncfrouwen: ‘of u schoot eergisteren tekort in uw hulp tegenover een j.’. 9651-52
saeget... ridders: ‘geslagen zag worden door drie ridders’. 9652 leidden:
‘meevoerden’. 9653 emmertoe: ‘voortdurend’. 9654-55 gise... bescuddene: ‘u naliet
haar te beschermen’. 9655-57 men... kere: ‘hoeft men u voortaan in geen geval
meer als ridder te beschouwen’. 9658 ontect: ‘meegedeeld’.
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T
9649-53 Vgl. vs. 8956-63. De tijdaanduiding, Eergistren, is een getrouwe vertaling
van het Oudfrans avant ier (M IV, LXXII, 31 en S V, p. 47, r. 8), maar is niet in
overeenstemming met de chronologie van het verhaal: er is veel meer tijd verstreken.
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9660 Ende dat gi boven allen mannen quaet sijt
+
Dat sal ic mer proven nu ter tijt.
Nu segt mi, mach meerre quaethede
Ridder doen tot enichger stede
9664 Dan sine broeders laeten wesen
In vangnessen? Ic segge bi desen
+
Dat gi quaet sijt, ende nieman so quaet,
Dat gi u broederen liggen laet
9668 In vangnessen. Ende al daer hebben si
II maenden gelegen ende ghi
Ne pinet u noit te done
+
U broederen uten prisone.

+

9660

+

9665

+

9670

P/G

9661

mer

COR

9663

Ridder doen

KOP

KOP

Dan

KOP

enichger stede

sine/n/ broeders
laeten wesen
sine

COR

9665

[ ter ]
tot

COR

9664

prouen nv ter
tijt

Dat sal ic

KOP

Jn vangnessen

ic segge bi
desen
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COR
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KOP
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broedere<n>

COR

9668

KOP

si

ende ghi
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<.>

COR

Ne pinet ] in hs aaneengeschreven.

9670
9671

hebbe
hebbe<n>

<:>
ende

COR

9669

al daer

Jn
vangnessen

KOP

liggen laet

broedere

KOP
COR

V

broedere

vten prisone

broedere<n>

W
9660 boven: ‘meer dan’. 9661 mer: ‘ook nog’ (vormvariant v. meer); proven:
‘aantonen’. 9662 meerre quaethede: ‘een grotere wandaad’. 9666 ende... quaet:
‘en slechter dan wie ook’. 9667 Dat: ‘omdat’. 9670-71 Ne... prisone: ‘hebt geen
enkele moeite gedaan uw broers uit de gevangenis te bevrijden’.

T
9664-65 De jonkvrouwe doelt op Agravein en Gurrees: vgl. vs. 8424-8537. Wellicht
is de jonkvrouwe die hier aan het woord is dezelfde persoon als de jonkvrouwe die
de gevangen broers verzorgt. Vgl. M IX, p. 52, nr. 68 bis en 70. 9669 Het Oudfrans
vermeldt (M IV, LXXII, 31 en S V, p. 47, r. 15) dat de broers meer dan één maand
gevangenis achter de rug hebben. Dat past beter in de chronologie van het verhaal,
want even verderop (vs. 9695; M IV, LXXII, 32 en S V, p. 47, r. 27) merkt Gaheret op
dat hij zijn broers twee maanden geleden voor het laatst zag. Twee maanden
gevangenschap zou dus impliceren dat de ridders onmiddellijk na hun uiteengaan
gevangen zijn genomen, hetgeen niet het geval is (vgl. bijv. vs. 5541).
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9672 Hier bi seggic dat gi sijt
Die quaetste ridder die leeft nu ter tijt.’
+
Hi sprac: ‘Joncfrouwe, gedoeget u
Dat ic een lettel antworde nu?’
9676 ‘Nu segt dan,’ antworde si.+
+
Hi seide: ‘Joncfrouwe, het was alse gi
Segt vander joncfrouwe,
Mar daer was oc bi mire trouwe
9680 Een ridder vander Tafelronde,
+
Die hadde ter selver stonde
Also groeten noet hulpen als si,
+
So dat ic emmer hem moeste staen bi
9684 Ende hem bescermen sonder sparen
Ende die joncfrouwe laeten varen,
+
Bedi haddic anders gedaen,
Ic hadde mi versworen sonder waen,
9688 + Bedi die vander Tafelronden
+
Sijn gebonden tallen stonden
Bi haren eede dat elc moet wesen
+
In anders hulpe in allen vresen.

+

ende

+
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ende

+

+
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+
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W
9674 gedoeget u: ‘staat u het toe’. 9682 Also... si: ‘evenveel behoefte aan hulp als
zij’. 9683 emmer: ‘beslist’. 9685 varen: ‘gaan’. 9687 Ic... versworen: ‘ik zou een valse
eed hebben afgelegd’, d.i. ‘ik zou mijn eed hebben gebroken’. 9690-91 dat... hulpe:
‘dat elk de ander bij moet staan’. 9691 in allen vresen: ‘onder alle omstandigheden’.

T
9680 Bedoeld is Brandalijs; vgl. vs. 8975-77 en 9042 e.v. 9688-91 De belofte dat
ridders van de Tafelronde elkaar moeten bijstaan is al eerder ter sprake geweest;
vgl. vs. 8988-92.
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9692 Ende van minen broederen die sijn nu
In vangnessen, dat seggic u,
Ne wistic niet vor heden den dach,
Want icse in II maenden niet ne sach.
9696 + Ic bidde u om Gode, Onsen Here,+
Ende om u ridder te sine vort mere,
Dat gi mi wilt nu doen verstaen
Welc van minen broeders nu sijn gevaen
9700 Ende waer hare vangnesse si.
+
Daer mede mogedi liever doen mi
Dan gi mi gaeft in mine hant
Den besten casteel die es int lant.’
9704 + Si seide: ‘Ic sal u vroet maken des:
Deen es Acgravein, dander Gurrees,
+
Ende die beste ridder van desen lande
Houtse gevaen in sinen hande,
9708 Ende wildi sinen name weten,
Hi es Sornahan geheten

+

ende
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+

+
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+
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9698 doen verstaen: ‘meedelen’. 9701 liever doen mi: ‘mij een groter genoegen
doen’. 9702 Dan... hant: ‘dan door mij te laten beschikken over’. 9704 u... des: ‘u
hierover inlichten’.

T
9706 Het Oudfrans leest ‘vns dez mellors cheualiers de cest pais’ (S V, p. 47, r.
32-33; vgl. ook M IV, LXXII, 33). De vertaling is wellicht idealiserend bedoeld: het is
voor A. en G. minder schandelijk om door de beste ridder verslagen te worden dan
door één van de beste. Vgl. Inleiding, p. 46, n. 57.
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Vanden Nuwen Castele, ende hi
+
Houtse in enen casteel hier bi
9712 Ende heet der Keytiven Kasteel.’
‘Ay joncfrouwe, berecht mi no een deel,
Ocht gijet weet, van ere dinc:
In wat manieren hise vinc.’
9716 ‘Ic weet wel,’ antworde si.+
+
Si vertellet hem, dat hi
Wiste hoe die saken hadden gewesen,
Also alse gi voren horet lesen.
9720 + Hi seide: ‘Joncfrouwe, gi hebt groet recht daer an
+
Dat gine hout over enen goeden man,
Want hi eist sekerlike bider dinc
Dat hi sulke twee ridders vinc

+
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ende
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+
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9710 Nuwen: ‘nieuwe’. 9712 Keytiven Kasteel: ‘Kasteel van de Rampzaligen’. 9713
berecht... deel: ‘vertel mij ook nog iets’ (no hetzelfde als noch). 9714-15 van... vinc:
‘nl. hoe hij hen gevangen nam’. 9716 weet: ‘weet het’. 9717 dat: ‘zodat’. 9718 die...
gewesen: ‘de gebeurtenissen waren verlopen’. 9719 horet lesen: ‘hebt horen
voorlezen’. 9720 recht: ‘gelijk’. 9721 hout over: ‘beschouwt als’. 9722-23 bider dinc
Dat: ‘aangezien’.

T
9710 Vgl. voor de bijnaam de toelichting bij vs. 5835. 9712 In vs. 5628 en 8335 is
niet sprake van het Keytiven Kasteel, maar van een Keytiven Berch. In het Oudfrans
luidt de naam steeds Tertre as Chaitis. 9719 Vgl. vs. 5919-6067 (Agravein) en vs.
8362-8426 (Gurrees). De uitdrukking horet lesen impliceert de aanwezigheid van
een codex waaruit werd voorgelezen. Vgl. Inleiding, p. 119.
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9724 Alse mine II broeders sijn.
+
Ic sal riden sonder fijn
+
Ende niet rusten vordien dach
Dat ic daer sijn comen mach.
9728 Wijst mi die stat, dies biddic u,
Daer si in vangnessen liggen nu.’
+
Si wijsdem enen wech also houde
+
Diene toter stat leiden soude.
+
9732 Hi bevalse Gode metter vart
Ende voer thant daer wart.
+
Als hi der stat naken began,
Vant hi die lettren die Sornahan,
9736 Alsmen op wart soude gaen+
Ten castele, hadde gedaen staen.
Het dochtem sijn grote hovarde
Ende hi hads sulke onwarde
9740 Dat hi den brief af trac metter vart
+
Ende hi voer daer na opwart.
+
Hi vant den naen, die mettien
Den horen blies doe hine hadde versien.
9744 + Doe vragedem Garehet dies
Bi wat redenen dat hi blies.

+
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9725 sonder fijn: ‘zonder ophouden’ (vgl. MNW 2, 804 bij 1, waar dit vs. als enige
bewijsplaats wordt geciteerd). 9728 stat: ‘plaats’. 9730 also houde: ‘onmiddellijk’.
9732 Hi bevalse Gode: (vrije vert.) ‘hij nam afscheid van haar’. 9734 naken began:
‘naderde’. 9735 die lettren: ‘het opschrift’. 9737 gedaen staen: ‘laten plaatsen’. 9738
Het... hovarde: ‘hij vond het (nl. de tekst van het opschrift) grote hoogmoed’. 9739
hi... onwarde: ‘hij was er zozeer over verontwaardigd’. 9740 den brief af trac: ‘het
opschrift eraf rukte’ (van het kruis waaraan het is bevestigd; vgl. vs. 6092-94). 9742
naen: ‘dwerg’.

T
9735 Vgl. voor de tekst van het opschrift vs. 6084-88.
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+

9748

9752

9756

9760

+

Hi antworde hem also hi te voren
Den andren dede, alse gi mocht horen.
+
Als hi boven quam, vant hi al gereet
Sornahan, die na hem ontbeet.
Weet wel dat si hem niet ondergroetten,
+
Mar dat si hem ondermoetten
Met glavien ende onderstaken
Hem dattie speren te stucken braken.
Ende si onderhorten hem te samen,
Beide met scilden ende met lichamen,
+
Dat si beide vielen ter erde,
Ende si, die waren van groter werde
Ende van groter stoutheden,
Stonden op met haesticheden
Ende si trocken beide hare swert.
+
Elc liep ten andren wart
Met so swaren slagen ende steken
Dattie helme moesten breken

+

ende
9745
+
ende
+

+

F. 26V,b

+

9755

+

9760

P/G

9746

Hi antworde
hem also

KOP

ende

COR

[ die ] te voren
→hi→

hi ] i.v.m.
ruimtegebrek
boven de regel
geplaatst; punt
van corrector
na het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs. 9808
(kol. b).
also ] alse niet
uitgesloten.
9753

Dattie speren te
stucken braken

KOP

COR

←hem←

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

W
9747 mocht: ‘hebt kunnen’. 9748 al gereet: ‘klaar (voor de strijd)’ (vgl. M IV, LXXII,
34 (ook S V, p. 48, r. 10): ‘si voit Sorneham qui ja estoit montez sor .I. destrier’).
9749 na hem ontbeet: ‘op hem wachtte’. 9750 hem niet ondergroetten: ‘elkaar niet
groetten’. 9751 hem ondermoetten: ‘elkaar aanvielen’ (vgl. MNW 5, 383 bij 2, waar
dit vs. als enige bewijsplaats wordt geciteerd). 9752 glavien: ‘lansen’. 9752-53
onderstaken Hem: ‘staken elkaar’. 9753 dattie: ‘zodat de’. 9754 onderhorten...
samen: ‘botsten tegen elkaar’. 9757 Ende: ‘maar’; werde: ‘voortreffelijkheid’, ‘kracht’.
9758 stoutheden: ‘moed’. 9760 swert: lees swart i.v.m. het rijm. 9763 moesten
breken: ‘stuk gingen’.

T
9746-47 Vgl. vs. 5814-22 (Agravein) en vs. 8345-61 (Gurrees). Vgl. voor de eerste
beschrijving van de dwerg en de functie van de hoorn vs. 5668-99. De wending tot
de toehoorders komt ook voor in het Oudfrans (vgl. Inleiding, p. 116).
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9764 Ende hare halsberge faelgen,
+
So datter af vloegen die maelgen.
+
+
Si waren van so groter herten toe
Dat elc bereidde andren soe
9768 Datter en geen was van hem beden
Hine hadde gebloet te vele steden,
+
Dat si beide waren sere
+
Gemoyt ende gepijnt vort mere
9772 Ende dat hare helme niet ne dochten
Dat si hem daermet gehelpen en mochten.
+
Elc hadde andren so onder gedaen,
Sine mochten niet op hare voeten staen
9776 Ende vielen beide gader dar neder+
Ende en mochten niet op staen weder,
Si waren so onder bede
Ende so ademloes mede.
9780 + Gaheret lach boven dan
+
Ende onder hem lach Sornahan,
+
So dat Gaheret een deel bequam
Ende sinen adem weder nam.
9784 + Hi stont op vander erde
Ende bestont Sornahan metten swerde.
+
+
Hi trac hem den helm af
Ende warpen en wech ende hi gaf

+
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9764 Ende... faelgen: ‘en hun borstharnassen bezweken (lett. moesten bezwijken)’.
9765 maelgen: ‘pantserringen’. 9766-69 Si... steden: ‘zij waren zo dapper dat zij
elkaar dusdanig toetakelden dat beiden bloedden op vele plaatsen’. 9771 Gemoyt
ende gepijnt: ‘afgemat en uitgeput’. 9772-73 Ende... mochten: ‘en dat het er niet op
leek dat zij hun helmen nog konden gebruiken’. 9774 Elc... gedaen: ‘zij hadden
elkaar zo afgemat’. 9778 onder: ‘uitgeput’ (vgl. MNW 5, 316). 9779 ademloes: ‘buiten
adem’. 9782 So... bequam: ‘totdat G. er enigszins bovenop kwam’. 9783 Ende...
nam: ‘en weer op adem kwam’, ‘en weer op krachten kwam’. 9785 bestont Sornahan:
‘viel S. aan’.
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9788 Sornahan op thoeft enen slach
Metten swerde dar hi lach
Ende seide hi soudene doet slaen
+
Hine gave hem op gevaen.
9792 Sornahan hief op dat hoeft mettien
Ende als hi dat swert heeft gesien
Boven sinen hoefde getrect al bloet
Haddi vrese vander doet,
9796 Alse die ongewapent was doe,+
Ende sprac aldus Gaherette toe:
‘Ay ridder, ne neemt mi niet tleven,
Bedi ic wille mi op geven.’
9800 + Gaheret seide: ‘So moetti gaen
+
Daer ic u sal sinden saen.’
Ende Sornahan sekerde hem al
Te done dat hi hem beval.
9804 Doe quamen daer Sornahans cnapen toe
Ende vrageden haren here doe
+
Wat hi woude hebben gedaen.
+
Hi seide: ‘Ic wille dat gi mi saen
9808 Daer binnen draeget ende mi uut doet
Al mine wapene metter spoet
Ende dat gi desen ridder met u leet
+
Ende dat gi hem, eer hi van u sceedt,

+
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9791 Hine... gevaen: ‘als hij zich niet gevangen gaf’. 9793-94 als... bloet: ‘toen hij
het getrokken zwaard boven zich zag’. 9796 Alse... doe: ‘aangezien hij ongewapend
(nl. zonder helm) was’. 9799 op geven: ‘overgeven’. 9801 Daer: ‘naar de plaats
waarheen’. 9802 sekerde: ‘beloofde’; al: ‘alles’. 9804 cnapen: ‘knechten’. 9810 leet:
‘meeneemt’.

T
9800-01 In de Lancelot en prose wordt S. door G. getutoyeerd. Vgl. Inleiding, p.
111.
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9812 Doet al die ere die gi moeget,
Bedi in hem es grote doeget
+
Ende gine hebt genen betren gesien.’
+
Si namen haren here mettien
9816 Ende deden met hem also alse hi+
Hem hadde bevolen. Doe quamen si
Te Gaherette ende leidene daer naer
Daer binnen ende deden hem daer
9820 So vele eren dat hi van dien
+
Wonderde doe hijt hadde gesien.
Als sine wapine uut waren gedaen,
Quam hi tote Sornahanne gegaen
9824 Ende seide: ‘Ic hebbe vernomen
Ene dinc daer ic omme hier bem comen,
+
Dats dat gi hebt gevaen nu
II ridders, daer ic omme bidde u
9828 Dat gise vort doet bringen.’ Hi seide:
‘Here, ic saelt doen sonder beide
Na dat gijt wilt.’ Ende also houde
+
Beval hi datmense bringen soude.
+
9832 Si waren thant uut gedaen.
Een cnape seide te hem lieden saen:

+
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9812 Doet... moeget: ‘alle eer betoont die in uw vermogen ligt’. 9813 Bedi... doeget:
‘want hij is van grote waarde’. 9820-21 dat... gesien: ‘dat hij zich erover verbaasde
toen hij het zag’. 9822 Als... gedaen: ‘toen hij van zijn wapenrusting was ontdaan’.
9825 Ene dinc: ‘iets’. 9828 vort doet bringen: ‘tevoorschijn laat halen’. 9829 sonder
beide: ‘direct’. 9830 also houde: ‘onmiddellijk’. 9832 Si: de twee gevangen ridders,
Agravein en Gurrees; uut gedaen: ‘vrijgelaten’.
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9836

9840

9844

9848

9852

‘Gi heren, u es wel gesciet nu.
Een wandelende ridder heeft u
+
Van uwer vangnessen gequijt,
Die ondergedaen heeft nu ter tijt
Met wapenen den genen die u vinc.’
Si waren blide vandier dinc
Ende quamen in dat paleys nadien.
+
+
Alse Gaheret hadde versien,
Hi liep sere te hem wart
Ende elc cussede andren metter vart
Ende vrageden met willen groet
Elc andren hoet met hem stoet.
+
+
Si vrageden Gaherette dar naer
Wat avonturen hem brochte daer.
+
Hi seide hine ware daer niet comen,
Ne haddi dat niet vernomen
An ene joncfrouwe sonder waen
+
Dat si daer lagen gevaen
Ende hem dochte, seidi na desen,
Dat si siec hadden gewesen.
+
Doe seiden si hem al openbaer
Hoe si gevangen waeren daer

+
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9834 u... gesciet: ‘u hebt geluk’. 9835 wandelende: ‘rondtrekkende’. 9836 Van...
gequijt: ‘uit uw gevangenschap verlost’. 9837-38 ondergedaen heeft [...] Met
wapenen: ‘heeft overwonnen’, ‘met de wapens heeft verslagen’. 9838 vinc: ‘gevangen
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nam’. 9840 paleys: ‘grote zaal’. 9841 Alse... versien: ‘toen G. hen zag’. 9842 Hi...
wart: ‘rende hij naar hen toe’. 9844 met willen groet: ‘met grote belangstelling’,
‘hartelijk’. 9847 Wat... daer: ‘welk (gelukkig) toeval hem daar bracht’. 9852 hem
dochte: ‘het scheen hem toe’. 9854 al openbaer: ‘ronduit’.

T
9849-51 Vgl. vs. 9662-71 en vs. 9704-31.
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9856 Ende hoe si doet waren bleven,+
Ne hadde hem die joncfrouwe niet gegeven
Van daer binnen, die hem dede
So vele goets ende eeren mede,
9860 ‘Wine mochten in genen kere
+
Hare gedanken nemmermere.’
+
Gaheret seide: ‘Nu hebdi
Wel gevaren, dat dunket mi,
9864 Na dien dat ic hebbe verstaen an u.
+
Gine sijt niet wel genesen nu.
+
Gi moet hier daegen toter stonden
Dat genesen sijn uwe wonden.’
9868 Die III gebroeder waren blide
Ende Sornahan an dander side,
Alse hi wiste die waerheit das
+
Dat Walewein hare broeder was.
+
9872 Hi was blider datten verwan
Gaheret dan dat en een ander man
Hadde verwonnen. Ende daer naer
Sprac hi tote hem dus openbaer:
9876 ‘Gi heren, ic bidde u dat gi+
Uwen evlen moet vergeeft mi

+

9855

+

9860
ende

+

+

mer
9865

+

+

9870
ende

+

+

F. 27R,a

P/G

9858

Van daer
binnen

KOP

(KOP),COR
9864

KOP

die hem dede
<.>

Na dien dat ic

hebbe

COR

9873

KOP

Gaheret dan

KOP

een ander man
→dat en→

COR

9874

hebbe/n/ verstaen
an v

Hadde
verwonnen

daer naer
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COR

<.> →ende→

W
9857 Ne... gegeven: ‘als de jonkvrouwe er voor hen niet was geweest’. 9858-59
die... mede: ‘die hen zo uitstekend verzorgde en ook eer betoonde’. 9860-61 Wine...
nemmermere: ‘wij zullen haar nooit (afdoende) kunnen bedanken’. 9862-63 hebdi
Wel gevaren: ‘hebt u geluk gehad’. 9864 Na... u: ‘zoals ik van u heb gehoord’. 9866
daegen: ‘blijven’. 9869 an dander side: lett. ‘anderzijds’, d.i. ‘was ook blij’. 9872
verwan: ‘overwon’. 9873 en: ‘hem’. 9877 Uwen... mi: ‘mij uw woede kwijtscheldt’,
‘mij vergeeft’.

T
9857-61 Vgl. vs. 8455-8537. 9867 In het Oudfrans geven de broers een bevestigend
antwoord op dit voorstel van Gaheret. Vgl. Inleiding, p. 87.
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9880

9884

9888

9892

Van dat ic u hebbe mesdaen,
Want ic ne wiste niet sonder waen
Dat gi mijns heren Waleweins broderen wart.’
+
Ende si vergavent hem metter vart.
Dien nacht dreefmen grote feeste daer
Ende meerre hadde gedaen, maer
Dat Sornahan was mesmaect so onsochte
Dat hi cume spreken mochte.
+
+
Opten andren dach stont op Sornahan
Met groter pinen ende als hi sach an
Agraveyne ende wart geware das
Dat hi so wel genesen was
Van sinen wonden, hem wonderde wat
+
Ersatren dat hi hadde gehat.
+
Agraveyn tellede hem na desen
Dat hi doet hadde gewesen

+

9880

+

ende
9885

+

+

9890
ende

+

P/G

Dien ] initiaal D, blauw, 4 regels hoog,
rood penwerk; vs. 9884 is over twee
regels verdeeld, met na was de
regelovergang.

9882

9883

KOP

COR

Ende meerre
hadde gedaen

÷n÷aer
<

>

<m>aer
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maer ] de
corrector
wijzigde n in m
door na n een
vertikaal
streepje te
plaatsen.
9885

KOP

Dat hi cume
spreken

Sornahan ] han omlijnd onder na op de
volgende regel geschreven.

9886

KOP

Met groter

KOP

KOP

COR

9892

als hi sach an

ende wart
geware das

Agraueyne
<:>

COR

9890

pine
pine<n> <.>
→ende→

COR

9888

mochte

-

COR

9887

| en |

Van sinen
wonden

hem wonderde
wat
<.>

Agraveyn ] ra grotendeels vervaagd.

W
9882 dreefmen: ‘vierde men’. 9883-84 maer... onsochte: ‘als S. er niet zo slecht aan
toe was geweest’. 9885 cume: ‘nauwelijks’. 9887 pinen: ‘moeite’; sach an: ‘keek
naar’. 9890 hem wonderde: ‘vroeg hij zich af’; wat: ‘wat voor’, ‘welke’. 9891 Ersatren:
‘arts’.

T
9879-80 Sornahans bewering geldt alleen voor Gurrees, want de jonkvrouwe die
verhinderde dat hij Agravein doodde, vertelde hem wie hij overwonnen had. Daarna
liet hij A. toch opsluiten. Vgl. vs. 6005-07.
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9896

9900

9904

9908

9912

En hadde hem God niet te staeden gestaen
Ende sijn nichte, die sonder waen
+
Sijns ontfarmde in siren noet.
+
Sornahan loech ende seide al bloet:
‘Sekerlike, die vander Tafelronden
Sijn geluckichger tallen stonden
Dan enichge anders ridders sijn,
+
Want dat het es die gelove mijn:
Waren si verslaegen, men soude vinden
Die gene die hem haers souden onderwinden
Ende hem sulke hulpe geven
Si soudense doen weder leven.
+
Agraveyn, dit seggic bi u.
+
Gi wart luttel beter dan doet nu
Ende daertoe in sulc prisoen geleit,
Ine waende niet in rechter waerheit
Dat gi sout hebben geleeft III dage,
+
Ende gi vont onder mine mage
Ende mine maisniede die ghone
Die u genas inden prisone.

+

9895
ende

+

+

9900

+

9905
want

+

+

9910

P/G

9895

KOP

Ende sijn
nichte

(KOP),COR
9896

KOP

<.>
Sijns
sire
ontfarmde in

KOP

noet

sire<n>

COR

9897

die sonder
waen

Sornahan
loech

ende seide
al bloet
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COR

9899

ende

<:>
Sijn

KOP

tallen
stonden

geluckich ger

COR

mijn ] punt van corrector
na het woord als
versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs.
9962 (kol. b).

9901

9903

geluckich

Die hem
haers

KOP

COR

←die gene←

9906

seggic ] e grotendeels
weggesleten.

9912

die ] dien niet uitgesloten.

soude

onderwinden

soude<n>

W
9894 te staeden gestaen: ‘geholpen’. 9896 Sijns ontfarmde: ‘medelijden met hem
had’; in... noet: ‘in zijn ongelukkige toestand’. 9897 loech: ‘lachte’; al bloet:
‘onomwonden’. 9901 dat het es: lees dat es; gelove: ‘overtuiging’. 9902 verslaegen:
‘gedood’. 9903 Die... onderwinden: ‘hen die zich voor hen zouden inzetten’. 9906
bi: ‘vanwege’. 9907 luttel beter: ‘weinig meer’, ‘zo goed als’. 9908 geleit: ‘geworpen’.
9909 Ine... waerheit: ‘dat ik zeker niet verwachtte’. 9911 Ende: ‘maar’; mage:
‘verwanten’. 9912 maisniede: ‘huishouding’.
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+

9916

9920

9924

9928

Dus dunket mi dat aldus wel
Noit gevangen ridders en gevel.’
+
+
Alse dit die broderen hadden gehort,
Si loegen alle om Sornahans wort.
Si bleven aldus VIII dage daer
Ende genasen daer binnen so claer
Dat si gaen mochten ende riden
+
Ende wapene draegen tien tiden.
+
Gaheret seide tote Sornahan: ‘Tuwaren,
Gi moet ter vrouwen van Rostoc varen
Ende u hare levren gevaen
Van minen halven ende doet har verstaen
+
Dat ic mi van hare sere belove
Vander feesten die si in haren hove
Mi dede als ic daer was.
+
Ic soude hare gerne danken das,
Sagics stade ende tijt daer toe.’
+
+
Sornahan antworde hem doe

+

al

+

ende
9915

+

+

9920
ende

+

+

9925

+

ende

+

ende
9930

+

P/G

9914

COR

9915

Dus

KOP

KOP

al

dunke

mi dat

dunke t
Noit
geuangen

dus wel
al

ridder

dus
geuel
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ridder s
→en→

COR

9916

Alse dit
die

KOP

ende

COR

9918

brodere

-

brodere<n>

Si bleuen

KOP

dus .viij.
dage daer
al

COR

9923

moet ter ] in hs
aaneengeschreven.

9924

gevaen ] hs geuaen; boven
eu een inktstreep.

9925

9928

KOP

COR

9930

verstaen

har

<.>

COR

dus

ende
doet

Van
minen
haluen

KOP

hadden
gehort

[ .ij. ]

als ic daer
was

Mi dede
<.>

KOP

Sagic

COR

Sagic

stade ende tijt
daer toe
s

toe ] vlek na en
onder de e

W
9914-15 Dus... gevel: ‘hierom meen ik dat geen gevangen ridder ooit zo veel geluk
had’. 9917 loegen: ‘lachten’. 9919 daer binnen: ‘in die tijd’; claer: ‘volkomen’. 9924-25
Ende... halven: ‘en u aan haar gevangen geven uit mijn naam’. 9926 Dat... belove:
‘dat ik haar zeer dankbaar ben’. 9927 Vander feesten: ‘voor de eer en het genoegen’.
9930 Sagics... toe: ‘als ik daarvoor in de gelegenheid was’.

T
9923 Gaheret heeft enige tijd geleden afscheid genomen van de vrouwe van Roestoc;
vgl. vs. 9612-24.
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9932 Die boetscap soude wel sijn gedaen
Ende hi wapende hem saen
Ende nam an die broderen orlof
Ende ruemde sijns selfs hof
9936 Ende voer te Rostocke wart.+
+
Die III broederen maecten hare vart
Ende bevalen die joncfrouwe Gode
Die Agraveine halp in sire node.
9940 Ende vort an so was die berch geheten
+
Agraveins Berch, dat suldi weten,
Omdat doer hem af worden gedaen
Die quade costumen diere hadden gestaen,
9944 Daer alle die ghene blide af waren
Die daer af horden niemaren.
+
Alse die III broeders danen scieden,
Reden si te gader onder hem lieden
9948 Ende droegen over een dat si niet
Sceden en souden sine souden eer iet
Avonturen hebben vonden.

+

F. 27R,b
ende

+

+

9940

+

9945

P/G

9934

Ende nam an
die

KOP

KOP

Ende beualen die
ioncfrouwe

KOP

go| e |de
gode

COR

9940

broderen orlof

-

COR

9938

[ .ij. ]

Ende vort an

was die berch
geheten
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so

COR

ghene blide af ] in hs aaneengeschreven.

9944
9945

KOP
COR

9946

Die daer af

horde

· niemaren

horde<n>
Alse ] initiaal A, rood, 3 regels hoog,
zwart penwerk.

W
9934 Ende... orlof: ‘en nam afscheid van de broers’. 9935 ruemde: ‘verliet’; sijns
selfs: ‘zijn eigen’. 9937 maecten hare vart: ‘gingen op weg’. 9938 bevalen... Gode:
lett. ‘stelden de jonkvrouwe in Gods hoede’, d.i. ‘namen afscheid van de jonkvrouwe’.
9942 af worden gedaen: ‘werden afgeschaft’. 9943 Die... gestaen: ‘de slechte
gebruiken (gewoonten) die daar heersten’. 9945 niemaren: ‘nieuws’. 9948 droegen
over een: ‘spraken af’. 9949-50 sine... vonden: ‘voordat hun enig avontuur zou
overkomen’.

T
9936 S. komt verder niet meer voor in het verhaal. 9941 De naam komt verder in
de roman niet meer voor. J dacht bij deze naam aan een kopiistenfout; Gaherets
berch leek hem waarschijnlijker (dl. 1, p. 321). Vgl. M IV, LXXII, 40: li Tertres Agravain
(ook S V, p. 50, r. 24).
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441
+

9952

9956

9960

9964

+

Si reden dat si quamen tien stonden
Tere heremitagen, daer si
Luttel gemaecs hadden, bedi
Daer was luttel tetene binnen.
+
Smorgens als si den dach kinnen,
+
Horden si messe metter vart
Ende setten hem ten wege wart.
Si laegen dien nacht daeran
Met enen groten riken man,
Diese wel ontfinc tuwaren
+
Als hi wiste wie si waren.
+
Na etene leiddese hare wart
In enen sconen boengart.
Daer saeten si op tgras onder hem IV.
+
Die wart vragedem in wat manieren
+
Si daer waren comen ende hoe
Ende wat avonturen si sochten doe.

+

ende
9950

+

+

ende
9955

+

+

9960
ende

+

+

ende
9965

+

P/G

9953

Luttel
gemaecs
hadden

KOP

<.>

COR

9955

bedi

Smorgens als si
den dach kinnen

KOP

COR

→ende→

ende ] punt na het
woord als
versscheiding t.o.v.
vs. 10016 (kol. c).
9961

KOP

Als

÷s÷i wiste[ n ]
wie si waren
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<h>i wiste

COR

9965

COR

9966

Die wart

KOP

KOP

COR

ende

vragede

in wat
manieren

vragede<m>
ende hoe

Si daer
waren
comen
<.>

W
9951 dat: ‘totdat’. 9952 heremitagen: ‘kluizenaarshut’. 9952-53 daer... hadden: ‘waar
het voor hen niet aangenaam toeven was’. 9954 luttel: ‘weinig’. 9955 als... kinnen:
‘zodra zij de dageraad zien’, ‘bij het aanbreken van de dag’. 9956 Horden si messe:
‘woonden zij de mis bij’. 9957 Ende... wart: ‘en begaven zich op weg’. 9958 Si...
daeran: ‘zij verbleven de volgende nacht’. 9959 groten: ‘aanzienlijke’. 9960 wel:
‘gastvrij’, ‘hartelijk’. 9962 wart: ‘gastheer’. 9963 boengart: ‘tuin’ (vgl. J. te Winkel,
Het kasteel, p. 42-54). 9964 IV: spreek uit ‘vieren’. 9965 in wat manieren: ‘hoe’.
9966-67 ende... doe: ‘en waar zij voor kwamen’.
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9968 Si antworden: ‘Here, wi varen
Om te wetene vraye niemaren
Van Lancelote van Lac, daer wi
+
Af hebben gehort dat hi doet si.’
+
9972 Hi seide: ‘God bescermenne vander doet.
+
Het ware scade alte groet;
+
Het ne bleve in erderike
En geen ridder sijns gelike.
9976 + Ine rade u niet te houdene vort ane+
Dien wech dien gi hebt bestaen te gane.’
+
Gaheret antworde hem: ‘Here, waer bi?’
‘Ic saelt u seggen,’ antworde hi.
9980 ‘Hier in dit lant sijn swaerre veten,
+
Gine hebt gene swaerre geweten,
Ende het sijn na mage algader,
Want het sijn kinder ende vader.
9984 + Ic sal u seggen waer af het began.
+
In dit lant es een groet rike man.
+
+
Hi es here over dit lant
Ende es die hertoge Cales genant.

+

9970
ende
+
want
+
want
+

+

heren
9975
+
ende
+

+

9980

+

ende
here
+
ende
+
9985
+

P/G

9970

KOP

(KOP),COR
9972

KOP

daer wi

Van
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van lac
<.>
Hi seide god

scermenne
vander doet
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COR

Gaheret
antworde
hem

KOP

COR

9980

be

scermenne

bestaen te gane ] in hs
aaneengeschreven.

9977

9978

ende

ende

waer bi

→here→

Hier ] initiaal H, blauw, 3
regels hoog, rood penwerk.

W
9968-70 wi... Lac: ‘wij zijn op zoek naar betrouwbare inlichtingen over L.v.L.’. 9973
Het... groet: ‘het (de dood van L.) zou een zeer groot verlies betekenen’. 9974-75
Het... gelike: ‘er zou op aarde (d.i. in leven) geen enkele hem gelijkwaardige ridder
achterblijven’. 9976 Ine < Ic + ne. 9976-77 te... gane: ‘de weg verder te volgen die
u (tot nu toe) bent gegaan’. 9980 swaerre veten: ‘heftige twisten (veten)’. 9981
Gine... geweten: ‘de heftigste waarover u hebt gehoord’. 9982 het... algader: ‘zij zijn
allen zeer nauw verwant’. 9984 waer af: ‘waardoor’.

T
9968-71 Dit antwoord brengt de hoofdhandeling weer in herinnering. 9987 Hertog
Cales (Oudfrans: Kalés) wordt hier voor het eerst in de roman vermeld.
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9988

+

Hi heeft VI sonen, dat suldi weten,
Die wert ende vromich sijn geheten,
+
Soe dattie hertoge hadde ene
+
Dochter te huwene ende el negene,
9992 Die hi gaf te wive enen hogen man
Die an sijn lant machierde dan.
+
Alse si in die kerke was ende haer vader
Die helecht van sinen lande algader
9996 Hare woude draegen in handen,+
+
+
Quamen sine VI sonen thanden
Ende seiden, wat so haers gesciet,
Sine lieten hem onterven niet
10000 Om genen minsche die geboren ware.
+
+
Hare vader seide doe: ‘En mach ic hare
Niet maken dat mi behaget

+

ende

+

al
9990

+

+

ende

+

9995
do
+
F. 27R,c
+

+

ende
10000

+

P/G

9988

COR

9993

Hi heeft

KOP

KOP

ende

.vj.
Die an sijn lant machierde| n |
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machierde

COR

9994

KOP
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Alse si in die
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ende haer
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COR

<:>

lieten ] li is als h
afgeschreven; het schuine
streepje boven de tweede
letter maakt duidelijk dat li
bedoeld is.

9999

10001

ende

Hare
vader

KOP

COR

so[ u ]de
doe[ r ]

ende

so i
doe

hare

de →en mach
ic→

seide ] hs
soide;
evidente
verlezing
van de
corrector
die o voor
e aanzag.
10002

KOP

[ Ne magic ]
niet

COR

-

dat mi
behaget
→maken→

W
9989 Die... geheten: ‘waarvan men zegt dat zij sterk en dapper zijn’. 9990 Soe dattie:
‘en de’. 9991 el negene: ‘geen meer’. 9993 Die... dan: ‘wiens land aan het zijne
grensde’ (machierde: lees met MNW 4, 925 en 1158 marchierde). 9995 helecht:
‘helft’. 9996 Hare... handen: ‘aan haar wilde overdragen’. 9998 wat... gesciet: ‘wat
hun daardoor ook zou mogen overkomen’. 10000 Om: ‘ten gunste van’. 10001-04
En... cracht: ‘mag ik hier niet doen wat ik wil met het land dat ik heb verworven met
inspanning van al mijn vermogens’.

T
9994-10000 De verontwaardigde reactie van de zonen van hertog C. is begrijpelijk,
omdat zij er ongetwijfeld op rekenden als mannelijke erfgenamen de landgoederen
van hun vader te erven. De ongebruikelijke handelwijze van hertog C., die zijn
dochter en schoonzoon zeer bevoorrecht, doet vermoeden dat zijn relatie met zijn
zonen al voor het hier beschreven incident slecht was.
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444
Van den lande dat ic hebbe bejaget
10004 Met mire cracht? Entrouwen, ic sal
Daer mede doen minen wille al.
+
Ende om dat gire nu toe sprekende sijt,
Gevic op den ridder nu ter tijt,
10008 Die mine dochter te wive hebben sal,
Na minen live mijn lant al.
Ochte gi lant wilt hebben sonder waen,
+
Bejaget als ic hebbe gedaen;
10012 Vanden minen ne wert u groet no clene.’
+
Doe seiden die broedere algemene,
Ontfinge die riddre gichte dare
Vanden lande dat met rechte hare
10016 Soude sijn, dat hi bi desen+
Seker te stervene mochte wesen.
Doe droech die vader al sijn lant
Sire dochter sonder letten in hant.
10020 + Die ridder trouwedse ende also houde
+
Als hise thuus wart voren soude,
Die VI broederen, die hadden gelegen
In enen bosch, quamen hem jegen
10024 Ende sloegen dien ridder doet
Ende al dat met hem was cleine ende groet

+

10005

+

10010

+

ende

+

10015

+

ende
10020

+

P/G

10003

10004

KOP

KOP

/Metten/ lande dat
ic hebbe beiaget

COR

→van den→

<:>

COR

10016

KOP

entrouwen ic
sal

Met mire
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Soude sijn

dat hi bi
desen
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<:>

COR

10020

COR

10022

KOP

COR

ende also
houde

Die ridder
trouwedse

KOP

ende

<:>
Die .vi.

broedere

hadden
gelegen

broedere<n>
→die→

W
10005 minen wille al: ‘precies wat ik wil’. 10006 Ende... sijt: ‘en omdat u nu het land
in rechte opeist’. 10007 Gevic op den ridder: ‘draag ik de ridder in rechte over’.
10011 Bejaget: ‘verwerf het’. 10012 Vanden... clene: ‘van het mijne valt u niets ten
deel’. 10013 algemene: ‘allen te samen’. 10014-15 Ontfinge... lande: ‘als aan de
ridder daar het recht op het land zou worden overgedragen’. 10017 Seker... wesen:
‘ten dode opgeschreven zou zijn’. 10019 sonder letten: ‘onmiddellijk’. 10020-21 also
houde Als: ‘zodra’. 10022-23 die... bosch: ‘die in een bos op de loer hadden gelegen’.
10023 jegen: ‘tegemoet’.
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445
+

10028

10032

10036

10040

10044

Ende oec was al daer ter stede
Die bruet doet geslaegen mede,
Die haer suster was sonder waen.
Ende alsi dat hadden gedaen
Voeren si in die castele haers vader
+
Ende toegense te hem wart allegader
Ende setten daer in lieden doe
Daer si hem wel betrouweden toe.
+
Si ontboden seriante daer naer
Om haeren vader torlogene daer
+
Ende hebben georloget dat en can
Den pays gemaken en geen man.
+
Si hebben verloren nu te tide
Vele an dene ende an dander side.’
+
Gaheret seide: ‘Here, maect mi vroet des
+
Welke partie int donsienste es.’
+
Hi seide dattie hertoge nochtoe
In tonsienste was emmertoe,
Dat grote scade was. Ende noch mere
Waest hem mesfallen sere,

+

10025

+

10030

+

ende

+

10035

+

ende

+

ende
10040
+
ende
+

P/G

10029

Ende alsi dat
hadden

KOP

→gedaen→

COR

torlogene daer ] in hs
aaneengeschreven.

10035

10038

Si hebben verloren
nv te tide

KOP

COR

10039

/verstaen/

KOP

→ende→
Vele an
dene

ende an
dander side
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<:>

COR

10040

COR

10044

Gaheret
seide

KOP

KOP

COR

ende

maect mi
vroet des
→here→
ende noch
mere

Dat grote
scade was
<.>

W
10031 toegense... allegader: ‘namen ze allemaal in bezit’. 10033 Daer... toe: ‘waar
zij veel vertrouwen in hadden’. 10034 seriante: ‘gewapende mannen (krijgsknechten)’.
10036 hebben... dat: ‘hebben hem zo (hevig) bestreden dat’. 10037 Den pays
gemaken: ‘de vrede herstellen’. 10040 maect... des: ‘vertel me’. 10041 Welke... es:
‘welke kant er het slechtst voorstaat’. 10043 emmertoe: ‘voortdurend’, ‘zeker’. 10044
Dat... was: ‘wat zeer betreurenswaardig was’. 10044-45 Ende... sere: ‘en hij was
getroffen door een nog grotere ramp’.
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+

10048

10052

10056

10060

10064

Want hi hadde onlanc daer te voren
Enen sinen broeder verloren
In enen strijt daer si vergadert waren,
Die goet ridder was tuwaren,
Ende daer hi af hadde hulpe groet;
+
+
‘Sine kindren sloegene doet.’
+
Gaheret seide dat scade was
Van des hertogen verliese, dor das
Dat hi goet was ende melde mede.
Ende hi hadden oc te sulker stede
+
Gesien dar menne prijsde sere
Van ridderscape ende hem sprac ere,
+
‘Ende quam ic daer, God weet,
Ic soude hem willen helpen gereet.’
Hier mede lieten si die tale staen
+
Ende si gingen hem rusten saen.
Opten andren dach, also saen
Alse die broederen op waren gestaen,
Wapenden si hem metter vart.
+
Garehet vragede al dus den wart:

+

10045

+

here
10050
+
ende
+

+

10055

+

F. 27V,a

+

10060

+

ende

P/G

10053

KOP

Van des
hertogen
verliese
<:>

COR

10055

KOP

COR

10056

KOP

dor das

Ende hi

hadde

te sulker
stede

hadde<n>
oc
Gesien

da| t | menne
prijsde sere
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da

COR

10057

<

COR

>

Opten ] initiaal O, rood, 3
regels hoog, zwart
penwerk.

10062

10065

ende hem
sprac ere

Van
ridderscape

KOP

r

COR

dus den wart

Garehet
vragede

KOP

ende

→al→

al ] punt van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
10123 (kol.
b).

W
10048 vergadert: ‘op elkaar gestoten’. 10051 Sine kindren: d.w.z. de zonen van de
hertog. 10054 goet: ‘voortreffelijk’; melde: ‘vrijgevig’ (naar middeleeuwse normen
een zeer belangrijke eigenschap). 10055 hadden: ‘had hem’. 10057 Van ridderscape:
‘om zijn ridderlijke daden’; sprac ere: ‘eer bewees’. 10059 gereet: ‘zonder aarzelen’.
10060 lieten... staen: ‘zwegen zij’.

T
10046 onlanc daer te voren is de vertaling van avant ier. Vgl. Inleiding, p. 98.
10055-57 De roman bevat geen eerdere passage waarin Gaheret en hertog Cales
samen optreden. Vgl. ook vs. 10161.
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+

10068

10072

10076

10080

‘Ocht ic den hertoge sien woude,
Wijst mi waer icken vinden soude.’
+
Hi wijsdem enen pat ter vart,
Dien hi mochte riden daer wart
Daer die hertoge meest plach te sine,
+
In rouwen ende in groter pine.
+
‘Ic segt u,’ sprac hi, ‘sekerleke
Het en es niet I dach in die weke
Hine es geasselgiert sere
Van sinen kinderen enewarf ofte mere.
+
+
Si riden met groten geselscape
Dat si hebben van ridderscape.
Ende die goede man, die hertoge,
Heeft so vele verloren int torloge
Dat hem wel na sijn sonder waen
+
Al sine liede af gegaen,
+
So dat hi mar een lettel liede
Met hem en hout ende met cleinre maisniede.

+

10065

+

ende

+

10070
here

+

+

want
10075

+

+

10080
al

+

P/G

10069

KOP

/Hoe/ hi moch te riden daer
wart

COR

←dien←

mochte] hs moch te
weke ] laatste letter dichtgelopen.

10073
10081

Alsine

KOP

liede| n | af gegaen
liede

COR

Al sine ] in hs
aaneengeschreven.
10083

KOP

COR

Met hem en
hout

met cleinre
maisniede
<.>

ende
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W
10066 Ocht: ‘indien’. 10070 meest... sine: ‘gewoonlijk verbleef’. 10071 In... pine:
‘bedroefd en in grote last’. 10074-75 Hine... mere: ‘dat hij niet één of meer keer door
zijn kinderen hevig wordt aangevallen’. 10076-77 met... ridderscape: ‘met vele
ridders waarover zij beschikken’. 10080 wel na: ‘bijna’. 10081 af gegaen: ‘ontvallen’.
10082-83 So... maisniede: ‘zodat hij slechts weinig lieden, en met een beperkt
gevolg, bij zich heeft’.

T
10067 In het Oudfrans geeft de gastheer antwoord: ‘“Sire, fait il, ça.”’ (M IV, LXXII,
45; ook S V, p. 52, r. 2). Vgl. Inleiding, p. 87.
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10084 Ende hi es oc sere gescoffiert, om dat
Dat hem sine kindre al sinen scat
+
Hebben genomen ende geroeft.’
+
Dese III brodere, des geloeft,
10088 Namen orlof ende scieden van dane
Ende begonsten dien wech te gane
Die hem hadde gewijst hare wart.
+
Sine vonden nieman in hare vart
10092 Eer si tenen gewade quamen,
Daer si II ridders vernamen,
Wel gewapent ende op geseten toe,
Die dat gewat wachten doe
10096 Ende riepen optie gebrodere, mettien+
Dat sise daer wart comen sien,
Dat si souden weder keren,
Het ne ware dat si wouden joesteren.

+

10085
.

+

+

10090

+

10095

P/G

10084

KOP

En

hi es

KOP,COR

En<de>

sere
gescoffiert
om dat

oc

COR

10085

10086

Hem

KOP

COR

←da/n/t←

COR

dat

KOP

Hebben
genomen

sine/n/

kindre/n/ al
sinen scat

sine

kindre

ende geroeft
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<.>

COR

10088

Namen orlof

KOP

<.>

COR

vernamen ] hs ver namen

10093
10096

KOP

COR

10098

ende
scieden van
dane

KOP

COR

Ende

riep
riep en
Dat si

mettien

optie
gebrodere
<:>
/alle/

souden
weder keren

-

W
10084 gescoffiert: ‘ontmoedigd’, ‘geschaad’. 10085 scat: ‘geld’, ‘kostbaarheden’.
10088 Namen orlof: ‘namen afscheid’. 10090 wart: ‘gastheer’. 10091 in hare vart:
‘op hun weg’. 10092 Eer... quamen: ‘totdat zij bij een doorwaadbare plaats kwamen’.
10094 op geseten: ‘te paard’. 10095 wachten: ‘bewaakten’. 10096-97 mettien...
sien: ‘zodra zij hen zagen naderen’. 10098 souden weder keren: ‘moesten
omdraaien’. 10099 Het... joesteren: ‘tenzij zij een tweegevecht met de lans wilden
aangaan’.

T
10092 In het Oudfrans bevindt zich een molen bij de doorwaadbare plaats. Vgl.
Inleiding, p. 93.
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10100 Anders ne mochten si niet liden.
+
Gaheret dede sine broeders ontbiden
Ende seide hine ware in gere wijs
Wardich datmen hem gave prijs
10104 Hine daede int water met allen
Den enen vanden II ridders vallen.
+
Hi noepte metten sporen tpart
Ende reet te hem lieden wart,
10108 + Dat hi den irsten stac so wel
Dien hi gemoette dat hi vel
Al metten perde in dat gewat
+
Ende hi ware verdronken in dat,
10112 Om dat hi was gewapent swaer
Ende dat gewat diepe was daer,
En hadde geweest een boem tier stont
Int water, daer hi hem ane helt tier stont,
10116 Daer hi bi vander doet bescudt wart.+
+
Doe liet hij lopen ten andren wart

+

10100

+

10105

+

also

+

10110

+

F. 27V,b
ende

+

P/G

10101

KOP

COR

Gaheret dede
sine broeders

ontbi| i |den
ontbiden
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ontbiden ] punt
van corrector
na het woord
als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs. 10161
(kol. b).
stont ] punt van de
corrector na het woord als
versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs.
10176 (kol. b).

10115

10116

vander doet
bescudt wart

Daer hi

KOP

bi

COR

10117

Doe liet

KOP

COR

ende

hij| t | lopen ten
andren wart
hij

W
10100 liden: ‘passeren (door het water)’. 10101 ontbiden: ‘stilhouden’. 10102 in
gere wijs: ‘volstrekt niet’. 10103 gave prijs: ‘zou roemen’. 10104-05 Hine... vallen:
‘als hij niet één van de twee ridders compleet in het water zou laten vallen’. 10106
Hi... tpart: ‘hij gaf het paard de sporen’. 10109 dat hi: d.i. de tegenstander van G.
10110 Al... gewat: ‘met paard en al in het water van de voorde’. 10111 in dat: ‘daarin’.
10114 tier stont: ‘op dat moment’ (lees met J die stont, ‘die zich bevond’; vgl. M IV,
LXXII, 46 .I. arbres qui en l'eve estoit; zie ook S V, p. 52, r. 20-21). 10116 Daer [...]
bi: ‘waardoor’; bescudt: ‘gered’. 10117 liet hij lopen: ‘reed hij (G.) hard’ (Van Loey
I, par. 28 vermeldt deze bijvorm van hi niet; wrsch. is de corrector (vgl. P/G) vergeten
j te expungeren).

T
10106 Het Oudfrans vermeldt hier tevens dat G. zijn lans in aanvalspositie brengt.
Vgl. Inleiding, p. 82.
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10120

10124

10128

10132

Ende staken al so vanden perde
Dat sijn hoeft irst quam ter erde
Ende hi leet over ende sach
+
Den andren ridder daer hi lach
Ende baedde in dat gewat.
Doe begonsti te lachen om dat.
Die III broederen reden
So verre dat si quamen ter steden
+
Daer die hertoge was doe.
+
Die porte was besloten toe,
Want sine waren in genen tide
Daer binnen versekert van stride.
Ende alse die scotters saegen,
+
Die boven ten cantelen laegen,
Si riepen op die III heren
Dat si weder souden keren

+

10120

+

10125
mer

+

+

10130

P/G

10118

KOP

Ende staken
al

COR

10120

KOP

Ende hi leet
ouer

(KOP),COR
10123

KOP
COR

so vanden
perde

ende sach
<.>

Doe begonsti

lachen om dat
→te→
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te ] punt van
corrector na het
woord als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs. 10184
(kol. c).
10124

Die ] initiaal D, blauw, 3 regels hoog,
rood penwerk.

10126

hertoge ] o dichtgelopen.

10130

KOP

COR

Ende alse die
scotters

/dat/

saegen

-

W
10120 leet over: ‘reed voorbij’. 10121-22 lach... baedde: ‘lag te baden’, ‘lag te
spartelen’. 10127 besloten toe: ‘gesloten’. 10128 in genen tide: ‘nooit’. 10129
versekert: ‘gevrijwaard’. 10130 alse... saegen: ‘toen de boogschutters hen zagen’.
10131 Die... laegen: ‘die zich achter de borstwering bevonden’. 10132 op: ‘tegen’.
10133 weder souden keren: ‘moesten omdraaien’.

T
10125 Het Oudfrans is duidelijker dan ter steden: au castel (S V, p. 52, r. 25; zie
ook M IV, LXXII, 47). 10131 Uit het gegeven dat de boogschutters zich achter de
borstwering bevinden, kan men opmaken dat de kasteelbewoners een belegering
verwachten. Vgl. J. te Winkel, Het kasteel, p. 65.
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10136

10140

10144

10148

10152

Ende seiden: ‘Gine sijt vanden onsen niet,
Wi sullen u doeden gine vliet.’
+
+
Gaheret stac af den helm doe
Ende sprac al dus den genen toe:
‘Wine sijn niet van uwen vianden,
Mer wi comen uwes vanden
Ende willen u te staeden staen.
+
Doet ons den hertoge spreken saen.’
+
Daer ginc een do om den hertoge thant,
Dien hi in ene camere vant
Ende dede vermaken sine wonden
Die hi hadde ontfaen vor die stonden
+
Daer hi vacht jegen sine kinder.
Die bode sprac tote hem ginder:
‘Here, hier buten houden III ridders nu,
Die begeren te sprekene u.’
+
Die hertoge seide na desen:
+
‘Ay God Here, mochten si iet wesen
Vanden ridders vander Tafelronden
Die Lancelote soeken nu ten stonden.

+

ende
10135

+

+

10140
ende

+

+

10145

+

ende
10150

+

P/G

10134

Ende

KOP

10142

KOP

gine sijt
vanden
onsen niet

seide<n>

COR

10139

seide

KOP

/Ende/ wi comen
vwes vanden

COR

←mer←
Daer ginc
een

om den
hertoge
thant
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COR

10144

KOP

ende

do
Ende dede
vermaken

sine

COR

10148

sine/n/ wonden

III ] hs .iij.; punt ter
rechterzijde van het cijfer
vrijwel geheel vervaagd.

W
10134 vanden onsen: ‘van onze partij’. 10135 gine vliet: ‘als u niet vlucht’. 10136
stac af: ‘deed af’. 10139 vanden: ‘een bezoek brengen’. 10140 te staeden staen:
‘helpen’. 10144 Ende... wonden: ‘en die zijn wonden liet verzorgen’. 10145 ontfaen:
‘opgelopen’. 10147 ginder: ‘daar’. 10148 houden: ‘wachten’. 10151-52 mochten...
Tafelronden: ‘behoorden zij maar tot de ridders van de T.’.

T
10141 In het Oudfrans wordt nog geantwoord dat de boodschap zal worden
overgebracht. Vgl. Inleiding, p. 87. 10153 Deze opmerking van hertog C. brengt de
queeste naar L. weer in herinnering. Het is opvallend dat hertog C. zo goed op de
hoogte is van de zoektocht.
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10156

10160

10164

10168

Waeren sijt ende wouden si hulpen mi,
Ic soude noch wanen daer bi
+
Mijn orloge ten ende bringen
Ende mine kindren daer toe dwingen,
Die mi willen onterven, dat si souden
Hem selven over sot houden.’
Ende hi ginc toten ridders na dien.
+
+
Gaheret hadde dicken gesien.
+
Hi seide: ‘Here, siet hier III ridders nu,
Die hier comen sijn tote u,
Die vremde ridders sijn, ende wi
Souden hier gerne bliven, wouddi,
+
Ende souden u gerne te staeden staen
In u orloge sonder waen,
Woudi ons onthouden daer toe.’
‘Lieve heren,’ sprac die hertoge doe,

+

10155

+

ende
10160
+
ende
+

+

10165

P/G

10156

KOP

Mijn orloge

KOP

Die mi willen
onteruen

KOP

Ende

ginc toten
ridders na dien
hi

COR

nu ] punt van corrector na het woord als
versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
vóór vs. 10223 (kol. c).

10162

10164

dat si souden
<.>

COR

10160

ten ende
bringen

-

COR

10158

/noch/

KOP

Die vremde
ridders sijn

ende wi
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<.>

COR

10168

KOP

W| il |di ons onthouden
daer toe

COR

W

ou

di

W
10155-56 Ic... bringen: ‘dan zou ik nog de hoop koesteren daardoor (d.w.z. met hun
hulp) mijn strijd tot een goed einde te kunnen brengen’. 10158 Die... onterven: ‘die
mij van mijn bezittingen willen beroven’. 10158-59 dat... houden: ‘dat zij zich (d.w.z.
hun bedoeling) als dwaas zouden beschouwen’ (ofwel: het nutteloze van hun
onderneming zouden inzien). 10161 hadde: lees, met J, haddene, ‘had hem’. 10165
wouddi: ‘als u dat zou willen’. 10168 Woudi... toe: ‘als u ons daarvoor gastvrijheid
wilt verlenen’.

T
10161 Vgl. toelichting bij vs. 10055-57.
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‘Gi ende die met u sijn dinken mi
+
Werde ridders wesen ende vri,
10172 Op avonture, ende van meerre machte
Dan ic bem ende van meerren geslachte
Ende hebt u lijf geleit ende uwe saken
In weelden ende in groten gemaken.
10176 + Bi desen so seggic u dat gi+
+
Hier niet en ducht ende bedi:
Waerdi hier met ons, dat suldi weten,
Gi moest ontidelike eten
10180 Ende luttel ende gi moest tote desen
+
Menich werven gewapent wesen

+

10170

+

ende
10175
+
F. 27V,c
+

+

10180

P/G

10170

10171

KOP

KOP

| S |i ende die met
v sijn dinken mi

COR

←G←i

<.>

COR

10172

KOP

ende vri

Werde
ridders
wesen

Op auonture

ende van
meerre
machte
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<:>

COR

geslachte ] punt van de
kopiist of de corrector na
dit woord als versscheiding
t.o.v. de representant voor
de initiaal in vs. 10234 (kol.
c).

10173

10175

Jn weelden
gemake
ende in groten

KOP

gemake<n>

COR

10176

COR

10177

Bi desen

KOP

KOP

seggic v dat
gi

ende

so
ende bedi

Hier niet en
ducht
<.>

COR

ducht ]
onder u een
stip.
10178

10180

KOP

/Bedi/

COR

-

KOP

COR

waerdi hier met
ons dat suldi
weten

Ende luttel

ende gi
moest tote
desen
<

>

W
10170 dinken: ‘lijken’. 10171 Werde... vri: ‘voortreffelijke en edele ridders te zijn’
(het is ook mogelijk ende vri te verbinden met Op avonture in vs. 10172: ‘en edel
wellicht’). 10172 Op avonture: lett. ‘wellicht’ (vgl. MNW 1, 492), vrije vert. ‘en wellicht
is dat (nl. dat zij voortreffelijke en edele ridders zijn) ook zo’. Vgl. M IV, LXXII, 48: ‘vos
me resamblez moult vaillant et vos et cil autre, et si estes vos par aventure’ (ook S
V, p. 53, r. 6-7). 10173 van meerren geslachte: ‘van hogere afkomst’. 10174-75
Ende... gemaken: ‘en u hebt geleefd in overvloed en welbehagen’. 10177 ducht:
‘past’, ‘hoort’ (vgl. MNW 2, 261 bij 3, waar dit woord wordt vertaald); ende bedi: ‘en
wel hierom’. 10179 ontidelike: ‘op ongelegen tijden’ (vert. volgens MNW 5, 1105).
10180 luttel: ‘weinig’; tote desen: ‘daarbij’.
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10184

10188

10192

10196

10200

Als te rustene ware tijt,
Die tote nu sachte gehouden sijt.
+
Bedi es mijn raet dat gi
Weder keert algader, bedi
+
Gi sout moeten doegen pine
Ende ongemac met ons te sine.’
+
Gaheret seide: ‘Here, wi hebben wel beide
Geleert pine ende moylicheide
Te menegen tiden gedoegen,
+
+
Bedi wie hebbens lange geploegen.
+
Weet wel, hine es goet man niet
Die pine te gedogene vliet,
Daer hi met mach bejagen ere.’
+
Doe seide die hertoge: ‘Here,
+
Ic sal die porte dan ondoen, wildi,
Ende hier binnen onthouden met mi.
Ende als sulc als ic hebben sal
Hier binnen suldi hebben al
Ende en laet u niet sijn ongemoge,
Al en hebdi niet al u gevoege.’ 10200

+

ende

+

10185

+

ende

+

went
10190
+
here
+

+

ende
10195

+

P/G

10185

Weder keert
algader

KOP

<:>

COR

10188

10189

Gaheret
seide

KOP

COR
KOP

bedi

ende

wi| e |
hebben wel
beide
→here→

Geleert pine

wi
moylicheide
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ende

COR

ere ] inktvlek in de vorm
van een v in rechtermarge.

10194

10196

KOP

→dan→

COR

10201

KOP

COR

ondoen wildi

Jc sal die
porte

Al en

h| ad |di niet al
v gevoege
h

eb

di

W
10183 sachte gehouden sijt: ‘in weelde opgevoed bent’ (vgl. MNW 7, 11 bij 9).
10186-87 Gi... sine: ‘u zou bij ons gebukt moeten gaan onder inspanningen en
ontberingen’. 10188-90 wi... gedoegen: ‘zowel inspanning als ontbering hebben wij
op vele manieren leren verdragen’. 10191 Bedi... geploegen: ‘omdat wij ons daaraan
lange tijd onderworpen hebben’. 10193 Die... vliet: ‘die vlucht voor de inspanningen’.
10194 mach bejagen: ‘kan verkrijgen’. 10196 ondoen: ‘openen’. 10197 Ende... mi:
‘en (u) hier binnen gastvrijheid verlenen’. 10198 als sulc als: lees met J (dl. 1, p.
321) al sulc als, ‘al wat’. 10200 Ende... ongemoge: ‘en laat het u niet onaangenaam
zijn’, ‘wees niet ontevreden’ (vgl. MNW 5, 626 waar dit vs. als enige bewijsplaats
van ongemoge wordt vermeld. M IV, LXXII, 49 (ook S V, p. 53, r. 19-20) leest: ‘Mais
se vos volentez n'i avez, ne vos en mervilliez vos mie’). 10201 al u gevoege: ‘alles
wat u wenst’.
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+

Si seiden: ‘Neent, niet meer no min.’
Hi ondede die porte ende lietse in
Ende leidese int paleys ende gaf hem dan
Lichte cledere te doene an.
+
+
Hi sprac tote sinen lieden: ‘Ic bidde u
Dat gi dese ridders eert nu;
+
Si sijn goede ridders na minen wane.’
+
Die hertoge vragede hem wane
Si waren ende Gaheret antworder toe,
+
Alse die niet bekent sijn en woude doe:
+
‘Wi sijn van vremden lande alle drie.’
+
Die hertoge seide: ‘Gi dunct mie
Alle III gebrodere wesen.
Nu ne heelt mi niet van desen,
+
Ic bids u, ocht gi gebrodere sijt.’
+
Gaheret antworde hem tier tijt:

+

+

10204

10208

10212

10216

ende
ende

+

+

ende
10205
+
want
+
ende
+

+

10210
here
+
ende
+

+

10215
ende

+

P/G

10203

COR

10204

KOP

ende

<:>
Ende
leidese int
paleys

KOP

ende gaf
hem dan
<:>

COR

10209

ende lietse
in

Hi ondede
die porte

KOP

Die hertoge
vragede
hem

wane
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ende

COR

10210

10211

gaheret

Waren

KOP
COR

<:>

<ende>

←Si←

antworde r

Alse die niet
bekent sijn

KOP

Wi| e | sijn van
vremden lande alle
drie

KOP

here

COR

10216

KOP

COR

woude doe
en

COR

10212

antworde toe

Jc bids

Wi
v

<.>

ocht gi
gebrodere
sijt
<:>

W
10202 niet... min: ‘volstrekt niet’. 10204 paleys: ‘grote zaal’ (vgl. J. te Winkel, Het
kasteel, p. 86). 10205 Lichte: ‘lichte’, ‘dunne’. 10208 na minen wane: ‘mijns inziens’.
10209 wane: ‘waar vandaan’. 10213 mie: een vorm van mi die vaak voorkomt (vgl.
Van Loey I, par. 26). 10215 ne... desen: ‘verberg dit niet voor mij’.

T
10204-05 Het is een gebruikelijk onderdeel van de gastvrijheid dat men gasten
kleding aanbiedt.
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+

10220

10224

10228

10232

‘Ja wi, gebrodere sijn wi.
Ende wi bidden u, here, dat gi
Ons vortwart meer verdraget
+
Dat gi om onse wesen niet meer ne vraget;
+
Gi sullet tijts genoech weten, here.’
+
Hi seide: ‘Ic ne spreecs niet mere.’
+
Savonts als ter maeltijt quam,
Om dattie hertoge vernam
+
Ende hi wel wart geware das
Dat Gaheret meest geheert was
Van sinen broederen, dedi hem die mester ere
Ende deden sitten eere
Ter taflen dan hi selve sat
+
Ende pensede in sinen sinne dat
Hi was van groten doene
Ende een vroem ridder ende een coene.

+

here

+

10220
want
+
ende
+
ende
+

+

10225

+

10230

P/G

10219

Ende

KOP

wi| e | bidden v
here dat gi
wi

COR

10222

COR

10224

want

KOP

ende
Van
sinen
broederen

tijt
tijt

Sauonts

KOP

COR

10228

Gi sullet

KOP

genoech
weten here
s
ter maeltijt
quam

al
al

s

dedi hem

ere
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<.>

COR

10229

Ende

KOP
COR

10231

KOP

→die
mester→
dede

/hem/

dede<n>

-

Ende
pensede in
sinen sinne

dat

<:>

COR

10232

sitten eere

KOP

/Dat/

COR

-

hi was van
groten doene

W
10219 Ende: ‘maar’. 10220-21 Ons... vraget: ‘ons verder ontslaat van de verplichting
tot antwoorden door niet meer naar onze identiteit te vragen’. 10222 tijts genoech:
‘vroeg genoeg’. 10227 geheert: ‘geëerd’. 10228 dedi... ere: ‘schonk hij hem de
grootste eer’. 10229 eere: ‘eerder’. 10231 in sinen sinne: ‘bij zichzelf’. 10232 was...
doene: ‘een groot man was’, ‘in hoog aanzien stond’. 10233 vroem: ‘dappere’; coene:
‘heldhaftige’.

T
10233-34 Terwijl in de vertaling onvermeld blijft dat men gaat slapen, wordt in het
Oudfrans het ritueel van het naar bed gaan uitvoerig beschreven. Vgl. Inleiding, p.
77-78.
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10236

10240

10244

10248

10252

Des ander dages, als si hadden gehort
Messe, quamen si alle III vort
+
Ende sagen dattie ridders al dare
Hem wapenden harentare.
+
+
Si vrageden den hertoge na dien,
Doe si dat wapenen hadden versien,
Waer omme si hem wapenden doe.
+
+
Die hertoge antwordem daer toe:
‘Si hebben groet recht daer an dat si
Hem wapennen, went bedi
Si sullen eer morgen none
Der wapene wel hebben te done.
+
+
Gi sult cortelike hier sien ter stede
Mire kinder grote verweinthede,
Die met groten geselscape
Comen sullen van ridderscape.’
+
Gaheret seide: ‘Here, mijn raet es dan
+
Dat wi onse wapine doen an
Ende wi jegen hem uut varen, bedi

+

10235

+

ende
F. 28R,a

+

+

ende
10240

+

+

want
10245

+

+

ende
10250

+

P/G

Des ] initiaal D, rood, 4
regels hoog, zwart
penwerk, representant in
linkermarge.

10234

10235

Messe
quamen si
alle

KOP

→.iii.→

COR

10239

vort

KOP

D/at/ si dat
wapenen hadden
versien
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D

COR

10241

10243

Die hertoge antworde

KOP
COR

ende

antworde<m>
bedi
<.>
→went→

COR

Der

KOP

wapene/n/ wel
hebben te done
wapene

COR

10250

Gaheret
seide

KOP

COR

10252

daer toe

Hem
wapennen

KOP

(KOP),COR

10245

oe

KOP

COR

ende

mijn raet es
dan
here

Ende wi
iegen hem
vut varen

bedi

<.>

W
10237 harentare: ‘aan alle kanten’. 10242 recht: ‘gelijk’. 10244-45 Si... done: ‘voordat
de ochtend voorbij is (lett. vóór vanochtend twaalf uur) zullen zij hun wapenrusting
nodig hebben’. 10247 Mire... verweinthede: ‘de grote verwaandheid (hoogmoed)
van mijn kinderen’. 10248-49 Die... ridderscape: ‘die met veel ridders zullen komen’.
10252 uut varen: ‘ten strijde trekken’.
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10256

10260

10264

10268

Laeten wi ons asselgieren eer wi
Uut varen, wi sullens hebben scande.’
+
Die hertoge seide thande:
+
‘Int wel ontbeiden ne sie ic, here,
Gene sotheit, mar int haesten sere
Ende int sottelike uut varen
Ne sie ic niet daer en mach tuwaren
Ongeval af comen ende vresen.
+
Ende ic rade wel bidesen
Dat gi blijft in payse tote dien
Dat gi noet van porne sult sien.
+
Gi sijt III broedere ende daer toe siedi
Sulke ridders, dat dinket mi,
+
Alse die andre sullen sijn moede,
Dat gi sult moegen bi ure goede
Te rechte een groet here scoffieren
Daer gi op wilt in allen manieren.
Ende om dat ic wille dat in u III si

+

ende
10255

+

+

10260

+

want

+

10265

P/G

10253

Laeten

KOP

wi

COR

10254

KOP

COR

10255

wi| e | ons
asselgieren

KOP

eer wi
<.>

Vut varen

wi| e |
sullens
hebben
scande
<.>

Die hertoge
seide

wi
thande/n/
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ende

COR

wel ] e dichtgelopen.

10256
10257

thande

mar int
haesten
sere

Gene sotheit

KOP

<:>

COR

haesten ] s
slecht
leesbaar
vanwege
scheur in het
perkament
(vgl. aant. bij
vs. 10563).
sottelike uut ] veel ruimte
tussen de woorden
vanwege een
dichtgenaaide scheur in
het perkament (vgl. aant.
bij vs. 10564-65).

10258

10260

Ongeval af
comen ende

KOP

vrese<n>

(KOP),COR
10264

10267

KOP

want

<:> →ende→
Dat gi sult
| h |oede
moegen bi ure
g

COR

10270

daer toe
siedi

Gi sijt .iij.
broedere

KOP

COR

vrese

oede

u III ] dubbele punt van de
corrector als
woordscheiding tussen
deze woorden.

W
10253 asselgieren: ‘bestormen’, ‘aanvallen’. 10256 wel ontbeiden: ‘rustig afwachten’.
10257 sotheit: ‘dwaze wijze van handelen’. 10258 sottelike: ‘roekeloos’. 10259-60
Ne... vresen: ‘zie ik beslist niets anders komen dan ellende en gevaar’. 10262 in
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payse: ‘rustig’. 10263 gi... sien: ‘u zich genoodzaakt zult zien om op weg te gaan’.
10265 Sulke ridders: ‘zulke (goede) ridders’. 10267-69 Dat... manieren: ‘dat u door
uw voortreffelijkheid een groot leger snel zult kunnen verslaan als u het uit alle macht
wilt aanvallen’.
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+

10272

10276

10280

10284

10288

Al mijn bescudt, ne willic niet dat gi
Port gine sijt wel gerust ter curen.
+
Sine sullen vor u niet geduren.’
+
Agraveyn antworde te dien:
+
‘Dat ne mach niet gescien,
+
Dat wi die achterste souden wesen.
+
Men mochte ons wel bi desen
Over gelovichge ridders houden,
Dat wi gerust comen souden
Op ridders die bi hare vromichede
+
Gepijnt souden sijn ende moede mede.’
‘Neen broeder,’ sprac Gaheret doe,
‘Hets quaet dat gi segt; verstaet hoe.
Die hertoge es so goet man dat hi niet
En wille dat ons scande gesciet.
+
+
Hier bi willic, nadien dat staet,
Dat wi hier af doen sinen raet.’
+
Agraveyn sprac: ‘Gi sult doen vandesen
+
Dat gi wilt, gine laetet niet wesen
Doer mi, des bem ic wel vroet,
Mar wat so gi hier toe doet, 10290

+

10270

+

want
ende
+
here
+
10275
+
want
+

+

10280

+

ende
10285
+
ende
+
broeder
+

P/G

10271

KOP

Al mijn
bescudt
<:>

COR

10280

KOP

Op ridders
die

KOP

hare
vromichede
bi

COR

10283

ne willic niet
dat gi

Hets quaet
dat gi segt

verstaet hoe
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<.>

COR

10285

COR

10289

Wille dat ons
scande gesciet

KOP

←en←
wesen ] punt van corrector
na het woord als
versscheiding t.o.v. de
leesaanwijzing vóór vs.
10351 (kol. b).
broeder ] wellicht moet dit
woord in de zin
opgenomen worden.

W
10271 bescudt: ‘toeverlaat’. 10272 Port: ‘uitrijdt’; gine... curen: ‘voordat u voldoende
uitgerust bent’. 10273 Sine... geduren: ‘zij zullen tegenover u niet (kunnen)
standhouden’. 10276 achterste: ‘laatsten’. 10278 Over... houden: ‘voor laffe ridders
aanzien’. 10279-81 Dat... mede: ‘omdat wij uitgerust ridders zouden aanvallen die
door hun dapperheid uitgeput en vermoeid zouden zijn’. 10283 quaet: ‘onjuist’;
verstaet hoe: ‘luister naar het waarom’. 10286 nadien dat staet: ‘zoals de zaken er
nu voorstaan’. 10287 Dat... raet: ‘dat wij wat dit betreft zijn advies opvolgen’.
10289-90 gine... mi: ‘u zult er om mij niet van afzien’. 10290 des... vroet: ‘dat weet
ik wel zeker’.
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10292 Sijt hier letten, sijt uut varen,
Ic bem die gone die sonder sparen
Uut sal varen int beginnen
Om te weeten hoe si joesteren connen.’
10296 + Gurrees hier toe antworde gaf:+
‘Broeder, gi sult uwen wille doen hier af.
+
Ic bem die niewerinc ne vare ic ne sie
+
Gaheret minen broeder vor mie.’
10300 + Binnen dat si waren in deser talen
+
Horden si ropen achter zalen:
‘Ten wapenen, ten wapennen dapperlike.’
Die ridders quamen gemeenlike
10304 Vor tpaleys al sonder sparen.
+
Daer ne dorste niemen uut varen
+
Sonder des hertogen geheet.
+
Daer waren in corten tiden gereet,
10308 Wel gewapent ende wel berect
Ende al met ysere verdect,
CC ridders ende daer toe
+
Zeilscotters diere vele waren doe.
10312 + Die hertoge wapende hem daer naer

+

ende
10295
+
mer
+
F. 28R,b
+
ende
+
10300
+

+

mer
10305
+
mer
+

+

10310
ende

+

P/G

Uut ] hs J vut; evidente verschrijving van
de kopiist.

10294

10295

KOP

/Jne/

weet

hoe si
ioesteren
connen

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

←om←

COR

te

weet<en>

10298

ne sie ] op de volgende regel onder vare
ic afgeschreven.

10300

in deser ] in hs aaneengeschreven.

10306

Sonder des
hertogen

KOP

KOP

Ende al met ysere

KOP
COR

| be |dect
ver dect

COR

10310

geheet

-

KOP

10309

| gereet |

ende daer toe

.CC. ridders
<:>

W
10292 letten: ‘wachten’. 10293 sonder sparen: ‘onmiddellijk’. 10294 int beginnen:
‘aan het begin (van de strijd)’. 10295 joesteren: ‘strijden’; connen: lees kinnen in
verband met het rijm. 10298-99 Ic... mie: ‘ik rijd nergens heen, tenzij ik mijn broer
G. voor mij zie’. 10300 Binnen... talen: ‘terwijl zij hierover spraken’. 10301 achter
zalen: ‘door het kasteel heen’. 10302 dapperlike: ‘snel’. 10303 gemeenlike:
‘gezamenlijk’. 10304 tpaleys: ‘de grote zaal’. 10306 geheet: ‘bevel’. 10308 wel berect:
‘toegerust’, nl. voor de strijd. 10309 verdect: ‘bedekt’. 10311 Zeilscotters:
‘boogschutters’.
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10316

10320

10324

10328

Ende IV neven, die hi hadde daer ginder,
Die wapenden hem oc ghinder,
Die hadden geweest des hertogen kinder
+
Die int achterste pongijs was bleven doet.
+
Si waren vrome ridders ende groet.
Ende die III gebroeders waren mede
Wel gewapent daer ter stede.
+
Gaheret bat sere Agraveine
+
Dat hi van hem niet ne sciede inden pleine.
+
Agraveyn seide, wat soes gesciet,
Hine ontbeidde na dachterste niet.
broeder ‘God geeft u te goede,’ sprac Gaheret,
+
‘Ic vrese sere, bi mire wet,
+
Dattie viande u sullen vaen.’
+
Agravein sprac: ‘Laet dat sorgen staen:
+
Hare wille sal niet al gescien.’

+

10315
ende

+

+

mer
10320
+
ende
+

+

want
10325
+
mer
+
want
+

P/G

10314

COR

↓die wapenden
hem oc ghinder↓

KOP

| Sag |

KOP

-

COR

10328

-

Wel ] hs W el; veel ruimte
tussen de letters vanwege
een scheurtje in het
perkament (vgl. aant. bij
vs. 10503).

10319

10320

KOP

mer
Hare wille sal
niet | s |

KOP

COR

Gaheret bat
sere agraueine

want

al gescien
al
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W
10313 daer ginder: lees daer i.v.m. het rijm. 10314 ghinder: ‘daar’. 10315-16 Die...
doet: ‘die de kinderen waren van de hertog die in het laatste gevecht was
omgekomen’. 10317 vrome: ‘dappere’; groet: lett. ‘groot’, d.i. ‘sterk’ (wellicht luidde
het oorspronkelijke rijmwoord goet: vgl. ‘bon chevalier et hardi’, M IV, LXXII, 53 en S
V, p. 54, r. 31). 10318 III gebroeders: Agravein en zijn broers. 10321 inden pleine:
hoewel ‘op het slagveld’ bedoeld kan zijn, wordt met pleine vermoedelijk de plaats
aangeduid waar zij zich bevinden, voor de grote zaal van het kasteel. Ook het
Oudfrans is niet eenduidig: ‘et moult pria Gaheries a agravain quil ne se parte deuls’
(S V, p. 54, r. 33-34; zie ook M IV, LXXII, 53). 10322 wat soes gesciet: ‘wat er ook
zou gebeuren’. 10323 ontbeidde na: ‘wachtte op’. 10324 God... goede: ‘moge God
u bijstaan’. 10325 bi mire wet: ‘op mijn woord van eer’. 10326 vaen: ‘gevangen
nemen’. 10327 Laet... staen: ‘maak u geen zorgen’. 10328 Hare... gescien: ‘hun
wens zal bij lange na niet vervuld worden’.

T
10315-16 Vgl. voor de dood van de broer van de hertog vs. 10046-51, waar echter
niet wordt vermeld dat die broer ook hertog was. 10316 Het Oudfrans vermeldt het
tijdstip waarop het laatste treffen plaatsvond: l'autre jor. Vgl. Inleiding, p. 98-99.
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+

10332

10336

10340

10344

Die hertoge sciet sine liede nadien
Ende hi maecte IV scaren,
+
Daer in elke XL ridders waren,
Ende hi heeftse gegeven
Te hoedene sinen IV neven.
+
Si waren liede die leveden doe
Daer hi meest trouwen hadde toe,
+
Ende seidem oc hoe si hem souden houden
Ende hoe elc andren helpen souden
Als si saegen dats noet ware.
Ende hi coes oc XL ridders daer nare,
Daer hi meest trouwen toe hadde tien tiden,
+
Ende deedse wesen teere siden,
Een deel vanden andren versceden.
Ende dat si niet en porreden vander steden,
Haddi hem bevolen, eer dat quame
Tote hem lieden sijns selfs lichame.
+
+
Daer na es hi te sinen neven gegaen,

+

ende

+

10330

+

want

+

10335

+

10340

+

ende
10345

+

P/G

10329

COR

KOP

(KOP),COR
10334

ende

liede/n/ nadien
liede

XL ] hs xl; geen punten
aan weerszijden van het
getal.

10331

10333

Die hertoge
sciet sine

KOP

KOP

Te hoedene sine

.iiij. neuen

sine<n>
Si waren

liede/n/ die
leueden doe
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COR

10336

KOP

want

liede
Ende

KOP

hoe si hem
souden
houden

seide<m>
oc

COR

10339

seide| n |

Ende hi
coes

xl ridders
daer nare
oc

COR

XL ] hs xl;
geen punten
aan
weerszijden
van het
getal.
10340

KOP

COR

Daer

meest
trouwen toe
hadde tien
tiden
hi

W
10329 sciet: ‘deelde in’. 10330 scaren: ‘groepen’. 10332-33 gegeven Te hoedene:
‘geplaatst onder de hoede van’. 10335 trouwen: ‘vertrouwen’. 10336 hem souden
houden: ‘zich moesten gedragen’. 10338 dats... ware: ‘dat dat nodig was’. 10341
deedse... siden: ‘plaatste hen apart’. 10342 versceden: ‘verwijderd’, ‘afgezonderd’.
10343 porreden: ‘weggingen (om zich in de strijd te mengen)’. 10345 sijns selfs
lichame: ‘hijzelf’ (omdat lichame ook de bet. ‘lijk’ heeft (vgl. MNW 4, 457 bij 3), zou
ook ‘zijn dode lichaam’ bedoeld kunnen zijn, maar uit het vervolg blijkt dat de hertog
bij de uitverkoren ridders blijft).
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463
Daer die een af hiet Cassibilaen,
10348 Die de outste van sinen neven was,
Ende die ander hiet Abylas
Ende die derde Dyonele.
+
+
Hi deedse varen uten castele.
+
10352 Hi seide: ‘Ne mict niet op overdaeden,
Mar vart al bi staeden
Jegen die vianden.’ Ende si seiden doe
Dat si gerne souden doen also.
10356 + Agravein was voren uut gevaren+
Vor sine gesellen sonder sparen
Om joesteren ende hi sach dare
Ridders varen harentare,
10360 Nu twee nu III te samen,
+
Also alsi van allen siden quamen.

+

ende
10350
+
ende
+

+

ende
10355

+

+

F. 28R,c

P/G

10347

Daer die een af hiet cassibil| i |aen

KOP
KOP,(COR)

10348

cassibilaen
/ionc/ste van sinen
neuen was

Die de

KOP

out

COR

10354

Jegen die
vianden

KOP

10358

KOP

si seiden doe
<.> →ende→

COR

10357

ste

KOP

V/an/ sine/n/ gesellen
sonder sparen

COR

V
Om ioesteren

or

sine
ende hi sach
dare
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COR

<.>

W
10349 ander: ‘tweede’. 10352 Ne... overdaeden: ‘streef niet naar overmoedige
daden’. 10353 bi staeden: ‘rustig’, ‘met overleg’. 10356 voren: ‘als eerste’ (voor de
anderen uit). 10358 Om joesteren: ‘om te strijden’. 10359 harentare: ‘overal’. 10360
Nu... samen: ‘hier een groepje van twee, daar een groepje van drie’.

T
10347-48 De wijziging van de corrector in vs. 10348 (vgl. P/G) leidt tot een
tegenstelling met het Oudfrans, waar van Cassibilaen gezegd wordt dat hij de jongste
is: ‘dont li uns avoit non Casibilans et ce ert li plus jovenes’ (M IV, LXXII, 54; ook S
V, p. 55, r. 4-5). 10350-51 De vierde neef, die evenmin wordt vermeld in BN 122 en
BN 123, wordt in de meeste Oudfranse handschriften Dion genoemd. Vgl. Inleiding,
p. 30.
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464

10364

10368

10372

10376

Ende die VI broeders, die waren
Stoute ridders, hadden VI scaren.
+
In elc waren C ridders dan
Ende elc was van ere scare leitsman.
+
Nochtan was hare drossate voren
Met XL ridders uut vercoren,
+
Die voren quam sere achemant,
Scilt anden hals, spere in die hant.
Alser Agravain geware wart,
+
Hi nam X ridders metter vart
Ende hi seide: ‘Gi heren, volget mi.’
+
‘Wi sullent gerne doen,’ seiden si.
Ende hi liet lopen ten ridder wart,
Die vor dander quam met groter vart
+
+
Die op Acgraveine al so stac
Dat hi sijn spere op hem brac

+

ende

+

10365

+

ende

+

10370

+

here

+

ende
10375

+

P/G

10362

Ende die

KOP

.<v>j.

COR

10363

KOP

COR

.÷ii÷j. broeders
die waren

hadden vi
scaren

Stoute
ridders
<.>

VI ] hs vi;
geen punten
ter
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weerszijden
van het
cijfer.
scaren ]
boven en
inktstreep.
XL ] hs xl; geen punten ter
weerszijden van het cijfer.

10367

10370

10372

KOP

Alse

COR

Alse

10377

si

seide<n>
here

Wi
Die op
acgraueine

KOP

COR

volget mi

Wi| e |
seide
sullent gerne
doen

KOP,(COR)

10376

→agrauain→

→Gi heren→

KOP

COR

r

Ende hi
seide

KOP

COR

10373

/walewein/
geware wart

ende

so stac
al

spere ] hs spore; evidente
verschrijving van de
kopiist.

W
10363 Stoute: ‘dappere’. 10365 elc: nl. elk van de zes broers. 10366 Nochtan:
‘bovendien’; drossate: ‘legeraanvoerder’. 10368 sere achemant: ‘fraai uitgerust’.
10370 Alser... wart: ‘toen A. hem zag’ (lees met J voor Alser: Alsen). 10374 liet
lopen: ‘reed’.

T
10369 Scilt anden hals: ridders hielden het voor hen geplaatste schild in de juiste
positie met behulp van een verbindingslijn om hun nek.
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465

10380

10384

10388

10392

Ende Acgravein staken weder soe
Dat hem niet en mochte gehelpen doe
Scilt no halsberch sonder waen,
+
Hem ne moeste dorden buec gaen
Dat spere al metten ysere doe
Ende hi viel ter erden gewont altoe,
+
So dat hi geens ersaters en hadde noet,
Want hi was luttel beter dan doet.
+
Ende die gesellen die met hem waren
Velden elkerlic den haren.
+
Agravein trac sijn swert tier stonde,
Daer hi hem wel mede gehelpen conde,
Ende vacht an die rechte side
+
Ende an die slinke al so tien tide
Ende dede so vele bi sire vromichede
Ende die X gesellen mede,
Dattie XL ridders, die daer waren
Uut comen tere scaren,

+

10380

+

al

+

10385

+

ende

+

10390

P/G

10378

KOP

Ende
acgrauein
staken
→weder→

COR

10379

KOP

COR

soe

Dat hem niet

mochte
gehelpen
doe
en

Dat ] t
dichtgelopen.
10388

KOP

Agrauein trac
sijn swert

tie| n |
stonde/n/
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COR

10391

KOP

COR

10394

KOP

COR

ende

tie

Ende an
die slinke

so tien
<.> →al→

r

stonde

tide| n |
tide
die daer
waren

Dattie .xl.
→ridders→

W
10379 gehelpen: ‘baten’. 10380 halsberch: ‘borstharnas’. 10382 ysere: ‘de ijzeren
punt’. 10383 altoe: ‘ook’. 10384 So... noet: ‘zodat een arts hem niet (meer) van pas
kwam’. 10385 luttel... doet: lett. ‘weinig meer dan dood’, d.i. ‘dodelijk gewond’. 10386
hem: d.i. Agravein. 10387 den haren: d.i. hun tegenstander, hun opponent. 10389
Daer... conde: ‘waar hij uitstekend mee overweg kon’. 10390-91 Ende... tide: ‘en
sloeg toen zo krachtig rechts en links van hem’. 10392 vromichede: ‘moed’, ‘ridderlijke
kwaliteiten’. 10394-95 die... scaren: ‘die daar als groep tevoorschijn waren gekomen’
(zij vormden immers een aparte groep die voor het leger uitreed).

T
10385 Het Oudfrans vermeldt hier als extra detail dat de lans van A. breekt. Vgl.
Inleiding, p. 82.
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10396 Eer gescoffiert waren sonder waen+
Eer men II bogescoten verre mochte gaen.
+
Si setten hem ter vlucht daer
Ende die andre volgeden hem naer,
10400 + So sere dat si sonder faelge
+
Sloegen in die irste bataelge.
Ende alse die vander bataelgen vernamen
Dats drossaten lieden gevlouwen quamen,
10404 Si vrageden wat si dar wouden doen
Dat si so haestelike vloen.
+
+
Si seiden sine mochten niet das,
Bedi an dander side was
10408 Een so goet riddre, sine hadden gesien
Genen van stoutheden gelijc dien
Die haren drossate doet hadde ende daer an
+
Van sinen lieden meer dan X man.
+
10412 Si dedense keren met haesten groet
Ende seiden: ‘Heeft hi den drossate doet,
Wi sullenne wreken wat soes gesciet
Eer avent coemt, wine laetens niet.’
10416 + Na dien porrede uut sonder faelge+
Van der binnen dirste bataelge

+

10395

+

want

+

al
10400

+

+

ende
10405

+

+

10410
ende

+

+

ende
10415

+

P/G

10400

So sere dat [ hem ]
si

KOP

al

COR

10401

10403

KOP

sonder
faelge

-

KOP

| Slaen deden | in
die irste bataelge

COR

→sloegen→
Dat

drossaten
lieden

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

gevlouwen
quamen
COR

10404

KOP

Dat

KOP

→dar→
Die haren
drossate
doet hadde

ende daer
an
<.>

COR

10411

wouden
doen

Si vrageden
wat si

COR

10410

s

man ] inktvlek na dit woord.

W
10396 gescoffiert: ‘uiteengejaagd’, ‘verslagen’. 10397 Eer... gaen: ‘voordat men de
afstand van twee boogschoten zou kunnen afleggen’. 10399 volgeden hem naer:
‘achtervolgden hen’. 10400-01 dat... bataelge: ‘dat zij (de vluchters) snel op de
eerste divisie afreden’. 10405 vloen: ‘vluchtten’. 10406 sine... das: ‘dat zij er niets
aan konden doen’. 10409 Genen... dien: ‘niemand die in dapperheid degene
evenaarde’. 10410 daer an: ‘daarna’. 10415 wine... niet: ‘dat zullen wij niet nalaten’.
10416-19 Na... dare: ‘daarna reed voltallig de eerste divisie van binnen (de
belegerden) uit en bond de strijd aan met de groep van buiten (de belegeraars) die
daar tegen hen optrok’.
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467
Ende vergaderden op die scare
Die jegen hem quam van buten dare
10420 Ende in die scare van but(--)
+
Waren meer lieden dan in dander waren:
+
+
XL man jegen C in dander scare,
Also vintment int ware.
10424 + Die X ridders ne hadden niet moegen gestaen
Ne hadde Agraveins doeget gedaen,
Die hem gaf herte ende coenhede
Ende die bloede stout wesen dede,
10428 + Bedi hi deedt so wel tuwaren+
Dat sine viande gescoffiert waren
Bi der doeget die ane hem allene lach.
Ende alse des hertogen sone sach

+

10420
ja
+
F. 28V,a
+
ende
+

+

went
10425

+

P/G

10419

10420

KOP

[ Ende ] iegen hem
quam van buten
dare

COR

←die←

KOP

COR

Ende in die

[ ene van dien
.ij. scaren ]
→scare van
but(--)→

van but(--) ]
veel ruimte
tussen de
woorden
vanwege een
dichtgenaaide
scheur in het
perkament.
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but(--) ] een
onbekend
aantal letters is
door afsnijding
verloren
gegaan.
dander ] abbreviatuur voor
er dichtgelopen.

10421

10422

.Xl. man

KOP

.c. in dander
scare

iegen

ja

COR

| ende |

XL ] hs .Xl. ;
punt aan de
rechterzijde
van het cijfer
sterk
vervaagd.
10423

10424

KOP

-

COR

↓also vintment int
ware↓
Die .x.

KOP

COR

ende

ne nadden
niet
moegengestaen
ridders

hadden ] hs
nadden;
evidente
verschrijving
van de
kopiist.
moegen
gestaen ] in
hs
aaneengeschreven.
10429

waren ] e dichtgelopen.

W
10420 but(--): wellicht stond hier ‘buten daren’. 10422-23 XL... ware: twee vss. in J
weggelaten. 10423 Also... ware: ‘aldus vindt men het in waarheid vermeld staan’.
10424 ne... gestaen: ‘hadden niet kunnen standhouden’. 10425 Ne.. gedaen: ‘zonder
A.'s dappere daden’. 10426 Die... coenhede: ‘die hun een hart onder de riem stak
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en moed gaf’. 10427 Ende... dede: ‘en de lafaard moedig maakte’. 10429 gescoffiert
waren: ‘verslagen werden’. 10430 die... lach: ‘die alleen hij bezat’.

T
10423 De corrector heeft het weesrijm (vs. 10422) aangevuld met een verwijzing
naar een ongespecificeerde bron, waarvan het waarheidskarakter wordt benadrukt.
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468
10432 Die leitsman was vander irster bataelgen
+
Sine lieden bi hem al so faelgen,
Hi pensede wel tier uren
Mochte die gene lange duren
10436 Hem souder grote scade af gescien
Ende hi riep tote hem mettien
+
X van sinen mannen ende seide daernaer:
‘Siedi ghenen riddre daer?
10440 Ine weet wie hi es sonder waen,
Mer hi heeft ons groten scade gedaen.
Ic bidde u dat gi mi volget al,
+
Want ic jegen hem joesteren sal
10444 Ende magicken af gesteken
Ons en sal niet moegen gebreken
Hine wart gevaen daer bi
Ende gevalt dat hi af steect mi,
10448 So bevelic u dat hi blijft gevangen+
Ochte doet, want mach hi ontgangen

+

10430

+

10435

+

10440

+

10445

P/G

10432

KOP

Die leitsman
was vander
irster

bataelge<n>

COR

10433

KOP

COR

bataelge

so faelgen

Sine lieden
bi hem
→al→
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al ] punt van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs.
10494 (kol.
b).
10438

(KOP),COR
10441

ende seide
daernaer

.X. van
sinen
mannen

KOP

<.>

KOP

[ Ende ] hi
heeft ons

grote

COR

←mer←

grote<n>

10448

Beuelic [ kene so ]
dat hi blijft
geuangen

KOP

COR

scade
gedaen

←So←

Beuelic

v

So ] wellicht
bedoeld als
leesaanwijzing.
10449

KOP

COR

Ochte doet

mach hi
ontgangen
<.> →want→

want ] plaats
van het
woord in het
vs. niet met
verwijsteken
aangegeven;
punt van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
10510 (kol.
b).

W
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10433 bi... faelgen: ‘door zijn (A.'s) toedoen bezwijken’. 10435-36 Mochte... gescien:
‘dat als hij (A.) het lang zou volhouden het zeer nadelig voor hem (zoon v.d. hertog)
zou zijn’. 10442 al: ‘allen’. 10444 af gesteken: ‘van zijn paard stoten’. 10445-46
Ons... bi: ‘dan zijn wij ervan verzekerd dat hij gevangen genomen wordt’. 10447
Ende... mi: ‘maar als hij mij van het paard steekt’. 10448 bevelic u: ‘draag ik u op’
(MNW 1, 1182 bij 2 merkt bij de lezing van de kopiist, Bevelickene so, op dat ‘dan
beveel ik hem bij u aan’ hier ironisch gebruikt is). 10448-49 blijft... doet: ‘wordt
gevangen genomen of gedood’. 10449 ontgangen: ‘ontsnappen’.
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469

10452

10456

10460

10464

10468

Wine worden van hem niet gewroken.’
Ende als hi dat hadde gesproken,
Si seiden si soudent doen metter vart.
+
+
Hi liet lopen te Agraveine wart
Ende Agraveyn weder te hem wart doe
Ende si onderstaken hem soe
Dat si beide quamen te samen
Met scilden ende met lichamen,
+
+
So dat geen van hem beiden en was
Hine te barenteerde hem das,
Mer dies hertogen sone viel neder
Dat hi en mochte niet opstaen weder.
Ende alse Agraveyn liden waende
+
Quamer wel X te hem wart slaende,
Die hem alle wouden deren
Ende alle op hem staken met speren,
+
So dat sine ter erden droegen
Ende sijn pert hem doet sloegen.
+
+
Doe wart hi wel geware das
Dat dat te voren besproken was

+

ende
10450

+

+

al
10455

+

+

10460

+

al

+

ende
10465

+

P/G

10452

Si seiden

KOP

s i
sou dent

COR

10460

| h |i sou| t | doen metter
vart

KOP

[ Ende ] dies
hertogen sone viel
neder
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←mer←

COR

10461

weder ] inktstip na het
woord.

10464

alle ] inktstip na het woord.

10466

So dat sine
ter

KOP

COR

al

erde

droegen

erde<n>

W
10450 Wine... gewroken: ‘dan kunnen wij ons niet op hem wreken’. 10453 liet lopen:
‘reed’. 10455 onderstaken hem: ‘staken elkaar’. 10456-57 Dat... lichamen: ‘dat zij
met schilden en lichamen op elkaar botsten’. 10458-59 So... das: ‘zodat beiden
ontmoedigd waren’ (MNW 8, 127 bij II, 2 overweegt als betekenis ook ‘uitgeput,
afgemat worden’, terwijl M IV, LXXII, 57 (ook S V, p. 56, r. 11-12) leest ‘si qu'il n'i a
celui qui touz ne soit desatiriez’, ‘beiden waren lelijk toegetakeld’). 10460 dies
hertogen sone: ‘de zoon van de hertog’ (vgl. voor dies, een niet-frequente
genetiefvorm Van Loey I, par. 31). 10462 liden waende: ‘dacht verder te gaan’.
10463 Quamer... slaende: ‘kwamen er zeker tien (ridders) op hem afstormen’. 10466
ter erden droegen: ‘op de grond wierpen’. 10468 wart [...] geware: ‘besefte’. 10469
besproken: ‘afgesproken’.
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470

10472

10476

10480

10484

Ende dat si dat deden sonder waen
Om dat sine wouden vaen.
+
Hi treckede sijn swert uten scoe
+
Ende deckede sijn hoeft metten scilde toe
Ende ginc hem weren met slagen groet
Ende sloech ridders ende perde doet
Ende weerde hem met so stouten slagen
Dat en algader dine saegen
+
Hilden over enen vromen man,
Mar hem laegen so sere an
Meer dan si XX, diene hadden doe
Onder hem beloken emmertoe
Ende dedene vallen over sine knien
+
Wel II werven ochte drien,
+
Ende vingene, waest hem lief of leet,
Ende namen hem sijn swert gereet
Ende ontwapenden hem dat hoeft doe
Ende hadden doet geslagen toe,

+

ende
10470

+

+

10475

+

10480
F. 28V,b

+

P/G

10471

KOP

Om dat sine
wouden

(KOP),COR

| w |aen
<v>aen

vaen ] de eerste
haal van de w is
geëxpungeerd.
toe ] punt van corrector na het woord als
versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
vóór vs. 10534 (kol. b).

10473

10476

KOP

Ende

weerde| n | hem
met so stouten
slagen
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weerde

COR

10477

Dat

KOP

algader dine
saegen
en

COR

10478

KOP

[ Hem ]

COR

-

hilden ouer enen
vromen man

W
10471 vaen: ‘gevangen nemen’. 10472 scoe: ‘schede’. 10476 stouten: ‘krachtige’.
10477 en: ‘hem’. 10478 Hilden... man: ‘beschouwden als een dapper man’. 10479-80
Mar... XX: ‘maar meer dan twintig (ridders) belaagden hem zeer’. 10480-81 diene...
emmertoe: ‘die hem geheel omsingeld hadden’. 10482 over: ‘op’. 10484 waest...
leet: ‘of hij wilde of niet’. 10485 gereet: ‘onmiddellijk’. 10486 ontwapenden... hoeft:
‘deden zijn helm af’.

T
10480 De verschillende vermeldingen van het aantal ridders dat Agravein aanvalt
(vs. 10438: X; 10463: wel X; 10480: Meer dan si XX) zijn in overeenstemming met
het Oudfrans (vgl. M IV, LXXII, 57-58 en S V, p. 56, r. 10, r. 13 en r. 20).
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471
10488 Mar dat hem dat benam+
Een vanden VI broeders, diere toe quam,
Diene hem beval te done
In haeren casteel in prisone.
10492 + Si deden dat hi beval saen.
+
+
Dus was hi in vangnessen gedaen.
+
Bi dien scoffierde die irste scare
Die uten castele was comen dare.
10496 + Uut dien castele quam tier stont
Ene scare die hem in staeden stont,
+
Die te leidene was gegeven
Enen van des hertogen neven.
10500 + Alse tbescudt van binnen comen was,
Worden gescoffiert die van buten das
Ende en mochten jegen hem niet gestaen.
+
+
Die van binnen waren sonder waen
10504 So goet dattie van buten bi dien,
Wouden si ocht ne wouden, moesten vlien,
Mer hem quam ene bataelge metter spoet,
Die hem sciere in staeden stoet.
10508 Aldus vergaderden die scaren+
Dene op dandre sonder sparen,

+

10485

+

ende
al
+
10490
+
ende
+
mer
+

+

10495

+

ende

+

want
10500

+

+

10505

P/G

10493

Dus was hi in
vangnessen
gedaen

KOP

COR

→al→

al ] punt van
corrector na het
woord als
versscheiding t.o.v.
vs. 10554 (kol. c).
10494

KOP

Bi dien

scoffierde/n/
die irste scare
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ende

COR

scoffierde

10500

Alse ] Also niet uitgesloten.

10503

waen ] over een scheur in
het perkament
heengeschreven (vgl. aant.
bij vs. 10319).

10506

10508

KOP

COR

KOP

[ Ende ] hem quam
ene bataelge metter
spoet

COR

←mer←
Aldus
[ si ]
vergaderden

die scaren

-

W
10488-89 Mar... broeders: ‘als een van de zes broers dat niet had belet’. 10490
Diene... beval: ‘die hun bevel gaf om hem’. 10494 Bi... scare: ‘hierdoor werd de
eerste groep uiteengedreven’. 10497 die... stont: ‘die hen te hulp kwam’. 10500
tbescudt: ‘de hulp’. 10501 das: ‘daardoor’. 10502 gestaen: ‘stand houden’. 10505
vlien: ‘vluchten’. 10506 bataelge: ‘legerafdeling’. 10507 sciere: ‘snel’. 10508-09
vergaderden... sparen: ‘bonden de (leger)groepen meedogenloos de strijd met
elkaar aan’.
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472
+

10512

10516

10520

10524

10528

So dattie gebrodere daer toe
Alle VI waren comen doe,
Die die van binnen al so versochten
+
Dat si niet langer duren en mochten,
Want met hem vele min liede waren
Dan waren in der ander scaren.
Ende si moesten int dinde vlien,
Alse die vele hadden verloren in dien.
+
+
Hen waren oec vele lieden gewont
Ende oec gevaen, al so dat tier stont
Een van hem allen niet en ware ontgaen
En hadde allene een ridder gedaen,
Die in den lichame was gewont doe
+
Met enen spere ende daer toe
In sijn hoeft met enen swerde,
Die ten hertoge quam met groter verde
Ende seide toten hertoge saen:
‘Ay here, twi laetti doet slaen
+
U liede daer buten so jamerlike?

+

al

+

10510

+

ende
10515

+

+

10520

+

10525

P/G

10510

COR

10512

So dattie gebrodere
daer toe

KOP

KOP

COR

→al→
Die die van
binnen

so
versochten
→al→
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al ] punt van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
10573 (kol.
c).
10514

Want met hem liede/n/ waren
vele min

KOP

liede

COR

10515

Dan waren
in

KOP

d<er>

COR

dinde ] na d inktstip.

10516
10519

Ende oec
geuaen

KOP

al

Met enen
spere

KOP

ende daer
toe
<:>

COR

10525

so dat tier
stont
<.>

COR

10523

ander
scaren

d| ie |

KOP

Die ten hertoge | w |erde
quam met
groter

COR

<v>erde

verde ]
corrector heeft
eerste haal van
de w
geëxpungeerd.
10528

KOP

COR

V

liede/n/
daer buten
liede

iamerlike
→so→

W
10512 versochten: ‘aanvielen’. 10513 Dat... mochten: ‘dat zij niet langer konden
standhouden’. 10514 min: ‘minder’. 10516 int dinde: ‘tenslotte’ (lees int inde). 10517
in dien: ‘daarbij’. 10520 Een... ontgaen: ‘niet één van hen zou zijn ontkomen’. 10521
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En... gedaen: ‘als er niet een ridder was geweest’. 10525 met groter verde: ‘haastig’.
10527 twi: ‘waarom’.
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10532

10536

10540

10544

10548

Want en helpti hem niet cortelike,
Gine sulter nemmermeer enen sien
Hier weder keren van al dien
Die gi uut hebt gesint ende bi desen
+
Sal u scande ende u scade groet wesen.’
+
Doe ginc die hertoge sonder beide
Tote Gaherette ende seide:
‘Here, hets tijt uut te varne nu,
Bedi mine lieden sijn, seggic u,
+
Tonpayse ende tonwillen bi dien
Dat si mi bi hem niet ne sien
Ende datter vele sijn gevaen
Ende vele doet hebbic verstaen.
Nu varen wi uut, lieve here,
+
Ende laet ons hem op lopen sere,
Dat si daer bi te mayeren,
+
Bedi in andren manieren
Ne sullen wise niet moegen doen vlien.’
+
Gaheret antworde te dien:
+
‘Mi es leet dat icker niet en ginc ere,
Want ic sorge herde sere
Dat si minen broeder hebben gevaen.’

+

10530
ende

+

+

10535

+

10540

+

F. 28V,c

+

ende
10545

+

P/G

10529

10532

KOP

[ Ende ] en helpti hem niet
cortelike

COR

←want←
Die gi vut hebt
gesint

KOP

bi desen
<.>

COR

ende

10547

dien ] onder e een inktvlek.

10548

ginc ] in vervaagd.

10550

KOP

Dat si minen
broeder

h| adden | geuaen
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COR

h

ebben

W
10529 cortelike: ‘onmiddellijk’. 10533 scade: ‘verlies’. 10534 sonder beide:
‘onmiddellijk’. 10538 Tonpayse ende tonwillen: ‘neerslachtig en treurig’. 10540 Ende
datter: ‘en omdat er’. 10541 doet: ‘gedood’. 10543 laet... sere: ‘laten wij hen hevig
aanvallen’. 10544 Dat... mayeren: ‘zodat zij daardoor in paniek raken’. 10548 Mi es
leet: ‘het spijt me’. 10549 sorge: ‘vrees’.

T
10533 In het Oudfrans reageert de hertog op deze noodkreet met de volgende
woorden: ‘“Certes, fait li dus, puis qu'il ont si grant mestier d'aide, je n'atandroie mie
que je nes alasse orandroit rescorre.”’ (M IV, LXXII, 59; zie ook S V, p. 56, r. 38-40).
Vgl. Inleiding, p. 87.
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+

Nochtoe en hadden sire niet af verstaen
10552 Dat Agraveyn gevangen ware.
+
Ende si voren uut dar nare,
Wel berect ende wel gescaert.
+
Si sagen die hare vlien metter vart,
10556 Die so vele hadden vordien
Gedaen dat si moesten vlien.
+
Gaheret ginc tors met sporen nopen
Ende liet op die van buten lopen.
10560 + Hi stac den irsten so sere,
Dien hi ontmoette, metten spere
Dat hine al metten perde
+
Tenen hope droech ter erde.
+
10564 Hine liet noch niet bliven also,
Want sijn spere was niet te broken doe,
Mar hi stac enen andren saen,
Die groten scade hadde gedaen

+

want

+

10550

+

ende

+

10555

+

ende

+

10560
mer

+

P/G

ende ] leesaanwijzing niet weergegeven
met het gebruikelijke ‘et’-teken.

10555

10561

10563

KOP

D[ at ] hi ontmoette metten
spere

COR

D

ien

Tenen ] over scheur in perkament heen
geschreven (vgl. aant. bij vs. 10257); veel
ruimte tussen Tenen en het volgende
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woord, hope, vanwege deze
dichtgenaaide scheur.
10564

liet noch ] veel ruimte tussen de woorden
vanwege dichtgenaaide scheur in het
perkament (vgl. aant. bij vs. 10258).

10565

sijn spere ] veel ruimte tussen de
woorden vanwege dichtgenaaide scheur
in het perkament (vgl. aant. bij vs.
10258).

10567

KOP

COR

Die

grote

scade hadde
gedaen

grote<n>

W
10551 Nochtoe: ‘op dat ogenblik’; niet: ‘niets’. 10554 Wel... gescaert: ‘goed toegerust
en goed geordend’. 10556-57 Die... Gedaen: ‘die zich eerder zo hadden
ingespannen’. 10558 ginc... nopen: ‘gaf het paard de sporen’. 10559 liet [...] lopen:
‘reed af’. 10562-63 al... erde: ‘met paard en al op de grond wierp’. 10564 Hine...
also: ‘hij liet het daar niet bij’. 10565 te broken: ‘gebroken’. 10567-68 Die... sinen:
‘die zijn medestanders veel leed had berokkend’.

T
10559 G. heft zijn lans en plaatst zijn schild voor zich, aldus het Oudfrans. Vgl.
Inleiding, p. 82.
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10568 Den sinen, dat hi hem inden lichame bede+
Veste tyser ende thout mede,
+
So dat hine ter erden stac
Ende tspere metten valle brac.
10572 + Die hertoge staker enen of daer
+
Ende dandre, die hem volgeden naer,
Stoutelike hare speren braken
Ende some ridders ave staken
10576 Ende dedent so wel in hare comen
Dat die andre, die dat hadden vernomen,
+
Keerden ende bequamen
Bi exemple die si ane hem namen,
10580 + Bider doeget die si ane hem sagen,
Ende setten hem ten groeten slaege.
+
Gaheret ende Gurrees
+
Waren over een gedragen des
10584 Dat si hem te gadere souden houden
Ende elc andren niet begeven en souden
Om gene dinc die mochte gescien.
+
Si liepen den vianden op mettien.

+

10565

+

al

+

ende
10570

+

+

10575

+

ende

+

ende
10580

+

+

ende

P/G

10568

KOP

COR

10570

KOP

Den sinen
dat

inden
lichame
bede
→hi hem→

So dat hine /vort/

ter erden
stac
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al

COR

10574

Stoutelike
hare

KOP

spere<n>

COR

10575

Ende

KOP

som
som

COR

10577

10582

e

←dat←

KOP

/Dat si/

COR

-

keerden ende
bequamen

Gaheret ende
gurrees

KOP

COR

ridders aue
staken

Die andre die dat
hadden vernomen

KOP

COR

10578

braken

spere

→ende→

W
10568-69 dat... mede: ‘zodat hij zowel de punt als de schacht van de lans in zijn
lichaam vaststak’. 10572 of: af is gebruikelijk, maar of komt eveneens voor in de
Lancelotcompilatie. 10574 Stoutelike: ‘op moedige wijze’. 10575 Ende... staken: ‘en
sommigen staken ridders van hun paarden’. 10576 in hare comen: ‘bij hun aanval’.
10578 bequamen: lett. ‘er boven op kwamen’, d.i. ‘hun angst te boven kwamen’.
10579 exemple: ‘het voorbeeld’. 10580 doeget: ‘moed’. 10581 Ende... slaege: ‘en
sloegen er op los’ (lees slaegen i.v.m. het rijm). 10583 Waren... gedragen: ‘hadden
afgesproken’. 10584 hem... houden: ‘bij elkaar zouden blijven’. 10585 begeven: ‘in
de steek laten’. 10587 liepen [...] op: ‘vielen [...] aan’.
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10588 Gaheret sloech wech ende weder+
Grote slage op ende neder
Ende hine gemoette nieman
Hine droegen ter erden snieman,
10592 Ho starc hi was ende ho stide.
+
Ende hi dede so vele tien tide
Met wapenen, en es geen man
Levende diet hadde gesien an
10596 Dat hi dede, hine haddem lof
Ende ere gesproken daer of.
+
Gurrees ende die hertoge mede
Deden grote prouetsen bede,
10600 Mar der prouetsen die dede
Gaheret al daer ter stede
Ne geleec prouetsen negene
+
Die daer enich man dede allene,
+
10604 Bedi hi deedt so wel besonder
Dat sijs alle hadden wonder
Ende hilden over den besten bi dien.
+
Ende daer en was geen so cone man
10608 Dat sine gemoeten dorsten dan.

+

10585

+

10590

+

10595

+

10600
went

+

+

F. 29R,a

P/G

10595

KOP

Leuende
<.>

COR

10596

KOP

COR

diet hadde
gesien an

Dat hi dede

hine haddem
lof
<.>

lof ] o
dichtgelopen.

W
10588 wech ende weder: ‘in alle richtingen’. 10591 Hine... snieman: ‘of hij wierp
hem spoedig ter aarde’ (in MNW 7, 1418 en 7, 2121 bij A wordt voorgesteld
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niemen:sniemen te lezen, evenals in J Bk. IV, vs. 12591-92). 10592 Ho... stide: ‘hoe
sterk en krachtig hij (d.i. de tegenstander) ook was’. 10594-97 en... of: ‘dat er geen
levende ziel, die had gezien wat hij deed, is, die hem daarvoor niet geloofd en
geprezen had’. 10599 Deden... bede: ‘verrichtten beiden grote dappere daden’.
10604 wel besonder: ‘buitengewoon goed’. 10605 sijs... wonder: ‘zij zich er allen
over verbaasden’. 10606 Ende... dien: ‘en hem om die reden als de beste ridder
beschouwden’. J vult dit weesrijm als volgt aan: ‘Dien si emmer mochten sien’. M
IV, LXXII, 60 leest ‘si l'ont conneu a preu et hardi em poi d'ore cil qui mais ne l'avoient
veu’ (vgl. ook S V, p. 57, r. 28-29), hetgeen een toevoeging als ‘Die hem noit eer en
hadden gesien’ voor vs. 10606 waarschijnlijker maakt. 10608 Dat... dan: op grond
van M IV, LXXII, 60 ‘se n'i a nul de touz si vaillant qui ne le redout a encontrer’ (zie
ook S V, p. 57, r. 29) mogen we aannemen dat kopiist A zich in de pronominale
aanduiding heeft vergist (zoals vaker het geval is), zonder dat de corrector dat heeft
opgemerkt. Men leze hine gemoeten dorste, waardoor vs. 10607-608 kan worden
weergegeven met ‘en daar was niemand zo vermetel dat hij hem durfde aan te
vallen’.

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

477

10612

10616

10620

10624

10628

Gaheret dede so vele daer
Dat sire af spraken verre ende naer,
So dat van hem horden niemare
+
Die VI gebroder in hare scare.
+
Si toegen te hem wart om die dingen
Ende seiden waer dat hi hem ondgingen
Hem souder grote scade af comen.
+
Alse die hertoge hadde vernomen,
+
Wijsde hise Gaherette ginder
Ende seide: ‘Here, gint sijn mine kinder,
Die mi gedert hebben onsochte.
+
Die mi te boven bringen mochte
Van hem lieden, hi soude moegen
+
Inde maken van minen orlogen,
+
Bedi waren si onder gedaen,
Dandre en souden niet moegen gestaen,
Mer die in hare handen coemt
Mach wel seggen dat hi es verdoemt,
+
Hine si van herden groten doene
Ende vol van prouetsen ende coene.’

+

10610
ende

+

+

ende
10615

+

+

here

+

10620
went

+

+

10625

P/G

Gaheret ] initiaal G, blauw, 3 regels hoog,
rood penwerk.

10609

10612

KOP

Die .vi.

gebroder/e/ in hare
scare
gebroder

COR

10614

KOP

COR

Ende seiden
waer dat

| s |i hem
h

i

ond/er/gingen
ondgingen
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ondgingen ] de
corrector zal
ondginge
bedoeld
hebben.
10618

Ende seide

KOP

gint
ge| w |ert hebben
onsochte

Die mi

KOP

ge

COR

10622

Inde maken van
minen

KOP

(KOP),COR
10625

gint sijn
mine kinder

here

COR

10619

|t|

d

ert

orloge
orloge<n>

KOP

[ Ende ] die in hare handen
coemt

COR

←mer←

W
10610 verre ende naer: ‘overal’. 10611 niemare: ‘berichten’. 10613 toegen: ‘gingen’.
10614 waer... ondgingen: ‘dat als hij aan hen zou ontsnappen’ (l. ondginge). 10615
Hem... comen: ‘zij er grote verliezen door zouden lijden’. 10616 Alse: ‘toen [...] hen’.
10617 ginder: ‘daar’. 10619 Die... onsochte: ‘die mij zeer veel leed hebben
berokkend’. 10620-21 Die... lieden: ‘degene die mij de overwinning op hen zou
kunnen bezorgen’. 10622 van: ‘aan’. 10623 onder gedaen: ‘verslagen’. 10624
moegen gestaen: ‘kunnen standhouden’. 10626 verdoemt: ‘verloren’. 10627-28
Hine... coene: ‘tenzij hij zich zeer goed weet te verweren en vele ridderlijke kwaliteiten
bezit en dapper is’.
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+

10632

10636

10640

10644

Gaheret seide: ‘Ic rade dan
Dat wi ons te gader houden vort an.
+
Mochten wise in enichger manieren
+
Bider hulpen van Gode sconfieren,
So name onse orloge inde.’
‘Nu porren wi danne met geninde,’
Sprac Gurrees te hem wart.
+
Si lieten lopen metter vart
+
Up die VI broedere sonder waen.
+
Gaheret stac den irsten af saen
Dien hi gemoette, ende reet altoe
Daer over sinen lichame also
Dat hine sere brac met sire cracht
+
Ende hi bleef liggende in onmacht.
+
Gurrees stac af den andren daer
Ende die hertoge den derden daer naer.
+
Daer wart die strijt fel ende wreet
Daer die III brodere gereet
+
Waeren gevallen ende dander III pijnden met haren crachten

+

ende

+

want
10630

+

+

ende
10635
+
ende
+

+

10640
ende

+

+

al

+

10645

P/G

seide ] onder de s een
inktstip.

10629

10630

KOP

Dat wi ons te

gader

COR

10631

KOP

gader| e |
houden vort an

Mochten wise
in enichger

maniere

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

COR

10635

want

maniere<n>

<.>

COR

10639

<:>
naer ] hs naor; evidente
verschrijving van de
kopiist.

10644

Daer die

KOP

[ die ]

brodere
gereet

→.iii.→

COR

10647

ende reet
altoe

Dien hi
gemoette

KOP

COR

10646

te hem wart

Sprac
gurrees

KOP

KOP

Waere

COR

Waere<n>
→geuallen→
<.>

ende

pijnden met
haren
crachten
dander
.iii.

gevallen ]
punt van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
10707 (kol.
b); boven de
regel
geschreven.
crachten ]
punt van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. de
leesaanwijzing
vóór vs.
10708 (kol.
b).
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W
10630 ons... houden: ‘bij elkaar blijven’; vort an: ‘vanaf nu’. 10632 sconfieren:
‘verslaan’. 10634 Nu... geninde: ‘laten we dan snel gaan’. 10636-37 Si... broedere:
‘onmiddellijk vielen zij de zes broers aan’. 10639 altoe: ‘bovendien’. 10641 hine sere
brac: ‘hij hem zijn ledematen op vele plaatsen brak’. 10643 den andren: ‘de tweede’.
10645 fel: ‘hevig’. 10646 gereet: ‘geheel en al’, ‘alle drie’. 10647 pijnden... crachten:
‘probeerden met inspanning van (al) hun krachten’.

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

479
10648 Hoe si die III brodere bescudden machten
Die daer vor hem laegen ter erden
Gevallen van haren perden.
+
Gaheret vor onder hem mettien
10652 Ende sloech den enen vanden drien,+
Dat faelgierden daer ter stede
Sijn helm entie cuffie mede
Ende tswert in ginc toten tanden
10656 Ende hi viel neder doet thanden.
+
Ende hi liep den andren op saen
Ende voer ridders ende perde doet slaen
Ende dede so vele in corten tiden
10660 Dat nieman sijns slaechs dorste ontbiden,
Sine vlouwen alle gemeine
+
Die jegen hem waren groet ende cleine.
+
Alse Gaheret dat hadde versien,
10664 Hi vinc thant enen van dien
VI gebroderen in die plaetse daer
Ende die hertoge vinker oc enen daer naer
+
Ende leidene gevaen met crachte.
+
+
10668 Doe begonste daer grote jachte,

+

ende
10650

+

+

10655

+

10660
ende

+

+

10665
ende
+
F. 29R,b
+

P/G

10649

vor ] onder vo een inktvlek.

10653

faelgierden ] hs faelgierden; vlekje boven
de tilde.

10657

KOP

Ende

liep den andren
op saen
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hi

COR

slaen ] punt van corrector na het woord
als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
vóór vs. 10719 (kol. b).

10658

10665

KOP

.Vi.

KOP

COR

in die plaetse
daer

gebrodere<n>

COR

10666

gebrodere

Ende die
hertoge

enen daer naer
→vinker oc→

oc ] punt van
corrector na het
woord als
versscheiding
t.o.v. vs. 10727
(kol. b).

W
10648 bescudden machten: ‘konden beschermen’ (machten voor mochten komt
meer voor, vgl. bijv. J Bk. II, vs. 25436). 10651 vor onder hem: ‘reed op hen in’.
10653-54 Dat... mede: ‘zodat zijn helm en het metalen kapje daaronder tekort
schoten (om hem te beschermen)’. 10657 hi: d.i. Gaheret. 10658 voer: ‘ging’.
10660-62 Dat... cleine: ‘dat niemand zijn slag durfde af te wachten, maar al zijn
tegenstanders vluchtten’. 10664 vinc: ‘nam gevangen’. 10665 in die plaetse: ‘op het
slagveld’. 10667 leidene gevaen: ‘voerde hem mee in gevangenschap’. 10668 jachte:
‘achtervolging’.
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480
+

10672

10676

10680

10684

10688

So datter die hertoge bi dien dingen
Ende Gaheret vele vingen,
+
So dattie andre na dit doen
+
In ene van haeren vesten vloen,
Daer si behelden tleven,
Anders waren si doet bleven.
+
Die hertoge keerde te sinen kastele
Ende met hem sire lieden vele,
+
Die des sere blide waren
Dat si also hadden gevaren.
+
Gaheret sach al omme daer naer
Ende als hi Agraveyns gemiste daer
Vragedi Gurrees mettien
+
Ocht hine iewerinc hadde gesien.
Hi seide neen hi ende daer nare
Sochten sine harentare
Ende als sire niet af mochten verstaen
Waende Gaheret sonder waen
+
Dat hi inden wige ware bleven doet.
Doe ginc hi maken rouwe groet.
Hi clagede sinen broeder sere
Ende seide: ‘Es hi doet? Ay God lieve Here,

+

al

+

al
10670

+

+

ende

+

10675

+

ende

+

10680

+

10685

P/G

10669

So

KOP

COR

al

datt| ie |

hertoge bi
dien dingen

datt<er>
→die→

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

die ] punt
van
corrector na
het woord
als
versscheiding
t.o.v. vs.
10730 (kol.
c).
hadde gesien ] in hs
aaneengeschreven.

10682

10683

KOP

<:>

COR

10685

KOP

COR

ende daer
nare

Hi seide
neen hi

Ende als
sire niet af

mochte

verstaen

mochte<n>

W
10669 bi dien dingen: ‘daarbij’. 10672 In... vloen: ‘in een van hun kastelen vluchtten’.
10678 Dat... gevaren: ‘dat het zo (goed) voor hen was afgelopen’. 10679 sach al
omme: ‘keek om zich heen’. 10680 Agraveyns gemiste: ‘A. miste’. 10682 iewerinc:
‘ergens’. 10684 harentare: ‘overal’. 10685 als... verstaen: ‘toen zij niets over hem
vernamen’. 10687 wige: ‘gevecht’. 10688 Doe... groet: ‘toen begon hij uiting te geven
aan grote smart’, ‘toen begon hij hartstochtelijk uiting te geven aan verdriet’. 10689
clagede: ‘treurde om’.
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10692

10696

10700

10704

10708

Es hi doet, dat scade sonder waen.
+
+
Hi mach wel iewerinc sijn gevaen.
+
Ic sal sinden om berecht te sine des
Ocht hi iewerinc gevaen es
Ende es hi gevangen bleven
Ic sal so vele ridders weder geven
+
Die gevaen sijn hier binnen,
Ic salne wel daer bi gewinnen.’
+
Gaheret sende enen sciltknecht
Ten vianden om te sine berecht
Ocht si Agraveine hadden gevaen.
+
+
Si seiden ja si sonder waen
Ende dat sine gerne geven souden,
Op dat si weder geven wouden
Die II gebrodere die si hadden daer.
+
Die sciltknecht ginc ter herbergen daer naer
+
Ende seide wat hi hadde vonden.
+
Die hertoge dilevereerde tien stonden
Sine II sonen ende lietse gaen
Ende in dander side was also saen

+

mer
10690
+
ende
+

+

10695

+

ende

+

ende
10700

+

+

ende
10705
+
ende
+

P/G

10691

Es hi doet

KOP

(KOP),COR

<.>
gevaen ] a dichtgelopen.

10694
10700

dat scade
sonder waen

KOP

COR

Ten vianden om te berech
sine
berech<t>
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onvolledig
afgeschreven.
10703

KOP

Ende dat

si

COR

10707

KOP

Ende

KOP

(KOP),COR

ne

seide[ n ] wat
seide

COR

10709

gerne geuen
souden

si

Sine .ij. sonen

| s |i hadde/n/
vonden
h

i hadde

ende lietse
gaen
<.>

W
10691 dat... waen: ‘dat is beslist een verlies’ (lees met J dats). 10692 iewerinc: ‘op
een bepaald moment’. 10693 sinden... des: ‘iemand sturen om erover ingelicht te
worden’. 10698 gewinnen: ‘terugkrijgen’. 10703 Ende dat: ‘en (zij zeiden) dat’; ne:
‘hem’. 10706 ter herbergen: ‘naar de woning (van de hertog)’. 10707 wat... vonden:
‘wat hij te weten was gekomen’. 10708 dilevereerde: ‘stelde in vrijheid’.

T
10692-98 In de meeste Oudfranse handschriften spreekt de hertog deze zinnen uit
als antwoord op Gaherets klacht (vs. 10690-91). Vgl. voor de Oudfranse redactie
waar het Mnl. op teruggaat Inleiding, p. 30-31.
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Agravein dilevereert, also
10712 Gewapent als hi was doe+
Hi daer in die vangnesse quam.
Ende alsene Gaheret vernam,
Niemen en vrage ocht hi
10716 Blide was tien tiden, bedi
+
Hi dreef so grote bliscap besonder
Dat alle diet sagen hadden wonder.
+
Gaheret dede enen eet doe,
10720 Dat alle diere waren horden toe,
Dat hi van danen nember niet mere
+
Ne sciede hine soude ere
Hebben gehint dat orloge,
10724 Op dat ment ten inde bringen moege.
Aldus bleef Gaheret al daer.
Ende die hertoge ontboet daer naer

+

10710

+

10715

+

ende

+

10720

P/G

10712

Gewapent als
hi was

KOP

<.>

COR

10713

Hi daer

KOP

[ na ]

KOP

Niemen en

KOP

vrage| de | ocht hi
vrage

COR

10716

in die
vangnesse
quam

-

COR

10715

doe

Blide was tien
tiden

bedi
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<.>

COR

diet ] t dichtgelopen.

10718
10720

KOP

D/aer/ alle diere waren
horden toe

COR

D

at

10721

nember niet mere ] hs nembernietmere;
de verschrijving nembermermere niet
uitgesloten.

10724

moege ] punt van corrector na het woord
als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
vóór vs. 10783 (kol. c).

W
10715 Niemen en vrage: ‘hoefde niemand zich af te vragen’. 10717 Hi... besonder:
‘zijn vreugdebetoon was zo enorm groot’. 10718 hadden wonder: ‘zich erover
verbaasden’. 10720 Dat... toe: ‘terwijl alle aanwezigen het hoorden’ (d.w.z. als
getuigen konden dienen). 10721 nember niet mere: ‘in geen geval’. 10722-23 hine...
orloge: ‘tenzij hij eerst het conflict zou hebben beëindigd’. 10724 Op... moege: ‘indien
het (conflict) tot een einde te brengen was’. 10726 ontboet: ‘riep op’.

T
10726 In de Lancelot en prose gaat er een nacht voorbij tussen de tijdelijke afsluiting
van het gevecht en het ontbieden van verse troepen door de hertog. Vgl. Inleiding,
p. 99.
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+

10728

10732

10736

10740

Ridders over al dat lant,
So waer mense wiste ende vant,
+
Ende dedem weten bi namen:
Waer dat si tote hem quamen
Wel berect ende met hem bleven,
+
Hi soudem al haren eysch geven,
+
So dat daer quamen te dien tiden
So vele ridders van allen siden
Datter wel DCCC waren.
+
Nu laet ic die tale van hem varen
+
Ende sal in die avonture
Vanden coninc Arture
Ende vander coninginnen
Een deel spreken beginnen.

+

10725

+

F. 29R,c

+

10730
al

+

+

mer
10735

+

P/G

10727

KOP

[ Al ]

COR

-

ridders ouer

dat lant
→al→

W
10729 bi namen: ‘uitdrukkelijk’, ‘ieder afzonderlijk’. 10731 Wel berect: ‘goed
toegerust’. 10732 Hi... geven: ‘dan zou hij al hun verlangens (omtrent beloning)
inwilligen’. 10735 DCCC: ‘800’. 10736 laet... varen: ‘zwijg ik over hem (of: hen)’.
10737 in die avonture: ‘in het verhaal’. 10740 Een... beginnen: ‘iets gaan vertellen’.

T
10735 De verhaaldraad van Gaheret, Gurrees, Agravein en hertog Cales wordt
weer opgepakt in J Bk. II, vs. 13108 (Dl. VI, vs. 13110). 10736 De dichter heeft het
onpersoonlijke vertelperspectief van zijn origineel (li contes) hier vervangen door
een auctoriaal ik-perspectief Vgl. Inleiding, p. 118.
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Register van personen en zaken in de inleidende studie
Dit register bevat de namen van middeleeuwse auteurs en personen, met
uitzondering van de namen van romanpersonages, in de inleidende studie,
gealfabetiseerd op de voornaam. Voorts verwijzen trefwoorden in dit register naar
zaken die in deze studie ter sprake komen, waaronder de literatuurwetenschappelijke
en vertaaltechnische begrippen en de titels van middeleeuwse werken.
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Chevalier de la charrette 77
Chrétien de Troyes 76, 77, 90, 91, 96, 108, 164
Cligès 76
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Eilhart von Oberg 107
Eleanora van Aquitanië 124
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entrelacement - verteltechniek 122, 165
Erec (Hartmann) 41, 121
Esmoreit 11, 46
Estoire dou Saint Graal 142
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Lanceloet en het hert met de witte voet 129, 164
Lancelot - Duitse vertaling 15, 34, 39, 41, 44, 45, 47, 49, 51, 54, 63, 65, 67,
69, 71, 87, 92, 95, 99, 105, 118
Lancelot en prose - auteurschap 124
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182
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Lancelot en prose - wijze van receptie 112-115, 119
Lancelot, Middelnederlandse prozavertaling 3, 5, 41, 42, 91, 97, 121, 182
Lancelot-Queste-Mort Artu 3, 5, 12, 13, 19,
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Mort le Roi Artu zie: Lancelot-Queste-Mort Artu
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Naturen bloeme 11
Natuurkunde van het geheelal 119
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Ons Heren Passie 63
onttautologisering (procédé) 61
Oostersch; verzen naar Perzische en Arabische dichters 11
overglijding (procédé) 57-59, 155-157, 160

Parthonopeus van Bloys 36, 92, 182
Parzival 77, 91, 113
‘passe-partout’-woord (procédé) 64
Pèlerinage de la vie humaine 40, 56
Penninc 53, 92, 96, 111
Perceval 164
Perchevael 4, 28, 122, 128, 129, 133, 163-174, 176, 177, 178
Petrus Comestor 120
Pfaffe Konrad 112
Pieter Vostaert zie: Penninc
Poetria nova 78
procédé's 35-73, 153-161; zie verder bekortingen, directe en indirecte rede
(gebruik v.), inquitformules, nadrukformules, ongespecificeerde bron (verwijzen
naar), onttautologisering, overglijding, ‘passe partout’-woord, rijmwoorden (wel
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en niet vertaalde), schakelverzen, tautologie, uitbreidingen, vervanging door
synoniem, weergave met geheel vers, woordvolgorde
Prophéties de Merlin 144
prozavorm, verklaring voor - 112
pseudo-Robert de Boron-cyclus 136

Queeste vanden Grale 4, 5, 42, 78, 92, 124, 126, 161, 163, 165, 168, 176, 180,
184
Queeste vanden Grale, handschrift van - zie handschrift Brussel, KB, IV 636-4
Queste del Saint Graal zie: Lancelot-Queste-Mort Artu
Renout van Montalbaen 11
retouches 88, 106-111
Riddere metter mouwen, Van den - 57, 69, 104, 139, 163, 164, 170, 171, 175,
176, 178, 179
Rijmbijbel 120
rijmcombinatie, omschrijving van - 63, 166
rijmcombinaties, gemeenschappelijke - 166-168
rijmcombinaties, specifieke - 166, 168-172
rijmdwang 48, 62, 64
rijmtechniek 165-175; zie ook: nadrukformules, rijmcombinaties
(gemeenschappelijke), rijmcombinaties (specifieke)
rijmwoorden, wel en niet vertaalde - 70-72, 160, 161
Robert de Boron 135, 143
Roelantslied 68
Rolandslied 112
Roman d'Eneas 46
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Roman de l'estoire dou Graal 135
Roman de Renart 182
Roman de Rou 113
Roman de Troie 40, 100
Roman du Graal 136
roman-in-verzen, literaire kenmerken van - 3, 90-91, 96-97, 100, 103-104,
105-106, 108, 118, 120-121
Rose 182
Rose, tweede zie: tweede Rose
Roseraie du savoir 11
Rotterdamse fragmenten 3, 5, 182; zie verder: Lancelot, Middelnederlandse
prozavertaling
saut du même au même 30-31, 93
schakelverzen (procédé) 69-70
Segher Diengotgaf 123
Slag van Woeringen 128
Speculum Historiale 120
Spiegel Historiael (Maerlant) 59, 120, 126, 130
Spiegel Historiael (Velthem) 125, 126, 128, 131, 133, 166-174, 180
Spiegel Historiael, Büdinger fragment van - 180
sprekersvermeldingen zie: inquitformules
Suite du Merlin 136, 139
Suite-Vulgate du Merlin 5, 96, 130, 131, 133, 135-161
Suite-Vulgate du Merlin-handschriften Ars. 3479 144, 145, 150-154, 156; Ars.
3482 144-146, 152, 153, 155; BM Harl. 6340 144; BN 91 144; BN 98 144; BN
105 144; BN 110 144, 145, 152; BN 117 144; BN 332 144, 145, 152; BN 344
144-149, 152, 154, 155, 156; BN 747 144, 145, 152, 155; BN 9123 144, 145,
147, 148, 149, 150-152, 154, 157, 158; Genève, Bibl. M. Bodmer 143; Oxford,
BL, Douce 178 144, 145, 152, 155; Rome, Bibl. v.h. Vat., Reg. 1687 142, 143;
Tours, UB, 951 142-149, 152, 153, 155, 156, 157
Suite-Vulgate du Merlin-versies 144-152; lange versie 144-149, 150, 151, 152,
156, 157; korte versie 144-145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 157, 158;
verkorte versie 144, 149-152
symbolisch realisme 95
tautologie (procédé) 46-48
tekstcorruptie 11-14
Theophilus 11
Thomas (Tristan) 113
Thomas van Cantimpré 115
toevoegingen (procédé) zie: uitbreidingen
Torec 131, 164, 176
Traité d'histoire grecque 143
Tristan (Gottfried) 41, 77, 113
Tristan en prose 90, 117
tutoyeren/vouvoyeren 110-111
tweede Rose 166, 173, 182
uitbreidingen (procédé) 43, 62-70, 82, 157-158, 160
uitbreidingen, functie van - 65-66
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uitlopen tot geheel vers (procédé) zie: weergave met geheel vers
Ulrich von Zatzikhoven 91
versificatie, invloed van - 7, 8, 35-73, 75-124, 153-160
verslengte, invloed van - 43, 55, 60, 61
versobering 76-89; v. traditionele verhaalelementen 77-81; v. riddergevechten
81-83; v. motivering v. handeling 83-85; v. dialogen 85-89
versroman zie: roman-in-verzen
versvorm, verklaring voor - 11, 119-120
vertaling, definitie van - 9-11, 123
vertelperspectief 116-118
vervaging 90-105; v. ruimte 83, 91-95; v. tijd 64, 80, 95-100; v. personen
100-105
vervanging door synoniem (procédé) 35, 43, 48-50
verzekeringsformules zie: nadrukformules
Vincentius van Beauvais 120
Vita Lutgardis 115
voordracht 112-120
vormconservatisme 120
Vos Reinaerde, Van den - 46, 114, 182-183
vouvoyeren zie: tutoyeren/vouvoyeren
Vulgaatcyclus zie: Lancelot-Queste-Mort Artu
Wace 113
Walewein 46, 53, 92, 96, 97, 111, 166, 168, 173, 174, 183; zie ook: Penninc
Walewein ende Keye 92, 96, 97, 164, 170, 171, 175, 176, 179
weergave met geheel vers (procédé) 51-53
Wirnt von Gravenberg 91
Wissen, handschrift - 140
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Wolfram von Eschenbach 41, 91, 107, 113
‘woord-voor-woord’-vertaling 35, 40-44
woordvolgorde (procédé) 43, 44-46, 154-155, 158-159
Wrake van Ragisel 35, 40, 46, 51, 53, 56, 107, 118, 122, 133, 163-175, 177-178
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Register van personen en geografische namen in het tekstgedeelte
Dit register bevat alle persoonsnamen en geografische namen die voorkomen in
het hier uitgegeven tekstgedeelte van Lanceloet (Lancelotcompilatie Boek II, vs.
5531-10740). Bovendien zijn in dit register de anonieme personages die in meer
dan één episode optreden, opgenomen. Achter de naam worden eerst, tussen ronde
haken, de in het tekstgedeelte voorkomende verbogen vormen vermeld. Daarna
volgen de corresponderende benaming in de Lancelot en prose (voorafgegaan door
LP) en een korte omschrijving van het personage of de geografische naam. De
romein gedrukte versnummers verwijzen naar de plaatsen waar de naam in het
tekstgedeelte voorkomt, de cursieve naar de voornaamste plaatsen waar de drager
van de naam op andere wijze wordt aangeduid.
ABYLAS LP: Abilas; neef van hertog Cales. Hertog Cales bereidt zijn neven voor

op het komende gevecht 10313, 10317, 10333, 10346, 10349, 10354
ACGLOVEL LP: Agloval; ridder van de Tafelronde. A. wordt gezocht door zijn
zus 7809, 7811, 7812, 7815, 7818
ACGRAVEL Corrupte vorm van AGRAVEIN (zie aldaar) 5649, 6054
AGRAVEIN, AGRAVEYN, ACGRAVEIN, ACGRAVEYN (Agraveins, Agraveyns, Agraveine,
Agraveyne, Acgraveine); LP: Agravain li Orgueillos; tweede zoon van koning
Lot, neef van koning Artur, broer van Walewein, Gurrees en Gaheret. A. op
zoek naar Lanceloet 5532, 5535 e.v.; A. ziet tent van Dryas 5548 e.v.; A.
ontmoet in de tent een ridder en een jonkvrouwe, die een dode ridder betreuren
5561 e.v., 5578; A. biedt aan de dode te wreken 5595, 5598 e.v.; A. krijgt te
horen dat de ridder door Dryas is gedood 5619 e.v., 5642; Acgravel (corrupte
vorm) wil Dryas bestrijden 5649; A. wordt gewaarschuwd niet op een hoorn te
blazen 5668, 5675; A. gaat op zoek naar Dryas 5700, 5701, 5708; A. overwint
Dryas 5711, 5715, 5730, 5737, 5751, 5754, 5758, 5771; A. brengt het hoofd
van Dryas naar de broer van de dode ridder 5773, 5780, 5788, 5796, 5797; A.
ontmoet een jonkvrouwe en een dwerg met een hoorn, waarop hij blaast 5805,
5818; Sornahan wil zich op A. wreken 5859, 5874; A. verlaat de dwerg en de
jonkvrouwe 5876, 5879, 5889, 5900 e.v., 5909; A. ziet Sornahan naderen 5919,
5920, 5926, 5927, 5928 e.v.; A. verliest het gevecht tegen Sornahan 5935,
5940, 5943, 5957, 5960 e.v., 5969, 5973; een jonkvrouwe redt A. van de dood
5976 e.v., 5994 e.v., 6002, (die verwaende Acgravein) 6007, 6009 e.v., 6016,
6028; A. wordt door knechten meege-
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voerd 6054 (Acgravel, corrupte vorm), 6058 e.v.; A. wordt gevangen gezet
6066, 6067; het verhaal zwijgt over A. 6096; A. krijgt in de gevangenis
gezelschap van Gurrees 8426, 8429, 8431, 8437 (Agraveyen), 8440, 8444,
8450, 8553 e.v.; de nicht van Sornahan zorgt voor hen 8468, 8476, 8480, 8488,
8507, 8523 e.v.; Gaheret hoort van een jonkvrouwe dat A. en Gurrees gevangen
zijn door Sornahan 9664, 9667, 9671, 9692, 9699, 9705, 9711, 9715, 9723,
9724, 9729; A. en Gurrees worden op verzoek van Gaheret vrijgelaten 9827,
9832, 9839, 9846, 9851, 9854, 9865; Sornahan biedt de drie broers onderdak
aan 9868, 9876, 9880, 9888, 9892, 9906, 9910, 9916, 9920; de broers nemen
afscheid van de jonkvrouwe die A. heeft bijgestaan 9937, 9939; de Keytiven
Berch heet voortaan A.'s Berch 9941; de drie broers zetten hun zoektocht naar
Lanceloet voort 9946 e.v.; zij worden ingelicht over de strijd van hertog Cales
9976, 10060; zij gaan Cales bijstaan 10063, 10087 e.v., 10101; Cales aanvaardt
hun hulp 10124, 10132, 10148, 10154, 10160, 10169 e.v., 10202, 10207,
10214, 10218, 10228; men bereidt zich voor op een gevecht 10234, 10238,
10264 e.v., 10274, 10282, 10288, 10300, 10318, 10320, 10322, 10327; A. gaat
als eerste het gevecht aan 10356, 10358, 10370 (Agravain), 10374, 10376,
10378, 10386, 10388, 10408, 10413, 10425, 10428; A. wordt gevangen
genomen 10435, 10439, 10446, 10449, 10453, 10454, 10462, 10468, 10472
e.v., 10493; Gaheret vreest dat A. gevangen genomen is 10550, 10552; A.
wordt vrijgelaten 10680, 10687, 10689, 10692, 10701, 10711, 10713
AGRAVEINS BERCH LP: Tertre Agravain; nieuwe naam voor de Keytiven Berch.
De Keytiven Berch wordt voortaan A.'s Berch genoemd 9941
ARTUR, DIE CONINC (Arturs, Arture); LP: Arthur, Artus, Artu; koning van Brittanië.
De ridder die door Dryas is gedood, was op weg naar het hof van A. 5626; A.
is de oom van Agravein 6006; Gurrees maakt deel uit van A.'s hof 6293; zelfs
voor A.'s beste kasteel ziet Gurrees niet van zijn plan af 6549; Gurrees komt
van A.'s hof 7137; Sagramor komt van A.'s hof 7485; Gurrees en Sagramor
komen van A.'s hof 7502; Sagramor komt van A.'s hof 7770; Gurrees en
Sagramor komen van A.'s hof 7803; Gurrees komt van A.'s hof 8022, 8442;
de jonkvrouwe die Agravein en Gurrees verzorgt, was op weg naar A.'s hof
8493; Gaheret komt van A.'s hof 8554; de dochter van de heer van Malinges
die door Gindan van haar land is beroofd, wilde hulp zoeken aan A.'s hof 8649;
haar oom zou zelfs voor A.'s beste kasteel er niet van afzien voor haar te
strijden 8746; het bed dat voor Gaheret wordt opgemaakt, is zo prachtig dat
het voor A. had kunnen zijn 8938; het verhaal wendt zich tot A. en zijn vrouw
10738

LP: Bohort, Boort li Essilliez; zoon van Bohort de Gaunes, broer van
Lioneel, neef van Lanceloet. De vrouwe die door Gurrees wordt meegevoerd,
is een familielid van B., Lioneel en Lanceloet 8303
BERGE VANDEN KEYTIVEN zie KEYTIVEN BERCH
BRANDALIJS, BRANDELIJS, BRANDALIS (Brandalise, Brandelise); LP: Brandeliz,
Brandalis; ridder van de Tafelronde. B. wordt door drie ridders mishandeld
8952, 8955, 8964, [8975], 8976, 8985; Gaheret bevrijdt B. 8998, 9008, 9011,
9042, 9045; B. vertelt Gaheret hoe hij gevangen genomen werd 9046, 9049,
9050 e.v., 9112; zij ontmoeten Gosengoes, die de jonkvrouwe heeft bevrijd
9114, 9116, 9124 e.v.; de ridders verlaten de jonkvrouwe 9148, 9152; de ridders
gaan uiteen 9168, 9171; Gaheret vertelt de dochter van de heer van Malinges
dat hij B. heeft bevrijd 9184; Gaheret verslaat één van de ridders die eerder
BEHORT
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B. mishandelden 9314; Gaheret vertelt een jonkvrouwe dat hij B. bevrijd heeft
9680, 9683, 9684
BRESTELE, DIE HERE VAN - LP: li sires de la Bretesche; vader van een vrouwe
die tegen
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haar wil is uitgehuwelijkt. De dochter van de heer van B. vertelt Gurrees dat
haar vader gestorven is 6613, 6614, 6626.
LP: Calles, Cales, Kales; hertog die in een strijd is gewikkeld met zijn
zes zonen. Gaheret, Gurrees en Agravein worden ingelicht over de strijd van
hertog C. 9983, 9985, 9987, 9988, 9990, 9994, 10001, 10011, 10018, 10030,
10035, 10042, 10046, 10053, 10059; zij gaan C. helpen 10066, 10070, 10078,
10085; C. aanvaardt de hulp van de drie broers 10126, 10141, 10142, 10147,
10150, 10160, 10169, 10188, 10195, 10203, 10206, 10209, 10213, 10223,
10225, 10230; men bereidt zich voor op een gevecht 10238, 10241, 10255,
10270, 10284, 10306, 10312, 10329, 10339, 10346; een van de zonen van C.
is bezorgd over de schade die zijn legermacht door Agravein oploopt 10431,
10460; een van de neven van C. verlaat met zijn ridders het kasteel van de
hertog 10499; door toedoen van C., Gaheret en Gurrees worden de vijanden
verslagen 10525, 10526, 10534, 10539, 10542, 10553, 10572, 10598, 10616,
10636, 10644, 10666, 10669, 10675; Agravein wordt vrijgelaten 10708, 10726,
10732
CASSIBILAEN LP: Ca(s)sibilans; neef van hertog Cales. Hertog Cales bereidt
zijn neven voor op het komende gevecht 10313, 10317, 10333, 10346, 10347,
10354
CALES

LP: Druas le Felon; ridder van de Keytiven Berch, broer van Sornahan.
D. (den Fellen) heeft een ridder gedood 5635; knechten van D. hebben het lijk
van de ridder naar een tent gebracht 5645; Agravein wil tegen D. vechten 5650,
5656, 5660; als D. gedood wordt, zal zijn broer hem wreken 5670, 5680, 5685
e.v.; D. wordt verslagen en gedood door Agravein 5705, 5713, 5717, 5730,
5737, 5741, 5753, 5763, 5772; Agravein schenkt D.'s hoofd aan de broer van
de dode ridder 5781, 5784; hoorngeschal maakt duidelijk dat D. dood is 5824,
5827, 5830, 5832; D.'s broer Sornahan is diep bedroefd 5833, 5835, 5841;
Sornahan wil D. wreken 5864, 5875; Agravein is in het gevecht tegen D. gewond
geraakt 5893; een diepbedroefde jonkvrouwe verwijt Agravein de dood van D.
5905; de strijd tegen D. heeft Agravein uitgeput 5917; Sornahan staat op het
punt om de dood van D. te wreken 5972; Sornahan vertelt een jonkvrouwe dat
D. door Agravein is gedood 6016; Sornahan is bedroefd om de dood van D.
6040; Sornahan vindt het lijk van D. 6043, 6044; Sornahan ontdoet zich van
zijn wapens in de burcht van D. 6046
DYONELE LP: Dyonis; neef van hertog Cales. Hertog Cales bereidt zijn neven
voor op het komende gevecht 10313, 10317, 10333, 10346, 10350, 10354
DRYAS

(Gaherets, Gaherette, Garihette); LP: Gaheriet
etc.; vierde zoon van koning Lot, neef van koning Artur, broer van Walewein,
Agravein en Gurrees. G. ontmoet in Dat Geboemte de dochter van de heer
van Malinges 8541 (Gariette), 8543 (Gariet), 8551 e.v., 8570 (Gariet); zij vertelt
G. dat haar zwager Gindan haar van haar land heeft beroofd 8580, 8582, 8664
(Gariette), 8665, 8668, 8671; G. wil namens haar tegen Gindan strijden 8674,
8676 e.v.; in een klooster ontmoeten zij een oom van de jonkvrouwe 8699,
8702, 8708 (Gariette), 8711, 8725, 8727, 8734, 8747, 8749; G. strijdt tegen
Guinas 8758, 8766, 8769, 8776 e.v., 8787, 8790, 8796, 8798, 8804, 8811,
8816 e.v., 8831, 8848, 8853 e.v., 8866, 8872, 8873, 8882, 8887, 8898, 8904,
8908; Guinas ontvangt G. gastvrij 8911, 8918, 8922, 8927, 8936, 8940; G. en
de jonkvrouwe zien hoe zes ridders een ridder, Brandalijs, en een jonkvrouwe
GAHERET, GAREHET, GARIHET
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mishandelen 8948, 8973, 8979 e.v.; G. bevrijdt Brandalijs 8993 e.v., 9006,
9012, 9018, 9025, 9028, 9033, 9040, 9042; hij vertelt G. hoe hij gevangen
genomen werd 9046, 9049, 9109; zij ontmoeten Gosengoes, die de jonkvrouwe
heeft bevrijd 9114, 9116, 9124 e.v.; de ridders nemen afscheid van de
jonkvrouwe 9148, 9149, 9161; de ridders gaan uiteen
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9168, 9170, 9171, 9173 e.v.; G. en de dochter van de heer van Malinges
ontmoeten één van de ridders die Brandalijs mishandelden 9198 e.v., 9204,
9208, 9214, 9222, 9224; G. overwint de ridder 9250, 9252, 9256, 9260, 9262,
9268, 9275, 9276; de ridder biedt hun onderdak aan 9293, 9299, 9308, 9313
e.v., 9335 (Gaheretten), 9344; G. en de jonkvrouwe bereiken het hof van de
vrouwe van Roestoc 9346, 9352, 9356, 9362, 9369, 9373; de vrouwe van
Roestoc bericht Gindan dat G. is gekomen 9379, 9383, 9385, 9387, 9389; G.
ontmoet Gindan 9394, 9422, 9425, 9427, 9429, 9432 e.v.; G. overwint Gindan
9457, 9459, 9480, 9482, 9488, 9495, 9505, 9515, 9519 e.v., 9531, 9535, 9539,
9543, 9547 (Gahriette), 9548 e.v., 9556, 9562, 9563, 9566, 9580, 9585, 9586,
9588, 9594, 9599; G. neemt afscheid van de jonkvrouwe en de vrouwe van
Roestoc 9604, 9610, 9615, 9620, 9623; een jonkvrouwe maakt G. verwijten
9625 e.v.; hij hoort van haar dat Agravein en Gurrees door Sornahan gevangen
zijn genomen 9660, 9666, 9669, 9674, 9677, 9683, 9687, 9693, 9696, 9704,
9708, 9717, 9720, 9725, 9732; G. verslaat Sornahan 9734 e.v., 9744, 9748,
9750 e.v., 9780, 9782, 9784, 9786, 9790, 9797, 9800, 9810, 9813, 9818, 9820;
op zijn verzoek worden Agravein en Gurrees vrijgelaten 9823, 9829, 9835,
9841, 9846, 9848, 9854, 9862; Sornahan biedt de drie broers onderdak aan
9868, 9873, 9876, 9880, 9916, 9920; G. geeft Sornahan opdracht zich aan de
vrouwe van Roestoc over te geven 9922, 9926, 9934; de drie broers zetten
hun zoektocht naar Lanceloet voort 9946 e.v.; zij worden ingelicht over de strijd
van hertog Cales 9976, 9978, 9984, 10040, 10052, 10060; zij gaan Cales
bijstaan 10063, 10065, 10087 e.v.; G. verslaat twee ridders 10101, 10106,
10109, 10117, 10123; Cales aanvaardt de hulp van de drie broers 10124,
10132, 10136, 10148, 10154, 10160, 10161, 10169 e.v., 10188, 10195, 10202,
10207, 10210, 10214, 10217, 10218, 10227, 10232; men bereidt zich voor op
een gevecht 10234, 10238, 10250, 10256, 10264 e.v., 10282, 10289, 10299,
10300, 10318, 10320, 10324; door toedoen van G., Gurrees en hertog Cales
worden de vijanden verslagen 10535, 10542, 10547, 10553, 10558, 10560
e.v., 10582, 10587, 10588, 10592, 10601, 10609, 10613, 10617, 10629, 10636,
10638, 10651, 10657, 10663, 10670; Agravein wordt vrijgelaten 10679, 10686,
10688, 10699, 10714, 10717, 10719, 10725
GARIET (Gariette). Variant van GAHERET (zie aldaar) 8541, 8543, 8570, 8664,
8708
GEBOEMTE, DAT - LP: L'Arbroie; naam van een bos. Gaheret ontmoet de dochter
van de heer van Malinges in D.G. 8548
[GENEVRE] LP: Genièvre; koningin van Brittannië, echtgenote van koning Artur.
Het verhaal wendt zich tot Artur en de koningin 10739
GINDAN LP: Guidan, Guidam; boosaardige ridder. De dochter van de heer van
Malinges is door G., haar zwager, van haar land beroofd 8577, 8581, 8587,
8592, 8593, 8605 e.v., 8638, 8658; Gaheret zal namens de jonkvrouwe tegen
G. strijden 8677, 8679; G. wordt door de vrouwe van Roestoc ontboden 9376,
9378, 9382, 9387, 9390 e.v., 9398, 9403, 9406, 9412, 9418, 9420, 9430, 9440,
9444; Gaheret verslaat G. 9448, 9451, 9454, 9463, 9465 e.v., 9485, 9490,
9492, 9497, 9505, 9506 e.v., 9519 e.v., 9536, 9537, 9544, 9547 e.v., 9557,
9560, 9562, 9564, 9568, 9569 e.v., 9583
GOSENGOES (GOSENGOS) VAN STRANGELOET LP: Gosenain (Gosonains)
d'Estrangot; ridder van de Tafelronde. G. heeft een jonkvrouwe bevrijd 9117,
9122; hij begeleidt haar met Gaheret en Brandalijs naar haar woning 9124 e.v.;
de ridders nemen afscheid van de jonkvrouwe 9148, 9152; de ridders gaan
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uiteen 9168, 9171; Gaheret vertelt de dochter van de heer van Malinges dat
G. de jonkvrouwe heeft bevrijd 9192
GUINAS LP: Guinas; graaf die zijn krachten met Walewein wil meten. G. wacht
op Walewein om tegen hem te strijden 7775 (Wigans, corrupte vorm), 7777,
7782, 7784, 7786, 7790; Gaheret overwint
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G. 8762, 8806 e.v., 8832, 8836, 8845 e.v., 8865, 8868, 8879, 8887, 8893, 8896
e.v., 8908; G. ontvangt Gaheret gastvrij 8911, 8925, 8932, 8946
GURREES LP: Guerrehet etc.; derde zoon van koning Lot, neef van koning Artur,
broer van Walewein, Agravein en Gaheret. Het verhaal wendt zich tot G. 6097;
G. is een broer van Walewein 6102 (Gurrehees); G. ontmoet een ezeldrijver
6104 e.v., 6118, 6121; G. redt een oude man van de dood 6125 e.v., 6132,
6142, 6146 e.v., 6154, 6160 e.v., 6168; de oude man vertelt G. wat er gebeurd
is 6175, 6199, 6204; G. brengt de oude man thuis 6206, 6219 e.v.; G. wordt
gastvrij ontvangen 6224, 6226, 6234, 6240, 6243, 6258, 6271, 6281, 6287; G.
en de dochter van de oude man praten over Lanceloet 6288, 6292 e.v., 6304,
6307, 6321, 6325 e.v.; in gesprek met de ezeldrijver 6342, 6345, 6362, 6367,
6368 e.v., 6379; dankzij G. wordt een nachtelijke aanval afgeslagen 6381,
6386, 6389, 6392, 6395, 6417, 6421, 6422 e.v., 6430, 6440, 6446, 6453, 6455
e.v., 6464; G. sticht vrede 6482, 6484, 6485 e.v., 6508, 6511, 6522, 6533; G.
neemt afscheid 6536, 6538 e.v.; G. ontmoet drie vrouwen 6554 e.v., 6562,
6573, 6575; de dochter van de heer van Brestele vertelt G. over haar jaloerse
echtgenoot 6582, 6589, 6602, 6611, 6640, 6772, 6776, 6780, 6791; een vrouwe
die haar dochter moet afstaan aan een wrede ridder, vertelt wat er gebeurd is
6808, 6812, 6868, 6872; G. biedt haar zijn hulp aan 6874, 6880 e.v.; G. ontmoet
de wrede ridder 6903, 6910, 6915, 6918 e.v., 6936, 6938, 6949, 6990 e.v.; G.
doodt de ridder 7030, 7033, 7042, 7047, 7051, 7076, 7080, 7084 e.v., 7099,
7106; G. vraagt de jonkvrouwe die hij gered heeft om haar liefde 7109, 7117,
7124, 7128 e.v., 7136, 7139, 7142; de jonkvrouwe weigert 7143 e.v., 7160
e.v., 7179 e.v., 7195, 7203 e.v., 7246 e.v., 7261, 7274 e.v.; G. wordt gastvrij
ontvangen door de moeder van de jonkvrouwe 7294, 7305, 7309 e.v., 7321,
7324, 7334, 7338 e.v., 7363, 7369, 7382, 7388; G. vertrekt naar de dochter
van de heer van Brestele 7393, 7402, 7411 e.v., 7424, 7426 e.v.; G. ontmoet
haar echtgenoot 7441, 7450, 7452, 7455; Sagramor voegt zich bij G. 7471,
7477, 7482, 7484, 7501; de jaloerse echtgenoot vreest G. en Sagramor 7504,
7511, 7521, 7529 e.v., 7550 e.v.; G. en Sagramor bereiden zich voor op een
overval 7564, 7568, 7579, 7586, 7591; zij verslaan hun tegenstanders 7642,
7647 e.v., 7662, 7679; G. en Sagramor nemen afscheid van de vrouwe 7682,
7688, 7690, 7693, 7698; zij leveren tweegevechten tegen ridders van Guinas
7703, 7712, 7721, 7723, 7727, 7729, 7730, 7734, 7738, 7740; G. en Sagramor
ontmoeten de zus van Acglovel 7793, 7796, 7799, 7803, 7807, 7810, 7814,
7822, 7830, 7835; Sagramor en de zus van Acglovel verlaten G. 7841, 7843;
G. komt bij vier tenten 7844 e.v., 7866 e.v.; hij bedrijft de liefde met een vrouwe
7896 e.v., 7922; G. doodt haar man 7928, 7934, 7939, 7950, 7955, 7963, 7966
e.v., 7992; G. voert de vrouwe met zich mee 7998, 8004 e.v., 8025, 8033 e.v.,
8048; G. verslaat een ridder 8052, 8056, 8064, 8069, 8073, 8076, 8080; hij
verslaat ook de vier broers van de vrouwe 8086, 8092, 8094, 8100, 8104, 8112,
8118, 8124, 8126, 8131, 8134, 8143, 8145, 8150 e.v., 8167, 8172; de vrouwe
verlost zich van G. door in een klooster in te treden 8186, 8192, 8196, 8199,
8202, 8209, 8210, 8254, 8258 e.v., 8278, 8290, 8297, 8308, 8318; G. op zoek
naar Lanceloet 8320, 8322 e.v.; op de Keytiven Berch ontmoet hij de dwerg
8334 e.v., 8355; Sornahan verslaat G. 8360, 8362, 8366 e.v., 8380, 8389,
8393, 8395 e.v.; in de gevangenis van Sornahan ontmoet G. Agravein 8420,
8425, 8434, 8441, 8443, 8447, 8453, 8462; de nicht van Sornahan zorgt voor
hen 8469, 8473, 8478, 8483, 8486; G. heeft haar in de omgeving van Karlioen
tegen een ridder beschermd 8490, 8495 e.v.; zij zal Agravein en Gurrees zoveel
mogelijk bijstaan 8509 e.v., 8523 e.v.; Gaheret hoort van een jonkvrouwe dat
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G. en Agravein gevangen zijn genomen door Sornahan 9664, 9667, 9671,
9692, 9699, 9705, 9711, 9715, 9723,

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2

520

9724, 9729; G. en Agravein worden op verzoek van Gaheret vrijgelaten 9827,
9832, 9839, 9846, 9851, 9854, 9865; Sornahan biedt de drie broers onderdak
aan 9868, 9876, 9880, 9916, 9920; de drie broers zetten hun zoektocht naar
Lanceloet voort 9946 e.v.; zij worden ingelicht over de strijd van hertog Cales
9976, 10060; zij gaan Cales bijstaan 10063, 10087 e.v., 10101; Cales aanvaardt
hun hulp 10124, 10132, 10148, 10154, 10160, 10169 e.v., 10202, 10207,
10214, 10218, 10228; men bereidt zich voor op een gevecht 10234, 10238,
10264 e.v., 10296, 10300, 10318; door toedoen van G., Gaheret en hertog
Cales worden de vijanden verslagen 10542, 10553, 10582, 10587, 10598,
10635, 10636, 10643; Agravein wordt vrijgelaten 10681, 10683
GURREHEES Variant van GURREES (zie aldaar) 6102
LP: damoisele; nicht van Sornahan, die Agravein en Gurrees
tijdens hun gevangenschap verzorgt. De jonkvrouwe heeft Agravein van de
dood gered 8457, 8461, 8468; zij staat Agravein en Gurrees bij, omdat G. haar
een dienst heeft bewezen 8474, 8479, 8482, 8492, 8496, 8500, 8504, 8507;
zij belooft de ridders zoveel mogelijk te helpen 8512, 8518, 8524; Agravein en
Gurrees vertellen Gaheret dat de jonkvrouwe hen geholpen heeft 9857, 9861;
Sornahan krijgt te horen dat zijn nicht Agravein heeft bijgestaan 9895, 9912;
de drie broers nemen afscheid van de jonkvrouwe 9938
JONCFROUWE

LP: Carlion; een van Arturs hofburchten. Gurrees heeft in het bos
van K. een jonkvrouwe beschermd tegen een ridder 8497
KEYTIVEN BERCH LP: Tertre as Chaitis; berg waar Dryas en Sornahan tegen
passerende ridders strijden. Agravein nadert de K.B. 5544, 5546, 5548; op
weg naar Arturs hof werd een ridder door Dryas gedood op de K.B. 5627, 5628;
passerende ridders worden op de K.B. gedood 5652; als Dryas op de K.B.
gedood wordt, zal zijn broer Sornahan hem wreken 5681, 5692; Agravein rijdt
de K.B. op 5702, 5703, 5710; Agravein rijdt opnieuw de K.B. op 5806, 5807;
Agravein daalt de K.B. af 5919; Sornahan laat de K.B. ommuren 6076, 6080,
6093; Gurrees komt bij de Berge vanden Keytiven 8335, 8337, 8353, 8378;
Gaheret komt bij de K.B. 9736, 9741; de K.B. wordt voortaan Agraveins Berch
genoemd 9940
KEYTIVEN KASTEEL LP: -; kasteel op de Keytiven Berch. Sornahan ontwapent
zich in het K.K. 6046; Agravein wordt in het kasteel gevangen gezet 6062,
6066; Gurrees wordt in het kasteel gevangen gezet 8421; Sornahan houdt
Agravein en Gurrees gevangen in het K.K. 9711, 9712; Gaheret nadert het
kasteel 9728, 9731, 9734, 9737; Gaheret en de verslagen Sornahan gaan het
kasteel binnen 9808
KARLIOEN

(Lancelote); LP: Lancelot du Lac; zoon van koning Ban
van Benewijc, neef van Lioneel en Behort. Agravein is op zoek naar L. 5539,
5542; Walewein is met twaalf ridders op zoek naar L. 6026; Gurrees en een
jonkvrouwe praten over L. 6301, 6305, 6306, 6308, 6314, 6317, 6320, 6322
e.v.; als Gurrees L. vindt, zal hij hem vertellen dat een jonkvrouwe hem
bewondert 6547; L. is op bezoek bij de dochter van de heer van Brestele 6650
(van Lac), 6651, 6656, 6659, 6662, 6664, 6679 e.v., 6698, 6700 e.v., 6729,
6731, 6741, 6753, 6759; Sagramor en Gurrees zijn op zoek naar L. 7692, 7696;
Gurrees zoek L. (van Lac) 8018; de vrouwe die door Gurrees wordt
meegevoerd, is een familielid van L. (van Lac), Behort en Lioneel 8303; Gurrees
is op zoek naar L. 8327; de dochter van de heer van Malinges is op zoek naar
LANCELOET VAN LAC
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L. 8558, 8559, 8561, 8565, 8566, 8572, 8574, 8575, 8650, 8652, 8654;
Brandalijs vreest dat L. dood is 9151, 9154, 9155, 9160, 9165; Gaheret, Gurrees
en Agravein vertellen hun gastheer dat zij op zoek zijn naar L. (van Lac) 9970,
9971, 9972, 9975; hertog Cales hoopt dat de drie broers, die hij niet kent,
ridders
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Beknopte beschrijving van aanduidingen en tekens in het
paleografisch/genetisch apparaat
KOP

Tekst van kopiist

COR

Ingrepen etc. van corrector

KOP,COR

Ingrepen etc. van kopiist of
corrector

KOP,(COR)

Ingrepen etc. zeer
waarschijnlijk van de
kopiist

(KOP),COR

Ingrepen etc. zeer
waarschijnlijk van de
corrector

(...) of (-)

Onleesbare of weggevallen
letters of woorden

|

|

Deze tekst wordt
geëxpungeerd

/

/

Deze tekst wordt
doorgehaald

[

]

Deze tekst wordt
geëxpungeerd en tevens
doorgehaald

{

}

Deze tekst wordt
weggeradeerd

÷

÷

Deze tekst wordt
overschreven met nieuwe
tekst

<

>

Tekst op de versregel
Tekst boven de versregel
Tekst onder de versregel

→

→

Tekst in de rechtermarge
van de tekstkolom

←

←

Tekst in de linkermarge
van de tekstkolom

↑

↑

Tekst boven de tekstkolom

↓

↓

Tekst in de benedenmarge
van de tekstkolom

-

Geeft aan dat een
tekstgedeelte verwijderd is
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