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(Middelnederlandse) handschriften: produktieomstandigheden,
soorten, functies
Jan Willem Klein
1 Inleiding
In zijn artikel dat als ondertitel heeft ‘over de dynamiek van het literaire leven in de
middeleeuwen’, heeft F.P. van Oostrom een schema opgenomen over ‘de moderniteit
van Middelnederlandse vertalingen’.1 Hierin zijn de ontstaansdata van enkele
Oudfranse teksten tegenover die van de Middelnederlandse vertalingen gezet. Uit
het schema blijkt (hoe onvolledig de lijst ook is en hoe bij benadering de data zijn)
dat in de beginperiode van de Middelnederlandse letterkunde (eerste helft van de
dertiende eeuw) er uitsluitend Oudfranse werken vertaald werden die zeker al een
eeuw oud waren. Maar in de tweede helft van de eeuw wordt de vertaalachterstand
in enkele generaties ingehaald. Rond 1260 is het verschil tussen een Oudfranse tekst
en de Middelnederlandse vertaling ongeveer vijftig jaar; aan het eind van de eeuw
is de achterstand tot weinige jaren teruggebracht.
Terwijl de Middelnederlandse letterkunde aan deze inhaalmanoeuvre bezig was,
was er tegelijkertijd een bloeiend, modern, maar vreemdtalig literair leven aan de
Vlaamse en Brabantse hoven. De hogere adel in de Nederlanden hoefde zich niet te
vermaken met oude, in het Middelnederlands opgewarmde literatuur. De politieke
ambities en doelstellingen van de Vlaamse en Brabantse hogere adel hadden als
implicatie dat zij verkeerden (en huwden) in de hoogste Europese kringen. Actieve
beheersing van meerdere talen was een sine qua non voor de Zuidnederlandse
aristocratie van de dertiende eeuw. Dit alles houdt in dat zij op de hoogte moest zijn
(en kwam) van de moderne culturele ontwikkelingen. De adel kwam in zijn politieke
(en matrimoniale) contacten automatisch in aanraking met de moderne letterkunde,
die in de dertiende eeuw vanzelfsprekend Frans- of Duitstalig was.2
Maar dit betekent op zijn beurt, dat de personen die in de Vlaamse en Brabant-
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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 (het schema op p.
332). Ook opgenomen in diens Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hun
publiek, Amsterdam 1992, p. 65-80 (schema op p. 73).
Vgl. voor de Duitstalige literatuur in de dertiende eeuw G.I. Lieftinck, ‘Pleidooi voor de
philologie in de oude en eerbiedwaardige ruime betrekenis van het woord’, in: TNTL 81 (1965),
p. 58-84, m.n. p. 81. (Ook in: F.P. van Oostrom (ed.), Arturistiek in artikelen. Een bundel
fotomechanisch herdrukte studies over Middelnederlandse Arturromans. Met een bibliografie
van de Middelnederlandse Arturistiek sinds 1945. Utrecht 1978, p. 49-75.) Voor Duitstalige
literatuur aan het Brabantse hof in de veertiende eeuw: R. Sleiderink, ‘Dichters aan het
Brabantse hof (1356-1306)’, in: Ntg 86 (1993), p. 1-16.
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se hofhoudingen invloedrijke posities innamen, eveneens meerdere talen beheerst
zullen hebben. Ook zij zullen dientengevolge niet het belangrijkste publiek gevormd
hebben voor wie de vroege Middelnederlandse letterkunde bedoeld was. Kortom,
het hof zal - zeker althans in de eerste eeuw van de Middelnederlandse letterkunde
- niet de voornaamste plaats geweest zijn waar de vertalingen van de Oudfranse
teksten gecirculeerd zullen hebben.
Het directe gevolg van de noodzaak voor de Zuidnederlandse hoven om op de
hoogte te blijven van de moderne literaire ontwikkelingen is echter moeilijk te
overschatten. Er moet uit hofkringen een betrekkelijk aanzienlijke vraag geweest
zijn naar handschriften met op dat moment gewilde teksten. Inderdaad veronderstelt
men tegenwoordig dat veel Franstalige handschriften uit de dertiende en veertiende
eeuw die tot nu toe in (Noord-) Frankrijk gelokaliseerd worden, veeleer in de
Zuidelijke Nederlanden geschreven zijn, voor een Zuidnederlandse cliëntèle.3 Maar
het is vrijwel niet mogelijk om voor die periode, paleografisch of codicologisch, te
bepalen wat ‘Franse’ codices zijn en wat ‘Vlaamse’.4 Het betekent echter wel dat er
toen in de Zuidelijke Nederlanden een - al of niet georganiseerde handschriftenproduktie geweest moet zijn voor een lekenpubliek. Het houdt tevens
in dat de inhoud van de toenmalige moderne niet-Dietse literatuur - al vóór die in
het Middelnederlands vertaald was - bekend moet zijn geweest in bredere lagen van
de bevolking. Dat bewijst bijvoorbeeld de naamgeving in Vlaanderen en Brabant,
waarin namen als Iwein en Walewein al in de twaalfde eeuw voorkwamen.5 Dus al
in de twaalfde, en zeker in de dertiende eeuw behoorde de Oudfranse letterkunde
ook in niet-adellijke lagen van de bevolking al tot de culturele bagage.6
Daarnaast was er in de lagere, bestuurlijke regionen in de dertiende eeuw al sprake
van een ‘papierwinkel’. We kunnen niet voorbij het feit dat de stadsmagistraat van
meet af aan een belangrijke schrijvende positie heeft ingenomen. De stedelijke
bestuurders tekenden vaak zelf de - al in de twaalfde eeuw gegroeide - rechten en
privileges op en lieten die door de vorst sanctioneren.7 ‘De optekening van het stedelijk
recht en de grafelijke beoorkonding ervan zijn, zeker tot in de tweede helft van de
dertiende eeuw, een aangelegenheid “van onderop”.’8 Hoewel deze constatering slaat
op de situatie in Holland en Zeeland, zal die in de Zuidelijke Nederlanden op dit punt
weinig verschillen.9 In ieder geval kunnen we uitgaan van een stedelijk milieu dat
in de dertiende eeuw in aanmerkelijke mate ver-
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Vgl. bijvoorbeeld M. Smeyers, B. Cardon, S. Vertongen e.a. (eds.), Naer Natueren Ghelijke.
Vlaamse miniaturen voor Van Eyck (ca. 1350-ca. 1429). Leuven 1993, p. 74, 76-77, 79-80.
Vgl. J.P. Gumbert, The Dutch and their books in the manuscript age. Londen 1990 (The
Panizi Lectures 1989), p. 15.
W. Verbeke, J. Janssens, M. Smeyers (eds.), Arturus Rex. Koning Artur en de Nederlanden.
Vol. 1: Catalogus, Leuven 1987, p. 113-118.
Misschien mogen we zelfs spreken van ‘gesunkenes Kulturgut’.
Vgl. J. Kruisheer, ‘Stadsbeoorkonding en stedelijke ontwikkeling’, in: E.H.P. Cordfunke,
F.W.N. Hugenholtz en Kl. Sierksma (eds.), De Hollandse stad in de dertiende eeuw. Zutphen
1988, p. 44-54, vooral p. 47-50.
Kruisheer (zie n. 7), p. 50.
Vgl. R. van Uytven, ‘Stadsgeschiedenis in het Noorden en Zuiden’, in: Algemene Geschiedenis
der Nederlanden. Dl. 2, Haarlem 1982, p. 188-263, vooral p. 188-253.
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schriftelijkt is. Dat impliceert allerlei groepen van geletterden. Kanselarijdienaren,
magistraten, notarissen schreven - zowel voor de (semi)-illiterati als voor de
geletterden - de contracten, testamenten, brieven en dergelijke die men nodig had
om het maatschappelijk leven te reguleren en geschillen te voorkomen of uit te
vechten. Gestudeerde juristen zorgden voor het wettelijk kader, waarbinnen de
middeleeuwse mens kon handelen. Medici zorgden ervoor dat 's mensen aards bestaan
zo soepel mogelijk verliep. Terwijl de alomtegenwoordige geestelijkheid niet alleen
het religieuze, maar in feite het hele dagelijkse leven reguleerde. Dit alles kan niet
zonder op schrift gestelde kennis die geleerd, bestudeerd en in de praktijk gebracht
werd. We kunnen er van uitgaan dat in de dertiende eeuwse maatschappij een codex
een alledaags verschijnsel was, ook in de Nederlanden. De tradities in het vervaardigen
van handschriften hebben hier in de Nederlanden, net zo goed als elders in
West-Europa, hun ingang gevonden, evenals veranderingen in die tradities. Vrijwel
elke gemeenschap, hoe klein ook, wist van het bestaan, het gebruik én het
vervaardigen van boeken. Daarbij komt dat eerste- en tweedehands boeken gewoon
handelswaar waren: de handel in boeken ging via dezelfde handelsroutes en
jaarmarkten als andere produkten.10
Het kan niet anders dan dat er zeker al in de dertiende eeuw een stevige logistieke
structuur ontstaan was, die de groeiende vraag naar en de distributie van codices kon
opvangen. Die structuur moet bestaan hebben uit een netwerk van personen, leken
en geestelijken, die aan het boekenmaken verdienden of bijverdienden.
Perkamentmakers, kopiisten, verluchters, boekbinders en boekhandelaren werkten
samen voor het eindprodukt, de codex. Het spreekt bijna vanzelf dat bij een steeds
groter wordende vraag naar boeken de samenwerking steeds intensiever werd.
Dientengevolge ontstonden concentraties en samenwerkingsverbanden van
‘boekmakers’ (deelproducenten van boeken, zoals perkamentmakers, kopiisten,
verluchters, binders, handelaren) op plaatsen waar de vraag het grootst was.
Kortom, wanneer men in de Nederlanden literaire teksten in het Diets gaat
schrijven, gebeurde dat in een al lang bestaande boekcultuur. Dat die boekcultuur
voornamelijk Latijnstalig en voor een kleiner deel volkstalig, maar niet-Diets, was,
doet niet ter zake. Er was een almaar groeiende hoeveelheid religieuze en
wetenschappelijke literatuur en er bestond een op schrift gestelde letterkunde in het
Latijn en in de volkstaal (hiertoe mogen we ook de vernaculaire
populair-wetenschappelijke en devotionele literatuur rekenen). Er bestond een
logistieke organisatie van boekmaken en boekhandel. En daar waar boeken
vervaardigd en verhandeld werden, wist een zeker publiek natuurlijk ook van de
inhoud van die boeken. Het boek was een algemeen bekend (hoewel niet algemeen
bezeten) artikel.
Het publiek voor de Middelnederlandse letterkunde moet vooral gezocht worden
in de hogere lagen van de stedelijke burgerij. Deze was, door haar belangrijke
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Vgl. W. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter. Graz 1985 (repr. Leipzig 1871), p.
560, 566-7 (vooral n. 5). Ook: Kees Gnirrep, ‘Relaties van Leeu met andere drukkers en met
boekverkopers. Verspreide archivalia’, in: K. Goudriaan, P. Abels, N. Habermehl e.a. (eds.),
Een drukker zoekt publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484. Gouda 1993
(Drie-en-twintigste verzameling bijdragen van Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’), p.
193-203. Zie ook Smeyers, Cardon, Vertongen e.a. (zie n. 3), p. 83, 85, 87-90.
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rol in de industrie en commercie - en de daarvan afhankelijke bedrijfstakken, van
ambtenaren tot lommerdhouders - vanaf de dertiende eeuw steeds rijker geworden.11
‘Vooral het bezit van manuscripten hing samen met de culturele ontplooiing van de
steden en met het idee dat een boek van belang was voor de intellectuele emancipatie
van de burger. Een codex, zeker wanneer het om fraai versierde handschriften ging,
werd des te meer geacht omdat de bezitter hierin een middel vond om de adel te
imiteren en zijn prestige te verhogen.’12

2 De produktiewijze
De niet-geestelijke boekproduktie laat men zich nog te vaak afspelen in zogenaamde
‘lekenscriptoria’. Het beeld dat men van deze instellingen heeft, is ingegeven door
negentiende-eeuws romanticisme en een verkeerde parallellie met de
kloosterscriptoria. Volgens dat beeld is zo'n lekenscriptorium een ‘schrijfzaal’, waarin
een betrekkelijk groot aantal mensen bezig is met het kopiëren en verluchten van
een groot aantal handschriften. De tekst van de codices zou óf gedicteerd worden
door een opzichter, die de functie van ‘scriptoriumleider’ zou hebben, óf
overgeschreven uit een voorbeeldhandschrift dat daar speciaal voor bestemd was.13
Het wordt tijd om dit beeld van het ‘lekenscriptorium’ nog eens te nuanceren.14
Er waren al vóór de dertiende eeuw mensen die met het boekenschrijven verdienden
of bijverdienden. Deze (semi)professionele boekenschrijvers waren niet verbonden
aan een klooster of een andere geestelijke instelling. Deels waren het kopiisten die
voornamelijk voor universitaire kringen werkten, deels waren het professionele
kopiisten die al of niet in een soort werkverband van boekproducenten functioneerden,
terwijl ook de gelegenheidsschrijvers (zoals werkstudenten) een gedeelte van de
boekproduktie in de middeleeuwen voor hun rekening genomen hebben. Om nu de
organisatiestructuur van het ‘lekenscriptorium’ te leren kennen, is het verhelderend
te kijken naar de inrichting van het schrijfbedrijf rond de middeleeuwse universiteit.
Die is natuurlijk gegroeid uit de boekproduktiepraktijk, zoals die al voor de twaalfde,
dertiende eeuw bestond.

11
12
13

14

Smeyers, Cardon, Vertongen e.a. (zie n. 3), p. 38-39.
Smeyers, Cardon, Vertongen e.a. (zie n. 3), p. 41-42.
Voor het dicteren: Bon. Kruitwagen, ‘Werd er in de Middeleeuwen bij het schrijven
gedicteerd?’, in: Het Boek 4 (1915), p. 207-229. Overigens is Kruitwagen, terecht, van mening
dat dat niet het geval was.
Al eerder heb ik dit probleem aangestipt, vgl. J.W. Klein, ‘Codicologie en de
Lancelotcompilatie; de invoeging van de Perchevael en de Moriaen’, in: Ntg 83 (1990), p.
526-539, m.n. p. 532-534. Eveneens J.W. Klein, ‘Beschrijving van het handschrift en de
fragmenten’, in: De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in
de Lancelotcompilatie. Pars 1 (vs. 1-5530, voorafgegaan door de verzen van het Brusselse
fragment). Uitgegeven door Bart Besamusca en Ada Postma, met een verantwoording van
de editie door W.P. Gerritsen en een beschrijving van de handschriften door Jan Willem
Klein (te verschijnen).

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 2

5

2.1 Het universitaire schrijfbedrijf: librarius en stationarius
De belangrijkste en invloedrijkste universiteit benoorden de Alpen was Parijs. Van
de Parijse (universitaire) boekproduktie zijn we tegenwoordig goed op de hoogte.15
Aanvankelijk werden de voor de studenten en docenten benodigde boeken vervaardigd
door (semi)professionele kopiisten, de librarii. Librarius was al sinds klassieke tijden
de term om de boekhandelaar annex boekenschrijver mee aan te duiden en is dat
ononderbroken gebleven. De librarii letten echter niet op de betrouwbaarheid van
hun leggers of hun afschriften. Ze kopieerden wat ze te pakken konden krijgen, goed
of slecht. Daardoor ontstonden grote verschillen in betrouwbaarheid van de voor het
universitaire onderwijs benodigde teksten. Om die reden heeft zich in de tweede helft
van de dertiende eeuw een speciale vorm van boekproduktie ontwikkeld, die onder
toezicht kwam te staan van de universiteit. Hierbij ontwikkelde zich uit de functie
van librarius een afzonderlijke functie: die van stationarius.16
Van de teksten die nodig waren voor het curriculum werden nauwkeurige,
gecontroleerde en door het universiteitsbestuur, of door de auteur zelf, geapprobeerde
kopieën gemaakt. Zo'n kopie werd een exemplar genoemd. Wezenlijk is dat de enige
bestaansreden van het exemplar is om overgeschreven te worden.17 Het werd niet
gelezen of bestudeerd. De enige functie was om als voorbeeld voor een kopie te
dienen. Het werd bewaard in losse katernen, die peciae genoemd werden. Die katernen
omvatten slechts vier (in plaats van het normale aantal van acht) bladen.18
De peciae werden verhuurd aan studenten en magistri die een kopie van het
betreffende boek nodig hadden. De regulering van het systeem was in handen van
stationarii. Dezen hadden exemplaria van diverse teksten in voorraad, zorgden voor
nieuwe exemplaria (die zij zelf vervaardigden, of waartoe zij kopiisten te werk konden
stellen) en verhuurden de peciae ervan aan de diverse gegadigden. De cliënten
15
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R.H. Rouse en M.A. Rouse, ‘The Book Trade at the University of Paris, ca. 1250-ca. 1350’,
in: L.J. Bataillon, B.G. Guyot, R.H. Rouse (eds.), La production du livre universitaire au
moyen âge. Exemplar et pecia. Paris 1988, p. 41-114. R.H. Rouse en M.A. Rouse, ‘The
Commercial Production of Manuscript Books in Late-Thirteenth-Century and
Early-Fourteenth-Century Paris’, in: L.L. Brownrigg (ed.), Medieval Book Production:
Assessing the Evidence. Los Altos Hills 1990, p. 103-115.
Voor de organisatie aan de (in 1426 gestichte) universiteit van Leuven (die gebaseerd was
op die van Keulen), zie: J. Roegiers, ‘De reglementering van het boekbedrijf aan de oude
universiteit Leuven’, in: Het oude en het nieuwe boek. De oude en de nieuwe bibliotheek.
Liber amicorum H.D.L. Vervliet. Kapellen 1988, p. 75-87, m.n. p. 75-78. Daaruit blijkt dat
de organisatie daar niet wezenlijk verschilde van die in Parijs, maar dat daar de functie van
stationarius niet onderscheiden werd.
Vgl. Rouse & Rouse, ‘Book Trade’ (zie n. 15), p. 44.
Volgens een aantrekkelijk idee van J.P. Gumbert was het katern van een exemplar een in
vieren gevouwen vel, waarvan de bladen niet losgesneden waren. Zouden ze wel zijn
losgesneden dan was er een levensgrote kans dat er dubbelbladen verloren zouden raken, of
hun volgorde verstoord. De tekst van het exemplar werd dus geschreven op ‘ongedeelde
vellen’, die in dit geval - omdat ze in vieren gevouwen waren - quadrifolia genoemd worden,
zie: J.P. Gumbert, ‘Sizes and formats’, in: Marilena Maniaci en Paola F. Munafò (eds),
Ancient and Medieval Book Materials and Techniques. Vol. 1 (1993) [Studi e Testi, 357],
p. 227-273, m.n. p. 229. Later, toen de pecia-methode verlaten was, zijn exemplaria alsnog
als normale codices gebonden en opengesneden, zie J. Destrez en M.D. Chenu, ‘Exemplaria
universitaires des XIIIe et XIVe siècles’, in: Scriptorium 7 (1953), p. 68-80.
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dienden, behalve de huurprijs die zij moesten betalen, vaak ook nog een onderpand
af te geven, bijvoorbeeld een boek!19 Het systeem zorgde idealiter voor betrouwbare
kopieën en voldoende aanbod van studieboeken voor redelijke prijzen.20 Een belangrijk
aspect van het systeem was ook dat de vermenigvuldiging van de tekst op deze wijze
sneller ging dan bij hele handschriften. Meerdere gegadigden konden tegelijkertijd
hetzelfde exemplar kopiëren: telkens wanneer de ene kopiist klaar was met een pecia
kon die weer verhuurd worden aan een volgende gegadigde, terwijl de eerste kopiist
verder ging met de volgende pecia, enzovoort, enzovoort. Men hoefde niet te wachten
tot iemand de hele tekst overgeschreven had, alvorens zelf te kunnen beginnen. De
stationarii bewaarden de exemplaria van de voor de studie benodigde boeken. Een
lijst van bij hen verkrijgbare titels werd ergens goed zichtbaar opgehangen. Achter
de titel stond vermeld uit hoeveel peciae de tekst bestond en hoe hoog de huurprijs
was.21 Uit niets blijkt dat er aan het ‘bedrijf’ van de stationarius ook een druk
scriptorium verbonden was. De stationarii of de kopiisten die de exemplaria
vervaardigden (of de kopieën daarvan voor de magistri en studenten) werkten gewoon
in hun eigen woon/werkplaatsjes. De kopiisten waren weliswaar door de stationarius
op hun bekwaamheid uitgezocht, en ze woonden zeker in de buurt, maar niets wijst
op het bestaan van een soort ‘schrijffabriek’. De afwezigheid van een groot
schrijfvertrek bij de stationarii blijkt trouwens uit het basisprincipe van verhuur en
uitleen van het pecia-systeem. Was er wel zo'n vertrek, dan was het niet nodig om
de peciae te verhuren: dan zouden de studenten of magisters de tekst in de
scriptoriumzaal van de stationarius kunnen (laten) overschrijven. De kopiisten waren
ook niet gebonden om voor een (bepaalde) stationarius te werken. Ze konden ook
werk van elders aannemen. Dat deden ze ook, want van de universiteit alleen konden
ze niet leven, integendeel: de belangrijkste bron van inkomsten voor de kopiisten
was het werk voor rijke leken.
Bij het universitaire schrijfbedrijf hebben we dus te maken met een aantal
zelfstandige kopiisten die zowel ingehuurd konden worden door stationarii om voor
de benodigde exemplaria te zorgen, als door ‘particulieren’ om de benodigde kopieën
te maken. In het laatste geval werden de exemplaria pecia-gewijs verhuurd aan de
belangstellenden, die die peciae door de kopiisten lieten afschrijven. De minder
draagkrachtige studenten en magisters kopieerden de peciae zelf. Het enige verschil
tussen librarii en stationarii is dus dat de stationarii voor de aanmaak van
exemplar-handschriften en de verhuur van hun peciae zorg droegen.22 De gewone
librarii mochten dit pertinent niet. Verder waren beide functies gelijk: zowel
stationarii als
19
20

21
22

Rouse & Rouse, ‘Book Trade’ (zie n. 15), p. 78.
In theorie was zo'n exemplar-handschrift (vrijwel) foutloos, maar in de praktijk schortte het
nogal eens aan de zuiverheid van de tekst. Als voorbeeld mag dienen een exemplar van de
Expositio super Isaiam van Thomas van Aquino, waarschijnlijk direct afgeschreven van
Thomas' eigen apograaf. Volgens de editeurs van de tekst was dit exemplar van middelmatige
kwaliteit, haastwerk, met een groot aantal mislezingen en omissies. Zie: H.-F. Dondaine &
L. Reid (eds.), Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P.M. edita, vol. 28,
p. 38* en 69*, geciteerd naar Rouse & Rouse, ‘Book Trade’ (zie n. 15), p. 72.
Hugues V. Shooner, ‘La production du livre par la pecia’, in: Bataillon, Guyot & Rouse (zie
n. 15), p. 17-37, m.n. p. 23-24. Zo'n lijst heette een taxatio.
Rouse & Rouse, ‘Book Trade’ (zie n. 15), p. 43-44.
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librarii vervaardigden nieuwe boeken, leverden schrijfmateriaal en handelden in
tweedehands codices.23 Kortom, de stationarius was in feite een librarius met een
extra functie. Buiten de universitaire invloedssfeer mochten de librarii (dus ook de
stationarii) schrijven wat en voor wie ze wilden.24 Het zijn dan ook de librarii die
de boekproduktie voor het hof en andere leken in handen hebben.25 Een voorbeeld.26
De librarius Geoffrey de St.-Léger was, tussen 1316 en 1337, samen met Thomas
de Maubeuge en zijn buurman Richard de Montbaston, betrokken bij het vervaardigen
van minstens 36 geïllumineerde handschriften. Onder de 31 Franstalige handschriften
waren onder andere zes exemplaren van de Bible historiale, vier van de Grandes
Chroniques de France, drie Romans de la Rose, verschillende delen uit de Arturstof
zoals Lancelot, Histoire de Merlin, enzovoort. De cliëntèle voor deze handschriften
bestond onder meer uit Lodewijk I, hertog van Bourbon, twee koninginnen: Clémence
van Hongarije (de tweede echtgenote van Lodewijk X) en Jeanne van Bourgondië
(de vrouw van Philips IV), en de kanselier van Frankrijk.

2.2 De arbeidsomstandigheden van de librarii
De laatste jaren krijgt men niet alleen steeds meer inzicht in de inhoud van de functie
van de librarii, maar ook in hun arbeidsomstandigheden. In Parijs was de
boekproduktie, naast de Sorbonne, geconcentreerd rond de Notre Dame, met name
in de Rue neuve de Notre Dame.27 In deze korte straat werkte een betrekkelijk groot
aantal mensen, waaronder velen die hun geld met een onderdeel van de boekproduktie
verdienden. Uit de lengte van dit straatje (het zou in zijn geheel in het schip van de
naburige kathedraal gepast hebben) is op te maken dat hun behuizing nogal klein
geweest moet zijn. Alleen al hierom kunnen we grote scriptoriumzalen uitsluiten.
De arbeidsomstandigheden die Rouse en Rouse voor Parijs schetsen, komen exact
overeen met die in de Londense ‘lekenscriptoria’ uit het eind van de veertiende en
de vijftiende eeuw, waar C. Paul Christianson onderzoek naar doet.28 Net als in Parijs
was er ook in Londen geen sprake van grote werkplaatsen. De

23

24
25
26
27

28

Het onderscheid dat wel gemaakt wordt, dat uitsluitend stationarii voor nieuwe boeken
mochten zorgen en dat de librarii alleen in tweedehands boeken mochten handelen, is nergens
op gebaseerd: Rouse & Rouse, ‘Book Trade’ (zie n. 15), p. 42-43. Dat idee wordt nog
verkondigd door Smeyers, Cardon, Vertongen e.a. (zie n. 3), p. 84.
Voor de Parijse librarii vooral: Rouse & Rouse, ‘Commercial Production’ (zie n. 15), p.
103-115.
Rouse & Rouse, ‘Book Trade’ (zie n. 15), p. 52-53. Rouse & Rouse, ‘Commercial Production’
(zie n. 15), p. 109-113.
Ontleend aan Rouse & Rouse, ‘Commercial Production’ (zie n. 15), p. 109-110.
Rouse & Rouse, ‘Commercial Production’ (zie n. 15), p. 105-106. Zie ook Kouky Fianu,
‘Les professionels du livre à la fin du XIIIe siècle: l'enseignement des registres fiscaux
parisiens’, in: Bibliothèque de l'École des chartes 150 (1992), p. 185-222, m.n. p. 197-199.
C. Paul Christianson, ‘A community of book artisans in Chaucer's London’, in: Viator 20
(1989), p. 207-218; C. Paul Christianson, ‘Evidence for the study of London's late medieval
manuscript-book trade’, in: Derek Pearsall en Jeremy Griffiths (eds.), Book Production and
Publishing in Britain; 1375-1475. Cambridge 1989, p. 87-108; C. Paul Christianson, A
Directory of London Stationers and Book Artisans, 1300-1500. New York 1990.
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boekproducenten (perkamentmakers, kopiisten, verluchters) en boekhandelaren (die
hier ‘stationers’ genoemd werden) woonden en werkten voornamelijk in de wijk
direct rond St. Paul's kathedraal, vooral in het straatje dat Paternoster Row heette.29
De lengte van dit straatje en het aantal panden dat er stond zijn bekend. Hieruit blijkt
hoe klein de behuizing van de boekproducenten in feite was: zij hadden
woon/werkplaatsen van niet meer dan gemiddeld 10 × 25 voet (ca. 3 m. breed en 8
m. lang), verdeeld in twee vertrekken. Elk vertrek (een voor bewoning, een voor het
werk) was dus gemiddeld ca. 3 × 4 m.30 Hierbij mag men bovendien veronderstellen
dat de ruimte voor bewoning groter geweest zal zijn dan de werkruimte. We hebben
dus zeker niet te maken met de grote zalen die men zich altijd bij een scriptorium
voorgesteld heeft. Er kon hoogstens nog een enkele leerling of helper bij.31 De
conclusie moet zijn dat in het dagelijks leven de produktie van een boek gebeurde
in een los werkverband van perkamentmakers, kopiisten, verluchters en binders. Ze
woonden en werkten allemaal in dezelfde buurt, vaak zelfs straat, zodat onderlinge
handelscontacten en -afspraken makkelijk te maken waren. Maar het bleven allemaal
kleine zelfstandigen, zelfs al werkte een groep aan één en hetzelfde boek. Eén persoon
kon wel, indien nodig, als werkleider optreden die het werk coördineerde en de
benodigde deelproducenten bij elkaar zocht. In Londen was het vooral de ‘stationer’
die als tussenpersoon, coördinator en werkleider optrad.32 Elders zal een belangrijke
librarius opgetreden zijn als tussenpersoon en coördinator. Met andere woorden, als
er iemand in aanmerking komt om vereenzelvigd te worden met de fictieve titel
‘scriptoriumleider’ dan is dat de librarius.
Benadrukt moet worden dat een librarius in veel gevallen een nevenfunctie was.
Normaliter oefende een librarius een ambacht uit dat doorgaans ook met de
boekproduktie te maken had. Dat boekproducerend ambacht hoefde zeker niet dat
van kopiist te zijn. Ook miniaturisten en boekbinders hadden, juist ten gevolge van
hun professie, met boeken te maken en hebben erin gehandeld.33 Dat betekent
bijvoorbeeld dat ook boekverluchters als werkleider bij de produktie van - in dit
geval geïllumineerde - handschriften opgetreden zullen zijn. De librarius (en dus
ook de stationarius) fungeerde bovendien vaak als een soort kantoorboekhandel, bij
wie men schrijfbenodigdheden kon verkrijgen.34

29
30
31

32
33
34

Christianson, ‘Evidence’ (zie n. 28), p. 89-90.
Christianson, ‘Evidence’ (zie n. 28), p. 94-95; Christianson, Directory (zie n. 28), p. 29-32.
In dit verband is het aardig te attenderen op het feit dat kapittelopschriften in rood en andere
tekstuele rubrikatie weleens wat onbeholpen geschreven zijn: de leerling aan het werk? (De
veronderstelling dat het schrijven met rode inkt lastiger zou zijn dan met gewone inkt, wordt
gelogenstraft door het feit dat er genoeg voorbeelden van geslaagde rubriek te vinden zijn.)
Ook het fenomeen van de codices die door twee kopiisten geschreven zijn: de gevorderde
leerling, of inmiddels compagnon geworden leerling, heeft het overgenomen (Walewein)?
Mogen we ook sommige van al die ‘dubbele auteurschappen’ in dit licht bezien (ook
Walewein)? Voor de librarii in Italië (die daar cartolai genoemd werden) is geopperd dat in
hun werkruimte mogelijk de illuminator werkzaam was: R.H Rouse en M.A. Rouse, Cartolai,
Illuminators, and Printers in Fifteenth-Century Italy: The Evidence of the Ripoli Press. Los
Angeles, UCLA, 1988, p. 60-62. Mogelijk kwam deze situatie ook buiten Italië voor.
Christianson, ‘Community’ (zie n. 28), p. 215.
Vgl. Rouse & Rouse, ‘Commercial Production’ (zie n. 15), p. 110; Fianu (zie n. 27), p. 206.
Zie bijv. Wattenbach (zie n. 10), p. 567.
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Omdat de boekverluchters in dezelfde omgeving en omstandigheden werkten, in
even kleine woon/werkplaatsen, moet dit ook consequenties hebben voor het concept
van de ‘verluchtingsateliers’. Ook hier moeten we af van het idee van betrekkelijk
grote bedrijven waar aan de lopende band handschriften verlucht werden.35 De praktijk
van werkverdeling bestond wel, maar die verdeling was niet binnen het atelier als
enkelvoudige werkplaats. Het was daarentegen een verdeling over meerdere
verluchters die elk in hun eigen bedrijfje hun deelopdracht uitvoerden. Dit is een van
de redenen waarom werkleiders (soms) in de marges van te verluchten handschriften,
of op de plaats waar de miniatuur moest komen, een korte omschrijving of een snelle
schets maakten van hetgeen afgebeeld moest worden.36 Namelijk omdat werkleider
en uitvoerder(s) niet in dezelfde ruimte verbleven.37
Met klem moet gezegd dat bij de produktie van een handschrift een afzonderlijke
tussenpersoon (een projectleider) absoluut geen voorwaarde was. De besteller van
het boek kon zelf optreden als de werkleider-coördinator die de afspraken met de
kopiist(en) en eventuele verluchter(s) maakte.
Concluderend: een gecentraliseerd ‘lekenscriptorium’ (of meer algemeen, een
schrijf- en/of verluchtingsatelier) in de vorm van een zaal waarin meerdere kopiisten
en/of verluchters aan de lopende band boeken zaten te maken, onder leiding van een
scriptoriumleider, heeft als zodanig niet bestaan. Wel kon er - indien een opdracht
daartoe aanleiding gaf - uit een groep zelfstandige neringdoenden een ad hoc
organisatiestructuur gevormd worden. Hierin werkte de hele categorie mensen die
zich met het produceren van het boek bezighielden (kopiist(en), verluchter(s), binder
en boekhandelaar) samen bij de vervaardiging van een codex.38 Eén van de
producenten kon als werkleider-coördinator optreden en fungeerde in zo'n geval als
‘aannemer’, als tussenpersoon tussen besteller en uitvoerder(s). Vanzelfsprekend
kon een ooit ad hoc gevormd wekverband dat naar ieders tevredenheid samengewerkt
had, bij volgende gelegenheden in dezelfde samenstelling opnieuw optreden.
Aangezien er in de realiteit geen sprake was van grote schrijf- en
verluchtingsateliers, pleit ik ervoor om de termen ‘lekenscriptorium’ en
‘scriptoriumleider’ niet meer te gebruiken. Daarentegen zou men kunnen spreken
van een ‘samenwerkingsverband’ (of ‘werkverband’) waarin een librarius eventueel
als coördinator en werkleider kon optreden.

35

36
37
38

Zie o.a.L.M.J. Delaissé, ‘Une Production d'un Atelier Parisien et le Caractère Composite de
Certains Livres d'Heures’, in: Scriptorium 2 (1948), p. 78-84. F. Lyna, ‘Un livre de la Maison
de la Rochefoucauld (Ms. Bruxelles 15077)’, in: Scriptorium 2 (1948), p. 242.
J.J.G. Alexander, Medieval Illuminators and their Methods of Work. New Haven etc. 1992,
p. 52-71.
Zie voor Italië echter ook noot 31.
Als ik het in het vervolg van dit artikel over ‘kopiist’ heb, moet men in het achterhoofd
houden dat kopiist een deeltijdbaan kon zijn: iedereen die een goede boekhand had, kon in
principe - naast zijn eigenlijke beroep - kopieerwerk doen. Waarmee ik overigens niet wil
zeggen dat er geen fulltime kopiisten waren.

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 2

10

2.3 Het samenwerkingsverband
Als iemand een bepaalde tekst in bezit wilde hebben waren er verschillende
mogelijkheden. Hij kon proberen een boek met die tekst kant en klaar (tweedehands)
te krijgen bij een librarius.39 Had deze geen (goed) exemplaar, dan kon degene die
de tekst wilde, twee dingen doen. Of hij maakte zelf een handschrift met de gewenste
tekst, óf hij besteedde de produktie uit. In het laatste geval waren er weer twee
mogelijkheden. Ten eerste: hij hield wel toezicht op de fabricage, maar deed zelf
niets aan de produktie. Hij ging dan naar een kopiist aan wie hij de schrijfopdracht
gaf en, wanneer de codex versierd moest worden, besprak hij zijn wensen met een
verluchter. Het kon voorkomen dat hij voor bepaalde teksten zelfs naar het buitenland
moest, of vrienden en collega's in binnen- en buitenland moest inschakelen.40 In het
andere geval hield hij de gang van zaken niet zelf in handen, maar deed zijn bestelling
bij een door hem uitgekozen librarius.41 Wanneer een librarius een opdracht kreeg
voor een boek, zorgde hij ervoor dat het er kwam. Hij schreef dan het werk zelf, of
hij besteedde het schrijfwerk uit aan een ander. Slechts in uitzonderlijke gevallen
moest hij meerdere kopiisten inhuren, bijvoorbeeld bij een grote opdracht, zeker als
die binnen korte tijd gereed moest zijn. Eventuele versiering werd doorgaans aan
verluchters uitbesteed, vooral als de decoratie van enig niveau moest zijn.42 Niet
genoeg kan benadrukt worden dat de samenwerkingsverbanden betrekkelijk klein
geweest zullen zijn: één kopiist (en eventueel één verluchter) was in de meeste
gevallen voldoende. We kunnen zelfs beter spreken van potentiële
samenwerkingsverbanden: de vervaardiging van een codex was doorgaans
eenmanswerk, ook in de grotere boekproductiecentra.
Direct gerelateerd aan hetgeen hier betoogd is inzake de werkomstandigheden van
de librarii en de produktiewijze van codices, is de kwestie van het type boek dat
bekend staat als ‘scriptoriumexemplaar’ of ‘exemplaarhandschrift’.43 Nergens in de
literatuur over de niet-universitaire librarii of handelaars in boeken wordt gewag
gemaakt van speciale exemplaren die als enige functie hadden om tot voorbeeld te
dienen voor kopieën. Ook bestaan er geen contemporaine berichten die erop
39

40

41
42
43

Meestal zal de aanschaf van een (tweedehands) boek bij een librarius anders gegaan zijn.
De boeken die de librarius te koop had (of die hij voor derden te koop aanbood) waren bij
het publiek bekend: de librarius stelde die goed zichtbaar op, bij hem thuis voor het raam,
of daar waar hij een ‘stand’ had (vaak bij of in de kerk). Zie hiervoor Roegiers (zie n. 16),
p. 76-77.
Een bekend voorbeeld is Geert Grote, die voor boeken naar Frankfurt en Parijs geweest is
en daarnaast vrienden en bekenden inschakelde om (onder andere in Praag) voor hem naar
bepaalde boeken te zoeken en deze aan te schaffen. Daarnaast werkten er ook al in Deventer
een aantal kopiisten voor hem. Zie: R.Th.M. van Dijk O.Carm., ‘Geert Grote en de Moderne
Devotie’, in: Moderne Devotie, Figuren en Facetten, Nijmegen 1984, p. 11-35, m.n. p. 16-18,
30-31. Ook: Wattenbach (zie n. 10), p. 265.
Deze gang van zaken was toen dus hetzelfde als tegenwoordig: ook nu gaat men naar de
boekhandel om een boek te kopen of (indien niet voorradig) te bestellen.
Meestal onderhandelde de klant rechtstreeks met de illuminator en werd dit niet overgelaten
aan de librarius als tussenpersoon, zie Smeyers, Cardon, Vertongen e.a. (zie n. 3), p. 93.
O.a. Willem Kuiper, ‘Lombarden, paragraaf- en semiparagraaftekens in Middelnederlandse
epische teksten’, in: Spektator 10 (1980-81), p. 50-85, m.n. p. 58-59; J.D. Janssens, ‘De
Comburgse codex’, in: Literatuur 8 (1981), p. 380-381.
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wijzen dat zo'n type handschrift bestaan heeft. Daarentegen is het
exemplar-handschrift in de universitaire wereld juist wel bekend uit de literatuur.
Het was dan ook een reëel bestaand fenomeen, waarvan exemplaren tot op heden
zijn overgeleverd. Nu we vastgesteld hebben dat handschriften op een
gedecentraliseerde manier tot stand kwamen, moeten we ons afvragen of een
‘scriptoriumexemplaar’ ooit een realiteit geweest is. In een volgende paragraaf kom
ik hierop terug.
Boekproduktie was meestal eenmanswerk, of gebeurde hoogstens in losse (vrijwel
altijd kleine) werkverbanden waarin de afzonderlijke deelproducenten elk in hun
eigen woon/werkplaatsjes hun taken uitvoerden. We kunnen de gang van zaken het
beste omschrijven als een groep(je) kleine zelfstandigen die, indien nodig, als team
konden opereren. De afzonderlijke deelproducenten (zoals de kopiist(en), de
verluchter(s) en de binder) leefden als het ware met elkaar in symbiose. Eén van de
deelproducenten kon als werkleider-coördinator, als ‘aannemer’, optreden. Bij de
produktie van een handschrift is de ‘aannemer’ maar een nevenfunctie. Een voorbeeld
uit Engeland van zo'n ‘aannemer’ was John Shirley (ca. 1366-1456): hij was
voornamelijk kopiist, maar daarnaast coördineerde hij de produktie van de codices
waaraan hij, eventueel samen met andere kopiisten, werkte.44 Belangrijk is dat men
zich realiseert dat de functie van ‘aannemer’ geen ‘vaste baan’ was: degene die bij
het ene project als werkleider optrad, hoefde zeker niet ook bij een volgend project
de werkleider te zijn. In slechts weinige, uitzonderlijke gevallen zijn er
organisatiestructuren ontstaan, waarin één persoon zich geheel of gedeeltelijk
gespecialiseerd heeft tot ‘aannemer’. Deze specialisatie deed zich echter pas laat in
de middeleeuwen voor, wanneer de gestegen vraag naar handschriften grotere
organisatiestructuren mogelijk maakte. Een van de beroemdste
‘schrijverswerkplaatsen’ was die van Diebold Lauber in Hagenau uit het midden van
de vijftiende eeuw.45 Deze ‘werkplaats’ is vooral beroemd omdat hij min of meer
gespecialiseerd was in volkstalige, wereldlijke literatuur, versierd met, nogal grove,
gekleurde pentekeningen. Maar niets van wat we over dit werkverband weten, spreekt
tegen een los ad hoc verband, waarvan Diebold Lauber de werkleider-coördinator
was. De diverse kopiisten en verluchters deden hun portie werk in hun eigen
woon/werkplaatsen en niet in een soort fabriekshal die verbonden zou zijn aan Laubers
huis. Zo ook het minstens even beroemde schrijfbedrijf van de Italiaanse humanist
Vespasiano de Bisticci († 1498), die in Florence werkzaam was. Hij had soms wel
vijfenveertig kopiisten in dienst.46 Maar ook dezen werkten in hun eigen
woon/werkplaatsen.47 Deze gevallen van specialisatie zijn echter uitzonderingen.

44

45

46
47

Een kort overzicht van zijn werkzaamheden in J. Boffey en J.J. Thompson, ‘Anthologies
and Miscellanies: Production and Choice of Texts’, in: Pearsall & Griffiths (zie n. 28), p.
279-315, m.n. p. 283-288, met belangrijke literatuur in n. 26 (p. 305).
R. Kautsch, ‘Diebold Lauber und seine Werkstatt in Hagenau’, in: Zentralblatt für
Bibliothekswesen 12 (1895), p. 1 e.v. en p. 57 e.v.; W. Fechter, ‘Die Kundenkreis des Diebold
Lauber’, in: Zentralblatt für Bibliothekswesen 55 (1938), p. 121-146.
B. Bischoff, Latin Palaeography. Antiquity and Middle Ages. Cambridge 1990, p. 237.
Zie A. de la Mare, ‘Vespasiano de Bistici as Producer of Classical Manuscripts in xvth
Century Florence’, te verschijnen in de bundel van de conferentie Medieval Book Production;
the Latin Classics, gehouden te Leiden, 9-11 juli 1993.
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Vergelijken we nu de werkwijze rond de produktie van het boek door de leek met
de kloosterlijke boekproduktie, dan kunnen we vaststellen dat niet het
‘lekenscriptorium’ is afgeleid van het kloosterscriptorium, maar dat (althans vanaf
de twaalfde eeuw) de boekproduktie in het kloosterscriptorium vergelijkbaar is met
die in de lekenwereld.48 De meest voorkomende gang van zaken in het
kloosterscriptorium zal geweest zijn dat één kopiist een tekst in zijn geheel afschreef.
In het scriptorium konden wel enkele monniken tegelijk bezig zijn, ieder met zijn
eigen schrijfwerk. Maar het zullen er dan doorgaans maar een paar geweest zijn. Niet
de tientallen die Umberto Eco in De Naam van de Roos bezig laat zijn. En hij
verwoordt hier toch het algemeen heersende beeld.49 Bij ingewikkelde gevallen,
waarbij coördinatie onontbeerlijk was, zal iemand (de armarius) als leider van het
project opgetreden zijn. Bijvoorbeeld wanneer bij de stichting van een nieuw klooster
de belangrijke standaardteksten en liturgische boeken in korte tijd geproduceerd
moesten worden. De benodigde kopiisten konden uit het monnikenbestand opgeroepen
worden. Maar, als het klooster zelf te weinig of in het geheel geen (capabele)
schrijvers had, konden het ook monniken van buiten het eigen klooster zijn. Het
konden zelfs leken zijn, die werden ingehuurd voor de kloosterlijke boekproduktie.50
Dat schrijven in de (latere) middeleeuwen ‘monnikenwerk’ was, is maar heel relatief,
zelfs in het klooster. Er kwamen allerlei andere combinaties voor, bijvoorbeeld dat
de tekst wel in het klooster geschreven werd, maar de verluchting uitbesteed aan een
leek buiten het klooster. Er bestond dus (net als bij de werkverbanden buiten het
klooster) een losse structuur van monniken die konden schrijven (ook hier is kopiist
vaak een ‘deeltijdbaan’ (zie n. 38)) en - indien nodig - iemand die als coördinator
kon optreden. In de meeste gevallen was een coördinator (scriptoriumleider) helemaal
niet nodig; er was hoogstens iemand die over het materiaal ging. De
organisatiestructuur binnen het klooster was dus net zo los als daarbuiten.51 Het enige
verschil was, dat de kopiisten in het klooster geen zelfstandig wonende neringdoenden
waren. Maar dat komt uitsluitend doordat die in een kloostergemeenschap nu eenmaal
niet kunnen bestaan. De kloosterlijke organisatiestructuur heeft er toe geleid dat er
in een klooster een aparte schrijfzaal, een scriptoriumruimte, ontstond. Diezelfde
organisatiestructuur heeft ertoe geleid dat er in een klooster ook aparte slaap- en
eetzalen waren. Maar niemand zal beweren dat er in de middeleeuwse stad aparte
slaap- en eetzalen waren, waar de burgers gezamenlijk sliepen of aten. Evenzo waren
er in de stad

48

49
50

51

De nieuwe kloosterordes die in de twaalfde eeuw opkwamen en de Renaissance van de
twaalfde eeuw die op allerlei terreinen van de middeleeuwse maatschappij, cultuur, onderwijs
en wetenschap invloed gehad hebben, betekenden ook een enorme stimulans voor de
boekproduktie en de produktiewijze. Het is in deze tijd dat de kloosterlijke boekproduktie
steeds onbelangrijker wordt, en steeds meer een lekenambacht.
Umberto Eco, De Naam van de Roos. Amsterdam 1983, p. 80-81.
J.H. Harrington, The production and distribution of books in western Europe to the year
1500. New York 1956, p. 28. Maar vooral A.I. Doyle, ‘Book Production by the Monastic
Orders in England (c. 1375-1530)’, in: Brownrigg (zie n. 15), p. 1-19.
Het is zeker niet zo geweest dat verschillende monniken bij de produktie van een boek een
eigen taak gehad hebben, zoals Jet Matla, ‘Het bouwen van boeken. Over de lay-out van
“Der naturen bloeme”’, in: Literatuur 3 (1986), p. 84-92 het voorstelt (m.n. p. 85).
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geen aparte schrijfzalen.52 Het hele beeld van schrijfzalen in de stad berust dus op
een verkeerde parallellie met de kloosterscriptoria.
De boekproduktie kwam vanaf de twaalfde eeuw in Europa dus meer en meer (én
vrij snel) in lekenhanden; de kloosters speelden steeds minder een rol. Het is daarom
opvallend dat in de Noordelijke Nederlanden van de vijftiende eeuw de boekproduktie
wel weer grotendeels in de kloosters plaatsvond. Dit komt door het samenvallen van
drie factoren. In de eerste plaats werden de Noordelijke Nederlanden pas aan het
eind van de veertiende eeuw politiek en economisch, en dus cultureel, belangrijk. In
de tweede plaats was bij een groot deel van het lezerspubliek de literaire smaak meer
devotioneel-stichtelijk geworden. En ten slotte kwam juist in die tijd de invloedrijke,
religieuze stroming rond Geert Grote, de Devotio moderna, op.53 Deze heeft geleid
tot het ontstaan van de Broeders des Gemenen Levens, die met voortvarendheid de
(ook commerciële) produktie van geestelijke literatuur ter hand genomen hebben.
De invloed van de Broeders (en Zusters) des Gemenen Levens was groot. Overal
ontstonden frater- en zusterhuizen. Om aan deze - in wezen vrije - gemeenschappen
een juridische basis te geven, namen diverse frater- en zusterhuizen een kloosterregel
aan, en wel die van Augustinus. Ook de aldus ontstane Reguliere kanunniken en
kanunnikessen in de orde van Augustinus waren grote boekproducenten. De Reguliere
kanunniken en kanunnikessen verenigden zich bovendien in grotere organisaties, die
kapittels genoemd werden (kapittel van Windesheim, Sion). In de constituties van
de Broeders des Gemenen Levens en van de door hen geïnspireerde huizen en
kloosters werd onder andere ook de (commerciële) boekproduktie gereguleerd.54 Er
wordt bijvoorbeeld gesteld dat er met een klant een contract opgemaakt moet worden,
met onder meer de bepaling, dat wanneer de oorspronkelijke kopiist ziek wordt, of
anderszins zijn werk niet af kan maken, een andere kopiist, met een gelijkende hand
(‘in alia manu equivalenti’) het boek zal afmaken.55
De Moderne Devoten hebben van meet af aan het zelf lezen (en daarmee het
boekenbezit) van stichtelijke werken krachtig gestimuleerd. Dat blijkt bijvoorbeeld
uit het tractaat Super modo vivendi devotorum simul commorantium van Gerard
Zerbolt van Zutphen († 1398).56 In het zevende hoofdstuk, dat leert hoe die heiligen
raden dat die leke menschen guede Duytsche boeken van simpelre materien eernstelike
lesen sullen, laat hij zich misprijzend uit over mensen die boeken alleen waarderen
om hun uiterlijk en hun mooie schrift, maar niet om hun inhoud:
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Bij de kartuizerkloosters zien we daarom ook geen aparte slaap-, eet-, of schrijfzalen. De
kartuizers leefden zoveel mogelijk ieder apart in hun eigen cel (compleet met eigen tuintje),
het gemeenschappelijk leven zoveel mogelijk beperkend.
Een korte introductie hierop in: Van Dijk (zie n. 40), p. 11-35.
M. Schoengen (ed.), Jac. Traiecti alias de Voecht, Narratio de inchoatione domus clericorum
in Zwollis, Utrecht 1908 (Werken Historisch Genootschap, 3e serie, nr. 13), p. 239 e.v.:
‘Consuetudines domus nostre’, m.n. p. 252-255: ‘De liberario’.
Schoengen (zie n. 54), p. 254.
Zie over Zerbolt van Zutphen en zijn stimuleren van het lezen Van Dijk (zie n. 40), p. 22,
144-149.
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[...] die ghene diese [=de boeken] hebben, die bindense, ende leggense
in hore kisten, ende al horen vlijt doen se alleen tot subtijlheit der
quateernen of bladen, ende tot suverlicheit der boecstaven.57
De vijftiende-eeuwse boekproduktie en -handel speelde zich in de Noordelijke
Nederlanden dus voornamelijk af in de huizen van de Broeders des Gemenen Levens
en de kloosters van de Reguliere kanunniken.
Keren we terug naar de boekproduktie door leken in de Nederlanden. Wat in grote
schrijfcentra als Londen en Parijs voorkwam, kwam in kleinere schrijfcentra op
kleinere schaal voor. Er zijn voorbeelden te over die aantonen dat ook in de
Nederlanden librarius een nevenfunctie was. Enkele bekendere voorbeelden. Uit
Brussel kennen we Godevaert de Bloc, boekbinder en librarius uit de tweede helft
van de veertiende eeuw.58 Hij was zowel boekbinder als kantoorboekhandelaar;
bovendien deed hij kopieerwerk.59 De boedelbeschrijving die in 1384 van zijn bedrijf
gemaakt is, bevestigt het beeld dat we uit bronnen van elders al kennen: ook De
Blocs behuizing was in tweeën gedeeld. Een gedeelte was voor bewoning en het
andere gedeelte was de werkruimte.60
Uit het Livre des mestiers kunnen we distilleren dat er in het Brugge van de
veertiende eeuw verschillende mensen met het schrijf- en boekenvak bezig waren
die in potentie een ad hoc samenwerkingsverband konden vormen. Zo waren er
Bartelemeus de inktmaker, Ghilbert de (ambtelijk) schrijver, Goris de librarius die
boeken en kantoorartikelen verkocht, en Ysabiaus van Roeselaere verkocht perkament
(of ze ook perkamentmaakster was, is niet met zekerheid te zeggen).61 Ook de
handelswaar die genoemd wordt telt produkten die nodig zijn voor het schrijf- en
boekenvak: schaapsvellen waar men perkament van maakt, was voor de wastafeltjes,
en men kon er pennekokers, inktkokers, griffels, elzen en puimsteentjes krijgen.62
Uit Deventer kennen we meester Geerd Wesselszn., ‘scriver’ annex boekhandelaar,
en Wolter de Hoghe († 1459), boekhandelaar.63 Van de laatste is een bedrijfsinventaris
bewaard gebleven, waaruit blijkt dat hij een vijftigtal boeken in voorraad had.64 Het
blijkt tevens dat de handel in boeken niet zijn enige bron van inkomsten was: hij
handelde ook - als kramer - in allerlei kleingoed en prentjes.65
Dat er al in de eerste helft van de veertiende eeuw in de Nederlanden losse
organisatiestructuren gevormd konden worden, die codices vervaardigden, bewijst
het
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Ik citeer naar de vertaalde bewerking in hs. Leiden, UB, Ltk. 224, f. 165r e.v.;
hoofdstuktitel op f. 165r, citaat op f. 165v.
Prosper Verheijden, ‘Huis en have van Godevaert de Bloc, scriptor en boekbinder te Brussel,
1364-1384’, in: Het Boek 24 (1936-37), p. 129-145.
Verheijden (zie n. 58), p. 132.
Verheijden (zie n. 58), p. 142-145.
J. Gessler, Le livre des mestiers; de boec vanden ambachten (=editiedeel 1), Brugge 1931,
resp. p. 27, 33, 34, 47.
Gessler (zie n. 61), resp. p. 18 en 19.
Zie: A.C.F. Koch, Zwarte kunst in de Bisschopsstraat. Deventer 1977, p. 37-38.
Koch (zie n. 63), p. 39-41.
Koch (zie n. 63), p. 43-44.
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‘Antwerps scriptorium’ (of liever: ‘Antwerps samenwerkingsverband’), waar onder
andere de Lancelotcompilatie samengesteld is (ca. 1320).66 Elders heb ik twijfel geuit
over de Antwerpse oorsprong van dit werkverband, maar tegenwoordig zijn er
aanwijzingen dat de groep codices inderdaad in de Scheldestad vervaardigd zijn.67
Ik wil hier nogmaals benadrukken dat het samenwerkingsverband geen vaste
samenstelling had: men koos uit een (niet al te groot?) potentieel van kopiisten en
verluchters. Mogelijk heeft ook Jan van Boendale (die ook in de eerste helft van de
veertiende eeuw actief was) uit dit potentieel gekozen voor de produktie van zijn
teksten.
Voor het Comburgse handschrift, een convoluut waarvan verschillende delen door
meerdere kopiisten geschreven zijn (ca. 1400), is zo'n samenwerkingsverband in
Gent aan te nemen.68 Dit waren waarschijnlijk niet de ‘Ghesellen van den ringhe’
(die pas in de tweede helft van de vijftiende eeuw aanwijsbaar zijn), maar
vermoedelijk een daaraan voorafgaand collectief. Daarbij hoeft het zeker niet
onmogelijk te zijn dat het een team van kopiisten betrof dat normaliter ambtelijke
stukken schreef.69 Want juist in de ambtelijke omgeving kunnen
samenwerkingsverbanden gevormd worden. Zo trad Jan van Boendale, naast zijn
functie van clerck van de stad Antwerpen, op als werkleider-coördinator (librarius)
waar het zijn eigen teksten betrof.70 Alweer: we moeten hierbij niet denken aan een
uitgebreide structuur. De deelproducenten waren hooguit de perkamentmaker, die
het perkament leverde, Jan van Boendale, die de tekst schreef (eventueel geholpen
door nog een kopiist) en misschien een verluchter.71
Zeker in de beginperiode van de Middelnederlandse letterkunde was de vraag naar
teksten in het Diets te marginaal om een groot aantal potentiële werkverbanden te
verwachten. Ze zullen in ieder geval niet gespecialiseerd geweest zijn in louter
Middelnederlandse literaire teksten, maar (naast produktie van Franse en Latijnse
codices) ook in de ambtenarij actief geweest kunnen zijn. Het merendeel van de
Middelnederlandse letterkundige handschriften werd trouwens niet in werkverband
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M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de Proza-Lancelot. Amsterdam 1954
(Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschappen, Afd. Letterkunde,
N.R. 17, nr.7), n. 5 (p. 45-46). Zie hierover Klein, ‘Codicologie en de Lancelotcompilatie’
(zie n. 14), p. 532; Klein, ‘Beschrijving’ (zie n. 14).
Klein, ‘Beschrijving’ (zie n. 14). Voor de informatie over de Antwerpse oorsprong, zie W.
van Anrooij, ‘Recht en rechtvaardigheid binnen de Antwerpse School’, in: J. Reynaert e.a.,
Wat is wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam 1994
(Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen 9), p. 150 en (vooral) de bijbehorende
n. 7 op p. 399.
J. Reynaert, ‘Het Comburgse handschrift en de Gentse “Ghesellen van den Ringhe”’, in: SpL
35 (1993), p. 63-66. Mutatis mutandis geldt dit voor het Gruuthusehandschrift en Brugge.
Vgl. Reynaert (zie n. 68), p. 65.
Mondelinge suggestie van W. van Anrooij, bevestigd door R. Stein. Vgl. ook R. Stein,
‘Wanneer schreef Jan van Boendale zijn “Brabantsche Yeesten”?’, in: TNTL 106 (1990), p.
262-280 en diens proefschrift over de Voortzetting van de Brabantsche yeesten: Politiek en
historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende
eeuw. Leuven 1994 (Miscellanea Neerlandica 10).
Jan van Boendale is dus vergelijkbaar met de eerder genoemde John Shirley in Engeland,
zie p. 11.
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geproduceerd, maar was eenmanswerk. Die ene kopiist kan natuurlijk wel meerdere
codices geschreven hebben.72 Dit geldt bijvoorbeeld voor de af-
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H. Kienhorst & H. Mulder, ‘Copiisten van Middelnederlandse literaire handschriften’, in:
Dokumentaal 15 (1986), p. 93-95.
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zonderlijke participanten in het ‘Antwerps samenwerkingsverband’ van de
Lancelotcompilatie. Hiervoor kunnen we vaststellen dat enkele andere codices (mede)
geschreven zijn door kopiisten die ook aan de Lancelotcompilatie gewerkt hebben.73

2.4 Van librarius naar drukker
De centrumfunctie van de stad was bepalend voor het bestaan van een
boekproducerend werkverband. In de stad regelde óf de besteller, óf de ‘aannemer’
dat hijzelf of een ander het boek schreef. Op het platteland moest de
gelegenheidsschrijver zelf voor de vervaardiging zorg dragen. In de stad kon een
‘aannemer’ verschillende bestellingen tegelijkertijd door diverse kopiisten laten
vervaardigen. Op het platteland zal voor zo'n werkverdeling niet of nauwelijks
mogelijkheden hebben bestaan. Het ‘team van in symbiose werkende
(deel)producenten’ in de stad had grote voordelen. Een dergelijk team had een heel
netwerk van handelscontacten. De afzonderlijke participanten zullen, via de normale
handelsroutes, voeling met de markt gehouden hebben. Elke (deel)producent, die
zijn grondstoffen en materialen van elders betrok, of zijn produkten elders verkocht,
zal vermoedelijk wel geïnformeerd hebben wat er aan boeken te koop was en waar.
Weer thuis werd die informatie aan belanghebbenden doorgegeven. Het team had
op deze manier weet van wie boekenbezitters (immers potentiële klanten) waren;
het bleef op de hoogte van sterfgevallen van boekenbezitters (voor de tweedehands
boekhandel); en men zal zo opdrachten in de wacht gesleept hebben. Het collectief
had dus, via de afzonderlijke participanten, een netwerk van contacten dat verder
reikte dan de eigen stad. Zo'n netwerk bestreek niet alleen de hele regio waarvoor
die stad de centrumfunctie vervulde, maar had zeker ook uitlopers naar
boekhandelaren in andere (urbane) regio's.74 Grote, belangrijke steden als Parijs
hadden zelfs uitlopers over heel West-Europa. De bestaande handelsroutes en grote
jaarmarkten bestonden ook voor de handel in boeken.75 Indien nodig, zullen
gelegenheidsschrijvers op het platteland contact gezocht hebben met de librarii in
de stad. Als bijvoorbeeld de opdrachtgever niet zelf voor een te kopiëren exemplaar
zorgde, konden de gelegenheidsschrijvers alleen zo de hand leggen op een handschrift
dat als voorbeeld kon dienen voor de tekst die hij moest kopiëren.
Deze logistieke structuur bestond zeker al voor de dertiende eeuw. Die hoefde dus
niet gecreëerd te worden, toen men halverwege de vijftiende eeuw een andere
produktiemethode voor de gewone platte, zwarte tekst uitvond. De boekdrukker (als
tekstproducent annex boekverkoper) hoefde niets te doen om in deze structuur te
stappen: de drukker wás kopiist. Niet minder, maar zeker niet meer.76 De
73
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Klein, ‘Beschrijving’ (zie n. 14).
In dit licht kunnen we ook de kapittelstructuur van de Reguliere kanunniken bekijken: een
dergelijk kapittel fungeerde ook als een netwerk voor de boekproduktie. De ‘centrale
catalogus’ van het Rooklooster is daarvan mijns inziens een getuige. Zie voor deze catalogus
P.F.J. Obbema, ‘The Rooklooster Register evaluated’, in: Quaerendo 7 (1977), p. 326-353.
Zie n. 10.
Het is daarom aandoenlijk te merken dat mensen die zich met oude drukken bezighouden
een krampachtig onderscheid blijven maken tussen een handschrift en wat zij een ‘boek’
noemen (waarmee zij uitsluitend een gedrukt boek bedoelen), daarmee implicerend dat een
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wegen waarlangs de voorbeeldteksten (de kopij) verkregen werden en de gedrukte
boeken verhandeld, bestonden al lang. We zien dan ook de eerste drukkerijen
verschijnen in plaatsen waar al een betrekkelijk levendige boekhandel en - daarmee
- boekproduktie geweest moet zijn en dat ook de verspreiding van de boekdrukkunst
(zeker aanvankelijk) ging via plaatsen waar al een produktie van en een handel in
codices bestond. In de Noordelijke Nederlanden zien we de eerste drukkers dan ook
verschijnen in plaatsen waar vestigingen van de Broeders des Gemenen Leven en/of
Reguliere kanunniken waren. In feite was de boekdrukker niet anders dan een kopiist
die als werkleider-coördinator, als ‘aannemer’ optrad: markt en methode waren
dezelfde; ook de boekdrukker was een librarius.77
Tot nu toe hebben we steeds aangenomen dat de boeken die een librarius te koop
had, alleen tweedehands boeken waren. Maar dat is helemaal niet zeker. Een gedeelte
van zijn voorraad zou wel eens speciaal vervaardigd kunnen zijn om - zonder
tussenkomst van een besteller - op de open markt verkocht te worden. Voor de
Italiaanse handschriftenhandel is dat aannemelijk te maken. In Italië bestond de
gewoonte dat adellijke boekbezitters hun wapen in de margeversiering lieten opnemen.
Daarvoor was een vaste plaats: in een medaillon in de ondermarge. Maar er bestaat
een vrij groot aantal codices waarvan de plaats voor het wapen blanco gelaten is.
Men neemt aan dat die handschriften vervaardigd zijn met het idee die op de vrije
markt te verkopen.78 Mocht de koper een wapen hebben, dan kon dat er alsnog in
geschilderd worden. Een niet-adellijke koper kon de plaats voor het wapen blanco
laten. Men vergrootte zo het koperspotentieel. Voor andere landen zijn er niet zulke
aanwijzingen, maar er is geen reden om aan te nemen dat het daar anders was.79 Het
maakt voor een librarius natuurlijk niet uit of hij bijvoorbeeld een tweedehands bijbel
moet verkopen of een bijbel die speciaal voor de verkoop gemaakt is. Voor beide is
geen opdrachtgever die de verkoop van het boek gegarandeerd heeft. Een librarius
kan dus best een boekenvoorraad hebben die deels tweedehands is en deels speciaal
voor de verkoop gemaakt. Dat zullen doorgaans wel goed verkopende boeken zijn,
die een gestandaardiseerde tekst hebben, zoals bijbels, getijdenboeken, schoolboekjes
en dergelijke.80 De verkoop van de boeken die in stock waren, was niet aan een plaats
gebonden: er werd, met andere woorden, mee geleurd. Het zal geen toeval zijn dat
de eerder genoemde Wolter de Hoghe uit Deventer kramer was. Zo kon bijvoorbeeld
een librarius in Brugge aan een handelaar die naar Brussel, Parijs of waar dan ook
ging, vragen een of
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handschrift geen ‘boek’ zou zijn. De geschiedenis van het boek laten zij dan ca. 1450
beginnen, voor het gemak maar voorbijgaand aan de ruim duizend jaar codexproduktie
daarvóór. In wezen toch brengen de drukker en het drukkersbedrijf niets nieuws. Men is ook
vaak duidelijk teleurgesteld dat incunabelen er niet meteen anders uitzien dan handschriften:
het wil maar niet tot hen doordringen dat drukkers niets anders deden dan een bekend produkt
leveren, waarvan alleen de methode van schrijven anders was.
Zie hierover vooral Rouse & Rouse (zie n. 31).
Rouse & Rouse (zie n. 31), p. 62.
Vgl. ook Wattenbach (zie n. 10), p. 371-372, 557-558, 561-562.
Misschien is deze speculatieve boekproduktie al in de dertiende eeuw ontstaan met de
vervaardiging van de zgn. ‘Parijse bijbeltjes’. Daar zijn er duizenden van gemaakt en ze
lijken allemaal op elkaar. Het is in dit verband opvallend dat de eerste drukkers juist begonnen
met dit soort goedlopende boeken te drukken.
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meer boeken mee te nemen en proberen die aldaar te slijten.81 Deze methode is later
door de drukkers overgenomen. Ook zij leurden op deze wijze met hun voorraad.82
De hypothese dat de vroege drukpersen verschenen waar al een handel in en
produktie van handgeschreven boeken bestond, verklaart het fenomeen van het snelle
verschijnen en weer even snel verdwijnen van vrij veel drukkerijtjes.83 Dit moet
verband houden met het afzetgebied van de oorspronkelijke handschriftenhandelaars.
Voor hen was het afzetgebied voornamelijk de regio waarvoor de stad een
centrumfunctie vervulde, met eventueel uitlopers naar andere urbane regio's. Zo'n
stedelijk gebied was groot genoeg voor de librarii die in enkele (op z'n hoogst
tientallen) exemplaren handelden. Maar toen er ineens honderdtallen incunabelen
van de pers rolden, was de regio al snel verzadigd. De bestaansmogelijkheden voor
de drukpers verminderen dan. Is er in een aangrenzende regio een drukkerij die, om
welke reden ook, een sterkere positie inneemt, dan zal die laatste haar afzetgebied
vergroten door de zwakkere drukkerij uit de andere regio weg te concurreren.

3 Handschriftvormen en -typen: enkeltekst- en meerteksthandschriften,
rol en codex
Nu we de produktieomstandigheden besproken hebben, kunnen we de
handschriftvormen nader bekijken. We kunnen dan twee dingen vaststellen. Ten
eerste: hoe meer tekst(en) er in een handschrift zitten, des te dikker zal die codex
zijn. En ten tweede: afhankelijk van het aantal teksten in een handschrift, kunnen we
spreken van een ‘enkeltekst-handschrift’ of een ‘meertekst-handschrift’. Dit zijn
behoorlijk open deuren, maar het zijn niettemin twee van de belangrijkste
mechanismen die de handschriftvorm bepalen.
De formaatkeuze is in hoge mate vrij. Alleen bij heel korte en, tot op zekere hoogte,
bij heel lange (of heel veel) teksten is sprake van formaatdwang. Bij zeer lange (of
vele) teksten heeft men nog de keuze om alles in één grote, dikke codex te schrijven,
of om de tekst(en) te verdelen over meerdere banden van normaal formaat. Alles
mag, zolang de codex maar niet onhandelbaar dik en/of zwaar wordt.84 Maar de heel
korte teksten kunnen alleen (als ze tenminste niet samen met andere teksten in één
boek komen) in kleine, dunne boekjes vereeuwigd worden. Dat de formaatkeuze in
principe vrij was, blijkt uit de gevallen waarbij van een bepaalde tekst (fragmenten
van) codices van verschillende grootte en opmaak bewaard gebleven zijn. Zo zijn
onder andere de Karel ende Elegast, de Reinaert, de
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Vgl. Rouse & Rouse (zie n. 31), p. 44-46. Smeyers, Cardon, Vertongen e.a. (zie n. 3), p. 83.
Rouse & Rouse (zie n. 31), p. 60-62.
W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse
typografie. Met twee inleidende studies van Prof.Mr. M. de la Fontaine Verwey en Prof. Dr.
G.W. Ovink. Amsterdam 1962, p. 13.
De hoogte en breedte worden begrensd door het materiaal: groter dan een vel perkament of
papier kunnen codices niet worden. Zie voor de grootte van perkamenten vellen Gumbert
(zie n. 18).
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Floris ende Blancefleur (om alleen enkele Middelnederlandse literaire voorbeelden
te noemen) zowel bekend in handschriften met één kolom, als in codices met twee
kolommen.85

3.1. ‘Enkeltekst-handschriften’
Een codex waarin één enkele tekst staat kunnen we een ‘enkeltekst-handschrift’
noemen. Dit was misschien wel het meest voorkomende codicologische type. Naar
gelang de lengte van de tekst kunnen ze variëren van een enkel katern met - in beginsel
- één kolom tekst per pagina met ca. 25 regels per kolom, via tweekolommers met
40 à 45 regels per kolom en driekolommers met ca. 60 regels per kolom tot grote
reuzencodices met per pagina vier kolommen met 70 à 80 regels per kolom om
bijvoorbeeld de 185.000 regels van de gehele Spiegel historiael in onder te brengen.86
Te weinig realiseert men zich dat een wezenlijk deel van de middeleeuwse codices
(vooral die met literaire werken) slechts korte teksten bevat hebben en dus maar
weinige katernen (soms zelfs maar één) dik waren. Zo moet de tweekolommige Karel
ende Elegast waarschijnlijk in één enkel katern gecirculeerd hebben.87 Handschriften
van één of slechts enkele katernen dik, waarin één tekst staat, zou men kunnen
omschrijven als ‘korte enkeltekst-handschriften’. Dit type handschrift was zo'n
algemeen verschijnsel dat het een eigen naam zou moeten krijgen.88 Ik stel voor om
een dergelijk dun boekje een libellus te noemen, en niet in de laatste plaats omdat
dit de term was die men in de middeleeuwen ook gebruikte.89
In theorie is dus de ondergrens van de codex (dat wil zeggen de dunst mogelijke
codex met een normale opbouw in katernen) het enkele katern met de meest
eenvoudige opmaak: één kolom per pagina en ca. 25 regels per kolom, in totaal dus
ongeveer 400 à 500 regels. Het eigenaardige is, dat - althans wat betreft de
Middelnederlandse versteksten - voor zover ik weet de ondergrens ligt bij het enkele
katern met twee kolommen per pagina met ca. 40 à 45 regels per kolom. Met andere
woorden: (literaire) codices die slechts uit één katern bestaan, hebben minimaal twee
kolommen per pagina. Hierbij hoeft dat katern geen quaternio te zijn; het kan ook
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P.F.J. Obbema, ‘De overlevering van de Middelnederlandse letterkunde’, in: Literatuur en
samenleving in de middeleeuwen, Wassenaar 1976, p. 101-117, m.n. p. 109. De voorbeelden
zijn natuurlijk makkelijk uit te breiden met gevallen in het Latijn of andere volkstalen.
Obbema (zie n. 85), p. 108. Kuiper (zie n. 43), p. 57-58. Voor de Spiegel historiael: J.A.A.M.
Biemans, ‘Nieuwe fragmenten van handschriften van de “Spiegel Historiael” in vier
kolommen’, in: TNTL 99 (1983), p. 1-24, m.n. p. 1.
Doorgaans neemt men aan dat zulke Karel ende Elegast-handschriften gevolgd of
voorafgegaan werden door andere teksten. Dat is mogelijk, maar er zijn geen aanwijzingen
voor. De aanname wordt vooral in de hand gewerkt doordat men zich niet realiseert dat
codices van één katern bestaan hebben.
Een Engelse term is ‘booklet’, maar die wordt vooral gebruikt wanneer zo'n ‘korte
enkeltekst-handschrift’ in een andere codex is meegebonden, vgl. P.R. Robinson, ‘The
“Booklet”, a self-contained unit in composite manuscripts’, in: A. Gruys & J.P. Gumbert
(eds.), Codicologica 3: Essais typologiques. Leiden 1980, p. 46-69.
Silvia Rizzo, Il lessico filologico degli umanisti. Rome 1973, p. 8-9.
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een (dubbel)blad meer bevatten.90 Zulke handschriften hebben in totaal tussen de
1000 en 2000 regels. Deze vaststelling suggereert dat éénkolommige literaire
handschriften normaliter uit meer dan één katern opgebouwd zullen zijn. Inderdaad
zijn mij geen voorbeelden bekend van éénkolommige codices met
(Middelnederlandse) teksten die maar uit een enkel katern bestaan. Maar er bestonden
natuurlijk wel teksten die qua lengte in een éénkolommig enkelkaternig handschrift
zouden passen. Er bestonden zelfs veel kortere teksten, teksten die te kort waren om
in een enkel katern onder te brengen (denk aan al die korte teksten in het
handschrift-Van Hulthem). Waar en hoe werden deze neergeschreven als iemand
alleen zo'n kort tekstje in een ‘enkeltekst-handschrift’ wilde hebben? Het antwoord
is simpel: in een rol! Dit is de verklaring voor het bestaan van de rol: om er een tekst
in te schrijven die redelijkerwijs te kort was om in een enkel katern te passen.91 De
rol is dus geenszins per definitie een ‘jongleurshandschrift’, zoals wel gesuggereerd
is.92 Als jongleurs al werkten met rollen, dan kwam dat doordat de teksten die zij
hieruit voordroegen, te kort waren om in één katern te passen. Daarom werden
bijvoorbeeld de Duitse Minnesänger in de Manessecodex met een rol afgebeeld:
lyriek is uitermate geschikt om in rolvorm te circuleren, omdat die teksten doorgaans
kort zijn. Voor korte, niet-lyrische teksten geldt uiteraard hetzelfde. Te denken valt
aan lais en fabliaux, boerden en sproken. Vandaar dat de bekende teksten van rollen
alle mogelijke genres omvatten. Kortom, een rol functioneerde niet op een andere
manier dan normale codices. Beide dienden tot de schriftelijke neerslag van tekst.93
Natuurlijk is er een overgangsgebied zonder duidelijke grenzen. Een tekst die in
feite in een katern zou passen, kan desondanks in rolvorm gepresenteerd worden.
Maar ik veronderstel dat teksten tot ongeveer 1000 regels in rolvorm gecirculeerd
zullen hebben en dat teksten van ongeveer 1000 à 2000 regels zowel in
90
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De Esopet en de daarop volgende Bediedenisse vander missen in de Ferguut-codex bestaan
elk uit een quinio (min één blad). Ook bestonden de twee-kolommige Karel ende
Elegast-handschriften waarschijnlijk uit een enkele quinio (min één blad). Mogelijk is de
quinio een vaker voorkomende katernbouw bij codices van één katern. Maar ook groot
formaat handschriften zijn vaak opgebouwd uit quinionen. M.a.w. quinionen zijn in de
Nederlanden niet zo zeldzaam. Bij grotere papieren handschriften zijn katernen met vijf of
zes dubbelbladen eerder regel dan uitzondering.
Ook E. Mantingh is opgevallen dat teksten in rolvorm kort zijn, maar sluit vooralsnog niet
uit dat ook werken van langere adem in rolvorm gecirculeerd zouden hebben (Erwin Mantingh,
‘De rol van de rol in de eerste miniatuur van het Kopenhaagse Lutgart-handschrift’, in: Ntg
87 (1994), p. 238-247, m.n. p. 244-245). Ik sluit dat dus wel uit.
R.H. Rouse, ‘Roll and Codex. The Transmission of the Works of Reinmar von Zweter’, in:
G. Silagi (ed.), Paläographie 1981. München 1982, p. 107-123; F.H. Bäuml en R.H. Rouse,
‘Roll and Codex: a new manuscript fragment of Reinmar von Zweter’, in: Beiträge zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 105 (1983), p. 192-231 en 317-330; A.
Taylor, ‘The Myth of the Minstrel Manuscript’, in: Speculum 66 (1991), p. 43-73, m.n. p.
67-70; H. Kienhorst en H. Mulder, ‘Middelnederlandse fragmenten van D.A. Stracke in de
Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen’, in: SpL 35 (1993), p. 67-74, m.n.
p. 71-74.
Mogelijk kan men toch een onderscheid naar genre maken: genres die per definitie korte
teksten opleverden - zoals gebeden, rijmspreuken, lyriek - zullen eerder in rolvorm
gecirculeerd hebben, dan genres die normaliter langere teksten voortbrachten - zoals
bijvoorbeeld epiek. Dit impliceert natuurlijk dat de verwachting ooit een epische tekst in
rolvorm te ontdekken gering zal zijn. Dat de korte teksten in rolvorm voornamelijk tot genres
behoren die voorgedragen (kunnen) worden, heeft geleid tot de associatie van rollen met
jongleurs en andere voordrachtskunstenaars. Dit verband is dus maar toeval.
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codex- als in rolvorm opgetekend kunnen zijn. Bij een regelhoogte van 4,5 mm past
een tekst van 2000 regels dus op een rol van 9 m.94 Teksten van meer dan 2000 regels
zullen in de regel in codexvorm neergeschreven zijn. (Daarom zal Willem van
Afflighems Leven van Sinte Lutgart niet in rolvorm gecirculeerd hebben, ondanks
het ‘auteursportret’-met-rol in het handschrift Kopenhagen, KB NkS 168, 4o, fol.IV.
De bewaard gebleven boeken twee en drie van de vita tellen samen meer dan 20.000
verzen. Bij een regelhoogte van 4,5 mm zou dat een rol van ruim 90 meter betekenen!
Het is al uitzonderlijk dat het een handschrift in één kolom is.)95 We moeten er echter
rekening mee houden dat versteksten (juist op rollen?) achter elkaar door als proza
opgeschreven kunnen zijn.96 Dat betekent dat de tekstlengte die een rol kan bevatten
circa anderhalf maal zo groot kan worden. Een rol die gelinieerd is met 2000 lijnen
kan dus in theorie ongeveer 3000 versregels bevatten, mits als proza geschreven.
Daarbij komt dat rollen ook een andere opmaak hebben: de breedte van de marges
is vaak nauwelijks noemenswaard, hetgeen het schrijven van poëzie als proza in de
hand werkt.
Tot zover de ‘korte enkelteksthandschriften’ in de - voor ons uitzonderlijke rolvorm.97 Korte enkelteksten kwamen natuurlijk ook voor in codexvorm, de eigenlijke
libelli. Het betreft dan enkelteksten die te lang zijn om in rolvorm opgetekend te
worden. Ze werden neergeschreven in kleine, eenkolommige handschriften. Ook bij
eenkolommige handschriften kwam het voor dat poëzie als proza geschreven werd
(de Limburgse Aiol). Net als aan de rol, heeft men aan eenkolommige libelli de functie
van ‘jongleurshandschriften’ toegekend.98 Maar net als bij de rol wordt hier de
mise-en-page gedirigeerd door de lengte van de tekst en niet door een geïntendeerd
gebruik. De langere enkelteksten werden neergeschreven in tweekolommige codices
die in hun geringste omvang slechts één of enkele katernen konden hebben. Bezat
men meerdere van zulke libelli (die normaliter niet gebonden waren, of hoogstens
een eenvoudig perkamenten omslag, een copert, hadden) dan kon men die laten
samenbinden tot een enkele codex. Het bekendste voorbeeld hiervan voor de
Medioneerlandistiek is de Ferguut-codex (Leiden, UB, Ltk. 191), waarin zes libelli
zijn verenigd. We kunnen zo'n samenstel van verschillende al of niet korte
‘enkeltekst-handschriften’ of ‘meertekst-handschriften’ een ‘samengestelde codex’
of convoluut noemen.
Helaas moet gezegd worden dat de Middelnederlandse libelli (of ze nu in rolof in
codexvorm waren) een geringe overlevingskans hadden. Op een enkel geval na is
dit type handschrift alleen fragmentarisch bewaard gebleven.99 Slechts als ze
94
95
96
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99

Vanaf de twaalfde, dertiende eeuw beweegt de gemiddelde regelhoogte zich tussen 4 en 5
mm.
Onlangs heeft Mantingh aannemelijk gemaakt dat de rol in de Lutgart-miniatuur een latere
toevoeging is: Mantingh (zie n. 91), p. 242.
Ook de tekst op de rol met Reimsprüche van Reinmar von Zweter is als proza geschreven.
Rollen werden wel bewaard in houten cylinders. Een voorbeeld van zo'n houten cylinder
met boekrol (een vita van St. Margaretha) is te vinden in J.M. Plotzek (ed.), Andachtsbücher
des Mittelalters aus Privatbesitz (Ausstellungskatalog). Keulen 1987, nr. 86 (p. 246), met
afbeelding.
Taylor (zie n. 92). R.E.V. Stuip, ‘Het chanson de geste en het boek’, in: R.E.V. Stuip en C.
Vellekoop (eds.), Oraliteit en schriftcultuur. Hilversum 1993, p. 155-169.
Een voorbeeld van een Middelnederlandse rol: Kienhorst & Mulder (zie n. 92).
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met meerdere samengebonden waren tot een convoluut, zoals in het geval van de
Ferguut-codex, was er een kans dat ze ongeschonden bewaard bleven.
Tekstlengte is natuurlijk een nogal relatief begrip. De overgang van de ene
mise-en-page naar een andere is daarom ook niet scherp te bepalen. In bijgaande
grafiek is aangegeven wat we redelijkerwijze kunnen verwachten. In de grafiek is
het regeltal afgezet tegen een bepaalde mise-en-page. Op de X-as (van links naar
rechts) is het regeltal aangegeven (op een logaritmische schaal). Op de Y-as (van
boven naar beneden) is de mise-en-page aangegeven. Bij elk type mise-en-page
(behalve bij de rol) zijn bovendien de meeste voorkomende regeltallen per kolom
aangegeven. Bij de een- en tweekolommige handschriften is uitgegaan van een
katernbouw in quaternionen (vier dubbelbladen per katern); bij de drie- en
vierkolommers is een katernbouw in quinternionen (vijf dubbelbladen per katern)
aangehouden. Daarnaast is aangegeven waar ongeveer het grens ligt tussen korte,
middellange en lange teksten. De optie drie of vier kolommen was er (althans in de
Nederlanden) alleen voor extreem lange versteksten. De getallen bij de grafiek van
de respectieve codices geven voor een bepaald aantal regels de dikte aan, uitgedrukt
in aantallen katernen. Bijvoorbeeld een tweekolommig handschrift met 17.000 regels
heeft 15 katernen bij 35 regels per kolom, maar telt 10 katernen bij 55 regels per
kolom. Duidelijk zal zijn dat in de overgangsgebieden een tekst van een bepaalde
lengte in de ene opmaak een dik handschrift oplevert, terwijl diezelfde tekst in de
volgende opmaak een dunne codex geeft. Maar ook blijkt dat het tweekolommige
handschrift het normale en meestvoorkomende type was, omdat
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dat de hele range van kort tot en met lang kan omvatten, zonder extreme vormen aan
te nemen.

3.2 ‘Meertekst-handschriften’
Een groot deel van de Middelnederlandse letterkunde is bekend uit
‘meerteksthandschriften’ of verzamelhandschriften, als het Gruuthuse-, het Hulthemse,
het Dyckse en het Comburgse handschrift.100 Dit soort handschriften wil men vaak
als ‘scriptorium-exemplaar’ zien.101 De bekendste Middelnederlandse codex die aldus
bekend staat, is het handschrift-Van Hulthem. Het is een papieren handschrift uit ca.
1405, geschreven (in een littera cursiva) in Brabant. Hierin zijn ruim 210 teksten en
tekstjes verzameld, zowel proza als poëzie, die alle mogelijke genres
vertegenwoordigen.102 Het is ‘vooral de wijze waarop de teksten in het handschrift-Van
Hulthem worden gepresenteerd [die] als een probleem beschouwd [wordt] dat nadere
verklaring behoeft’.103 Gedoeld wordt op het feit dat de meeste teksten aan het eind
gevolgd worden door een vers-telling. De alom gesuggereerde verklaring hiervoor
is, dat de regeltelling bedoeld zou zijn als hulpmiddel voor een ‘scriptoriumleider’
om de prijs van een kopie te kunnen vaststellen. Het handschrift-Van Hulthem zou
dus een ‘scriptorium-exemplaar’ geweest zijn. Maar was het dat ook werkelijk? Laten
we het handschrift nader bekijken. In de eerste plaats blijkt dat alle vijfentwintig
prozastukken gratis geweest zullen zijn: die teksten hebben namelijk geen regeltelling.
Maar ook bijvoorbeeld een paar van de verbindende tekstjes tussen de abele spelen
en de daarop volgende sotternieën werden blijkbaar voor niets gekopieerd, want ook
die worden niet gevolgd door een telling. Kijken we verder, dan blijkt dat alle 214
titelopschriften niet meegerekend werden, evenmin als de aanduidingen van de
sprekende personen in de toneelteksten. Al met al is dat behoorlijk wat gratis tekst.
Vervolgens zullen we ons verwonderen over het feit dat een boek dat wel
gekarakteriseerd is als het ‘vlaggeschip van de Middelnederlandse letterkunde’
geschreven is op papier. Een codex die door zijn functie van ‘scriptorium-exemplaar’
veelvuldig doorgebladerd zal moeten worden, zal toch op perkament geschreven
zijn. Zeker in de periode rond 1400, toen men in de Nederlanden nog weinig
vertrouwen had in de duurzaamheid van papier.104
100
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Gruuthuse: Koolkerke, Baron E. van Caloen; Hulthemse: Brussel, KB, 15.589-623; Dyckse:
Münster, UB, Ms. N.R. 381; Comburgse: Stuttgart, Landesbibliothek, Cod. poet. et phil., fol.
22. Een bekend ‘meerteksthandschrift’ van een heel ander genre is de Beatrijs-codex:
's-Gravenhage, KB, 76 E 5.
Zie n. 43. Vgl. ook H. Pleij, De Blauwe Schuit. Muiderberg 1981, p. 33-36 (over
's-Gravenhage, KB, 75 H 57), p. 40.
Volgens opgave van de kopiist waren er in totaal 214 stukken; doordat een aantal folia
ontbreken, zijn er nu nog 210 over.
W. van Anrooij en A.M.J. van Buuren, ‘'s Levens felheid in één band: het handschrift-Van
Hulthem’, in: H. Pleij e.a., Op belofte van profijt. Stadsliteratuur en burgermoraal in de
Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen. Amsterdam 1991, p. 184-199 en p. 385-391;
citaat op p. 184.
Niet voor niets is het canongedeelte van een missaal altijd, zelfs nog na de zestiende eeuw,
op perkament geschreven: dat gedeelte wordt immers bij elke mis gebruikt.
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Ten slotte, waarom is het handschrift niet geschreven in een nette littera textualis?
Een boek waarin iedereen moet kunnen lezen om een keuze van teksten te maken,
zal toch geschreven zijn in de schriftsoort die als ‘Algemeen Beschaafd Schrift’ te
beschouwen is. Men kan namelijk stellen, dat boeken waarvan van te voren vaststond
dat ze voor algemeen gebruik waren, in een goed leesbaar schrifttype geschreven
werden.105
Het lijkt mij daarom dubieus dat het handschrift-Van Hulthem een
‘scriptoriumexemplaar’ was, dat - niet bestemd voor de verkoop - ‘in de winkel [lag]
om er, op bestelling, afschriften uit te kunnen maken’.106 We hebben in paragraaf 2.3
gezien dat een ‘lekenscriptorium’ doorgaans maar uit een eenling bestond die
afkomstig kon zijn uit een groep van in symbiose werkende (deel)producenten die
ieder voor zich kleine zelfstandigen waren, die in uitzonderlijke gevallen als team
konden optreden. Kortom, een los verband van eenlingen zonder vaste samenstelling,
waarin boeken op een gedecentraliseerde manier vervaardigd werden. Hierbij kon
de functie van werkleider van geval tot geval wisselen. Alleen al hieruit mogen we
concluderen dat er geen type codex bestond dat als enige functie had om als voorbeeld
te dienen voor kopieën. Er was doorgaans zelfs geen vaste ‘winkel’ die als centraal
punt in zo'n werkverband fungeerde. Daarentegen kon elk bestaand en bereikbaar
handschrift als voorbeeld gediend hebben voor een kopie. In de praktijk zal dat ook
het geval geweest zijn. Het type handschrift dat bekend staat als
‘scriptorium-exemplaar’ bestond überhaupt niet, zodat het handschrift-Van Hulthem
geen ‘scriptorium-exemplaar’ kan zijn. De vers-tellingen in het handschrift-Van
Hulthem kunnen dus niet bedoeld zijn voor het vaststellen van de kopieerprijs. De
prijs van een handschrift hing overigens voornamelijk af van de uitvoering van het
geheel en niet zo zeer van het aantal regels. Bovendien werd de prijs voor het schrijven
van de ‘platte tekst’ eerder per katern (desnoods per blad) bepaald, en zelden per
regel.107
In het vermelden van het aantal versregels staat het handschrift-Van Hulthem niet
alleen. Voor het fenomeen kunnen we verschillende redenen bedenken. Het kwam
voor dat poëzieteksten in rolvorm afgesloten werden met een vermelding van het
aantal versregels.108 Het zou kunnen dat dit vooral bij teksten voorkwam die een
geschiedenis achter zich hebben, waarin deze versteksten als proza achter elkaar
geschreven zijn geweest. In die context zou het vermelden van het aantal regels
zinvol geweest zijn. Gezien de geringe lengte van de teksten in het handschrift-Van
Hulthem, was het merendeel van die teksten dan overgeschreven uit rollen. Ook het
voorkomen van toneelteksten kan op rollen wijzen.109 Dit wil dan
105
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Niet voor niets is het canongedeelte van een missaal altijd in een textualis geschreven:
generaties priesters die het missaal in de loop der tijd gebruikten, moesten de tekst kunnen
lezen. Maar men kan natuurlijk niet zeggen dat boeken in textualis automatisch voor publiek
gebruik bestemd waren. Wel kan men, mijns inziens, stellen dat hoe cursiever het schrift,
des te kleiner de beoogde kring van gebruikers/raadplegers was.
Van Anrooij & Van Buuren (zie n. 103), p. 199.
Vgl. de voorbeelden in MNW VI, kol. 861-862, s.v. Quaterne. A. Kirchhoff, Die
Handschriftenhändler des Mittelalters. Leipzig 1853, p. 9-10. Wattenbach (zie n. 10), p. 179
n. 3, p. 477, 482-483. Rouse & Rouse, ‘Book Trade’ (zie n. 15), p. 68.
Wattenbach (zie n. 10), p. 160-161.
Zie ook M.T. Clanchy, From memory tot written record. Londen 1979, p. 113.
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niet zeggen dat alle teksten van het handschrift-Van Hulthem uit rollen zijn
overgeschreven. Het is wel mogelijk. Maar het kan natuurlijk dat er teksten tussen
zitten die zijn overgeschreven uit libelli (‘korte enkeltekst-codices’), of die speciaal
zijn vervaardigd om in het handschrift-Van Hulthem opgenomen te worden.110 Maar
het meest waarschijnlijk is dat de vermelding van het aantal versregels gewoon een
loze mededeling is, die zoveel betekent als ‘hier is de tekst afgelopen en begint de
volgende tekst’. Vergelijkbare loze mededelingen zijn ‘Item ...’ aan het begin van
een tekst(gedeelte), hetgeen zoveel betekent als ‘hier begint het ...’, en ‘...etc.’ aan
het eind van een tekst(gedeelte), wat betekent ‘... hier is het afgelopen’.111
Hoe het zij, ook de aan het begin van deze paragraaf genoemde
‘meerteksthandschriften’ zullen ontstaan zijn als een verzameling teksten, gekopieerd
uit verschillende samengebrachte libelli of rollen. Deze libelli konden als losse
boekjes gecirculeerd hebben, maar ze konden ook al samengebonden geweest zijn
in ‘samengestelde codices’ of convoluten, zoals de Ferguut-codex. Wanneer men
die laatste zou kopiëren tot een ‘meertekst-handschrift’, zou er geen enkel verschil
zijn met de bekende verzamelhandschriften.112 Een voorbeeld hiervan vormen
Chaucers Canterbury Tales. De verschillende tales hebben afzonderlijk, als aparte
codices gecirculeerd en zijn zo verzameld. Vervolgens zijn ze afgeschreven in
‘meerteksthandschriften’. Dat is op te maken uit het feit dat de volgorde van de tales
in de verschillende verzamelhandschriften niet vastligt.113 Dat ook
‘enkeltekst-handschriften’ niet altijd een vastliggende tekst hadden, toont ons het
voorbeeld van Jan van Boendales Brabantse Yeesten. De verschillende kopieën die
ervan gemaakt zijn, verraden dat deze tekst op diverse tijdstippen uitgebreid is.114
‘Meertekst-handschriften’ zijn dus geen ‘scriptorium-exemplaren’, maar normale
verzamelhandschriften, geschreven voor iemand die een (of die speciale) verzameling
teksten wilde hebben. Een adequate term om dit handschrifttype mee aan te duiden
is ‘bibliotheek-in-één-band’.115
Concluderend. Het voornaamste mechanisme dat de handschriftvorm bepaalt, is
de lengte in regels en het aantal katernen van de tekst(en). Een heel korte tekst tot
ca. 1000 à 1500 regels zal - wellicht rekening houdend met het genre? (zie n. 93) in rolvorm geschreven zijn. Een korte tekst (met meer dan ca. 1000 à 1500 regels)
zal in één of enkele katernen geschreven zijn: het libellus. Meerdere van
110
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Bijvoorbeeld de passages uit de Spiegel historiael, de Historie van Troyen, Jans Teestije en
dergelijke kunnen speciaal voor het doel bewerkt zijn.
In deze context betekent ‘etc.’ nooit: ‘er is nog meer, maar dat vermeld ik niet’!
Een voorbeeld van een juridisch handschrift dat zo gegroeid is in: J.P. Gumbert, ‘Codicologie
et histoire de droit: un manuscrit de Répétitions de Jacques de Révigny’, in: Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis 57 (1989), p. 105-108.
A.I. Doyle en M.B. Parkes, ‘The production of copies of the Canterbury Tales and the
Confessio Amantis in the early fifteenth century’, in: M.B. Parkes en A.G. Watson (eds.),
Medieval Scribes, Manuscripts & Libraries. Essays presented to N.R. Ker. Londen 1978, p.
163-210.
Stein (zie n. 70).
Taylor (zie n. 92), p. 59: ‘one-book library’, naar M.B. Parkes, ‘The Literacy of the Laity’,
in: David Daiches & Anthony Thorlby, Literature and Western Civilization: The Medieval
World. London 1973, p. 568-569 (ook verschenen in M.B. Parkes, Scribes, Scripts and
Readers. Studies in the Communication, presentation and dissemination of medieval texts.
London etc. 1991, p. 275-297).
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zulke libelli kunnen verzameld zijn in een convoluut zoals de Ferguut-codex. Maar
ook kunnen meerdere libelli gekopieerd worden tot een ‘meertekst-handschrift’ of
verzamelhandschrift zoals het handschrift-Van Hulthem. Niet alleen
‘enkelteksthandschriften’, maar ook verschillende ‘meertekst-handschriften’ kunnen
tot een convoluut worden samengebonden. Het Comburgse handschrift is daar een
voorbeeld van. Natuurlijk kwam het voor dat de eerste schriftelijke neerslag van
liederen en andere korte teksten meteen in verzamelhandschriften plaatsvond.
Lange(re) ‘enkeltekst-handschriften’ blijven doorgaans afzonderlijk bewaard.
‘Samengestelde codices’ en ‘meertekst-handschriften’ zullen gewoonlijk vallen onder
wat in de grafiek op p. 26 ‘lange teksten’ genoemd zijn (hoewel de samenstellende
delen van ‘samengestelde handschriften’ of de in de ‘meertekst-handschriften’
opgenomen teksten, natuurlijk kort, middellang of lang kunnen zijn).

4 Functies
We hebben vastgesteld dat in beginsel de hoeveelheid tekst de vorm en het type
handschrift bepaalt. Veel tekst levert automatisch grote, dikke boeken op. We kunnen
‘(korte) enkeltekst-handschriften’ onderscheiden, die - bij heel korte teksten - de
rolvorm kunnen aannemen. Daarnaast bestaan natuurlijk de ‘enkelteksthandschriften’
met één lange(re) tekst. Meerdere ‘enkeltekst-handschriften’ kunnen samengebonden
worden tot een ‘samengestelde codex’, of convoluut. Of een aantal teksten kan in
één ‘meertekst-handschrift’, een ‘bibliotheek-in-één-band’ overgeleverd zijn. Het
verschil tussen ‘samengestelde codices’ en ‘meertekst-handschriften’ is, dat in de
eerste elk samenstellend gedeelte een codicologische eenheid vormt. Met andere
woorden: bij ‘samengestelde codices’ vallen de tekstgrenzen samen met
katerngrenzen, omdat de teksten elk hun eigen pakketje katernen beslaan. Dit gaat
(vrijwel altijd) samen met andere verschillen, zoals in hand, opmaak, versiering, in
datering of herkomst, enzovoort. Bij verzamelhandschriften of
‘meertekst-handschriften’ daarentegen laten de afzonderlijke teksten zich niet dan
bij toeval codicologisch afzonderen. Er is dan ook (vrijwel altijd) sprake van eenheid
in uitvoering.
Een en ander houdt in dat codicologische aspecten, als grootte en opmaak, geen
argumenten zijn om aan (literaire) handschriften bepaalde gebruiksfuncties toe te
kennen. Er waren al geen argumenten om bepaalde handschriften als
‘scriptorium-exemplaren’ aan te merken. Zo zijn er ook geen argumenten om bepaalde
handschriften te beschouwen als ‘jongleurshandschriften’, of om bepaalde codices
aan te wijzen als typische voorlees-/voordrachtshandschriften, of als typische
zelfleeshandschriften. De intentie om (literaire) handschriften met een specifieke
gebruiksfunctie te maken bestond helemaal niet. Een tekst in een codex kon men, al
naar gelang de behoefte en de mogelijkheid, overschrijven (een scriptoriumfunctie),
voorlezen/voordragen (een voordrachts- of jongleurs-functie), of zelf lezen. Op het
moment dat een tekst een schriftelijke neerslag gevonden heeft, heeft
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dit ontoralisering tot gevolg (gehad) en is de tekst een leestekst geworden. We moeten
ons ervan bewust zijn, dat er bij de schriftelijke neerslag van een tekst andere
retoricale registers opengetrokken worden dan bij orale kunstuitingen. Daar zullen
we zeker rekening mee moeten houden wanneer de schriftelijke literaire neerslag
betrekkelijk laat plaatsvindt (zoals de Middelnederlandse) in een reeds bestaande
(anderstalige) literaire cultuur die al verschriftelijkt is, en waar dus die andere
retoricale principes al lang en breed op ingewerkt hebben.
Vooral ‘jongleurshandschriften’ hebben de fantasie geprikkeld. Volgens de een
is juist de rol of het (vooral éénkolommige) ‘korte enkeltekst-handschrift’ (het libellus)
typisch voor de jongleur; volgens de ander is het daarentegen het grote
‘meertekst-handschrift’, waarin een heel repertoire voor een voordrager zou staan.116
Voor het Middelnederlands is een beroemd geval van een voordrachtshandschrift de
Lancelotcompilatie (Den Haag, KB, 129 A 10).117 Hierin heeft een ‘corrector’ de
duistere syntactische structuur van de verstekst op vele plaatsen verduidelijkt. Dit
zou gedaan zijn om voordracht te vergemakkelijken. Maar het ontgaat me, waarom
het verduidelijken van een ondoorzichtige grammaticale structuur typerend voor een
voordrachts/voorleessituatie moet zijn. Ook in een zelfleessituatie is zo'n
verduidelijking handig. En aangezien het lezen en herlezen van teksten in de
middeleeuwen een algemeen gebruik was, kan ik me voorstellen dat juist degene die
een boek als de Lancelotcompilatie wil lezen, die onheldere syntactische structuren
verduidelijkt wil hebben voor later.118 Daarbij moet benadrukt worden dat de
‘correctie’ van de Lancelotcompilatie nooit is voltooid, hetgeen erop wijst dat de
teksten derhalve nooit (volledig) voorgedragen zullen zijn.119 Bovendien is het
beangstigend te weten dat er in de hele Europese middeleeuwse boekcultuur slechts
één codex bestaat met deze voordrachtskenmerken. Een codex bovendien, die alle
kenmerken vertoont van privé compilatie-ingrepen.120
Maar het zijn vooral de eenkolommige handschriften met epische teksten waaraan
een jongleursfunctie wordt toegeschreven. Zo bijvoorbeeld het Floris ende
Blanchefleur-fragment Leiden, UB, BPL. 2040.121 Een ander geval van een
voordrachtshandschrift, met eenzelfde mise-en-page, zou gevormd worden door de
fragmenten Amsterdam, UB, I A 24l,m,n. Dit zijn resten van een eenkolommig, papieren
handschrift uit het eind van de vijftiende eeuw met onder andere het Roelantslied,
Jonathan ende Rosafiere en enkele kortere gedichten. Vooral H. Pleij stelt deze en
soortgelijke codexresten nogal eens als voorbeeld voor ‘repertoirehand-
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Vgl. Taylor (zie n. 92), p. 53-60. Stuip (zie n. 98).
W.P. Gerritsen, ‘Corrections and Indications for Oral Delivery in the Middle Dutch Lancelot
Manuscript, The Hague 129 A 10’, in: J.P. Gumbert en M.J.M. de Haan (eds.), Litterae
textuales. Essays presented to G.I. Lieftinck 3: Neerlandica Manuscripta. Leiden 1976, p.
39-59.
Vgl. hiervoor ook H. Pleij, ‘Met een boekje in een hoekje? Over literatuur en lezen in de
middeleeuwen’, in: W. van den Berg en J. Stouten (eds.), Het woord aan de lezer. Zeven
literatuurhistorische verkenningen. Groningen 1987, p. 16-48, m.n. p. 32-33.
Zie echter ook het slot van dit artikel.
Vgl. Klein, ‘Codicologie’ (zie n. 14); Klein, ‘Beschrijving’ (zie n. 14).
Obbema (zie n. 85), p. 109. Obbema is overigens terughoudend wat betreft de jongleursfunctie.
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schriften’ van een - al dan niet rondreizende - voordrager.122 Maar wijzen de
aangevoerde argumenten (papier, slordig geschreven, vol fouten) echt in de richting
van een beroepsentertainer?123 Wat moet een beroepsvoordrager met teksten die vol
fouten en doorhalingen zitten, in een boekje dat bij veel gebruik scheurt en uit elkaar
valt? H. van Dijk concludeert over dit handschrift dan ook, met redenen omkleed,
dat ‘het afschrift zonder veel kennis van zaken is vervaardigd.’124 Voordracht van
een zo onbetrouwbare tekst zou toch een schertsvertoning worden? Wijst het hele
voorkomen niet eerder op een privé-verzameling die door de bezitter zelf is aangelegd,
omdat hij gewoon die teksten wilde hebben?
De gedachte dat de (belangrijkste) functie van handschriften was om
voorgelezen/-gedragen te worden, komt voort uit de aanname dat de mensen waarvoor
die codices bedoeld waren niet of nauwelijks konden lezen. Thans komt men daar
steeds meer op terug.125 Uit de bronnen zijn wel voorlees- en luistersituaties bekend,
maar die gelden vooral sproken, liederen en lyrische teksten - dus teksten die per
definitie voorgedragen werden. Ook tegenwoordig wordt een cabaretprogramma of
het songfestival niet gelezen. Hetzelfde geldt voor toneelteksten. Over het voorlezen
van bijvoorbeeld langere, epische teksten is niets bekend dat wijst op een
veelvoorkomende praktijk.126 Het voorbeeld dat Pleij noemt van een miniatuur waarop
Karel de Stoute (in gezelschap van een groep - staande - hovelingen) naar een
voorlezer zit te luisteren, berust op een misinterpretatie.127 Het betreft een afbeelding
van een van de vele dedicatieminiaturen, waarop te zien is hoe een auteur of kopiist
het handschrift aan een vorst komt aanbieden. Tijdens zo'n audiëntie (want dat wordt
er op zulke miniaturen afgebeeld) zal de auteur of kopiist laten zien hoe mooi het
handschrift wel niet is uitgevoerd en hij zal wellicht in het kort vertellen waarover
de tekst gaat. Maar dat kun je geen voorleessituatie noemen. Hoe lang zal zo'n
audiëntie nou helemaal duren? In de tentoonstellingscatalogus De Gouden eeuw der
Vlaamse miniatuur is een aantal van zulke dedicatieminiaturen afgebeeld.128 Op
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Willekeurig: Pleij (zie n. 101); H. Pleij, ‘De bron als gebruiksvoorwerp’, in: Literatuur 8
(1991), p. 378-379.
Pleijs criterium papier zou trouwens uitsluiten dat ‘repertoirehandschriften’ in de Nederlanden
al vóór ca. 1400 bestonden, aangezien dit schrijfmateriaal pas rond die tijd in de Nederlanden
voor boeken in gebruik kwam.
H. van Dijk, Het Roelantslied. Studie over de Middelnederlandse vertaling van het Chanson
de Roland, gevolgd door een diplomatische uitgave van de overgeleverde teksten. 2 dln.
Utrecht 1981, dl. 1: Studie, p. 164.
Uitstekend hierover is Pleij (zie n. 118), vooral p. 16-20 en de literatuur op p. 44-45.
Pleij (zie n. 118), p. 46 verwijst voor bewijsplaatsen van voordrachten o.a. naar de bijlagen
in deel 3 van W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Middelnederlandsche dichtkunst,
Amsterdam 1855. Maar het geldt hier louter goochelaars, acrobaten, muziekanten, zangers,
minstreels, herauten en (sprook)sprekers, allemaal kort entertainment dus. Vgl. hiervoor ook
G. Nijsten, ‘Van dichters en sprekers. Het literaire leven aan het hof van de hertogen van
Gelre (± 1370-± 1470)’, in: Literatuur 3 (1986), p. 289-296. Van lange bijeenkomsten met
(voor)lezers is nooit sprake. Ik geloof ook niet dat er beroepsmatige voorlezers van epische
teksten waren. Op p. 32 noemt Pleij meerdaagse sessies van opvoeringen van mysteriespelen,
maar het betreft hier toneelteksten en dan dringen zich meteen opvoeringen van Wagners
Ring des Nibelungen op: ook die zullen gewoonlijk over meerdere dagen uitgesmeerd worden.
Pleij (zie n. 118), p. 16-17.
De Gouden eeuw der Vlaamse miniatuur, het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475,
Brussel etc. 1959.
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(we hebben hier zeker niet te maken met een aandachtig luisterpubliek). In vrijwel
alle gevallen knielt de aanbieder (toch niet echt een voorleeshouding). Meestal wordt
het boek gesloten aangeboden (plaat 4 (op de achtergrond), 6, 9, 13, 15, 45, 50, 53,
54, 58); soms wordt het ook open overhandigd (plaat 2 en 37) en in één geval ligt
het klaar op een lessenaar, waarachter de aanbieder knielt, net als op de miniatuur
die Pleij aanvoert als bewijs van voorlezen (plaat 15).129
Een ander criterium om zelfleeshandschriften te onderscheiden van
voorleeshandschriften zou gevormd worden door het voorkomen van miniaturen.
Zelfleeshandschriften zouden dan wel miniaturen hebben en voorleeshandschriften
niet.130 Maar verluchting werd uitsluitend aangebracht om het prestige van de bezitter
te verhogen.131 Verluchting behoorde tot de ‘extra accessoires’ van een handschrift
en heeft niets te maken met welke gebruiksfunctie dan ook. Die ‘extra accessoires’
omvatten: brede marges, kwaliteit in schrift en schrijfmateriaal, en (het voorkomen
en het niveau van) verluchting. Deze accessoires beïnvloeden elkaar: brede marges
(veel wit) betekent (de mogelijkheid voor) veel versiering; het komt zelden voor dat
kwaliteit in verluchting niet weerspiegeld wordt in kwaliteit in schrift; en een lelijk
geschreven codex heeft eigenlijk nooit fantastische verluchting. Verluchte
handschriften waren geen zelfleeshandschriften, maar ‘“strategische elementen” in
een economische, culturele en affectieve investering van de burgerij.’132
Met dit alles wil ik niet zeggen dat epische, of andersoortige, langere teksten, niet
voorgelezen zullen zijn. Maar ik heb een ander idee over de aard van voorleessituaties.
Ik geloof niet dat er bij het voorlezen van die teksten veel publiek aanwezig was.
Anders dus dan bij toneel-, lied- en sprooksprekersvoorstellingen. Het voorlezen van
epische teksten was een betrekkelijk intieme aangelegenheid, zoals beschreven in
Chrétien de Troyes' Yvain, waar een jonkvrouwe haar ouders voorleest in de
beschutting van een tuin:
Et messire Yvains lors s'en antre
El vergier, aprés li sa rote;
Voit apoié desor son cote
Un riche home qui se gisoit
Sor un drup de soie; et lisoit
Une pucelle devant lui
En un romans, ne sai cui;
Et por le romans escoter
S'i estoit venue acoter
Une dame; et s'estoit sa mere
Et li sires estoit ses pere.133

129

130
131
132
133

Hetzelfde geldt voor de miniaturen van de Meester van Jean de Wavrin die Pleij (zie n. 118),
p. 41 aanhaalt als bewijs voor voorleessituaties: ook hier betreft het dedicatieminiaturen of
‘auteursportretten’.
Kuiper (zie n. 43), p. 58-59.
Smeyers, Cardon, Vertongen e.a. (zie n. 3), p. 69.
Smeyers, Cardon, Vertongen e.a. (zie n. 3), p. 69.
Les romans de Chrétien de Troyes édités d'après le copie de Guiot (Bibl.nat. fr. 794), vol.
IV: Le chevalier au lion (Yvain), publié par Mario Roques. Paris 1974, vs. 5354-5364.
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(Yvain trad de tuin binnen, en na hem zijn gevolg. Hij zag een edelman
liggen op een zijden kleed, steunend op zijn elleboog. Een maagd voor
hem las een roman over ik weet niet wie. En om naar de roman te luisteren
was er een dame bij gekomen [ook] steunend op haar elleboog. En zij was
haar moeder en de edelman was haar vader.)
Het is in zo'n kleine, familiale kring, waarin we ons ook de eventuele ‘voordracht’
(het voorlezen) van bijvoorbeeld de Lancelotcompilatie moeten voorstellen.
De vraag naar specifieke gebruiksfuncties van handschriften is in feite een
nonprobleem. Zelf lezen kwam voor, voorlezen kwam voor, niet lezen kwam voor
en overschrijven kwam voor. Zelfs recycling van afgedankte of stukgelezen
handschriften kwam voor.134 En dat laatste is maar goed ook, want het merendeel van
de Middelnederlandse letterkundige handschriften kennen we, omdat die ooit zijn
hergebruikt. Maar voor al die functies waren niet allemaal verschillende codextypes
nodig. Dat kon allemaal met een en dezelfde codex.

Résumé
La production de manuscrits dans les sciptoria laïcs etait une occupation solitaire.
Les scriptoria étaient petits; ils n'offraient de l'espace qu'à un seul copiste (et un
apprenti). La fabrication d'un manuscrit complexe s'effectuait simultanément dans
différents lieux: chez le(s) copiste(s) et/ou le(s) enlumineur(s). Le librarius s'occupait
de la production et du commerce du livre manuscrit. Ses activités ne différaient pas
de celles de l'imprimeur.
Les textes brefs font de petits manuscrits. Si le texte était très bref, on passait au
rouleau. Le choix entre rouleau et codex dépendait donc de la longuer du texte et
n'avait rien à voir avec une fonction du rouleau comme manuscrit de jongleur.
La supposition que des manuscrits pouvaient avoir une fonction spéciale
(exemplaria du scriptorium, manuscrits pour la récitation) n'a aucun fondement.
Chaque manuscrit pouvait être copié, lu, récité, ou même recyclé.
Adres van de auteur:
Catsveld 112
NL-2804 BL Gouda
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Zie Verknipte rijkdom. Fragmenten van middeleeuwse handschriften in de Leidse
Universiteitsbibliotheek (Tentoonstellingskatalogus), Leiden 1992.
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Opening up the Narrative
The Insertion of New Episodes in Arthurian Cycles*
Frank Brandsma
The important role ascribed to the reader in modern literary theory often makes it
difficult to relate new theories to medieval literature, since we know so little of
medieval readers and listeners. The only evidence available has to be gleaned from
the texts where, for instance, a writer reacts to the work of a predecessor and from
the manuscripts in which scribes have turned out to be meticulous readers by adding
episodes to fill out gaps in the original narrative. The concept of the ‘gap’
(‘Leerstelle’) is central to Wolfgang Iser's theory of the interactive relationship
between reader and text. Deliberately or unconsciously the author leaves ‘gaps’ in
his text which each individual reader is invited to fill out in his own way. Thus an
‘Auslegungsspielraum’, a playground for interpretation, is created.1 In my opinion
the idea of the ‘inviting gap’ is a useful concept for the analysis and interpretation
of the things we see scribes do in medieval manuscripts.
The growing interest in the specific status and characteristics of each individual
manuscript has resulted in excellent studies of scribal activities, which show that
many scribes have been more than just plodding penpushers. The scribes sometimes
were editors, as Elspeth Kennedy has shown for Lancelot en prose manuscripts, and
compilers, as, for instance, the studies of codices by Lori Walters and Cedric Pickford
demonstrate.2 In the Middle Dutch Lancelot Compilation the scribe even crosses the
line and becomes an author in his own right, when he adds episodes and even a
romance he probably created himself to his compilation.

*

1

2

I would like to express my gratitude towards Soetje Klerk-Oppenhuis de Jong, Orlanda Lie
and Bart Besamusca for their comments on the first version of this article, which began as a
paper for the International Congress of Medieval Studies at Kalamazoo in 1994.
W. Iser, ‘Die Appellstruktur der Texte’, in: Carsten Schlingmann (ed.), Arbeitstexte für den
Unterricht: Methoden der Interpretation. Stuttgart: Reclam, 1985 (orig. publ. 1970), quote
on p. 146.
Elspeth Kennedy, ‘The scribe as editor’, in: Mélanges de langue et de littérature du Moyen
age et de la Renaissance offerts à Jean Frappier par ses collègues, ses élèves et ses amis.
Genève, 1970, pp. 523-531; Lori Walters, ‘Le rôle du scribe dans l'organisation des manuscrits
des romans de Chrétien de Troyes’, in: Romania 106 (1985), pp. 303-325; Lori Walters,
‘Paris, Bibliothèque nationale, fonds français 1433: The Creation of a “Super Romance”’,
in: The Arthurian Yearbook I (1991), pp. 3-25; Lori Walters, ‘Chantilly MS 472: The Formation
of a Gauvain Cycle’, in: Neophilologus 78 (1994), pp. 29-43; 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; Madeleine Tyssens, ‘Le style oral et les ateliers
de copistes’, in: Mélanges de linguistique Romane et de phiologie médiévale offerts à M.
Delbouille. Gembloux, 1964, vol. II, pp. 659-675. Cf. also Sylvia Huot, From Song to Book.
The Poetics of Writing in Old French Lyric and Lyrical Narrative Poetry. Ithaca/London,
1987, pp. 11-12 and 27-32. A mile-stone in the study of the manuscript tradition is Les
manuscrits de Chrétien de Troyes/The Manuscripts of Chrétien de Troyes edited by Keith
Busby, Terry Nixon, Alison Stones and Lori Walters, Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 1993. 2
vols. Faux Titre 71 and 72.
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I wonder, however, whether it is correct to draw lines between the different functions
we see the same scribe perform. I prefer to follow Lori Walters who speaks of the
famous scribe Guiot as ‘copiste, continuateur, compilateur et auteur à différents
moments de sa carrière’.3 It seems sensible to situate scribal activities on a scale with
plain copying at the bottom and original creation at the top. The relative positions
of given scribal acts on this scale would then indicate the measure of their divergence
from the original text, or - adopting Douglas Kelly's term - the measure of their
‘disjointure’.4
In general, the guiding principles of scribal additions may be the same all along
the scale. The difference between adding a small episode and inserting a complete
adapted version of an existing text may lie more in the larger dimensions than in the
application of other narrative techniques. The general principles that the insertions
of relatively small episodes reveal may be useful to the description and explanation
of the larger ‘operations’ in Arthurian cycles.5 I will explore this line of research by
comparing the seven well-established additions to Chrétien's Perceval and two
insertions in the short version of the prose Lancelot, printed by Sommer and recently
discussed by Carol Chase, with the activities of the principal scribe of the Middle
Dutch Lancelot Compilation.6 I have chosen additions to a verse romance and to a
prose text because they may reveal different methods of insertion, that may become
relevant in the comparison with the Lancelot Compilation, which combines verse
3
4

5

6

Walters, ‘Le rôle du scribe’ (see n. 2), p. 316.
Douglas Kelly, ‘L'invention dans les romans en prose’, in: Leigh A. Arrathoon (ed.), The
Craft of Fiction. Essays in Medieval Poetics. Rochester: Solaris Press, 1984, pp. 119-142.
Cf. also Douglas Kelly, The Art of Medieval French Romance. Madison: University of
Wisconsin Press, 1992, pp. 15-26, 134-144.
For examples of these larger operations, see Bart Besamusca, Willem P. Gerritsen, Corry
Hogetoorn, Orlanda S.H. Lie (eds.), Cyclification. The Development of Narrative Cycles in
the Chansons de Geste and the Arthurian Romances. Proceedings of the Colloquium,
Amsterdam 17-18 December, 1992. Amsterdam/Oxford/New York/Tokyo: North Holland,
1994. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen, Afd.
Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 159.
Cf. Chrétien de Troyes, Le Roman de Perceval ou Le Conte du Graal. Edition critique d'après
tous les manuscrits par Keith Busby. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1993, pp. 395-418;
The Vulgate Version of the Arthurian Romances, edited from manuscripts in the British
Museum by H. Oskar Sommer. New York, 1979 (Repr. of Washington, 1908-1916;
abbreviated S), vol. IV, pp. 382-195 and vol. V, pp. 383 and 413-474 (Appendix); Carol
Chase, ‘Remaniement et le personnage de Gauvain dans le Lancelot en prose’, in: W. van
Hoecke, G. Tournoy and W. Verbeke (eds.), Arturus rex. Volumen II. Acta Conventus
Lovaniensis. Leuven: Leuven University Press, 1991, pp. 278-293 (in an appendix Chase
summarizes the additions and refers to Alexandre Micha's remarks about them); for the
Lancelot Compilation (MS The Hague, Koninklijke Bibliotheek, 129 A 10) the only complete
edition is: W.J.A. Jonckbloet (ed.), Roman van Lancelot (XIIIe eeuw). Naar het
(eenig-bekende) handschrift der Koninklijke Bibliotheek, op gezag van het Gouvernement
uitgegeven. 's-Gravenhage: Van Stockum, 1846-49. 2 vols. Considering the lost first volume
of the compilation ‘Book I’ - and following the division in books by the compiler - Jonckbloet
divides his edition into three more books: Book II contains the rhymed translation of the
‘Préparation à la Queste’ section of the Lancelot en prose, the Perchevael and the Moriaen;
Book III starts off with the verse translation of the Queste del Saint Graal, followed by the
Wrake van Ragisel (an adaptation of the Vengeance Raguidel), the Roman vanden riddere
metter mouwen, Walewein ende Keye, Lanceloet en het hert met de witte voet and Torec; the
translation of the Mort le roi Artu is given in Book IV.
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The Lancelot Compilation's principal scribe, commonly known as scribe B, wrote
about one hundred and fifty of the two hunderd and forty folios in the codex, which
dates from the beginning of the fourteenth century. B is active during all phases of
the making of the manuscript that have been established on the basis of codicological
irregularities.7 He has committed to parchment the final section of the Lancelot en
prose translation, the Queeste and Arturs doet and all of the seven incorporated
romances. In one of the inserted romances, an abbreviated rendering of the Vengeance
Raguidel called the Wrake van Ragisel, B has added six lines in the margin to correct
an inconsistency in the narrative caused by the adaptation of the original Vengeance
translation. The editorial nature of this addition is best explained by the assumption
that B was the compiler as well as the scribe, as Bart Besamusca has argued.8 In the
Queeste B seems to have been a faithful scribe, but for the insertion of four references:
one retrospective reference to the preceding Perchevael and three prospective remarks
that connect the Queeste with the Wrake that is to follow in the compilation.9
The additions to Chrétien's Perceval and the prose Lancelot all have come into
existence before or around the first half of the fourteenth century. Since it is not
direct influence that I am after, but the general practice of inserting new material,
the chronology does not impede the comparison of these episodes with the Lancelot
7

8

9

Cf. Jan-Willem Klein, ‘Codicologie en de Lancelotcompilatie: de invoeging van de Perchevael
en de Moriaen’, in: De nieuwe taalgids 83 (1990), pp. 526-539 and Maartje Draak, ‘Enkele
raadsels opgelost van “fo. 99” in de Lancelotcompilatie’, in: A.M.J. van Buuren, H. van Dijk,
O.S.H. Lie, F.P. van Oostrom (eds.), Tussentijds. Bundel studies aangeboden aan W.P.
Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. Utrecht: H&S, 1985, pp. 71-81 and
335; See also Maartje Draak, ‘The Workshop behind the Middle Dutch Lancelot Manuscript
The Hague Cf. K.B. 129 A 10’ and W.P. Gerritsen, ‘Corrections and Indications for Oral
Delivery in the Middle Dutch Lancelot Manuscript The Hague, K.B. 129 A 10’, both articles
in: J.P. Gumbert and M.J.M. de Haan (eds.), Neerlandica manuscripta. Essays presented to
G.I. Lieftinck. Vol. III. Litterae textuales. Amsterdam, 1976, pp. 18-37 and pp. 39-59.
Cf. Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in
de Lancelotcompilatie. Pars 2 (vs. 5531-10740). Met een inleidende studie over de
vertaaltechniek uitgegeven door Bart Besamusca. Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1991, pp.
175-179. Middelnederlandse Lancelotromans V. The notion of B as scribe/compiler also
accounts for the fact that he seems to have added bridges between the inserted romances in
a hand that differs slightly from his usual penmanship. Only rarely are scribal additions
clearly visible in the manuscripts; a fine example of this is fig. 75 in Les manuscrits de
Chrétien de Troyes (see n. 2), vol. II, pp. 410 (cf. p. 38). For another scribe that is considered
the organiser of a romance collection, cf. Stewart Gregory and Claude Luttrell, ‘The
Manuscripts of Cligès’, in: Les manuscrits de Chrétien de Troyes, vol. I, pp. 67-95, esp. p.
89.
The retrospective reference states that Perceval and his brother Agloval conquered their land
(cf. ed. Jonckbloet [see n. 6], Book III, ll. 3441-3444) and refers to an episode that - given
the extant beginning of the Perceval adaptation - must have preceded the present text, but is
no longer found in the manuscript. In the prospective remarks (ed. Jonckbloet, Book III, ll.
2577-2598, 10843-10846 and 11155-11160) the firstperson narrator announces that the Lady
of Galestroet will take Gaheriet prisoner in order to lure Walewein/Gauvain to her castle. In
the Vengeance adaptation in its present form Gaheriet's imprisonment is a ‘fait accompli’:
notwithstanding the promises the compilation does not describe his capture. In the Queste
translation the compiler himself thus opened a ‘gap’ for his Vengeance version. To the
Vengeance adaptation the compiler added several episodes that can be interpreted as
‘gap’-filling insertions. Discussing them in full, however, would greatly exceed the scope
of this article.
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Compilation and nor does so the extremely slim chance of their availability to the
Middle Dutch scribe. I will concentrate on two aspects of the insertions: their
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unobtrusiveness and the ‘inviting gaps’ in the original texts.10
In order to keep a low profile, the amplifying scribes carefully tune their lines to
those of the original texts, making use of the same style, motives and characters, and,
in the case of the Perceval, even re-using verses from other parts of the text.11 Often
only comparison with other copies reveals that there has been an insertion in a given
manuscript, especially since most of the additions result in a more consistent narrative.
In the prose Lancelot, where ‘li contes’ and the ‘Or dist li contes’-formulas dominate
the presentation of the text, the added episodes use the proper impersonal narrator
and perfect ‘formal switches’ when narrative threads are interlaced. The exception
that proves the rule here is the sudden appearrance of a first-person narrator in the
Gawain adventures which in three Lancelot manuscripts have been added to the
‘Charrette’ section. Here, in four retrospective formulas suddenly a scribal ‘I’ appears,
stating: En tele maniere comme ie vous conte.12
As compiler, scribe B of the Lancelot Compilation tends to hide just like his Old
French counterparts. Like the scribal insertions in the Lancelot en prose, the additions
to the compilation show a consequent use of the formal switch, here used in the
particular form of the Dutch Lanceloet-Queeste-Arturs doet that allows for a more
prominent first-person narrator.13 It is, however, impossible to isolate the compiler's
‘I’ from this narrator's persona.14
In the original versions of the adapted, and often abbreviated, inserted romances,
impersonal narrators like ‘li contes’ had no say, but the compiler systematical10

11

12

13

14

Cf. Perceval, ed. Busby (see n. 6), pp. IX-XXXIX and Terry Nixon, ‘List of Manuscripts’, in:
Les manucrits de Chrétien de Troyes (see n. 2), vol. I, pp. 12-13, nos. 2, 23, 26, 40 and 43;
for the additions to the prose Lancelot see Chase (see n. 6), p. 291 (addition to S, vol. IV:
London, B.M., Add. 10293; Paris, B.N. fr. 112; Paris, B.N. fr. 113-116) and p. 292 (addition
to S, vol. V: Paris, B.N. fr. 113-116, 117-120 and 342, Arsenal 3479-3480 and 3482, London,
B.M. Harley 6342 and Manchester).
Cf. Keith Busby, ‘The Text of Chrétien's Perceval in MS London, College of Arms, Arundel
XIV’, in: Ian Short (ed.), Anglo-Norman Anniversary Essays. London: Anglo-Norman Text
Society, 1993, pp. 75-85; Margot van Mulken, ‘Perceval and stemmata’, in: Les manuscrits
de Chrétien de Troyes (see n. 2), vol. I, pp. 41-48, esp. p. 46.
Cf. S, vol. IV, p. 184, l. 12; p. 188, l. 42; p. 189, l. 24 and p. 192, l. 17. Cf. also Bart Besamusca
and Frank Brandsma, ‘Between Audience and Source: the First-Person Narrator in the Middle
Dutch Lanceloet’, in: Keith Busby and Norris Lacy (eds.), Conjunctures: Medieval Studies
in Honor of Douglas Kelly. Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 1994, p. 15-29. As formulaic
communications with the audience, the ‘ie’ phrases in this addition closely resemble the
occurences of the first-person narrator in the Lanceloet. For the ‘formal switches’ see Elspeth
Kennedy, Lancelot and the Grail. A study of the Prose Lancelot. Oxford: Clarendon Press,
1986, pp. 156-178. Cf. also Tyssens (see n. 2), pp. 669-673.
Cf. Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in
de Lancelotcompilatie. Pars 3 (vs. 107410-16263). Met een inleidende studie over de
entrelacement-vertelwijze uitgegeven door Frank Brandsma. Assen/Maastricht: Van Gorcum,
1992, pp. 169-204. Middelnederlandse Lancelotromans VI.
The prologue to the inserted romance of Moriaen seems the only spot where the compiler
can be separated from the first-person narrator, cf. Bart Besamusca, ‘The Influence of the
Lancelot en prose on the Middle Dutch Moriaen’, in: Arturus Rex II (see n. 6), pp. 352-361.
Even in the general prologue to the Lanceloet (ed. Jonckbloet [see n. 6], Book II, ll. 1-16),
the prologue and epilogue to the Queste translation (ed. Jonckbloet, Book III, ll. 1-8 and ll.
11135-60) and the prologue and epilogue to the Mort Artu translation (ed. Jonckbloet, Book
IV, ll. 1-315 and ll. 13038-13054), it is extremely hard to lay hands on the elusive compiler.
For the ‘scribal narrator’, see Huot, From Song to Book (see n. 2), pp. 30-31.
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ly adds these formulas at points where the narrative focus changes from one character
to another. Adopting the concept Povl Skårup introduced at the Amsterdam conference
on cyclification, the recurrent formulas are ‘signaux cycliques’ that stress the unity
of the cycle.15 The compiler even tends to put them where they are not strictly
necessary in view of the narrative technique of interlace in the Lancelot. It happens
quite frequently that the added formula does not mark an actual switch to a new
narrative thread, but just the start of a new journey for the protagonist. In the standard
versions of the prose Lancelot this does not occur, but one of the additions to this
text shows a similar, unneccessary use of the formal switch.16 If the scribe responsible
for this addition and the Dutch compiler have slightly overdone their camouflage in
this regard, they have succeeded in disguising their work quite well, on the whole.
I will now take leave of the unobtrusiveness of the additions and formally switch
to the second aspect of the insertions: the ‘inviting gaps’. Throughout the discussion
of this aspect, I will also discuss the way new epsiodes were inserted.
The finest example of a well-defined ‘gap’ is found in Chrétien's Perceval, when
the hero is told that the sword given to him by the Fisher King will fail him at the
first test. When Perceval then fights the Orgeilleus de la Lande, however, it is almost
disappointing to discover that nothing more is said about the sword or its breaking.
It soon becomes clear that the narrator does not feel like giving a detailed description
of the sword fight: he even thinks it paine gastee.17 Taking this ‘brevitas’-formula
as their cue, three scribes have considered it worth their effort to fulfill the
expectations raised by Chrétien's text and to describe the breaking of the sword in
their own words. The scope of their efforts ranges from a brief twenty-line statement
that the sword broke and that Perceval used the sword he took from the Red Knight
to finish the fight, to the intricate double insertion in the Arundel manuscript, in
which the scribe in the first part of its addition provides the ‘inviting gap’ that the
second part of his own insertion will fill.18 The most striking element of these
independent additions is the fact that all three of
15
16

17
18

Cf. Povl Skårup, ‘Un cycle de traductions: Karlamagnús saga’, in: Cyclification (see n. 5),
pp. 74-81.
Cf. S, vol. IV, p. 192, ll. 8-18: the narrative only leaves Gauvain for ten lines to describe the
grief of the wife of a knight Gauvain killed, but the return to his narrative thread takes a
complete formal switch.
Perceval, ed. Busby (see n. 6), ll. 3925-3929 (quote from l. 3929).
Cf. Perceval, ed. Busby (see n. 6), pp. 395-415 and Busby (see n. 11). The ‘inviting gap’
provided is the question: What will Perceval do when he discovers that the pieces of the
sword have disappeared? With regard to the rhetorical background of the insertions, it is
interesting to note the ‘digressio’-formulas in the first part of the Arundel-insertion: ll. 90-95:
Laisser les voil en itiel maniere / Ici alués trestut en pees, / Ne m'en orrez parler droit mes
/ Pur ceo que trop conrumperoie / Ma matire, si ne disoie / Del bon roi Pescheour... (a
description of the Fisher King sending out a page to collect the pieces of the sword follows)
and ll. 392-393: Dire m'estuet ou jeo laissai / De ceus qui font la grant bataille. The
scribe/author of this two-part addition displays a thorough knowledge of the story (and,
according to Keith Busby, of its First Continuation). He makes the characters of the original
text repeat their performances in his new episode, doubling and thereby selfconfirming the
information given and thus suggesting the authenticity of his addition. In the second part of
the addition, for instance, Perceval repeats the prophecy of the breaking sword (and thus the
reason for the insertion!), which was given by the damsel with the dead knight in her lap,
who had already re-entered the story in the first addition where she gave directions to the
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them open up the narrative at exactly the same point, just before the couplet of the
‘brevitas’-formula and while the sword fight is in full swing. Rounding off their own
lines with a couplet, it was easy for the scribes to return to the original narrative,
even if their home-made descriptions of the fight gave the ‘brevitas’-formula, which
each of them retained, a new and sometimes somewhat contradicting context.
Two of the other additions to the Perceval and those to the prose Lancelot favour
openings not in the middle of a narrative segment but rather at its end, for instance
when the protagonist has rounded off one day's adventures, found a place to stay the
night and in the morning takes leave of his host to go his own way again.19 The main
technical difference between the additions to verse and those to prose texts is that in
the prose romances these resting-points in the story are transformed into formal
switches when the narrative is opened up to allow an insertion.
The fulfilling of the precise prophesy of the sword's breaking, which motivates
four of the seven additions to the Perceval, is the most specific ‘inviting gap’ I have
come across in the texts consulted. In the prose Lancelot and in the Lancelot
Compilation the invitations are a little less particular. Usually they are related to the
quests that two or more knights undertake. In the ‘Charrette’ section of the prose
Lancelot, Gawain's attempts to cross the underwater bridge are not described, but at
different points in the story the outline of the adventure is given. In an addition to
three manuscripts this outline is filled in with a detailed description of Gawain's
failure.20 In these manuscripts, the narrative of Lancelot's deeds is neatly opened at
the end of the day's work: Lancelot is on his way to his lodgings, when by means of
a regular ‘formal switch’ the attention shifts to Gawain. Later on, a similar formula
takes the narrative back to Lancelot arriving at his ostel.21
The inviting gap with regard to the participants in the quest for the insane Lancelot
in the final part of the ‘Préparation à la Queste’ is similar to that in the ‘Charrette’:
the fact that Bohort, Lionel and Hector after Lancelot's disappearance immediately
leave the court to search for him and are soon followed by Gawain and thirty-one
other knights calls for a description of their adventures.22

19
20
21

22

Fisher King's page and told him she knew (!) he was coming to collect the pieces of the
sword.
Cf. Perceval, ed. Busby (see n. 6), pp. 412-415 and ll. 3994-3997; pp. 418 and ll. 8361-8371.
S, vol. IV, pp. 182-195. Cf. also Le roman en prose de Lancelot du Lac. Le conte de la
Charrette édité par G. Hutchings. Paris, 1938 (repr. Genève, 1974), pp. 122-131.
It is important to note here that both switches are added by the scribe. The original narrative
shows no break or formal switch here, it just says that Lancelot went to his ostel. Similar
moments of relative rest (or uneventful journeys, captivities etc.) may be called ‘durative’.
The scribe of the ‘Charrette’ addition has realized that since no special events will be taking
place for some time, it is possible to let the narrative thread rest and present a parallel one,
his own story of Gauvain. Cf. Frank Brandsma, ‘The Suggestion of Simultaneity in Chrétien
de Troyes' Yvain, in the Chanson de Roland, and in the “Préparation à la Queste” section of
the Lancelot en prose’, in: Arthurian Literature XIII (1994), pp. 133-144. In his account of
Gauvain's efforts, the scribe repeatedly refers to the parallel Lancelot thread, cf. S, vol. IV,
p. 188, ll. 26-42, p. 189, ll. 20-24. The compiler of the Lancelot Compilation has sytematically
opened up the narrative of the texts he adapted at such ‘durative’ points, cf. Brandsma (see
n. 13), pp. 175-177, 190-194.
Cf. S, vol. V, p. 383 and the appendix on pp. 413-474, where Sommer gives the text of the
manuscript London, British Museum, Harley 6342.
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Whereas the original text does not give these adventures, an extended version in
seven manuscripts shows that a scribe has taken up the glove. He inserted a regular
quest structure, featuring Bohort, Lionel, Hestor and Gawain and mentioning many
of the other participants. It is surprising to see how many thematic ‘loose ends’ (such
as failed promises to return to a damsel) from all over the Lancelot the scribe has
been able to pick up and work into his addition, making it for Bohort especially a
painful trip down Memory Lane.23 In this case, like in the three Perceval additions,
a ‘brevitas’-formula gave the scribe the green light to transform the original switch
to the adventures of Agloval into the start of the quest by Gawain and his companions.
The new quest shows the well-known pattern of a short trip together followed by a
dispersion of the knights at a crossroads. After that, the usual formal switches structure
the interlaced quest according to the rules established in the original text. The final
switch of the insertion smoothly returns to the ‘brevitas’-formula and to Agloval's
adventures.
In our eyes, the quests hold more than enough adventures and participants, yet the
scribes seem to have felt the need for even more. The same goes for the Middle Dutch
compiler, who, for instance, in his Moriaen-story added an extra Lancelot-adventure
to the quest for Moriaen's father.24 In his Perchevael, which only gives the Gawain
episodes from Chrétien's text and from the First Continuation, the compiler has filled
out Gawain's journey to the judicial duel with Ginganbrisiel with a quest structure
similar to that in the ‘Préparation’ and including, for instance, a ‘crossroads’-scene.25
At a point corresponding to the beginning of the First continuation, when Gawain
has left the court in anger, he inserted a complete Gawain quest with twenty-four
participants, which again strongly resembles the ‘Préparation’ insertion.26 In his
opening of the narrative and in the internal interlace structure of the added quests,
the compiler follows the same lines as the scribes of the additions to the prose
Lancelot, especially with regard to the application of the formal switches. Writing
in verse and inserting new episodes in a verse romance, he used the insertion
techniques that we find in the additions to the French prose text.

23

24
25

26

Sommer meticulously takes note of all the references to earlier parts of the text. It is interesting
to signal here that even the addition leaves a ‘gap’: one of the things Bohort sets out to do
is revenge his niece, whom Guerrehet raped and who took the veil just to escape the villain
(cf. S, vol. V, pp. 29-33), but even in the inserted episode it never comes to that.
Cf. Besamusca (see n. 14).
Ed. Jonckbloet (see n. 6), Book III, ll. 37584-39410; the insertion opens up the Chrétien
narrative at l. 5656 (ed. Busby [see n. 6]). The Gauvain adventure from the original text is
encapsulated in the insertion: ll. 38233-38680 (cf. ed. Busby, ll. 5656-6216).
Ed. Jonckbloet (see n. 6), ll. 40786-41842, the text describes the adventures of seven of the
participants. A Gauvain episode from the (Middle Dutch translation of the) first Perceval
continuation (cf. The continuations of the Old French Perceval of Chrétien de Troyes. Vol.
I. The first continuation, reedaction of MSS T V D edited by W. Roach. Philapdelphia, 1949,
ll. 1194-1509) has been taken into the insertion: ll. 41421-41660. The double insertion in
the London, College of Arms, Arundel manuscript (see n. 18) gives a parallel for the
interweaving of original story and addition: one could say that the original ll. 3927-3994 are
incapsulated between the two insertions.
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In the first phase of the making of the compilation, the compiler seems to have taken
the ‘inviting gap’ in the quest for the insane Lancelot even further than the French
scribe. Codicological evidence indicates that he inserted his Perchevael in the
framework of this quest. In this first set-up the adventures of the young Perceval,
only just brought to court by his brother Agloval and already participating in the
Lancelot quest, are followed by the Gawain adventures in the Perchevael and
amplified with extra quests which feature Perceval himself in a very positive role.
At the end of Gawain's adventures the compiler returned by means of a formal switch
to the episode of Lancelot's recovery - and thus to copying the
‘Préparation’-translation. Unfortunately, only the first page of his version of this
episode has come down to us. The manuscript does show that the complex insertion
of the Perchevael into the existing interlace structure was eventually abandoned by
the compiler in favour of a more regular construction in which the healing of
Lancelot's madness completely preceded this text. The loss of the folios containing
the end of the ‘Préparation’-translation makes it impossible to reconstruct the
compiler's final version here.
The consistent way in which the six other texts were inserted shows that the
compiler applied the formal switches not only to insert episodes, but also on a larger
scale to insert and fit together his adaptations of complete texts. Transforming the
concluding reunion at Arthur's court of one romance and the beginning at Arthur's
court of another into one extensive formal switch, he bridged the gaps between the
inserted texts and between the extra romances and the Queeste and Arturs doet. Thus
the formal switches as ‘signaux cycliques’ merge the texts into the general narrative
framework. In this large operation, however, it is hard to see the specific ‘inviting
gap’ that was so clearly visible in the additions to the French text, in the compiler's
insertions in the Moriaen and Perchevael, and in his first attempt to insert his
home-made Perchevael. It seems that near the top of the scribal acts-scale other
motives come into play, while the same formal switchmethod still functions. This
calls for further research. For now I will only suggest that perhaps the problems
posed by the first Perchevael insertion made the compiler settle for a less intricate
and technically easier way of insertion.
Accepting the invitation of Wolfgang Iser's ‘gap’ theory and of the appendices to
the new Perceval edition, I hope to have demonstrated that the modern concept of
the ‘inviting gap’ may contribute to a better understanding of the additions to the
Perceval, the prose Lancelot and - in its first phase - the Lancelot Compilation, and
that rhetorical devices like the ‘brevitas’-formula and especially the formal switch
are important signals for and instruments of the amplifying scribes. For the medieval
scribes and compilers, and in a way also for us medievalists reading each other's
articles and adding our own writings to the vast stream of scholarship, in the end it
all seems to come down to the irresistible lure of ‘gloser la lettre’...
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Samenvatting
In dit artikel wordt gepoogd het inzicht in de genese van de Lancelotcompilatie te
vergroten door te kijken naar het invoegen van episodes in andere teksten, met name
Chrétien de Troyes' Perceval en de Lancelot en prose. Aan de hand van Wolfgang
Iser's concept van de ‘Open plek’ wordt verondersteld dat de kopiistentoevoegingen
uitgelokt werden door ‘gaten’ in de oorspronkelijke tekst. De invoeging van teksten
en tekstgedeelten in de Lancelotcompilatie blijkt qua aanleiding en qua
invoegingsmethode vergelijkbaar met de invoegingen in de onderzochte Oudfranse
teksten.
Address of the author:
Universiteit Utrecht
Vakgroep Literatuurwetenschap
Muntstraat 4
NL-3512 EV Utrecht
e-mail: Frank.Brandsma@let.ruu.nl
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Boendales ‘Boec van der wraken’: datering en ontstaansgeschiedenis
W. van Anrooij
1 Inleiding
In de Griffioen-reeks van Em.Querido's Uitgeverij B.V. is in oktober 1994 (naast
enkele andere titels) een vertaling in hedendaags Nederlands verschenen van het
Boec van der wraken van Jan van Boendale.1 Het werk maakt deel uit van een reeks
Antwerpse teksten die worden gerekend tot wat in het onderzoek wordt aangeduid
als de ‘Antwerpse School’. De indeling van de tekst waarvoor gekozen werd, is niet
conform de editie die F.-A. Snellaert verzorgde in 1869.2 Begin en midden bleven
ongewijzigd: zowel de proloog (die van mij het opschrift meekreeg dat op f.48ra van
Oxford, Bodleian Library, Ms. Marshall 29 staat) als bk. I en II werden zonder
verandering overgenomen. Snellaerts bk. III werd echter opgesplitst in:
(1) een bk. III dat de kapittels 1 t/m 12 bevat,
(2) een vervolg van bk. III (kap. 13 t/m 17) dat feitelijk tot een tweede versie van
het Boec van der wraken behoort,
(3) en los van bk. III een epiloog bij de tweede versie.
Deze van de editie afwijkende indeling ligt overigens in het verlengde van een
suggestie van J.J. Mak, die bk. III, kap. 13 t/m 17 in 1958 als een latere toevoeging
karakteriseerde.3 In navolging van Prims hield Mak echter rekening met een
geleidelijke uitbreiding van het werk.4 Kap. 13 zou in 1349 zijn toegevoegd, kap.
14-16 in 1351 en kap. 17 in 1352. Hij vertelde er overigens niet bij, hoe men zich
deze gang van zaken in de praktijk moest voorstellen. Ontstonden er in 1349, 1351
en 1352 steeds nieuwe versies van het Boec van der wraken of hield Boendale de
tekst tot 1352 in portefeuille? Hoe dit ook zij: op voorhand mag duidelijk zijn dat
het standpunt dat men inneemt in deze kwestie bepalend is voor de macro-presentatie
van de tekst. Een nadere verantwoording van de door mij in de vertaling aangebrachte
indeling lijkt derhalve alleszins gewenst.

1
2

3
4

Boek van de wraak Gods. Vertaling W. van Anrooij. Amsterdam 1994.
F.-A. Snellaert (ed.), Nederlandsche gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boendale,
Hein van Aken en anderen. Brussel 1869, p. 287-488. Hier zij opgemerkt dat Boendale zijn
werk heeft onderverdeeld in drie boeken, die elk zijn opgesplitst in kapittels (in de
editie-Snellaert: bk. I, kap. 1-22, bk. II, kap. 1-14 en bk. III, kap. 1-17). In het vervolg verwijs
en citeer ik steeds naar de editie-Snellaert (onder stilzwijgende oplossing van afkortingen
en normalisering van andere kleinigheden).
J.J. Mak, ‘Het “Boec vander wraken”’, in: Leuvense bijdragen 47 (1958), p. 13-14.
Vgl. F. Prims, Geschiedenis van Antwerpen. Dl. 4/2. Antwerpen 1933, p. 231-234.
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2 Datering (I)
In het Boec van der wraken komen talrijke passages voor die een terminus post quem
opleveren. Drie daarvan bevatten, bij nader toezien, een directe aanwijzing voor de
datering van de tekst.
Bk. I, kap. 8 bevat onverhulde kritiek op de weigering van paus Clemens VI om
de ban tegen Lodewijk van Beieren op te heffen, waarom de keizer in 1346 voor de
zoveelste keer had gevraagd. De weigering van de paus vond plaats op 13 april 1346.5
Dit kapittel (en alles wat erop volgt) moet dus na deze datum zijn ontstaan.
In bk. II, kap. 7 is sprake van een strijd van Engelbert van der Mark, bisschop van
Luik, tegen zijn onderdanen, die plaatsvond op 19 juli 1346.6 Dirk IV van Valkenburg
vond bij die gelegenheid de dood (vs. 571), evenals een flink deel van zijn gevolg
(vs. 572).7 Boendale zegt er expliciet bij dat hij te Antwerpen aan het schrijven was
toen het gerucht hem ter ore kwam (vs. 564-566) en dat hij zich direct realiseerde
dat deze gebeurtenis in zijn werk vermeld diende te worden (vs. 584-585). Omstreeks
19 juli 1346 was het Boec van der wraken dus gevorderd tot bk. II, kap. 7.
Zowel Snellaert als Te Winkel dateren de slag bij Vottem (in de buurt van Luik)
- want daar gaat het hier om - op 19 juli 1345, een jaar te vroeg.8 Uitgaande van de
correcte datering is de verwijzing in bk. I, kap. 11 naar de dood van graaf Willem IV
van Holland (†26 september 1345) in chronologisch opzicht nu beter te begrijpen.9
Hetzelfde geldt voor de hiervoor genoemde verwijzing naar de confrontatie tussen
Lodewijk van Beieren en Clemens VI (bk. I, kap. 8).
5

6
7
8
9

De paus sprak bij deze gelegenheid de grote banvloek over de keizer uit. Vgl. Allgemeine
deutsche Biographie. Dl. 19. Leipzig 1884, p. 457-476, m.n. p. 473 en F. von Weech, ‘Kaiser
Ludwig der Bayer und Papst Clemens VI.’, in: Historische Zeitschrift 12 (1864), p. 315-346,
m.n. p. 342. J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Dl. 2.
Haarlem 1922, p. 21 denkt aan een eerdere confrontatie tussen Lodewijk van Beieren en de
paus, toen nog Benedictus XII (reg. 1334-1342), omstreeks 1338. Hij geeft hiervoor echter
geen speciale reden op.
H.M. Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Zutphen 1982, p. 40.
Zie ook de verwijzing in de volgende noot.
J.M. van de Venne, Geschiedenis van het kasteel van Valkenburg, zijn heren en hun
drossaarden. Valkenburg 1951, p. 104.
Snellaert (zie n. 2), p. 735, hierin nagevolgd door Te Winkel (zie n. 5), p. 21.
Dat het hier inderdaad om graaf Willem IV van Holland gaat, verdient wellicht een nadere
toelichting. Het gaat om de graaf van Holland die bekend stond als dander Willem (vs. 871).
Als in het vervolg wordt vermeld dat hij noch jonc was van daghen (vs. 872) en dat hij vanden
Vriesen wart verslaghen (vs. 873), is men in eerste instantie geneigd aan graaf Willem II van
Holland te denken, voor wie dit allemaal zou kloppen: Willem II sneuvelde op 28 januari
1256 bij Hoogwoud tegen de West-Friezen, op ongeveer 29-jarige leeftijd (A.W.E. Dek,
Genealogie der graven van Holland. 4e, verb. dr. Zaltbommel 1969, p. 16). Boendale noemt
in dit kapittel tal van eigentijdse en bijna-eigentijdse landsheren die door een goddelijke straf
zijn getroffen. In vs. 880-889 verontschuldigt hij zich er dan ook voor dat hij de zedelijke
tekortkomingen van deze heren zo expliciet aan de orde stelt. Overziende de landsheren die
worden genoemd, zou Willem II van Holland in chronologisch opzicht nogal uit de toon
vallen. Het vervolg van de tekst geeft echter definitief uitsluitsel. Willem, dese grote here
(vs. 890), vervolgt Boendale de tekst, om onder meer stil te staan, in vs. 898-903, bij de
belegering door genoemde Willem van Utrecht (1345). Hieruit blijkt zonneklaar dat met
dander Willem Willem IV van Holland wordt bedoeld (die hier blijkbaar als graaf van
Henegouwen Willem II wordt genoemd), die ongeveer 28 jaar was toen hij sneuvelde in de
strijd tegen de Friezen (Dek (zie hierboven), p. 41).
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waarin wordt verwezen naar een slag die geïdentificeerd kan worden met de beroemde
slag bij Crécy, die plaatsvond op 26 augustus 1346.10 Crécy wordt echter niet letterlijk
genoemd:
Dit ghesciede, gheloves mi,
Niet verre van Annous in Brij.
(vs. 1164-1165)

Verscheidene onderzoekers hebben in de merkwaardige plaatsaanduiding een
argument gezien om een vraagteken te plaatsen bij de betrouwbaarheid van Boendale.
Volgens Mak was het de ‘enige vreemdigheid’ die nog tégen Boendales auteurschap
van het Boec van der wraken pleitte.11 W.H. Beuken suggereerde echter al in 1927
dat het om een kopiistenfout ging. We kennen het Boec van der wraken immers
alleen aan de hand van een later afschrift. Vervolgens stelde Beuken onder verwijzing
naar Froissart voor ‘Amiens in Bry (Broye)’ (Griffioen-vertaling: ‘Amiens, in de
landstreek Bray’) te lezen.12 De suggestie van Beuken snijdt inderdaad hout: in de
Brabantsche yeesten is weliswaar sprake van ‘Cressy’, zoals Mak al opmerkte, maar
kort tevoren ook van ‘Amiens’.13 Omstreeks 26 augustus 1346 was Boendale dus
gevorderd tot bk. II, kap. 14.
In een schema samengevat:
bk. I, kap. 8:

na 13 april 1346

bk. II, kap. 7:

kort na 19 juli 1346

bk. II, kap. 14:

kort na 26 augustus 1346

Ook in bk. III, kap. 13, 14 en 17 komen nog aanwijzingen voor die traditioneel
worden gebruikt bij de datering van het Boec van der wraken. Hoewel de passages
op zich relevant zijn en verderop nog ter sprake zullen komen, is er juist met het oog
op de dateringskwestie een andere aanwijzing die om de aandacht vraagt. Op dit punt
aangekomen, dienen we namelijk allereerst aandacht te hebben voor een andere tekst
van Boendale: de Brabantsche yeesten.

3 Het Affligemse handschrift van de ‘Brabantsche yeesten’
10

11
12

13

Zoals uit het voorgaande blijkt, verschil ik dus van mening met J. van Gerven, ‘Jan van
Boendale’, in: Nationaal biografisch woordenboek. Dl. 8. Brussel 1979, kol. 56, die de slag
bij Crécy het ‘chronologisch vroegst te dateren feit’ in het Boec van der wraken noemt.
Mak (zie n. 3), p. 27.
W.H. Beuken, ‘Aantekeningen bij enige Middelnederlandse leerdichten’, in: Tijdschrift voor
Nederlandsche taal- en letterkunde 46 (1927), p. 179. ‘Annous’ is goed te verklaren als een
verlezing van ‘Amiens’.
J.F. Willems (ed.), De ‘Brabantsche yeesten’, of ‘Rijmkronijk van Braband’. Dl. I. Brussel
1839, bk. V, resp. vs. 4584 en 4554. Vgl. Mak (zie n. 3), p. 27. Hierbij mag niet worden
vergeten dat het nieuws in het Boec van der wraken kort na de slag werd geboekstaafd en
dat de berichtgeving misschien nog niet zo eenduidig was uitgekristalliseerd in de richting
van Crécy (de versie van de Brabantsche yeesten waarin Crécy wordt genoemd, dateert van
ongeveer een jaar later, zie hierna).
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R. Stein heeft aannemelijk gemaakt dat de Brabantsche yeesten een meerfasige
ontstaansgeschiedenis heeft, of eigenlijk, dat er meer dan twee fasen dienen te wor-
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den onderscheiden.14 De tekst werd oorspronkelijk geschreven in opdracht van de
Antwerpse schepen Willem Bornecolve en voltooid ca. 1316. In 1318 kwam een
tweede versie tot stand, bijgewerkt tot in de eigen tijd. Na de Korte kroniek van
Brabant (1322; een tweede versie ontstond in 1332/33) - een genealogisch kroniekje
van de hertogen van Brabant, dat te beschouwen is als een kort uittreksel van de
Brabantse yeesten - ontstonden in ca. 1324, ca. 1335 en ca. 1347 opnieuw
gecontinueerde versies van laatstgenoemde tekst.15 Afgezien van de vijf genoemde
versies houdt Stein nog de mogelijkheid open voor een versie omstreeks 1330.16
Er is evenwel nog een zesde door Boendale verzorgde versie aan te wijzen van de
Brabantsche yeesten. Deze is overgeleverd in (deel twee van) het zgn. Affligemse
handschrift (Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, IV 685), waarin de tekst
doorloopt na 1347. Kap. 64-70 van het Affligemse handschrift (p. 106-119, het
handschrift is gepagineerd) bevatten een vervolg over de periode 1348-1351, waarin
onder meer uitgebreid wordt stilgestaan bij de Zwarte Dood, die Europa in die jaren
teisterde.17
Van dit vervolg is, opvallend genoeg, geen spoor te bekennen in de andere
handschriften waarin de Brabantsche yeesten is overgeleverd. Petrus de Thimo en
Emond de Dynter, die beiden zo'n centrale rol speelden bij de herleving van de
Brabantse historiografie in de eerste helft van de vijftiende eeuw, waren van het
bestaan van dit vervolg kennelijk niet op de hoogte.18 Deze omstandigheid en het feit
dat de betreffende gedeelten in het Affligemse handschrift nooit afzonderlijk zijn
uitgegeven, zijn er de vermoedelijke oorzaak van dat de zesde versie van de
Brabantsche yeesten zo lang onopgemerkt kon blijven.19

14

15

16
17

18

19

R. Stein, ‘Wanneer schreef Jan van Boendale zijn “Brabantsche yeesten”?’, in: Tijdschrift
voor Nederlandse taal- en letterkunde 106 (1990), p. 262-280. J.G. Heymans (ed.), Van den
derden Eduwaert, coninc van Ingelant hoe hij van over die zee is comen in meyningen
Vrancrijc te winnen ende hoe hij Doernic belach. Uitgeg. met een inleiding over de Brabantse
historiografie tussen ca. 1270 en ca. 1350. Nijmegen 1983, Tekst en tijd 10, vooral p. 59-74,
volgt de traditie waar hij twee fasen onderscheidt in de totstandkoming van de Brabantsche
yeesten: een eerste versie ca. 1316 en een vervolg in 1347, misschien 1350. Heymans betoogt
dat het vervolg niet van dezelfde auteur lijkt te zijn als de eerste versie. De bevindingen van
Stein lijken deze opvatting echter niet te ondersteunen, maar eerder enigszins te relativeren.
Te Winkel (zie n. 5), p. 7 dateert de vijfde versie op ca. 1347. Van Gerven (zie n. 10), kol.
54 gaat uit van een ontstaan tussen 1349 en 1365. Heymans (zie n. 14) spreekt van 1347,
maar houdt ook 1350 open als mogelijke datering, overigens zonder erbij te zeggen waarom.
Stein (zie n. 14), p. 274 dateert een jaar later dan Te Winkel (ca. 1348), maar geeft daarvoor
geen nieuwe argumenten (zie overigens ook p. 277, n. 6). Ik houd me vooralsnog aan de
datering van Te Winkel.
Stein (zie n. 14), p. 272-273.
Vijf jaar aanwinsten 1969-1973. Tentoonstelling georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek
Albert I van 18 januari tot 1 maart 1975. Brussel 1975, nr. 26 geeft belangwekkende
informatie omtrent het Affligemse handschrift. Dat Affligem, kap. 64 en 65 de pest in Brussel
tot onderwerp hebben, is echter onjuist.
Zo valt af te leiden uit R. Stein, Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse
kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Leuven 1994, Miscellanea Neerlandica
10.
Willems (de editeur van de Brabantsche yeesten) kende het handschrift overigens wel!

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 2

4 Datering (II)
Bij nader toezien blijkt het slot van het Boec van der wraken, afgezien van enkele
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ondergeschikte details, bijna woordelijk terug te gaan op deze zesde versie van de
Brabantsche yeesten:
Affligem

Boec van der wraken

kap. 64

bk. III, kap. 14, vs. 1675-1756

kap. 65

bk. III, kap. 14, vs. 1873-1954 (vs.
1923-1926 niet in Affligem)

kap. 66

bk. III, kap. 15, vs. 1955-2048

kap. 67

bk. III, kap. 15, vs. 2049-2172 (vs.
2169-2170 niet in Affligem)

kap. 68

bk. III, kap. 16 (geheel)

kap. 69

bk. III, kap. 17, vs. 2225-2272 (vs.
2265-2268 niet in Affligem)

kap. 70

bk. III, kap. 17, vs. 2273-2490 (vs.
2355-2356 en vs. 2475-2476 niet in
Affligem; het Affligemse handschrift
bevat na Boec van der wraken, vs. 2443
twee extra verzen)

In dit verband is het dus allerminst toevallig dat de slotkapittels van het Boec van
der wraken overwegend historisch van aard zijn, integendeel: Boendale heeft daar
bewust voor gekozen.20
De nieuwe versie van de Brabantsche yeesten bevat een gegeven dat een terminus
post quem oplevert met het oog op de voltooiing. Kap. 69 (alsook de overeenkomstige
passage in het Boec van der wraken) bevat de inmiddels bekende verwijzing naar
Antwerpen, gevolgd door de opmerking dat het bericht van de slag bij Zwartewaal
in Zeeland (5 juli 1351) de Scheldestad bereikte.21 Hieruit volgt dus dat Boendale de
zesde versie van de Brabantsche yeesten afrondde na 5 juli 1351 en de
Affligem-kapittels 64 t/m 70 zullen dus ook pas na die datum (maar naar valt aan te
nemen nog wel in 1351, zie ook hierna) in het Boec van der wraken zijn

20

21

Zoals al blijkt uit het voorgaande ga ik er met Mak (zie n. 3) vanuit dat Jan van Boendale de
auteur is van het Boec van der wraken. De nauwe samenhang tussen de zesde versie van de
Brabantsche yeesten en de tweede versie van het Boec van der wraken vormt een nieuwe
aanwijzing voor deze opvatting. Hier zij tevens gewezen op de verandering door een
veertiende-eeuwse kopiist van het kapittelopschrift van bk. I, kap. 5 (Vanden paeus ende
vanden keyser), waar hij van maakt: Hoe een groot clerc [!] scrijft van den keyserike (Snellaert
(zie n. 2), p. 714). Zie voor de datering van het betreffende fragment (Den Haag, Koninklijke
Bibliotheek, 131 D 2) E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek. Dl. 10,
p. 381, nr. 934, sub 12.
Hoewel het Oxfordse handschrift op deze plaats 1352 noemt, leidt het geen twijfel dat in de
oorspronkelijke versie (die in dit opzicht dus wordt gerepresenteerd door het Affligemse
handschrift) 1351 heeft gestaan. Uit archivalisch bronnenmateriaal is bekend dat het nieuws
direct na de slag bekend werd gemaakt in tal van steden, waaronder Antwerpen (Brokken
(zie n. 6), p. 81).
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overgenomen.22 Deze datering, in combinatie met de eerdere gegevens die richting
1346 wezen, leidt tot het inzicht dat het Boec van der wraken zoals het thans voor
ons ligt een tweede versie representeert. Een tweede versie bovendien, die niet tot
stand kwam door geleidelijke uitbreidingen (het standpunt van Prims en Mak), maar
in één keer, met als uitgangspunt twee al bestaande werken van eigen hand.
Op één plaats, te weten tussen Affligem, kap. 64 en kap. 65, breidt Boendale zijn
voorbeeldtekst substantieel uit. De kapittels 64 en 65 zowel als de toevoeging hebben
betrekking op de grote pestplaag. De toevoeging betreft een verhaal dat

22

De opvatting van Snellaert (zie n. 2), p. 742 en (in diens voetspoor) Te Winkel (zie n. 5), p.
21, n. 9, dat uit bk. III, kap. 14, vs. 1877 volgt dat paus Clemens VI op het moment van
schrijven reeds is overleden (†6 december 1352), komt me niet dwingend voor. Het gaat in
elk geval te ver om te stellen dat in deze versregel het overlijden van de paus wordt vermeld
(vgl. Van Gerven (zie n. 10), kol. 56).

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 2

45
Boendale blijkbaar zopas ter ore was gekomen. Uit de mond van [...] een goet man,
/ Daer trouwe ende ere lach an (bk. III, kap. 14, vs. 1757-1758) tekent hij een
ongewoon zeeavontuur op (vs. 1757-1872). Twintig schepelingen op een Briels
schip, dat van Engeland naar Zeeland oversteekt, ontmoeten onderweg de Dood, die
te paard de zee oversteekt om namens God in Engeland zijn vernietigende werk te
gaan verrichten. In het ingevoegde verhaal komt twee keer een verwijzing voor naar
de val van Akko (1291), waarbij beide keren wordt geëxpliciteerd dat dat veertig
jaar geleden is (vs. 1793 en vs. 1833). Hoewel het er twee keer staat, zal het duidelijk
zijn dat deze verwijzing niet kan kloppen. Snellaert heeft dat in zijn editie ook al
gezien en hij stelt voor om in plaats van ‘XL’, ‘LX’ te lezen.23 Zijn voorstel tot
emendatie lijkt alleszins aannemelijk, maar de nieuwe lezing zou er dan dus op wijzen
dat Boendale direct in 1351 (=1291+60) aan de tweede versie van het Boec van der
wraken begon.24
Afgezien van de toevoeging tussen kap. 64 en kap. 65 (en afgezien van de
detaillistische verschillen in het schema) lopen de Brabantsche yeesten en het Boec
van der wraken gelijkop en eindigen op identieke wijze met de mededeling: ‘Amen’
seghet allegader. Amen (bk. III, kap. 17, vs. 2490) (met in het Affligemse handschrift
nog een derde ‘amen’, namens de kopiist, op p. 119).
Het met Affligem, kap. 70 corresponderende slot in het Boec van der wraken (een
‘realistische’ beschrijving van de vergankelijkheid van het aardse leven en het
vooruitzicht op hemel of hel) verdient aparte aandacht. Zoals al door eerdere
onderzoekers is opgemerkt, vormt dit kapittel tevens de afsluiting van Boendales
Jans teesteye.25 Met hetzelfde slot in het Affligemse handschrift van de Brabantsche
yeesten en het Boec van der wraken mogen we zo langzamerhand dus met recht van
een typisch Boendale-slot spreken. Een aardig detail in dit verband is dat de versies
in Jans teesteye en Brabantsche yeesten (in afwijking van het Boec van der wraken)
een min of meer gelijkluidend kapittelopschrift hebben:
Wat die mensche es, ende vander bitterheyt der hellen, ende vander zuetecheyt des hemelrijcs.
(Jans teesteye)
Wat die mensche es, ende vander bitterheit der hellen, ende vander soetheit des hemelrijcx.
(Affligemse handschrift)
Van enen stride die in Zeeland gheviel, ende wat die mensche es ende wat hi werden sal.
(Boec van der wraken)

23
24

25

Te Winkel (zie n. 5), p. 21, n. 8 stelt voor i.p.v. ‘XL’, ‘IL’ te lezen, zodat de optelling
(1291+49) uitkomt op 1340. Wat hij hiermee bedoelt, is mij niet duidelijk.
De pestplaag wordt in dit kapittel voorgesteld als straf voor het feit dat nog niemand in
Europa (de koning van Frankrijk voorop) het initiatief heeft genomen om het verlies van
Akko door middel van een grote kruistocht te gaan wreken. De val van Akko hield Boendale
al eerder bezig: werkend aan de eerste versie van het Boec van der wraken verbond hij het
visioen van Pseudo-Johannes van Parma expliciet met deze historische gebeurtenis (vgl. bk.
III, kap. 9; zie tevens de bijbehorende aantekening bij de in n. 1 genoemde vertaling). Ten
slotte dient te worden opgemerkt dat de pest Engeland in werkelijkheid niet in 1351, maar
in 1348 bereikte (vgl. P. Ziegler, The Black Death. Repr. New York [enz.] [z.j.], p. 117-136).
Snellaert (zie n. 2), p. 268-275, kap. 43.
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De versies in de Brabantsche yeesten en het Boec van der wraken stemmen (in
afwijking van Jans teesteye) met elkaar overeen aan het slot:
Des onne ons ende gheve sijn volleest
Die Vader, die Sone, die Heilighe Gheest.
(Jans teesteye)
Des onne ons die hemelsche Vader,
‘Amen’ segget alle gader.
(Affligemse handschrift)
Des onne ons die hemelsche Vader,
‘Amen’ seghet allegader.26
(Boec van der wraken)

Het gedeelte waarmee Jans teesteye, de Brabantsche yeesten en het Boec van der
wraken afsluiten, heeft ook als aparte tekst furore gemaakt: in het handschrift-Van
Hulthem (Brussel, ca. 1399-1410) komt de tekst voor onder nr. 14 (Een edel exsempel
ghemaect op den mensche), als afzonderlijke sproke.27

5 Het ‘Boec van der wraken’: waar begint de tweede versie?
Uit de gegevens zoals ze hierboven zijn weergegeven zou de indruk kunnen ontstaan
dat de tweede versie van het Boec van der wraken begon met bk. III, kap. 14. Er zijn
echter verscheidene aanwijzingen dat ook het direct voorafgaande kap. 13 ertoe
behoorde.
Bk. III, kap. 11 (Vander goedertierenheyt Gods ende dat die mensche hem selven
kennen sal) en (vooral) kap. 12 (Van X poenten daer men Gods gracie mede
vercrighen mach [...]) sluiten inhoudelijk nauw aan op de proloog van de tekst en
vormen een passende afronding van het gehele voorgaande gedeelte.28
Naar ik aanneem vormde het huidige slot van het Boec van der wraken (de
hierboven ter sprake gebrachte ‘realistische’ beschrijving van de vergankelijkheid
van

26
27

28

In de editie staat na ‘Vader’ geen komma maar een uitroepteken, en na ‘allegader.’ ‘Amen.’
Ik heb het citaat aangepast met het oog op de vergelijking.
De Hulthem-versie is toegankelijk in N. de Pauw (ed.), Middelnederlandsche gedichten en
fragmenten. Dl. 1. Gent 1893-1897, p. 80-86 (de slotverzen sluiten aan bij het Affligemse
handschrift en het Boec van der wraken). J. Verdam, ‘Nieuwe Middelnederlandsche
fragmenten’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 21 (1902), p. 31 wijst nog
op een fragment van 100 verzen in Schwerin. Feitelijk kan het hier gaan om een fragment
van Jans teesteye, van de zesde versie van de Brabantsche yeesten, van de tweede versie van
het Boec van der wraken of van de afzonderlijke sproke. Het fragment is niet beschreven
door De Vreese (vgl. Leiden, Universiteitsbibliotheek, Bibliotheca Neerlandica Manuscripta,
2e keus). De varianten in de verschillende versies maken een nauwkeurige vergelijking
wenselijk. Zo komen, om een intrigerend voorbeeld te geven, de Hulthem-verzen 170-171
wél voor in het Affligemse handschrift, maar niet in Jans teesteye en het Boec van der wraken!
Vgl. de beginregels Allen kerstenen menschen, / Die na Gods gratie wenschen en het centrale
belang van godsvrucht. Zie ook reeds Mak (zie n. 3), p. 13.
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het aardse leven en het vooruitzicht op hemel of hel, thans bk. III, kap. 17, vs.
2273-2490) in 1346 ook reeds het slot van de eerste versie. Het is juist in bk. III, kap.
12 dat er formuleringen voorkomen die een dergelijk slot lijken voor te bereiden: de
mens is onweert ghelijc den slike (vs. 1223) en wordt voorgesteld als vulen stinkende
slijc (vs. 1290) en vuyl slijc (vs. 1466). Toen Boendale in 1351 aan de tweede versie
begon, nam hij om te beginnen de eerste versie over tot en met bk. III, kap. 12 en liet
hij het (toenmalige) slot achterwege: dat volgde als slot immers ook in het Affligemse
handschrift.
Het bovenstaande lijkt erop te wijzen dat bk. III, kap. 13 dus niet meer tot de eerste
versie behoorde. Omgekeerd zijn er ook aanwijzingen die aannemelijk maken dat
kap. 13 tot de tweede versie mag worden gerekend. In het begin van dit kapittel
verwijst de auteur op de inmiddels bekende wijze naar zijn verblijfplaats Antwerpen.
Daarna vertelt hij dat hem het bericht bereikte van de slag bij Walef (21 juli 1347),
waarin hertog Jan III van Brabant en Reinoud III van Gelre (die op 1 juli 1347 in het
huwelijk was getreden met Maria, een dochter van Jan III) strijd leverden tegen 10.000
Luikenaars. Dan volgt een frase die we ook al eerder tegenkwamen:
Doen dachtic in minen moet doe
Dat desen boeke wel hoorde toe,
Want het heet dBoec van wraken.
(vs. 1643-1645)

Boendale legt ook uit waarom Jan III eigenlijk het initiatief had genomen tot de strijd:
de Luikenaars hadden daer te voren over IIII jare (vs. 1655) Dirk IV van Valkenburg
om het leven gebracht. Afgezien van Dirk IV hadden ze bovendien ook andere dappere
lieden van het leven beroofd, die hen niets hadden misdaan (vs. 1657-1659). De
Luikenaars bleken bovendien niet van zins zich aan hun landsheer te onderwerpen
(vs. 1660-1663).
Dirk IV van Valkenburg stierf iets meer dan een jaar voor de slag bij Walef, op 19
juli 1346 tijdens de slag bij Vottem (hiervoor al genoemd). Het viel Snellaert al op
dat de termijn van IIII jare niet kan kloppen.29 Hij stelde voor II jare te lezen (men
zou I jare verwachten, maar, zoals gezegd, dateerde Snellaert de slag bij Vottem een
jaar te vroeg).
Maar stel nu eens dat de aanduiding IIII jare wel klopt. Zónder emendatie kan de
betreffende versregel worden vertaald met ‘voordien, nu vier jaar geleden’ (vgl. de
Griffioen-vertaling). Omgerekend zou dat een datering impliceren van 1350, of 1351
(ervan uitgaand dat Boendale de paasstijl hanteerde). Zo'n late datering voor bk. III,
kap. 13 sluit in ieder geval aan bij het volgende gegeven.
Boendale beëindigde de vijfde versie van de Brabantsche yeesten (ca. 1347) met...
de slag bij Walef!30 Het hoofdstuk wordt onveranderd overgenomen in de zesde versie
van de Brabantsche yeesten (Affligemse handschrift, p. 103a-105a). Een ver-

29
30

Snellaert (zie n. 2), p. 736, overgenomen door Te Winkel (zie n. 5), p. 21.
De positie van kap. 59 en 60 in het Korsendonkse handschrift (het basishandschrift in de
editie-Willems) verdient nader onderzoek in het kader van de gefaseerde ontstaansgeschiedenis
van de Brabantsche yeesten.
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gelijking met het Boec van der wraken wijst echter uit dat er aldaar sprake is van
een geheel andere beschrijving. Ter nadere verantwoording van de strijd wordt in
het Boec van der wraken een aangepaste argumentatie gevolgd. Wordt de slag bij
Walef in de Brabantsche yeesten (nog) verantwoord door op te merken dat de
Luikenaars hun heer niet wilden erkennen, in het Boec van der wraken verschuift
dit argument naar het tweede plan. Dit keer wordt, zoals eerder opgemerkt, wraak
voor de dood van Dirk IV van Valkenburg en tal van andere edelen als voornaamste
reden opgegeven. En het initiatief tot de wraak wordt bij de hertog van Brabant
gelegd. Het kapittel in het Boec van der wraken wordt kortom geschreven met het
oog op hertog Jan III van Brabant en dat wijst in de richting van de tweede versie
van het Boec van der wraken (zie hierna).31
De uitspraak van de auteur dat hij bij het vernemen van het nieuws van de slag bij
Walef bij zichzelf dacht dat het goed in het Boec van der wraken zou passen (vgl.
het citaat hierboven), dient dan zo te worden begrepen dat hij het jammer vond dat
hij de slag niet meer kon verwerken omdat hij het boek kort tevoren had afgerond.32

6 Een volgordeprobleem
Zoals hiervoor werd betoogd was het in 1350, of in 1351 (bij gebruik van paasstijl)
vier jaar geleden dat de heer van Valkenburg was gesneuveld. Daaruit volgt dat
Boendale vóór pasen 1351 aan de tweede versie was begonnen. De rest van de tweede
versie werd pas na 5 juli 1351 overgeschreven. Dit lijkt erop te wijzen dat Boendale
aanvankelijk begon met de tweede versie van het Boec van der wraken (het afschrijven
van de eerste versie, vervolg met bk. III, kap. 13), dat hij daarna de voorrang gaf aan
de zesde versie van de Brabantsche yeesten, waarvan hij kap. 64 t/m 70 vervolgens
gebruikte ter afronding van het Boec van der wraken. Hoewel Boendale als klerk
natuurlijk gewend was de pen te hanteren, lijkt het zeer de vraag of hij het kopieerwerk
van zijn eigen teksten altijd zelf ter hand nam of dat hij ook wel de hulp inriep van
andere klerken.

7 Datering van de eerste versie van het ‘Boec van der wraken’
Over de datering van de eerste versie kan iets meer worden gezegd. Er zijn immers
enkele chronologische ankerpunten, die gecombineerd kunnen worden met de
tussenliggende aantallen verzen. Dit levert een indruk omtrent de snelheid waarmee
Boendale schreef. De uitkomst kan vervolgens zowel naar voren als naar achteren
worden geëxtrapoleerd. Tussen 19 juli 1346 (bk. II, kap. 7) en 26 augus-

31
32

Ook de proloog-achtige formulering God laet mi wel gheraken (bk. III, kap. 13, vs. 1646)
past binnen deze redenering.
Ook het gebruik van het woordje doe in vs. 1643 (zie het citaat hiervóór in de hoofdtekst)
lijkt me in dit verband niet zonder betekenis.
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tus van dat jaar (bk. II, kap. 14) verliepen 38 dagen, waarin 570 verzen werden
geschreven, dat is een gemiddelde van 15 verzen per dag. Vanaf bk. I, kap. 8 tot bk.
II, kap. 7 waren er maximaal 97 dagen verlopen. Daarin ontstonden 2043 verzen, wat
neerkomt op een gemiddelde van minstens 21 verzen per dag. Boendale dichtte dus
gemiddeld tussen de 100 en 150 verzen per week. Tegen de achtergrond van de
werkzaamheid van Lodewijc van Velthem (gemiddeld 440 verzen per week) en Jacob
van Maerlant (gemiddeld 550 verzen per week) ligt zijn productiviteit daarmee aan
de lage kant.33 Wie de cijfers van Boendale in genoemde periode als gemiddelde
hanteert, kan berekenen dat hij in het voorjaar van 1346 aan zijn boek zal zijn
begonnen (bk. I, kap. 1-7 telt 553 verzen).
Voor de resterende 1820 verzen (bk. II, kap. 14 t/m bk. III, kap. 12) zal hij, bij
gelijkblijvend tempo, ongeveer drie à vier maanden nodig hebben gehad (ook als bk.
III, kap. 17, vs. 2273-2490 wordt meegeteld), zodat het werk nog voor het eind van
het jaar gereed kan zijn geweest. Al met al lijkt een datering voor de eerste versie
van het Boec van der wraken in 1346 dus alleszins verdedigbaar.34
Het idee om in de keuze van de tegenkoning Karel IV (11 juli 1346) de aanleiding
tot het schrijven van de tekst te zien, lijkt op het eerste gezicht weliswaar aantrekkelijk,
maar is chronologisch gezien aan de krappe kant; bk. II, kap 7 kwam immers kort na
19 juli 1346 tot stand.35 Dan komt als externe stimulus wellicht veeleer de weigering
van paus Clemens VI in aanmerking om de excommunicatie van keizer Lodewijk
van Beieren op te heffen (13 april 1346). Boendale spreekt er in bk. I, kap. 8 in elk
geval schande van, en het zou de onderwerpskeuze van bk. I, kap. 4 (Hoe die prelaten
ende papen staen na der werelt goet), kap. 5 (Vanden paeus ende vanden keyser),
kap. 6 (Hoe des paeus macht ende des keysers macht niet ghesceden en selen sijn),
kap. 7 (Hoe God den keyser gheeert heeft) mede helpen verklaren. Als Boendale na
13 april 1346 aan de tekst begon, zou zijn gemiddelde productie op minstens 190
verzen per week liggen.

8 Publiek
Voor wie was het Boec van der wraken bedoeld? De tweede versie bevat na de
slotformule nog een toegift van 30 versregels, die in dit verband belangwekkende
informatie bevat. Het is zinvol om er iets langer bij stil te staan.

33

34

35

De cijfers voor Maerlant en Velthem ontleen ik aan F.P. van Oostrom, ‘Hoe snel dichtten
middeleeuwse dichters? Over de dynamiek van het literaire leven in de middeleeuwen’, in:
-, Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hun publiek. Amsterdam 1992,
Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen 6, p. 65-80.
Wie er toch vanuit wil gaan dat bk. III, kap. 13 kort na 21 juli 1347 moet worden gedateerd
(zie voor mijn bezwaren een eerder gedeelte van dit artikel) komt uit op een aanzienlijk
lagere dichtsnelheid. Tussen 26 augustus 1346 (bk. II, kap. 14) en 21 juli 1347 (bk. III, kap.
13) verliepen 329 dagen, waarin 1820 verzen zouden zijn geschreven, een gemiddelde van
5 à 6 verzen per dag.
P.C. van der Eerden, ‘Eschatology in the “Boec van der wraken”’, in: W. Verbeke, D. Verhelst
en A. Welkenhuysen (red.), The use and abuse of eschatology in the middle ages. Leuven
1988, Mediaevalia Lovaniensia, 1e serie, 15, p. 432.
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Om te beginnen merkt de auteur op dat hij al vaker gezegd heeft dat hij niet buiten
zijn werk kon, en dat hij altijd aan het lezen en schrijven was (bk. III, kap. 17, vs.
2491-2520). Dit is overigens een karakteristieke Boendale-formule, die ook voorkomt
in Der leken spiegel en Jans teesteye.36 Maar nu kan dat niet langer meer, omdat hij
voorziet dat hij spoedig zal sterven: zijn arbeit ende outheit (vs. 2499) hebben hem
ziek gemaakt.37 Toch dankt hij God voor de vele zegeningen die hem ten deel zijn
gevallen (vs. 2502-2503).
Even verderop zegt Boendale dat hij het boekje met veel moeite gemaakt heeft:
In eren eens goeds mans ende vermoghen
Van Brabant des hertoghen
Jans, dien ic altoos sculdich [=Jan III van Brabant]
Te dienen gheweest heb menichfuldich.
Dit boecsken wil ic hem laten,
Op dat hi hem te bat mach saten
Te comen ten ewighen rike hier boven,
Daer dinghele altoes Gode loven,
Daer wi moeten comen tsamen.
Nu seght allegader ‘amen’.
(vs. 2511-2520)

Met het boecsken doelt Boendale dus op de tweede versie van het Boec van der
wraken, meer precies: op het handschrift waarin deze tweede versie werd
opgeschreven. Hertog Jan III had voordien ook al eens een afschrift ontvangen van
Der leken spiegel.38 Uit de geciteerde passage blijkt op geen enkele wijze dat het om
36

37

38

Zie resp. M. de Vries (ed.), ‘Der leken spieghel’, leerdicht van den jare 1330, door Jan
Boendale, gezegd Jan de Clerc, schepenklerk te Antwerpen. Dl. I. Leiden 1844, p. 3, vs. 1-5
en Snellaert (zie n. 2), p. 139, vs. 64-68 (zie ook het vervolg van het citaat). Vgl. Prims (zie
n. 4), p. 231-232. Zie ook de proloog van de Sidrac (1318), die in het moderne onderzoek
niet aan Boendale wordt toegeschreven (J.F.J. van Tol (ed.), Het ‘Boek van Sidrac’ in de
Nederlanden. Amsterdam 1936, Diss., p. 5, vs. 122-124).
H. Haerynck, Jan Boendale, ook geheeten Jan de Clerc; zijn leven, zijne werken en zijn tijd.
Gent 1888, p. 40-52, heeft in dit verband terecht gewezen op een apocriefe traditie die wil
dat Jan de Clerck, secretaris van Antwerpen in 1351 stierf. Het bericht is echter met de
nodige problemen omgeven, zie W. de Vreese, ‘Boendale's sterfjaar’, in: Tijdschrift voor
Nederlandse taal- en letterkunde 13 (1894), p. 157-158, Te Winkel (zie n. 5), p. 5, n. 1 en
(vooral) Prims (zie n. 4), p. 235-243 (het citaat aldaar op p. 238). Dr. R. Stein (Leiden)
vestigde mijn aandacht op een nieuwe bewijsplaats van het bericht: Anno 1351 doen sterff
Jan de Clerck, secretaris van Antwerpen, die den Duijtschen doctrijnael maecte met noch
ander goede boecken (Brussel, Stadsarchief, 2951, p. 12-13). J.A. Goris, ‘Nieuwe elementen
voor de biographie van Jan van Boendale’, in: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke
Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde 1924, p. 151-161, m.n. p. 156-161, bespreekt
de hem bekende gegevens van ná 1351 (1358, 1365 en 1367), waarbij die van 1365 en 1367
overigens niet met elkaar zijn te rijmen. Van Gerven (zie n. 10), kol. 53 opteert voor 1365
als jaar van overlijden. De gegevens van ná 1351 lijken mij echter met een andere Jan van
Boendale in verband te moeten worden gebracht.
De Vries (zie n. 36). Dl. 3. Leiden 1848, p. 278, vs. 23-26 (onder aanpassing van de
interpunctie):
Here, desen boec ende dit werc
Soe gheeft u Jan, u arme clerc,
Uwer heerleker ghewelt nu;
Ontfanclijc moet hi sijn u.
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opdrachtswerk gaat van de zijde van de landsheer. Ging het om een persoonlijk
initiatief van de auteur of had het Antwerpse stadsbestuur er belang bij dat de tekst
onder de aandacht van de hertog werd gebracht? Ook ontstaat niet de indruk dat
Boendale er rekening mee hield dat hij het handschrift persoonlijk aan de hertog zou
aanbieden. Het Boec van der wraken zal Jan III van Brabant op een andere manier
hebben bereikt. Trof men het handschrift aan in de nalatenschap van de dichter?
Hoewel de tweede versie dus een expliciete bestemmeling heeft, houdt Boendale
wel rekening met een bredere receptie van de tweede versie. Hij verzoekt eenieder:
[...] die verstaen
Sal dat boecsken, ende den sin
Ende die materie diet heeft in,
Ende die hem dichtens onderwint,
Dat hijt voort dichte als hijt vint
Na die materie daert voer af ruert.
(vs. 2504-2509)

Tot degenen die kunnen dichten, richt de auteur het verzoek de tekst voort te zetten
in de geest van het voorafgaande. Dat had hij in zijn tweede versie immers zelf ook
gedaan, door eigentijdse historische gebeurtenissen op te nemen die het hoofdthema
van zijn tekst illustreerden: God straft de zondige mens reeds tijdens het aardse leven.
Uit de eerste versie van het Boec van der wraken blijkt keer op keer dat Boendale al
in 1346 van mening was dat de eindtijd was aangebroken. Koning Edward III van
Engeland (regeerde 1327-1377) was in zijn ogen de voorlaatste koning die voorafging
aan de komst van de antichrist.39 De pestplaag en alle rampspoed eromheen
(1347-1351) moet op Boendale een enorme indruk hebben gemaakt, vooral tegen de
achtergrond van de tekst die hij zojuist had afgesloten. In de tweede versie beperkt
Boendale zich als het ware tot het weergeven van de tekenen des tijds, en van zijn
eventuele continuators vraagt hij eigenlijk hetzelfde.
Maar als de tweede versie van het Boec van der wraken bestemd was voor Jan III
van Brabant, dan volgt daaruit dat de eerste versie niet voor hem bedoeld was. Bij
het publiek van de eerste versie valt veeleer te denken aan de kring van Antwerpse
stadsbestuurders, waar Boendale uit hoofde van zijn functie deel van uitmaakte. Een
aanspreking in het begin van bk. III, kap. 7 is in dit opzicht althans wel erg direct:
Ay! ghi heren in desen stade [=stad] (vs. 522).
Met zijn ondubbelzinnige partijkeuze in het conflict tussen paus en keizer (zoals
hiervoor betoogd, de vermoedelijke aanleiding om aan het Boec van der wraken te
beginnen) geeft Boendale zonder twijfel ook het standpunt van de stad Antwerpen
weer. Als middelpunt van een markgraafschap had de stad binnen Brabant een
bijzondere juridische status die een nauwe relatie met de keizer impliceerde.40

39
40

Het citaat volgens hs. H (deze passage ook in hs. 1). Vgl. voor het dienstaspect dat in vs. 24
tot uitdrukking wordt gebracht tevens vs. 2513-2514 van het Boec van der wraken (citaat
hoofdtekst).
Van der Eerden (zie n. 35), p. 433-434.
W. van Anrooij, ‘Recht en rechtvaardigheid binnen de Antwerpse School’, in: J. Reynaert
e.a., Wat is wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam 1994,
Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen 9, p. 160.
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Vanaf de zomer van 1345 liet hertog Jan III van Brabant zijn oude bondgenoot, de
koning van Engeland, in de steek om daarna steeds openlijker partij te kiezen voor
Frankrijk.41 Deze houding moet Boendale en de Antwerpenaren een doorn in het oog
zijn geweest.

9 Het ongeschreven vierde boek
Zoals ik hiervoor aannemelijk heb gemaakt, vormde bk. III, kap. 12 (vermoedelijk
gevolgd door bk. III, kap. 17, vs. 2273-2490) in 1346 het slot van de eerste versie
van het Boec van der wraken. Boendale voorzag de eerste versie dus in elk geval
van een inhoudelijke afronding. In dit licht bezien, verdient een opmerking aan het
eind van bk. II onze bijzondere aandacht. In het slotkapittel komt de auteur aan het
eind te spreken over de bestuurders van een vrije stad, die er naar zijn mening op
dienen toe te zien dat ze de privileges en vrijheden van een stad beschermen, desnoods
door er het eigen leven voor op het spel te zetten. Want, zegt Boendale:
[...] ghemeyn orber, sonder letten,
Salmen voer allen orber setten.
(vs. 1302-1303)

Dan volgt een overgangsformule die eindigt met de aankondiging van het derde boek:
Dese materie legghic neder,
Daer ic toe sal comen weder,
Wilt God, die alle dinc bekint,
Alsic den derden boec hebbe gheint,
Die u leren sal hoe dat ghi
Van allen wraken sult sijn vri.
(vs. 1308-1313)

Er wordt in vs. 1308-1311 met andere woorden een vierde boek aangekondigd,
waarvan het centrale thema dat van het algemeen belang zal zijn, het thema dat
Boendale, zoals bekend, zo na aan het hart ligt. In het nazien kan echter worden
vastgesteld dat dit vierde boek er nooit is gekomen. De opzet van het Boec van der
wraken lijkt dus tijdens het schrijven aan het derde boek te zijn gewijzigd. Misschien
was er een bijzondere reden om het boek in 1346 vóór een bepaalde datum
(voorlopig?) te voltooien?42

41

42

H.S. Lucas, John III, duke of Brabant, and the French alliance, 1345-1347. Seattle 1927, p.
9-10. Zoals bekend was Edward III in het kader van de Honderdjarige Oorlog geallieerd met
de Duitse keizer.
Een andere mogelijkheid, die mij echter minder waarschijnlijk voorkomt, is dat Boendale
de vooruitwijzing naar het vierde boek pas heeft toegevoegd in 1351, in de tweede versie
dus, op het moment dat hij zich lichamelijk nog tot werken in staat achtte.
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Toen Boendale in 1351 aan de tweede versie werkte, kwam hij de aankondiging van
het vierde boek weer tegen. De passage werd niet weggelaten, dus op het moment
dat hij het slot van het tweede boek afschreef, was hij blijkbaar van plan om zijn
oude idee weer nieuw leven in te blazen. Toch moet worden vastgesteld dat het er
ook de tweede keer niet van is gekomen.

10 Conclusie
Het Boec van der wraken is ontstaan in twee versies. De eerste versie kwam tot stand
in 1346, de tweede in 1351. Het Oxfordse handschrift representeert de tweede versie.
Auteur is Jan van Boendale, die voor de tweede versie teruggreep op de kort tevoren
(na 5 juli 1351) door hem voltooide zesde versie van de Brabantsche yeesten
(gerepresenteerd door het Affligemse handschrift).
Wie de hier blootgelegde tekstuele relatie en relatieve chronologie in verband
brengt met de 30-regelige slotpassage in het Boec van der wraken (waarin de auteur
zegt ten gevolge van lichamelijke zwakheid niet langer te kunnen werken), lijkt uit
te komen op een belangrijke biografische aanwijzing: naar het zich laat aanzien is
Boendale in 1351 gestorven.
De eerste versie van het Boec van der wraken werd vermoedelijk begonnen naar
aanleiding van de weigering van paus Clemens VI om de excommunicatie van keizer
Lodewijk van Beieren ongedaan te maken (dus na 13 april 1346). Deze versie, die
mogelijk ook al eindigde met wat thans bk. III, kap. 17, vs. 2273-2490 is, was
vermoedelijk bestemd voor het Antwerpse stadsbestuur. De tweede versie was
bestemd voor hertog Jan III van Brabant.

Summary
The Book of Revenge [=Boec van der wraken] of Jan van Boendale, sheriff's clerk
in Antwerp (†1351), an eschatological text with a series of historical allusions,
originated in two versions. The first version (1346) - directed against Pope Clemens
VI and written in favour of the Holy Roman Emperor, Louis of Bavaria - was probably
was intended for the Antwerp City Council. The second version (1351), which was
influenced by (the sixth version of) Boendale's own Brabantsche yeesten, was
addressed to John III, Duke of Brabant.
Adres van de auteur:
Rijksuniversiteit Leiden
Vakgroep Nederlands
Postbus 9515
NL-2300 RA Leiden
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Een genre der boerden?
F.J. Lodder
1 ‘Boerde’ in de literatuurgeschiedenissen
Dat in onze literatuurgeschiedenissen een aparte groep ‘boerden’ voorkomt, is
voornamelijk te danken aan Verwijs, die in 1860 tien teksten publiceerde onder de
titel Dit sijn × goede boerden.1 Vóór hem had Mone wel een groepje ‘boerden’
onderscheiden, maar dan als onderdeel van de wereldlijke liederen. Dat groepje was
bovendien te gering in aantal om als aparte categorie levensvatbaar te zijn: hij rekende
er drie niet-verhalende teksten toe die in de titel enkel als boerde aangeduid werden.
De teksten met een komische intrige nam hij, zonder nader onderscheid te maken,
samen met andere verhalende teksten op in één groep, die van de wereldlijke
vertellingen.2
De keuze van de teksten in Verwijs' editie is bepaald door ‘de verregaande
preutschheid’ van Serrure, die een aantal stukken uit het handschrift-Van Hulthem
‘om den onzedelijken of onkieschen inhoud’ niet in het Vaderlandsch Museum
gepubliceerd had. Verwijs nam de teksten niet op omdat zij samen een genre vormden,
maar omdat zij ‘verworpelingen’ waren.3 Zijn voornemen ‘al het verstootene’ uit te
geven bracht hem ertoe ook een tekst op te nemen die hij graag weggelaten had
vanwege het volledig ontbreken van ‘den geestigen verhaaltrant’.4 Verwijs' inleiding
is meer een verdediging van de publicatie dan een bezinning op ‘de boerden’. Hij
karakteriseert ze terloops als ‘losse stukjes, blijkbaar met geen zedelijk doel, enkel
om te vermaken en te doen lachen geschreven’ en een uitspraak van Demogeot over
het fabliau, die Verwijs in een voetnoot geeft, moet dienen om ‘de aard van de boerde’
te schetsen.5

1
2

3

4
5

E. Verwijs, Dit sijn X goede boerden. 's-Gravenhage, 1860.
F.J. Mone, Übersicht der niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit. Tübingen, 1838,
222-223, 126 vlg. Tot de boerden rekent Mone de beide teksten uit het handschrift-Van
Hulthem die als titel Ene boerde dragen (nr. 120 [Vaderlandsch Museum 1, 369-370] en nr.
126 [C. Kruyskamp, De Middelnederlandse boerden. 's-Gravenhage, 1957, 32]) en de
passe-partout Sottelicke boerde (Vaderlandsch Museum V, 368-369; P. Leendertz,
Middelnederlandsche dramatische poëzie. Leiden, 1907, 444).
Het betreft de volgende teksten: Van enen man die lach gheborghen in ene scrine, Van den
cnape van Dordrecht, Een bispel van II clerken, Van Lacarise den katijf, Dits van den tanden,
Dmeisken metten sconen vlechtken, Ene boerde en Van eenre baghinen. Daarnaast nam
Verwijs nog op Van den monick (zijn uitgave samen met W. Bisschop van de gedichten van
Willem van Hildegaersberch verscheen pas tien jaar later, in 1870) en Dit es de frenesie
(eerder ‘reeds uitgegeven in Willems, Mengelingen van Vaderlandschen inhoud, bl. 29-38,
doch door de zeldzaamheid van dit werk weinig bekend’), ‘die geschiktelijk in dit bundeltjen
eene plaats konden vinden’ (IX). Verwijs beoogde zeker geen volledigheid: Wisen raet van
vrouwen nam hij bijvoorbeeld niet op; hij verwees daarvoor naar het op dat moment ‘ter
perse liggende IIIde Deel mijner Middel-Nederlandsche Bloemlezing’ (VIII).
Verwijs (zie n. 1), X; bedoeld is Ene boerde (no. VIII).
Verwijs (zie n. 1), VI en IV.
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De literatuurhistorici behandelen in hun overzichten de boerden - in een aantal
gevallen met de kanttekening dat hun indeling afwijkt van de middeleeuwse praktijk
- als een aparte groep van komische teksten naast de sproken als ernstige vertellingen.6
Zij geven evenwel niet in alle opzichten een eensluidend beeld van de boerden. De
verschillen in inzicht laten zich herleiden tot de volgende kwesties:
- Zijn boerden alleen versvertellingen met een komische intrige of moeten ook
anderszins komische teksten ertoe gerekend worden? Wanneer Ten Brink, Kalff,
Prinsen, Walch en Te Winkel de boerden behandelen, noemen ze enkel berijmde
teksten die een komisch gebeuren verhalen. Knuttel en Van Mierlo noemen
daarentegen ook hekeldichten (Van dinghen die selden ghescien, Van mauwene,
Van der wandelinghen en Van den plaesterers), een dramatische monoloog (Dit
es de frenesie), een dialoog (Deen gheselle calengiert den anderen die
wandelinghe), een gedicht met de dubbele leesmogelijkheid (Ene boerde) en
proza, ‘onrijm’.7
- Zijn boerden zelfstandige teksten of moeten ook de komische verhalen die in
grotere gehelen opgenomen zijn als boerden aangemerkt worden? Zo gaan
Walch en Prinsen in op de komische vertellingen in Van den VII vroeden van
binnen Rome wanneer ze de boerden behandelen; daarnaast wordt ‘boerde’
gebruikt wanneer Der leken spiegel en Der minnen loep, waarin ook komische
verhalen opgenomen zijn, besproken worden.8 Kalff beschouwt de geschiedenis
van de weduwe op het graf als ‘een voorlooper onzer latere boerden’ en volgens
Walch en Van Mierlo is deze vertelling één van de ‘enkele boerden’ die in de
Esopet voorkomen.9
6

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst. Dl. 3. Amsterdam,
1855, 301-307; J. ten Brink, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Amsterdam,
1897, 201-206; G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Dl. 1. Groningen,
1906, 454-468; J. Prinsen, Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis.
's-Gravenhage, 1916, 86-91; J. te Winkel, De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche
Letterkunde. Dl. 2. Haarlem, 19222, 80-102; J.L. Walch, Nieuw Handboek der Nederlandsche
Letterkundige Geschiedenis. 's-Gravenhage, 19472, 143-149; C.C. de Bruin, ‘School, markt
en klooster’, in: J. Haantjes & W.A.P. Smit (red.), Panorama der Nederlandse letteren.
Amsterdam, 1948, 43-44; J. van Mierlo, De letterkunde van de Middeleeuwen.
's-Hertogenbosch, 19502, 382-387; J.A.N. Knuttel, Onze letteren in de Middeleeuwen.
Amsterdam, 1958, 136-149; G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der

7

8
9

Nederlandse letterkunde. Dl. 1. 's-Hertogenbosch, 19705, 305-311. - C.A. Serrure noemt de
versvertellingen fabliaux of sproken en verstaat onder boerden de sotternieën (Letterkundige
geschiedenis van Vlaanderen. Dl 1. Gent, 1872, 373-374, 391, 393, 410).
Knuttel (zie n. 6), 147-148; Van Mierlo (zie n. 6), 383-384. Van proza geeft Van Mierlo
geen voorbeelden. Dit es de frenesie en Ene boerde zijn door Kruyskamp (zie n. 2) in zijn
editie opgenomen.
Prinsen (zie n. 6), 88; Walch (zie n. 6), 144-145; Ten Brink (zie n. 6), 209; Te Winkel (zie
n. 6), 133; Van Mierlo (zie n. 6), 346 en 396.
Kalff (zie n. 6), 189; Walch (zie n. 6), 154; Van Mierlo (zie n. 6), 228. Ook volgens W.E.
Hegman ‘komen in de Esopet tenslotte enkele grappige vertellingen, boerden, voor, w.o. die
van het ontroostbare weeuwtje van Ephese’ (Esopet. Amsterdam, 1955, XVII). Kruyskamp
nam het verhaal niet op vanwege het nadrukkelijk moraliserend slot en omdat het als exempel
ook in Van den VII vroeden van binnen Rome voorkomt (Kruyskamp [zie n. 2], 2-3). H.
Beelen & P. Vriesema achten ‘de vraag of het Weeuwtje een fabel of een boerde is [...] niet
te beantwoorden, omdat het verschil tussen beide genres niet duidelijk omschreven is’ (‘Het
weeuwtje van Ephese’, Meta 16 [1981], 2 [dec.], 50).
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- Is een bepaalde tekst wel of geen boerde? Ten Brink rekent Tgoede wijf maect
den goeden man tot de ‘ernstige sproken [...] van zuiver ethischen inhoud’,
terwijl Kalff de tekst een boerde noemt.10 Dits van den man die gherne dranc
wordt door

10

Ten Brink (zie n. 6), 202; Kalff (zie n. 6), 462 en 505 n. 9. Serrure rekent de tekst tot de
komische sproken (zie n. 6, 380).
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Ten Brink, Kalff en Te Winkel bij de boerden behandeld, terwijl de tekst zich
volgens Knuttel ‘van de echte boerden’ onderscheidt omdat deze ‘eer bitter of
wrang dan kluchtig’ is, een criterium dat (des te meer) verwondering oproept
wanneer wel tot de ‘echte boerden’ gerekende teksten als ‘cynisch’ (Een bispel
van II clerken) of als voorzien van een ‘barbaars bloedig einde’ (Van III ghesellen
die den bake stalen) getypeerd worden.11 In de literatuuroverzichten wordt Van
den waghen van Willem van Hildegaersberch enkel door Ten Brink en Te
Winkel als een boerde aangemerkt,12 terwijl Kalff de enige is die Van der weldaet
die de duvele dede tot de boerden rekent.13
De boerden werden in 1957 opnieuw uitgegeven door Kruyskamp, die met De
Middelnederlandse boerden een volledige editie beoogde te geven.14 De kenschets
van Verwijs is selectiecriterium geworden bij Kruyskamp. Hij definieert een boerde
als ‘een Middelnederlands grappig vertelsel in verzen’;15 een boerde moet zuiver
anecdotisch zijn en mag - en dit is het essentiële criterium - geen morele strekking
hebben. Op grond hiervan sluit Kruyskamp de vertelling van de weduwe (Esopet
61) en Van der weldaet die de duvele dede uit. Vervolgens ondergraaft hij zijn criteria
volledig. Het ontbreken van een niet nader omschreven toon is afdoende om het
verhaal in Der leken spiegel van de man die in een weerwolf verandert ‘stellig niet
tot dit genre’ te rekenen. Van den monick wordt, ondanks het moraliserende begin,
toch een boerde genoemd vanwege ‘het satirisch-ironische slot’. Dmeisken metten
sconen vlechtken, ‘hoewel het zuiver lyrisch is’, neemt Kruyskamp ‘eigenlijk alleen
[om] het min of meer erotische karakter’ op. Uiteindelijk blijkt hij de verzameling
van Verwijs volledig opgenomen te hebben ‘terwille van de traditie’ en om deze
teksten ‘weer algemeen toegankelijk te maken’.16
Het merendeel van de recensenten beschouwde Kruyskamps uitgave inderdaad
als een volledige editie.17 De enige die zich gereserveerd opstelde, was Mak, die twee
recensies schreef. In de ene merkt hij op dat deze uitgave ‘àlle middelnederlandse
boerden [bevat], d.w.z. alles, wat Dr. Kruyskamp - naar een discutabel criterium tot het genre meent te moeten rekenen’;18 in de andere geeft hij te ken11
12

13

14

15
16
17
18

Ten Brink (zie n. 6), 206 n. 4; Kalff (zie n. 6), 505 n. 9; Te Winkel (zie n. 6), 81; Knuttel
(zie n. 6), 141-143 en 146-147.
Ten Brink (zie n. 6), 216; Te Winkel (zie n. 6), 118. Ook U. Peters noemt Van den waghen,
samen met Van den paep die sijn baeck ghestolen wert, een boerde, maar zij sluit daarmee
Van den monick weer uit (Literatur in der Stadt. Tübingen, 1983, 186 n. 45).
Kalff (zie n. 6), 467, 505 n. 9. E. von Kausler noemt de tekst een conte dévot (Denkmäler
Altniederländischer Sprache und Literatur. Dl. 3. Leipzig, 1866, 454) en volgens Kruyskamp
is het verhaal ‘stellig een exempel’ (Kruyskamp [zie n. 2], 2). Verwijs beschouwt de tekst
echter wel als ‘eene goede boerde’ (‘Sprokkelingen’, De Taal- en Letterbode 5 [1874], 107).
Deze editie bevat naast de door Verwijs uitgegeven teksten: Dits van den man die gherne
dranc, Wisen raet van vrouwen, Van III ghesellen die den bake stalen, Van den paep die sijn
baeck ghestolen wert, Ic prijs een wijf, Sint dat wi vrouwen garen [Van de twee ridders],
Dits van den vesscher van Parijs, Dits van Heilen van Beersele en Van der vrouwen die
boven haren man minde.
Kruyskamp (zie n. 2), 2.
Kruyskamp (zie n. 2), 2-3.
P. Brachin, Etudes Germaniques 14 (1959), 64; J. Deschamps, LB 48 (1959), 87-90; A. Van
Elslander, SpL 3 (1959), 296; J. van Mierlo, Dietsche Warande & Belfort 1958, 373-374.
Levende Talen 1958, 419.
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nen dat ‘een diepere en vooral persoonlijker doordenking van het genre, indien men
daarvan al kan spreken, en een principiëler toetsing van het overgeleverde Nederlandse
materiaal aan de gestelde begripsbepaling hier gewenst ware geweest’.19
Gezien de diversiteit aan standpunten over het vermeende dan wel nieuw
onderscheiden genre alsmede de verschillen van mening over het tekstbestand, blijkt
een nader onderzoek hiernaar dringend gewenst; daartoe dient eerst te worden
nagegaan wat in de middeleeuwen onder boerde verstaan werd.20

2 Boerde in de middeleeuwen
Het begrip boerde zelf geeft, wanneer het om het achterhalen van een genre gaat,
nauwelijks of geen steun. Het woord is afgeleid van het Oudfranse bourde of borde,
dat ‘grap, verzinsel’ betekent. Het Middelnederlandse boerde (en varianten, zoals
bohoerde21) in de betekenis ‘steekspel’ is afgeleid van het Oudfranse behort of bohort,
dat echter een ander woord is dan bourde. Behort en bohort komen van het Frankische
*bihordôn, ‘omheinen’;22 de etymologie van bourde is onbekend, al zijn er wel
verschillende suggesties gedaan.23
De Middelnederlandse teksten die als boerde aangeduid worden of waarvan de
inhoud als boerde getypeerd wordt, bieden evenmin veel houvast. Jacob van Maerlant
duidt ‘Vrouwen Paulinen mesfal’ in zijn Spiegel Historiael aan als ‘dese boerde’
(vs. 94).24 In het handschrift-Van Hulthem komen acht als boerde aangeduide teksten
voor: Ene boerde (nr. 120); Ene boerde (nr. 126); Van enen man die lach gheborghen
in ene scrine (nr. 131; vs. 5: Ene groete boerde wert u getoent); Van eenre baghinen
ene goede boerde (nr. 132); Een bispel van II clerken ene goede boerde (nr. 133);
Van den cnape van Dordrecht ene sotte boerde (nr. 151); Van III ghesellen die den
bake stalen (nr. 152; vs. 2: Selke boerde en hoerdi nie) en Ene sotte boerde ende ene
goede sotternie (nr. 209).25 Als boerdement wordt Lippijn aangeduid (nr. 170; vs.
185-186: Ghi goede liede, dit hebben wi / Ghespelt al in een boerdement).26 Van
ongeveer anderhalve eeuw later dateert Sottelicke boerde, afkomstig uit een
zestiende-eeuws Gents handschrift. Eveneens uit de zestiende eeuw dateren twee
kluchten van

19
20

Ntg 50 (1957), 277-278.
Een probleem apart is de benadering van genres in de middeleeuwse literatuur. Hierover

21
22
23

o.a.H. Kuhn, Dichtung und Welt im Mittelalter. Stuttgart, 19692, 41-61; M. Waltz, ‘Zum
Problem der Gattungsgeschichte im Mittelalter. Am Beispiel des Mirakels’, ZfrPh 86 (1970),
22-39; H.R. Jauss, Alterität und Modernität der mittelalterlichen Literatur. München, 1977,
34-47 en 327-358.
M. de Vries, ‘Van den borchgrave van Couchi’, TNTL 7 (1887), 216, vs. 2203.
W. von Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch. Dl. XV-I. Basel, 1969, 106-108.
J.D. Schleyer, Der Wortschatz von List und Betrug im Altfranzösischen und
Altprovenzalischen. Bonn, 1961, 154-155. Vgl. Kruyskamp (zie n. 2), I. Met dank aan prof.
dr. W. Noomen (Groningen) voor zijn informatie en aanwijzingen.
M. de Vries & E. Verwijs, Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael. Dl. 1. Leiden, 1863,
283-285. Met dank aan drs. P. Berendrecht, die deze tekst onder mijn aandacht bracht.

24
25
26

G. Stellinga, Het abel spel vanden Winter ende vanden Somer [...]. Zutphen, z.j.2, 6-7.
Leendertz (zie n. 2), 31-37.
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Cornelis Everaert waarvan de inhoud als boerde aangeduid wordt: Nichte (vs. 363:
De boerde es ghebuert binder Ghendtscher stede) en Stout ende Onbescaemt (vs.
368: Want uut jonsten was ons de boerde vertelt).27
Deze teksten vormen een gevarieerd gezelschap. De boerde van Jacob van Maerlant
is, in tegenstelling tot de overige boerden, geen autonome tekst maar maakt deel uit
van een groter geheel. Van eenre baghinen is een strofisch gedicht en, getuige de
eerste versregel (Van eenre baghinen willic u singen), een lied; de tekst is niet
compleet, van de 56 regels zijn er 43 bewaard gebleven. Eveneens een strofische
tekst, maar niet duidelijk een lied, is Van enen man die lach gheborghen in ene scrine.
Volgens de werkgroep van Brusselse en Utrechtse neerlandici die een uitgave
verzorgde van de toneeltekst Truwanten, kan Ene sotte boerde ende ene goede
sotternie ‘worden opgevat als een gezamenlijke aankondiging van twee teksten,
namelijk van Drie daghe here en Truwanten. [...] Naar het ons voorkomt is het echter
waarschijnlijker dat het opschrift alleen betrekking heeft op Drie daghe here’.28
Waarop men de aankondiging ook betrekt, op Drie daghe here - inderdaad het meest
waarschijnlijk - of op Truwanten, feit blijft dat boerde als aanduiding voor een
toneeltekst gebruikt werd; beide teksten zijn incompleet overgeleverd. Eveneens
toneelteksten zijn Lippijn, Nichte en Stout ende Onbescaemt.29
Ene boerde (nr. 120) is een 27-regelig gedicht bestaande uit zes strofen van
afwisselend vier en vijf verzen. Het kan als een lofzang en als een scheldlied op de
vrouw gelezen worden: gaat men van de versregel als eenheid uit, dan wordt een
ondeugd genoemd, maar laat men het vers enjamberen, dan volgt in de volgende
versregel de ontkenning ervan (daartoe staat in een aantal gevallen achter de negatie
een punt).30 Ene boerde (nr. 126) is een monorime: een op één rijmklank gebouwde,
15-regelige strofe, waarin de ik-figuur vertelt dat zijn suete lief zich hem van het lijf
houdt door een pot urine naar zijn hoofd te gooien. En zij heeft meer streken op haar
repertoire: het sijn vele goeder boerden diese wiste (vs. 15).
Sottelicke boerde telt vijftien regels; de eerste acht regels vormen een rondeel. Het
‘stukjen schijnt zoo wat eene algemeene inleiding te zijn tot het vertoonen van eene
Klucht of Tafelspel’, waarvan er in het handschrift enkele volgen.31 Ook Leendertz
gaf de tekst uit als ‘eene voorafspraak [...], die bij elke opvoering

27
28
29

30

31

J.W. Muller & L. Scharpé, Spelen van Cornelis Everaert. Leiden, 1920, 542 en 179.
Truwanten. Een toneeltekst uit het handschrift-Van Hulthem. Uitgegeven en toegelicht door
een werkgroep van Brusselse en Utrechtse neerlandici. Groningen, 19782, 84.
Volgens T. Decker is boerte in een post in de rekeningen van de graaf van Holland, die twee
gulden liet geven aan tween yerauden, die een boerte daer beriepen, die wesen soude te
Bruesel des sonnendages na Pynxteren (Jonckbloet [zie n. 6], 603) ‘a comic play, based on
a short, funny tale about the lower classes’, al verwondert ze zich erover dat zulks door
herauten verkondigd moest worden (‘Medieval Theatre in the Lowlands: Secular Drama’,
Dutch Crossing, no. 32, 1987, 44); m.i. is hier evenwel sprake van een steekspel.
Op eenzelfde procédé zijn gebouwd: Ridder die waldoen haet van Augustijnken (F.P. van
Oostrom, Het woord van eer. Amsterdam, 1987, 120; aldaar verdere literatuurverwijzingen)
en Lantloepers, scrivers mach men gheloeven (F. van Buuren, ‘Ernst of boert’, Vooys 4
[1985], extra aflevering [Liber amicorum Jules van Oostrom], 17-21). Blijkbaar was dit een
komisch procédé.
Vaderlandsch Museum V, 369.
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gebruikt kon worden’.32 Zotte boerde (vs. 14) staat dus waarschijnlijk voor een
toneeltekst: een tafelspel of een klucht.
De overige drie teksten, Een bispel van II clerken, Van den cnape van Dordrecht
en Van III ghesellen die den bake stalen, zijn vertellingen in gepaard rijmende verzen.
De eerstgenoemde tekst wordt in de titel overigens ook als bispel aangeduid.
Blijkens de pluriformiteit van de teksten was boerde geen eenduidige aanduiding
voor een bepaald soort teksten met gemeenschappelijke formele kenmerken. Evenmin
hebben deze teksten een bepaald motief of thema gemeenschappelijk. Wel overheersen
de list, de erotiek en de (machts)verhoudingen tussen man en vrouw, maar niet één
van deze motieven of thema's komt in álle teksten voor. Zo ontbreekt in Van III
ghesellen die den bake stalen de erotiek, terwijl in Van eenre baghinen geen list
voorkomt.
Niet altijd is boerde trouwens een aanduiding voor de tekst zelf; in enkele gevallen
worden als zodanig de vertelde of gespeelde gebéurtenissen getypeerd. Nichte eindigt
met De boerde es ghebuert binder Ghendtscher stede (vs. 363) en daarmee duidt de
vrouw de vertoonde komische verwikkelingen aan.33 En zijn Stout ende Onbescaemt
laat Everaert door één van de acteurs afsluiten met Eerweerdeghe ons ghenouchte
wilt danckelic nemen / Want uut jonsten was ons de boerde vertelt (vs. 367-368),
waarmee hij doelt op de verwikkelingen rond het samenzijn van een vrouw en een
koster, dat door twee zwervende muzikanten verstoord wordt. In Van den
hinnentastere wordt eveneens het komische gebeuren en niet de tekst zelf als boerde
aangeduid:
En om warachtich mijn woorden te pruevene
Is een alte sotten boerde gheschiet,
Die welcke ons nu, tot vruechts betuevene,
In corten redenen wort bediet.34

Hetzelfde geldt voor Lippijn, vs. 189 (Wet dat menech boerden gescien), Nu noch,
vs. 61 (Dat wort een groote boerde, namelijk wanneer de man alleen maar nu noch
tegen zijn vrouw zal zeggen), Dits van Heilen van Beersele, vs. 115 (Sone saeghdi
boerde nie soe goet: Heile houdt de pastoor voor dat hij zijn achterwerk uit het raam
moet steken om dat door de smid te laten kussen), en Een esbatement van de
schuyfman, vs. 501 (Waer mochtemen beter boerde vercleren?) en vs. 536 (Ick meen
men noijt beter boerde vant; in beide verzen wordt gedoeld op de streek die twee
landlopers uithalen om van een dodenmaal te kunnen schransen).35
In Van enen man die lach gheborghen in ene scrine wordt de inhoud in de tekst
zelf als komisch aangeduid: Ene groete boerde wert u getoent (vs. 5). Boerde is hier
geen

32
33
34

35

Leendertz (zie n. 2), 442.
Vgl. W.N.M. Hüsken, Noyt meerder vreucht. Deventer, 1987, 186.
P.J.A. Franssen, Wanneer de Hen speeld voor den Haan... Amsterdam, 1987, 12, vs. 10-13.
Hoewel hij vers II vertaalt met ‘is een heel gekke geschiedenis gebeurd’ (13), merkt Franssen
in zijn commentaar desondanks op dat in deze regel ‘de tekst een “alte sotte boerde” genoemd
[wordt]. Het woord boerde is de aanduiding voor een middelnederlands dichtgenre’ (68).
F.A. Stoett, Drie kluchten uit de zestiende eeuw. Zutphen, 1932, 22 en 24.
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aanduiding voor de vertelling als tekst, maar heeft betrekking op het onderwerp ervan
en betekent ‘komisch gebeuren’, ‘grap’. Groete lijkt hier immers geen lengtemaar
een kwaliteitsaanduiding, zo lang is de tekst tenslotte niet: 72 versregels.
Boerde in de dubbele aanduiding boven Drie daghe here is geen genre-aanduiding
maar een reclame-kreet (‘nu volgt een goede grap, nu kun je lachen’). Hetzelfde
geldt voor Een bispel van II clerken, dat eveneens een dubbele aanduiding heeft:
boerde, dat ook hier als lokkertje dient, naast bispel. Bispel is overigens, evenals
exempel, evenmin een genre-aanduiding: beide begrippen geven enkel aan dat de
dichter een leerrijke tekst beoogt te geven of uit een voorval dan wel een situatie een
exemplarische waarde wil halen.36
Ambigu is de proloog van Van III ghesellen die den bake stalen:
Ghi goede liede, hoort na mie,
Selke boerde en hoerdi nie
Als ic u hier sal vertellen. (vs. 1-3)

Boerde kan hier zowel op de vertelling zelf betrekking hebben als ‘komisch gebeuren’
betekenen. Het laatste lijkt mij, gezien de overige plaatsen, het waarschijnlijkst.
Er zijn ook geschriften waarin óver als boerde aangeduide teksten gesproken wordt.
Daarin verschijnt boerde in een geheel andere betekenis.
In de proloog bij het tweede boek van het Leven van Sinte Lutgart37 keert de dichter
zich tegen hen die oude bourden scriven (vs. 56) en daarmee bedoelt hij de dichters
van ouden ijeesten (vs. 39), die sagen van wigen och van tavelronden (vs. 40-41).
Hij is zo fel gekant tegen deze teksten vanwege hun onwaarheid, het leugenachtige;
de dichter benadrukt dat zijn vita enkel waren warden (vs. I) bevat. Boerde wordt
hier duidelijk niet gebruikt voor de korte vertellingen met een komische intrige.
De dichter van De natuurkunde van het geheelal merkt over zijn leerdicht op dat
het niet op andren boerden lijkt (vs. 29).38 Hij gaat niet nader op deze boerden in;
het woord wordt kennelijk in ongunstige zin gebruikt voor elke niet-wetenschappelijke
tekst. Ook hier is het onware het struikelblok; de dichter geeft in de proloog te kennen
dat zijn tekst enkel ware rime bevat.
In de proloog van Sinte Franciscus Leven beschouwt Jacob van Maerlant het ver-

36

37
38

Vgl. H. Fischer, Studien zur deutschen Märendichtung. Tübingen, 19832, 59-60 n. 134; R.
Schenda, ‘Stand und Aufgaben der Exemplaforschung’, Fabula 10 (1969), 81; zie ook het
citaat uit De Boor in P.W.M. Wackers, De waarheid als leugen. Utrecht, 1986, 30. Exempel
in Een bispel van II clerken (vs. 222) en bispel in Van III ghesellen die den bake stalen (vs.
219) duiden ook niet de gehele tekst aan maar uitsluitend het narratieve gedeelte. Wie een
corpus van komische teksten samen wil stellen, dient er trouwens op bedacht te zijn dat
conventies van een ander genre gebruikt kunnen worden, maar nu voor een komisch doel,
of dat een andere genre- of functie-aanduiding kan voorkomen, maar nu met een komische
of parodistische bedoeling.
F. Van Veerdeghem, Leven van Sinte Lutgart. Leiden, 1899.
De variant boerde komt overigens in slechts twee van de tien bekende handschriften voor:
S, tweede helft veertiende eeuw, en H, wellicht begin vijftiende eeuw (R. Jansen-Sieben, De
natuurkunde van het geheelal. Brussel, 1968. Dl. 1, 436; dl. 2, 126).
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schijnsel dat de mensen hem vander waerheit keren / Ende boerden ende favelen
leren39 als een teken van de eindtijd. Het draait ook in deze proloog om de tegenstelling
waarheid-leugen. Maerlant heeft het, blijkens het vervolg (vs. 31-38), vooral voorzien
op de ridderepiek.
Wederom blijkt het om ridderromans te gaan in de Spiegel Historiael. Jacob van
Maerlant spuwt diverse malen zijn gal naar aanleiding van de verzinsels van
leugenachtige knoeiers. In de proloog benadrukt de dichter dat zijn werk geen produkt
van de fantasie is, maar dat het de waarheid bevat (vs. 55-62). Met boerde bedoelt
Maerlant ook hier de ridderepiek. Zowel de Frankische als de Brits-Keltische epiek
moet het bij hem ontgelden.40 Op een andere plaats in de Spiegel Historiael duidt hij
Van den VII vroeden van binnen Rome met boerde aan.41
In de Rijmbijbel duidt hij naast de Arturromans de avonturen van Reinaert als
verzinsels aan:
Want dit nes niet Madox droem,
Noch Reinard, noch Arturs boerden.42

Maerlant gebruikt boerde dus evenmin voor een bepaald soort teksten (dat is wat wij
nu een genre zouden noemen) en zeker niet voor de teksten die met name in het
handschrift-Van Hulthem als boerden aangeduid worden; voor hem staat boerde
voornamelijk voor ‘verzinsel, leugenverhaal, bedrog’.
De dichter die naar waarheid over de negen grootste helden wil vertellen, wijst in
zijn proloog de ridderepiek als een onbruikbare bron af en spreekt ironisch van dese
scone Walsche boerden (vs. 13); hij baseert zich liever op waarheidsgetrouwe
geschriften (vs. 28-29).43
Niet uitgesproken negatief maar toch wel enigszins laatdunkend laat de auteur van
Seghelijn van Jherusalem zich uit over degenen
Die hem wilen dichtens vermaten
Van boerden ende menighen jeesten,44

39
40

41
42
43

44

P. Maximilianus, Sinte Franciscus Leven van Jacob van Maerlant. Dl. 1. Zwolle, 1954, 35,
vs. 9-10.
De Vries & Verwijs (zie n. 24): dl. 2, 311, vs. 77-90; dl. 2, 332, vs. 55-74; dl. 3, 170, vs.
39-57. Maerlant wijdt zelfs een apart hoofdstuk aan die borderers (dl. 3, 204-205). Zie ook:
dl. 1, XXI-XXIV; Wackers (zie n.36), 26-27; W.P. Gerritsen, ‘De dichter en de leugenaars’,
Ntg 85 (1992), 5-6; G. De Ceukelaire, ‘Favelen en boerden: de Spiegel Historiael en de
epiek’, Vlaanderen 42 (1993), 259-262; F.P. van Oostrom, De waarde van het boek.
Amsterdam, 1994, 21-22. Vgl. E. Hertog, Chaucer's Fabliaux as Analogues. Leuven, 1991,
6 n. 6.
De Vries & Verwijs (zie n. 24), dl. 1, 92, vs. 17-20. Ironisch genoeg staan beide teksten in
één en hetzelfde handschrift (KB Brussel, II 1171).
M. Gysseling, Corpus van middelnederlandse teksten. 11-3. Leiden, 1983, 825, vs.
34813-34814; vgl. 1, vs. 27 (hier ne vint men no favele no borde).
M. de Vries, ‘Fragment eener berijmde zamenspraak uit de XIII eeuw, benevens eenige oude
spreuken en het begin van een gedicht, getiteld: Van neghen den besten’, Nieuwe werken
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Dl. 6. Dordrecht, 1844, 154.
In een ander handschrift ontbreekt deze versregel: N. De Pauw, Middelnederlandsche
gedichten en fragmenten. Dl. 1. Gent, 1893-1897, 602.
J. Verdam, Seghelijn van Jherusalem. Leiden, 1878, vs. 26-27.
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maar daarbij niet dachten aan de edele, diepzinnige geschiedenis die hij nu zal
verhalen. Blijkbaar verstaat ook hij onder boerden (fictionele) ridderromans.45
In Van Castidemente, een 28-regelig gedicht, is een ik-figuur aan het woord die
zich, ondanks de vermanende woorden van zijn vrienden, meer aangetrokken voelt
tot rijsheit (dwaasheid, lichtzinnigheid) dan tot wijsheit:
Als die corre sit biden viere
Ende waent dat hem der erden sal gebreken,46
Soe benic te wine, ocht te biere,
Ende hoer daer singen ende boerden spreken.47

Helaas valt uit deze tekst niet op te maken wat precies onder boerden verstaan wordt.
Mede gezien de overige aanduidingen en citaten is het onzeker waarop gedoeld wordt.
Het kan hier om ‘grappen, moppen’ zonder meer gaan. Wanneer het om teksten gaat,
lijkt het echter niet waarschijnlijk dat het ridderromans betreft, zoals in Leven van
Sinte Lutgart of bij Maerlant. De onzekerheid verbiedt het echter verstrekkende
conclusies te trekken; de tekst sluit niet uit dat het (onder andere) om teksten gaat
die wij nu als boerden aanduiden, maar rechtvaardigt een dergelijke gevolgtrekking
evenmin. Overigens maakt het luisteren naar boerden hier deel uit van een opsomming
van activiteiten die als negatief aangemerkt worden en die een vermaning
rechtvaardigen.
Deze onzekerheid omtrent boerden valt des te meer te betreuren daar we anders
in deze passage over een aanwijzing hadden beschikt dat komische versvertellingen
(onder meer) in de kroeg voorgedragen werden. Daarbij hadden kunnen aansluiten
een passage uit Naturen bloeme van Jacob van Maerlant en één uit het werk van Jan
van Leeuwen. Over de Vlaamse gaai merkt Maerlant op:
Garrulus dit dinct mi vele
Bedieden some menestrele,
Die altoes sijn onghestade,
Ende callende vroe ende spade
Vele boerden, vele lueghen,
Ende conterfeten dien si moeghen.48

Wederom is het de onzekerheid op welke teksten uit het repertoire van menestrele
Maerlant met boerden doelt, die verbiedt hier conclusies aan te verbinden.
Jan van Leeuwen noemt in zijn opsomming van hen die het gebod van de
zondagsviering schenden speelmanne ende speelwive, araude ende selke messelijken
volc, dat met boerden ende met sotter trufferiën omme gheet, ende hem alsoe met
sotter ijdelheit gheneren,49 maar hij lijkt evenmin speciaal komische teksten te
bedoelen, eerder

45
46
47
48
49

Of duidt ‘van boerden’ erop dat hij aan gebeurtenissen en niet aan teksten dacht?
Corre: ‘het oude vel, de oude paai’; waent ... ghebreken: ‘en over zijne begrafenis nadenkt?’
(MNW III, 1926).
Vaderlandsch Museum 1, 336-337, vs. 13-16.
E. Verwijs, Jacob van Maerlant's Naturen Bloeme. Groningen, 1878, 244-245, vs. 2133-2138.
C.G.N. de Vooys, ‘Fragmenten uit Jan van Leeuwen's werken’, TNTL 34 (1915-1916), 263.
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verzonnen dus leugenachtige verhalen in het algemeen.
Wanneer Dirc Potter in Blome der doechden de ondeugd van de leugen behandelt,
noemt hij vier wijzen waarop deze gestalte kan krijgen. In het eerste geval sijn worde
in boerden voert ghebracht om ghenoechte of corttinghe des tijts sonder ernste. Hij
verstaat onder boerde geen specifiek genre want hij voegt ter verduidelijking enkele
mogelijkheden toe alse fabulen ende bijspeelen ende oec ander ghelijke queteringhe
[kletspraat].’ Waarschijnlijk betekent in boerden hier ‘voor de grap, ter vermaak’.
Even later geeft Potter er enkele voorbeelden bij, waaruit evenmin blijkt dat hij een
speciale tekstsoort op het oog heeft: Vander iersten maniere van loeghen wijse ic u
exempel in vele poeten die scone worde scrieven. Ende in veel dichters ende sproeken
sprekers ende sonderlinghen in valsschen hystorien daer men alderhande genoechlijke
loeghen in dichten settet om behaechlijc te wesen den minsche die alsulken dinghen
gherne hoeren.’50
De dichter van Van den levene ons Heren51 keert zich in de proloog tegen alle rime
[...] die ter zielen luttel smaect (vs. 5-6). Hij denkt daarbij met name aan verhalen
van battalien ende van minnen (vs. 7). Zijn bezwaar tegen liefdesgeschiedenissen
en ridderverhalen is dat ze geen waarheid bevatten en geen geestelijke waarde, geen
wijsheid bezitten; ze zijn onwaar en ledichede (vs. 17). Deze teksten kwalificeert hij
negatief als ‘onzin, verzinsels’, al staat het zwart op wit (vs. 24: Dit es boerde, al
eest gescreven).
Eén van de drie voorwaarden waaraan een dichter, aldus Jan van Boendale in het
derde boek, vijftiende hoofdstuk, van zijn Der leken spiegel, moet voldoen, is
waarachtigheid. Met name in hystorien en heilighe scrifturen moet de dichter zich
strikt aan de waarheid houden. In twee gevallen heeft een dichter een excuus om van
de waarheid af te wijken, namelijk wanneer het een fabel en een boerdekijn betreft.
Men mach ooc, dat ghi dat wet,
Een boerdekijn vertrecken met,
Al ist dat nie en gheschiede,
Daer omme lachen die liede,
Op dat en is niemens lachter.
Nochtan so bleeft beter achter,
Want wi van allen ydelen woorden
Ten oordele sullen antwoorden.
Dus en salmen lieghen niet
In hystorien, wats ghesciet.52

Hier is enkel duidelijk dat een boerdekijn een komisch verhaaltje is. Boendale kan
komische autonome teksten op het oog hebben,53 maar ik acht het toch ook niet
uitgesloten dat hij hier het bekende recept uit de retorica geeft om binnen een

50
51
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53

S. Schoutens, Dat Bouck der Bloemen. Hoogstraten, 1904, 35-36.
W.H. Beuken, Vanden Levene ons Heren. Zwolle, 1968.
M. de Vries, Jan Boendale: Der Leken Spieghel. Leiden, 1844-1848, dl. 3, 166-167, vs.
199-208.
Vgl. Wackers (zie n. 36), 32-33.
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groter geheel met iets grappigs de aandacht van het publiek vast te houden.54 Mocht
dit zo zijn, dan paste hij dat wellicht zelf een enkele keer toe door ‘de tamelijk platte
boerde van den man die veinsde weerwolf geworden te zijn, om zijn vrouw op de
proef te stellen’55 in Der leken spiegel op te nemen.56
Boerde blijkt in de middeleeuwen geen aanduiding geweest te zijn voor een
specifiek genre: de als boerde aangeduide teksten - zelfs wanneer we ons beperken
tot de teksten die zelf als zodanig aangemerkt worden - ontberen in de eerste plaats
een gemeenschappelijke vorm.57 Ze missen bovendien een overeenkomstige inhoud,
terwijl ze op verschillende wijzen gerealiseerd werden (voordracht, zang, toneelspel).
Wanneer een tekst als boerde aangeduid werd, gebeurde dit om aan te geven dat de
inhoud komisch was. Daarnaast stuurde boerde, indien vooraf gegeven in proloog
of titel, de verwachtingen alsmede de juiste luister- of kijkhouding van het publiek.58
Daarmee was boerde geschikt als aanbeveling voor formeel verschillende teksten
die op inhoudelijk gebied in hoofdzaak met elkaar gemeen hebben dat ze komisch
zijn, waarbij zelfs de aard van de komiek varieert van dubbele leesmogelijkheid tot
een op een komische climax gerichte intrige.59

3 Afbakening van een onderzoeksobject
Is de consequentie van dit alles nu dat we in de literatuurgeschiedenissen ermee
moeten ophouden een aparte groep als ‘boerden’ aangeduide komische verhalen te
onderscheiden? Hoewel men in de middeleeuwen geen apart genre boerden
54

55
56
57

58
59

H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik. München, 19732, § 257; J. Suchomski,
‘Delectatio’ und ‘utilitas’. Bern, 1975, 74, 75 en 212. T. Meder gaat er zonder meer van uit
dat Boendale zelfstandige komische versvertellingen bedoelt (Sprookspreker in Holland.
Amsterdam, 1991, 165). Voor een sprookspreker mag een boerde dan welkom zijn op het
repertoire om voordrachtssessies af te wisselen, Boendale schrijft vanuit het perspectief van
de dichter en die heeft de taak met zijn werk duecht ende wijsheit (vs. 226) te leren; ik acht
het gezien zijn opvatting over de taak van de dichter niet zo vanzelfsprekend dat hij het
schrijven van een autonome tekst met enkel en alleen een verstrooiend doel gebillijkt heeft.
Een komisch verhaaltje binnen een groter geheel zou ook het gebruik van de verkleinvorm
kunnen verklaren.
Van Mierlo (zie n. 6), 346.
De Vries (zie n. 52), dl. 3, 89-92.
Er zijn verschillende benaderingen van genres in de middeleeuwse literatuur voorgesteld,
die onder andere op de buitenlandse equivalenten van de boerden, de Schwankmären en de
fabliaux, zijn toegepast en die tot (gedeeltelijk) verschillende resultaten geleid hebben. Maar
of men nu uitgaat van enkel formeel-inhoudelijke criteria (Fischer [zie n. 36]; R. Kiesow,
Die Fabliaux. z.p., 1976), van een bepaald handelingsmodel (M.J.S. Schenck, The Fabliaux.
Tales of Wit and Deception. Amsterdam, 1987) of van maatschappelijke functie en
communicatieve situatie (P. Nykrog, Les fabliaux. Genève, 19733; J. Rychner, ‘Les fabliaux:
genre, styles, publics’, La littérature narrative d'imagination. Des genres littéraires aux
techniques d'expression. Paris, 1961, 41-54), in alle gevallen gaat men op zijn minst uit van
teksten met meer of minder vergaande formele overeenkomsten.
Ik hoop hierop in een ander verband nader in te gaan.
Boerde blijkt als aanduiding in komische teksten zelf, soms met kwalificerende toevoegingen
als ‘sotte’ en ‘goede’, een positieve betekenis te hebben, maar heeft als aanduiding voor
andersoortige teksten doorgaans een ongunstige gevoelswaarde. Mogelijk loopt dit gebruik
van boerde parallel met dat van fabele (Wackers [zie n. 36], 30-31).
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ben waardoor ze zich - ondanks onderlinge verschillen - als groep onderscheiden
van andere tekst(groep)en, zodat wij ze toch als een genre kunnen beschouwen in
de betekenis die Jauss eraan geeft: een groep teksten die tezamen een ‘literair
communicatiesysteem’ vormden, gekenmerkt door een beperkt aantal terugkerende
functies en modaliteiten, zoals de vertelwijze, het handelingsmodel, de
maatschappelijke functie.60
In de proloog van Wisen raet van vrouwen verwijst de verteller naar andere
vrouwenlisten die het publiek eerder gehoord heeft (vs. 1-2); daarmee plaatst hij zijn
verhaal in een traditie en wekt hij verwachtingen bij zijn toehoorders. Willem van
Hildegaersberch speelt juist met de verwachtingen van zijn publiek wanneer hij Van
den monick begint ‘als een echte Hildegaersberch’.61 In het geval van de
Middelnederlandse komische versvertellingen is het dan ook niet onverantwoord te
veronderstellen dat middeleeuwers ze beschouwd hebben of hadden kunnen
beschouwen als deeluitmakend van een reeks en dat ze als model of oriëntatiepunt
voor dichters en publiek gefungeerd (kunnen) hebben qua stof, komische procédés,
vertelinstantie, personages, stijl, vorm en beoogde receptie. De Middelnederlandse
dichter die een komische tekst schreef, zal niet vanuit het niets geschreven hebben,
maar heeft zich gebaseerd op soortgelijke werken die hem bekend waren; hij zal zich
op (een) ander(e) komische versvertelling(en) georiënteerd hebben, hetzij om op
vergelijkbare wijze zijn verhaal te vertellen, hetzij om met de conventies te spelen
of die om te vormen. En het publiek zal naar een komische vertelling geluisterd
hebben vanuit een bepaalde ‘verwachtingshorizon’, vanuit verwachtingen die het op
basis van eerdere voordrachten van soortgelijke vertellingen gevormd heeft.62
De aan de middeleeuwen ontleende benaming kunnen we nu echter beter niet meer
als genre-aanduiding gebruiken. Ik duid deze groep in het vervolg aan als komische
versvertellingen. Zo vermijden we de indruk dat het om een feitelijk middeleeuws
genre gaat, dat wil zeggen om teksten die in de middeleeuwen beschouwd werden
als behorend tot een aparte groep én die met deze term nadrukkelijk onderscheiden
werden van andere genres.63 Daarnaast is er het praktische bezwaar dat ‘boerde’ ook
hedentendage gebruikt wordt voor verschillende soorten teksten.64 Tenslotte
voorkomen we hiermee de merkwaardige situatie dat teksten
60
61
62

63

64

Jauss (zie n. 20), 333 vlg. en het aanhangsel tussen 46 en 47.
Van Oostrom (zie n. 30), 84.
Vgl. Kuhn (zie n. 20), 46-47; Jauss (zie n. 20), 330-331, 339; J. Heinzle, ‘Märenbegriff und
Novellentheorie’, ZfdA 107 (1978), 125; J. Heinzle, ‘Altes und Neues zum Märenbegriff’,
ZfdA 117 (1988), 282; Hertog (zie n. 40), 179-180.
Kuhn wil de (Middelhoogduitse) terminologie blijven gebruiken, maar dan wel opnieuw
gedefinieerd op basis van ons moderne genrebegrip (Kuhn [zie n. 20], 46). K. Düwel tekent
m.i. terecht bezwaren aan: ‘Die Unfestigkeit mhd. Bezeichnungen macht sie denn auch als
“Gattungsnamen” ungeeignet. Bestimmt man sie nachträglich auf eine Bedeutung hin, so
vernachlässigt man damit ihren “Sitz im Leben”. Darum sollte man mhd. Ausdrücke wie
aventiure, liet, maere, rede usw. in Titeln und Abhandlungen meiden und mit ihnen keine
“Gattungsbegriffe” bilden’ (Werkbezeichnungen der mittelhochdeutschen Erzählliteratur
[1050-1250]. Göttingen, 1983, 211).
O.a.R. Reinsma, ‘Was Jan Splinter een Westfries?’, Onze Taal 53 (1984), 173; F.P. van
Oostrom, ‘Jacob van Maerlant: een herwaardering’, Literatuur 2 (1985), 190; H. Pleij, De
sneeuwpoppen van 1511. Amsterdam, 1988, 157-158, 285; D.E. van der Poel, De Vlaamse
‘Rose’ en ‘Die Rose’ van Heinric. Hilversum, 1989, 20.
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die in de middeleeuwen expliciet als boerde aangemerkt werden, nu geen ‘boerde’
meer mogen heten.
Een wezenlijk probleem vormt evenwel de vaststelling van de gemeenschappelijke
elementen van de groep van komische versvertellingen en bijgevolg de samenstelling
van het tekstbestand. Het boertige is een inhoudelijke eigenschap en niet geschikt
om als enig kenmerk een groep samenhangende teksten af te bakenen, want komische
stof kan in alle tekstsoorten voorkomen.65 Andere criteria naast ‘komisch’ zijn
noodzakelijk, maar welke?
Onderzoekers van de Oudfranse fabliaux baseren zich op de teksten die als zodanig
aangeduid worden en ontlenen daaraan gemeenschappelijke kenmerken om aan de
hand daarvan teksten te selecteren die niet als fabliau aangeduid worden maar wel
aan de critera voldoen.66 Het uiteindelijke resultaat is een corpus van minstens 127
fabliaux.67 In het geval van de - beduidend minder talrijke - Middelnederlandse
komische versvertellingen ontbreekt evenwel een specifieke gemeenschappelijke
benaming. We kunnen ons daardoor niet verlaten op een groep teksten waarvan
verondersteld mag worden dat middeleeuwers ze als een genre beschouwden om
daarvan de conventies af te leiden waarmee we andere teksten kunnen selecteren die
niet met deze benaming aangeduid worden maar wel dezelfde conventies vertonen.68
Hierdoor is de keuze van de criteria, die bovendien voor65
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Het voert dan ook te ver sotternieën als gedramatiseerde boerden te beschouwen (A.M.
Duinhoven, ‘Die sotternie van Lippijn’, in: H. van Dijk e.a., Klein kapitaal uit het
handschrift-Van Hulthem. Hilversum, 1992, 123). Deze conclusie kan pas getrokken worden
wanneer een vergelijking tussen een komische versvertelling en een sotternie met een
overeenkomstig verhaal sterke detailovereenkomsten op het gebied van plot en/of
formuleringen oplevert; dit onderzoek is overigens in de praktijk niet mogelijk, omdat er
geen komische versvertellingen en sotternieën met een gelijke intrige overgeleverd zijn, zo
ze al bestaan hebben.
De meningen over de als fabliau aangeduide teksten verschillen evenwel, omdat men meent
dat de aanduiding in een aantal gevallen onjuist is. O. Jodogne baseert zich op 56 teksten
(Le fabliau. Turnhout, 1975, Typologie des sources du Moyen Age occidental, Fasc. 13, 14),
Kiesow op 60, nadat hij eerst 21 teksten (25%) af heeft laten vallen (Kiesow [zie n. 57],
28-29), W. Noomen op 71 en 11 daarvan zijn ‘des fabliaux impropres’ (‘Qu'est-ce qu'un
fabliau?’, Atti XIV Congresso internazionale di Linguistica e Filologia romanza. Volume v.
Napoli, 1981, 425 n. 17, 427) en Schenck onderscheidt er 66, waarvan 6 niet in haar
benadering passen en die ze daarom niet opneemt in haar lijst van ‘typical Fabliaux’ (Schenck
[zie n. 57], 60-61). Daaraan ontlenen ze elk (deels) andere gemeenschappelijk kenmerken
om aan de hand daarvan gedeeltelijk van elkaar afwijkende corpora te selecteren met teksten
die aan hún critera voldoen. Bij teksten die als fabliau aangeduid worden maar die niet bij
de moderne definitie passen, wordt veelal uitgegaan van vergissingen of fouten van dichters
of kopiisten (o.a. Nykrog [zie n. 57], 10-11; Kiesow [zie n. 57], 30-40), maar het lijkt juister
ervan uit te gaan dat het begrip fabliau in de middeleeuwen ruimer en minder welomschreven
was en dat de betekenis ervan zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft (N. van den
Boogaard, ‘La définition du fabliau dans les grands recueils’, in: G. Bianciotto & M. Salvat
(red.), Epopée animale, fable, fabliau. Paris, 1984, 660-667).
Zie n. 78 voor de diverse meningen over de omvang van het corpus.
Fischer beschouwt de Middelhoogduitse equivalenten van de Oudfranse fabliaux en de
Middelnederlandse komische versvertellingen - das schwankhafte Märe - niet als een apart
genre maar als één van de drie basistypen van de Middelhoogduitse Mären (Fischer [zie n.
36], 101). Hij onderscheidt dit genre door het te contrasteren met andere soorten ‘kleinere
Reimpaargedichte’ (35-63; zie voor een soortgelijke vergelijking tussen de fabliaux en
aangrenzende genres: D. Boutet, Les fabliaux. Paris, 1985, 14-18). De komische teksten
maken circa 80% van het Mären-bestand uit (115), dat 220 echte Mären en 44 grensgevallen
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af gemaakt wordt, discutabel want ze beïnvloedt tekstbestand en (bijgevolg)
onderzoeksresultaten onvermijdelijk: er wordt, op zijn minst ten dele, uitgehaald wat
er vooraf ingestopt is. Dit is een probleem van principiële aard, dat zeker zeer zwaar
weegt wanneer het achterhalen van een genre beoogd wordt, met de pretentie dat dit
beantwoordt aan de toenmalige literaire werkelijkheid. In het geval van de komische
versvertellingen lijkt een pragmatisch uitgangspunt dan ook meer verantwoord: de
afbakening van een groep teksten die onderling een aantal kenmerken gemeen hebben
en zich op relevante punten onderscheiden van andere teksten met komische stof (en
die een apart onderzoek waard zijn) - dus voorlopig los van de vraag of ze, volgens
door ons ontwikkelde criteria, als een genre opgevat moeten worden. Wat mij hier
voor ogen staat, is de afbakening en verantwoording van een onderzoeksobject. De
selectiecriteria hebben daarmee de status van werkhypothesen en waar het om gaat,
is dat ze binnen het kader van deze doelstelling verantwoord lijken. Achteraf kan
dan blijken hoe zinvol ze waren.
Ik ga uit van zelfstandige teksten in versvorm met een komische intrige rond
menselijke hoofdpersonen, behorend tot de kleinschalige epiek en (oorspronkelijk)
bedoeld om door een verteller (al dan niet uitsluitend) ter vermaak voorgedragen te
worden. Deze typering is niet vrij van problemen. Allereerst betreft dat het komische
karakter van de teksten, en dat niet alleen omdat niet altijd zeker is wat middeleeuwers
komisch vonden. Hogenelst definieert een boerde als ‘een Middelnederlandse,
paarsgewijs rijmende of strofische, korte, verhalende, komische tekst’. Het komische
karakter perkt ze direct daarna in: het is ‘erin gelegen dat list een belangrijke rol
speelt en/of dat iemand als gevolg van zijn domheid op enigerlei wijze te grazen
wordt genomen.’69 Maar op de eerste de beste tekst die ze vervolgens noemt, Dits
van den man die gherne dranc, is deze beperking al niet van toepassing, want er
komt geen list in voor en niemand is er de dupe van zijn domheid. Veel personages
in komische versvertellingen zijn het slachtoffer van een slechte eigenschap, maar
dat hoeft niet speciaal domheid te zijn, het kan ook lafheid zijn (de rijke ridder in
Sint dat wi vrouwen garen) of hebzucht (de pastoor in Van den paep die sijn baeck
ghestolen wert). Wezenlijker lijkt te zijn dat de dichters van deze vertellingen
toewerken naar een komische climax, die gevormd wordt door de ontknoping van
een conflictueuze situatie; het gaat om de uitkomst van een botsing tussen personages,
die om wat voor reden ook tegenover elkaar staan.70
Met ‘zelfstandige teksten’ worden de komische verhalen uitgesloten die onderdeel
vormen van een groter geheel; zij functioneren binnen dat geheel, zijn daaraan
mogelijk aangepast; zij dienen in beginsel niet uit het kader gelicht te worden maar
moeten daarbinnen bestudeerd worden.71

69
70
71

telt (65-77). Heinzle meent evenwel dat het Märe-begrip te abstract is en bestrijdt dat dit een
historische werkelijkheid weerspiegelt; hij verwondert zich erover (heeft zich zelfs eraan
geërgerd) dat Fischer de Schwänke en de hoofs-galante vertellingen niet als zelfstandige
genres beschouwt (Heinzle 1978 [zie n. 62], 123-125; Heinzle 1988 [zie n. 62], 282).
D. Hogenelst, ‘Sproken in de stad: horen, zien en zwijgen’, in: H. Pleij e.a., Op belofte van
profijt. Amsterdam, 1991, 380 n. 12.
Op de komiek van de komische versvertellingen hoop ik in een apart artikel nader in te gaan.
Vgl. Fischer (zie n. 36), 62. Met uitzondering van Nykrog gaan ook alle onderzoekers en
editeurs van fabliaux uit van autonome teksten (Schenck [zie n. 57], 26). Vgl. A.M.J. van
Buuren, ‘Der minnen loep’ van Dirc Potter. Utrecht, 1979, 55, 70-71, 260, 264-267, 284-286;
zie echter ook Van Oostrom (zie n. 30), 240-242.
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Van de (esopische) fabel onderscheiden de komische versvertellingen zich doordat
de personages mensen zijn.
De komische versvertellingen zijn voordrachtsteksten en behoren tot de
‘kleinschalige epiek’; ze wijken hiermee af van de sotternieën en de esbattementen,
die tot het komische toneel behoren, en van de liederen. Er bestaan ook komische
prozavertellingen,72 maar het lijkt zinvol die apart te houden. Deze vertellingen zijn
niet alleen opgenomen in een groter geheel (Biënboec, de vertalingen van Caesarius’
Dialogus miraculorum, Gesten of gheschienisse van Romen), dat geheel is bovendien
van religieuze aard.
De versvertellingen Een bispel van II blinden, dat verhaalt van de list van een
koning die op komische wijze mislukt ten voordele van de blinde die op God
vertrouwt,73 en Van den dorpman ende zinen wive, waarin de verschijning van
Christus, Petrus en Paulus aan een boerenechtpaar naar aanleiding van een
leugenverhaal van de duivel tot een komische confrontatie leidt, zijn ondanks hun
komische intriges niet in het voorlopige corpus opgenomen.74 Bij een aantal komische
versvertellingen is gebleken dat ze een anti-klerikale strekking bevatten of kerkelijke
opvattingen bekritiseren;75 een scheiding schept nu in beginsel de mogelijkheid
eventueel een profaan ethos, een profane mentaliteit in de komische versvertellingen
te achterhalen dat/die anders, door de aanwezigheid van vertellingen met een religieus
oogmerk, onderbelicht zou kunnen blijven. Bovendien hangt hiermee samen een
geheel andere functie van de teksten in de middeleeuwse samenleving, een andere
‘Sitz im Leben’ - een belangrijk onderdeel van de beschrijving van middeleeuwse
genres.76 Verwijs had in de inleiding van Dit sijn X goede boerden al opgemerkt dat
de boerden mede hadden bijgedragen aan de voorbereiding van de Reformatie door
de luister van de Kerk en het respect voor de geestelijkheid te ondermijnen en
Jonckbloet meende naar aanleiding daarvan dat ‘daarom juist deze boerden
overwaardig zijn te worden bestudeerd als opborrelingen eener gisting, die gaandeweg
noodzakelijk tot eene uitbarsting moest leiden.’77
Een omschrijving op basis waarvan het tekstbestand vastgesteld kan worden, mag
enerzijds niet zo vaag zijn dat ze leidt tot een (te) heterogene verzameling
72

73
74
75

76
77

Vgl. C.G.N. de Vooys, Middelnederlandsche legenden en exempelen. 's-Gravenhage, 1900,
121 en 219; W.A. van der Vet, Het Biënboec van Thomas van Cantimpré en zijn exempelen.
's-Gravenhage, 1902, 368-370; F. de Bree, ‘“Historia docet”. De Gesta Romanorum en de
Gesten of gheschienisse van Romen’, in: F. de Bree & R. Zemel (red.), ‘In onse scole’.
Amsterdam, 1989, 218, 231-232, 242 n. 54. Opmerkelijk is het voorkomen van een komische
vertelling in het keurboek van Dordrecht (B.H.D. Hermesdorf, De herberg in de Nederlanden.
Assen, 1957, 93, zie ook n. 182; de gebeurtenis c.q. het verhaal zelf is te vinden in J.A. Fruin,
De oudste rechten der stad Dordrecht en van het baljuwschap van Zuidholland. Dl. 1.
‘s-Gravenhage, 1882, 234).
Vaderlandsch Museum 1, 45-47.
Von Kausler (zie n. 13), 217-219; hij typeert de tekst als een ‘wunderlich drollige
Bauernlegende, die eher einem gutmüthigen Schwanke gleicht’ (529).
F.J. Lodder, ‘De moraal van de boerden’, Ntg 75 (1982), 46-47; dez., ‘Corrupte baljuws en
overspelige echtgenotes’, in: H. Pleij e.a. (zie n. 69), 224-225; dez., ‘“Ik vind het gewoon
lekker.” Komische versvertellingen over sexuele moraal’, in: J. Reynaert e.a., Wat is wijsheid?
Amsterdam, 1994, 246-258 en 425-429.
Waltz (zie n. 20), 32-39; Jauss (zie n. 20), 349-354.
Verwijs (zie n. 1), VII; W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Dl.
2. Groningen, 18894, 205.
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teksten; anderzijds moet ze, nu ze op voorhand gegeven wordt, ruimte laten voor
variaties. Zo houdt ‘in versvorm’ de mogelijkheid open ook komische vertellingen
op te nemen die niet in rijmparen maar in strofevorm met rijmschema geschreven
zijn: Van enen man die lach gheborghen in ene scrine, Ic prijs een wijf en Tgoede
wijf maect den goeden man ende de goede man maect tgoede wijf. Zolang de
verhouding tussen korte epische teksten in versparen en die in strofevorm ons nog
niet geheel duidelijk is, kunnen de grenzen beter enigszins vloeiend blijven.
Uit het fabliaux-onderzoek blijkt dat de samenstelling van een corpus het meest
heikele punt is. Per onderzoeker verschilt de lijst van wat hij als fabliaux beschouwt.78
Deze verschillen zijn niet uitsluitend toe te schrijven aan nieuw ontdekte teksten en
aan de kwestie of varianten wel of niet als afzonderlijke fabliaux geteld moeten
worden, maar ook aan de afwijkende opvattingen over wat een fabliau is en daarmee
samenhangend de beoordeling van diverse teksten.79 In het geval van de Mären is er
evenmin overeenstemming; teksten die Fischer uitdrukkelijk niet in zijn lijst
opgenomen heeft, worden door anderen toch weer als Mären beschouwd.80 Zelfs
over de paar fabliaux in de Canterbury Tales bestaat verschil van mening.81 Gaat het
bij de fabliaux en de Mären echter om de samenstelling van een als definitief bedoelde
lijst van teksten die tot een genre gerekend worden, in het geval van de komische
versvertellingen gaat het in dit stadium om een selectie van teksten als basis van een
onderzoek.
Van de teksten in de editie van Kruyskamp reken ik tot de komische
versvertellingen: Dits van den man die gherne dranc, Wisen raet van vrouwen, Van
enen man die lach gheborghen in ene scrine, Een bispel van II clerken, Van den
cnape van Dordrecht, Van III ghesellen die den bake stalen, Van Lacarise den katijf
die enen pape sach bruden sijn wijf,82 Van den paep die sijn baeck ghestolen wert,
Van den monick, Ic prijs een wijf, Sint dat wi vrouwen garen, Dits van den vesscher
van Parijs, Dits van Heilen van Beersele en Van der vrouwen die boven haren man
minde.83
78

79
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83

J. Bédier geeft een lijst van 147 fabliaux en een fragment in een voetnoot (Les fabliaux. Paris,
19696, 436-440), Nykrog telt er 160 (Nykrog [zie n. 57], 311-324), Jodogne 149 (Jodogne
[zie n. 66], 18), Kiesow 124 (Kiesow [zie n. 57], 148-151) en Schenck 130 (Schenck [zie n.
57], 65-67). De Nouveau Recueil Complet des Fabliaux zal 127 fabliaux tellen; in een
aanhangsel wordt een aantal teksten uitgegeven die volgens de definitie van Noomen (zie n.
66) geen fabliaux zijn, maar die wel tot het tekstbestand gerekend hadden kunnen worden
wanneer een andere definitie gehanteerd was (N. van den Boogaard, ‘Le Nouveau Recueil
Complet des Fabliaux [NRCF]’, Neophilologus 61 [1977], 335).
Zie bijvoorbeeld Nykrog (zie n. 57), 14-18; Jodogne (zie n. 66), 18; Schenck (zie n. 57),
68-69.
Heinzle, ‘Märenbegriff’ (zie n. 62), 125; Heinzle, ‘Altes und Neues’ (zie n. 62), 278 en 295
n. 43.
Hertog (zie n. 40), 3 n. 3 en 10-11 (n. 17); J. Hines, The Fabliau in English. London, 1993,
165.
Zie over deze titel: F.J. Lodder, ‘Zwartgemaakte geestelijken in het handschrift-Van Hulthem’,
TNTL 109 (1993), 240.
Verder zijn er nog de acht versregels die Verwijs publiceerde in Van vrouwen ende van minne
(Groningen, 1871, XIII). Helaas is niet bekend waar het fragment gebleven is (XII) want er
moet meer van de tekst op gestaan hebben. De veronderstelling van Kalff dat de tekst ‘wel
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Daar worden de twijfel- of grensgevallen aan toegevoegd, dat zijn de teksten
waarover geen eenstemmigheid bestaat dat ze tot het vermeende genre ‘boerden’

eene boerde [zal] zijn geweest, waarin de stof verwerkt is die ook behandeld wordt in het
fabliau de Trois aveugles de Compiègne’ (Kalff [zie n. 6], 505-506) lijkt juist.
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behoren: Van den waghen, Tgoede wijf maect den goeden man ende de goede man
maect tgoede wijf, De eo qui duas volebat uxores84 en Van der weldaet die de duvele
dede.85 Door de confrontatie met de overige vertellingen zal moeten blijken of ze
zich er wel of niet wezenlijk van onderscheiden.86
Niet alle teksten uit Kruyskamps editie zijn in dit voorlopige bestand van komische
versvertellingen opgenomen. Dmeisken metten sconen vlechtken is ‘geen boerde,
maar een “lyrisch stukje” in 't amoureus’;87 een intrige ontbreekt. Dit es de frenesie
is een toneeltekst, een dramatische monoloog.88 Dits van den tanden wijkt naar vorm
én inhoud af van de vorige versvertellingen. De tekst mist ‘nog slechts een prince
om als volwaardig coïtusrefrein te kunnen fungeren’.89 Bovendien wordt het verhaal
verteld op een manier die afwijkt van alle hiervoor genoemde vertellingen. Er is niet
een auctoriële ik-verteller aan het woord die een (veelal van anderen gehoord)
gebeuren vertelt, maar een ic die tevens optredend personage is: hij neemt, zij het in
de periferie, deel aan de handeling in die zin dat hij spreekt met de overige personen.
Als ooggetuige beschrijft hij een tafereeltje dat bestaat uit één situatie in plaats van
uit een reeks op elkaar volgende gebeurtenissen die leiden tot een komische climax.
Tot slot zij nogmaals benadrukt dat het geenszins mijn bedoeling is hier een
middeleeuws genre te postuleren en een definitief tekstbestand vast te stellen. Wel
hoop ik een verantwoord tekstbestand te hebben samengesteld op basis waarvan
nader onderzoek kan worden verricht naar Middelnederlandse komische
versvertellingen en hun functioneren in de middeleeuwse samenleving. Nadrukkelijk
blijft de mogelijkheid open om gaandeweg het onderzoek of achteraf het bestand te
corrigeren en aan te scherpen.90

84
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R. Priebsch duidt deze tekst aan als ‘Ein schwank’ (‘Aus deutschen Handschriften der
Königlichen Bibliothek zu Brüssel’, ZfdPh 39 [1907], 156).
Von Kausler (zie n. 13), 111-113; A. Closs, Weltohn, Teufelsbeichte, Waldbruder. Beitrag
zur Bearbeitung lateinischer Exempla in mhd. Gewande nebst einem Anhang: De eo qui
duas volebat uxores. Heidelberg, 1934, 121-123. Het onleesbaar gemaakte Van den papen
is hoogstwaarschijnlijk geen komische versvertelling maar een satirische tekst (Van Mierlo
[zie n. 6], 384; Kruyskamp [zie n. 2], 4; Lodder [zie n. 82], 236-238).
Indien de bepaling van het genre na deze confrontatie problematisch blijft, kan de
‘intergenerische’ benadering wellicht een uitweg bieden: de dichter is uitgegaan van een
bepaald (dominant) genre maar heeft daarnaast de conventies van een ander genre in
belangrijke mate in zijn tekst verwerkt. Zie voor deze benadering L'Esprit Créateur 33 (1993),
afl. 4.
D. Coigneau, Refreinen in het zotte bij de rederijkers. Gent, 1980-1983, 564 n. 10.
H. Pleij, Het gilde van de Blauwe Schuit. Amsterdam, 1979, 123. Over de dramatische
monoloog in het algemeen: Hüsken (zie n. 33), hfdst. 3; K. Schoell, Das komische Theater
des französischen Mittelalters. München, 1975, 163.
Coigneau (zie n. 87), 564.
Bij het schrijven van dit artikel heb ik dankbaar gebruik gemaakt van commentaar van prof.
dr. F.P. van Oostrom op eerdere versies.
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Résumé
En 1860 E. Verwijs publia, en les désignant comme ‘boerden’, dix textes en moyen
néerlandais. Son choix avait été déterminé par le fait que la plupart de ces textes
étaient restés inédits à cause de leur contenu. Depuis cette époque les ‘boerden’ sont
distingués comme un genre à part par les manuels d'histoire littéraire. Cependant,
les images que ceux-ci donnent du genre supposé divergent entre elles, de sorte
qu'une réflexion à ce sujet s'impose.
Il paraît que les ‘boerden’ ne constituent pas un genre médiéval officiellement
reconnu. Une approche plutôt pragmatique devra permettre d'établir un corpus
provisoire qui servira de base à un examen approfondi des contes à rire versifiés en
moyen néerlandais. Dix-huit contes destinés à la récitation publique ont été
sélectionnés, parmi lesquels quelques cas douteux. Ceux-ci ont en commun qu'il
s'agit de textes autonomes, versifiés, ayant une intrigue comique et des protagonistes
humains.
Adres van de auteur:
Fresiastraat 38
NL-2981 BL Ridderkerk
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‘Arturs Doet’ op papier of perkament?
Jos A.A.M. Biemans
In jaargang 1 van dit tijdschrift maakten G. Croenen en J.D. Janssens de ontdekking
van twee Middelnederlandse fragmentjes bekend. Deze fragmenten waren door de
historicus Godfried Croenen aangetroffen in de rug van een perkamenten omslag
van een dun register.1 De twee reepjes behoorden oorspronkelijk tot één blad,
afkomstig uit een handschrift met een Middelnederlandse vertaling van La Mort le
Roi Artu, bij ons bekend als Arturs Doet. In het eerste deel van hun artikel heeft
Croenen de tekst op deze fragmenten diplomatisch uitgegeven. Aan de uitgave gaat
een beknopte codicologische beschrijving van de strookjes vooraf. Op paleografische
gronden moet het handschrift in de eerste helft van de veertiende eeuw worden
gedateerd. Nauwkeurig beschrijft Croenen de wijze waarop de fragmenten dienst
deden als verstevigingsmateriaal in de band van het register.2
In het tweede deel, grotendeels van de hand van de neerlandicus J.D. Janssens,
volgde een vergelijking van de tekst met het Oudfranse origineel en met de tekst van
Arturs Doet zoals die is overgeleverd in de Lancelotcompilatie. De vondst toont aan
dat er in de dertiende eeuw een Vlaamse vertaling vervaardigd is van de
Lancelot-en-prose (althans van La Mort le Roi Artu) en bevestigt de hypothese dat
de samensteller van de Lancelotcompilatie een bestaande vertaling - namelijk deze
- als uitgangspunt nam voor zijn compilatie.
De betekenis van de fragmenten ligt niet alleen op filologisch en litterair-historisch
terrein. De fragmenten zijn ook van belang omdat als tekstdrager papier zou zijn
gebruikt. Godfried Croenen bespreekt het bijzondere aspect daarvan. Terecht merkt
hij op, dat papier weliswaar al in de dertiende eeuw werd gebruikt voor administratieve
doeleinden, maar dat voor handschriften met Middelnederlandse litteraire teksten in
de regel tot de vijftiende eeuw perkament werd benut. Hoewel Croenen zakelijk
vaststelt dat de beschrijfstof papier is, moet hij toch geaarzeld hebben. Hij deelt
immers zelf mede, dat er geen spoor te zien is van een watermerk.3 Ook acht hij het
- opnieuw terecht - opmerkelijk, dat de waterlijnen en de

1

2

3

G. Croenen en J.D. Janssens, ‘Een nieuw licht op de Lancelotcompilatie? De betekenis van
het pas gevonden fragmentje van ‘Arturs Doet’, in: Queeste 1 (1994), p. 3-11 en p. 108-125,
met een afbeelding van alle zijden van de fragmenten op p. 110-111. - In codicologisch
opzicht is hier sprake van twee fragmenten. Dat Croenen en Janssens van een fragment
spreken, is correct als men ‘fragment’ interpreteert als ‘tekstfragment’: hoewel geen enkel
vers op deze fragmenten compleet is overgeleverd, sluiten de verzen onderling geheel aan.
De strookjes bevonden zich verticaal in de rug van het register. Legt men de fragmenten op
elkaar met de tekst van recto kolom 1 tegen de tekst van recto kolom 2, dan vallen de gaatjes
waardoorheen de katernen, de fragmenten en het omslag aan elkaar waren genaaid exact
samen.
De aanwezigheid van een watermerk is overigens niet noodzakelijk. Een boekformaat van
ca. 265 × 180 à 185 mm impliceert bifolia van ca. 265 × 360 à 370 mm. Bij bepaalde
papierformaten kan het genoemde boekformaat worden verkregen door het planovel tweemaal
te vouwen: quarto. Het watermerk bevindt zich slechts in één der vel-helften of bifolia en
dan in het midden van de vouw. De stroken met tekst uit Arturs Doet zijn zodanig uit het
blad gesneden dat juist het gedeelte langs de vouw waarin het watermerk zichtbaar zou
kunnen zijn geweest, is weggevallen.
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kettinglijnen, die kenmerkend zijn voor handgeschept papier, evenmin te zien zijn.
Voorts wijst hij op de ongelijke dikte van het materiaal en op enkele zeer dunne,
bijna doorzichtige plaatsen. Een of meer argumenten waarom het dan toch om papier
zou moeten gaan, ontbreken. Zulke argumenten zijn ook moeilijk te geven, want het
gaat hier echt om perkament.4
Natuurlijk kent Croenen, en met hem ook Janssens, het verschil tussen perkament
en papier. Er moet dus een verklaring zijn voor de vergissing. De smalle strookjes
bestaan inderdaad uit flinterdun materiaal, dat bovendien nogal slap is. De soepelheid
en het zeer egale oppervlak van de fragmenten zijn mogelijk (voor een deel) te wijten
aan de restaurator die de reepjes uit de band genomen en behandeld heeft. De strookjes
zijn gestrekt en gevlakt; vervolgens moeten ze enige tijd ‘onder bezwaar’ gelegen
hebben, waarschijnlijk zijn ze zelfs geperst. Het nogal forse verschil met het dikkere
en stuggere perkament dat als omslag voor het register is gebruikt, heeft mogelijk
eveneens een rol gespeeld. Kortom, de dwaling is enigszins begrijpelijk.
In het verlengde van zijn visie dat het hier resten betrof van een papieren handschrift
met een Middelnederlandse tekst, vroeg Croenen zich af of er méér van zulke
veertiende-eeuwse papieren handschriften geweest zijn. Nu echter is vastgesteld dat
het om perkament gaat, vervalt elke grond om aan te nemen dat Middelnederlandse
teksten al vanaf ca. 1300 op noemenswaardige schaal in papieren codices verspreid
werden.5 Een papieren handschrift met Arturs Doet doet denken aan een spookrijder:
om ongelukken te voorkomen moet deze zo snel mogelijk van de weg gehaald
worden.6

Summary
The material of the two newly-found manuscript fragments of Arturs Doet, a Middle
Dutch translation of La Mort le Roi Artu (edited by G. Croenen and J.D. Janssens in
Queeste 1 (1994), p. 8-11) is vellum, not paper.
Adres van de auteur:
Universiteit van Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, Handschriftenafdeling
Postbus 19185
NL-1000 GD Amsterdam

4

5
6

Voor alle zekerheid heb ik de structuur van de vezels onder een sterke loep bekeken. Een
derde, onbeschreven strookje, dat eveneens uit het bandje tevoorschijn kwam, is echter
inderdaad van papier, de waterlijnen zijn duidelijk zichtbaar; Croenen en Janssens (zie n. 1),
p. 4.
Croenen en Janssens (zie n. 1), p. 7.
Ik dank Godfried Croenen en Jef Janssens oprecht voor hun spontane medewerking bij het
opstellen van deze rectificatie.
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Naar aanleiding van ...
Vrouwen in extase
Wybren Scheepsma
Naar aanleiding van: Paul Vandenbroeck (red.), Hooglied. De beeldwereld
van religieuze vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden, vanaf de 13de eeuw.
Met bijdragen van Luce Irigaray, Julia Kristeva, Birgit Pelzer e.a. [z.pl.],
Snoeck-Ducaju & Zoon, [1994]. Creatrices 1. (311 blz.) Prijs: 980 bf.
Met een sereen gelaat en gespreide armen zweeft Christina de Wonderbare naar de
donkere hemel omhoog. Haar lichaamshouding drukt een staat van diepe
ingekeerdheid uit. De heilige maagd Christina, die in 1224 stierf, wordt in haar
geboorteplaats Sint-Truiden nog altijd vereerd. In 1915 maakte G. Baltus een schilderij
van de zwevende mystica voor de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming.
Ter gelegenheid van de in het voorjaar van 1994 in het Brusselse Paleis voor Schone
Kunsten gehouden tentoonstelling ‘Hooglied’ - de Franse titel luidde ‘Le jardin clos
de l'âme’ - werd het doek voor één keer uit zijn oorspronkelijke omgeving
weggehaald. Samen met enige honderden andere kunstvoorwerpen hing het daar om
een beeld van de religieuze voorstellingswereld van geestelijke vrouwen vanaf de
dertiende eeuw te geven.
De makers van deze originele tentoonstelling waren zich bewust van het bijzondere
van hun aanpak. In onze tijd is het museum vooral een plaats waar menselijke
artefacten op esthetische criteria worden beoordeeld. ‘Hooglied’ presenteerde
daarentegen een overzicht van religieuze gebruikskunst, kunst die daadwerkelijk een
functie vervulde in het geestelijk leven van religieuze vrouwen. Deze kunst wil
‘betekenissen ontwikkelen voor menselijke bekommernissen’, zo schrijft Piet
Coessens in de verantwoording van de expositie (p. 7). De getoonde objecten maakten
de innerlijke belevingswereld van religieuze vrouwen zichtbaar. De tentoonstelling
presenteerde aan de hand van een veelheid aan kunstvoorwerpen een beeld van
vrouwelijk geestelijk leven van de dertiende tot de achttiende eeuw. Nu al deze
religiosa bijeen waren, diende zich een unieke gelegenheid aan om onderzoek te
doen naar de mentale drijfveren achter deze religieuze vrouwenbeweging.
Zowel de objecten als de resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in een
prachtig uitgevoerde catalogus. Het boek bevat niet minder dan 180
kleurenreprodukties van bijzonder hoge kwaliteit. Daarmee is Hooglied een prachtig
beeldarchief geworden van vijf eeuwen religieuze ‘kunst’ van en voor vrouwen. De
vele foto's van monstransen, altaarstukken, bidprentjes en reliekhouders geven een
levendig beeld van een stuk cultuurgeschiedenis dat tot dusver weinig aandacht heeft
weten te trekken. Curieus zijn de zogenaamde besloten hofjes, voorstellingen van
de Tuin der Gelieven uit het bijbelse Hooglied. Dit zijn een soort
‘schilderij-kijkdozen’, waarin belangrijke heilige figuren en christelijke symbolen
in een betekenisvol verband zijn samengebracht. Hier zien wij vrouwelijke religieuzen
zelf hun voorstellingswereld uitbeelden, met naald en draad en kralen en knopen.
Alleen al daarom zijn deze besloten hofjes bijzonder, want veruit de meeste getoonde
kunstvoorwerpen werden door mannen gemaakt. Hooglied laat treffend zien hoe ver
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het geestelijk streven van deze vrouwen afstaat van het leven van alledag. Het is
zelfs schokkend om zoveel ondubbelzinnig vertoon van zelf verkozen lijden en
schuldgevoel bijeen te zien.
Het kost wel enige moeite om de structuur van de Hooglied-catalogus te
doorgronden. Het boek bestaat uit twee hoofddelen: een uitvoerige beschrijvende
inleiding en een catalogus. Het
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G. Baltus, Christina de Wonderbare in extase (1915), olieverf op doek (Sint-Truiden, Kerk van
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming)

leeuwedeel van de inleiding komt voor rekening van Paul Vandenbroeck, het ‘brein’
achter deze expositie. Daaraan toegevoegd is een drietal stukken van de
vooraanstaande feministische wetenschappers Luce Irigaray, Julia Kristeva en Birgit
Pelzer. Het catalogusdeel geeft beknopte beschrijvingen van de 265 tentoongestelde
objecten. Verder zijn daarin nog twee afzonderlijke bijdragen opgenomen waarin
enkele tentoongestelde objecten nader worden besproken. Anne Bergmans behandelt
de iconografie van Maria Magdalena en Catharina Robberechts bespreekt enkele
interessante zeventiende-eeuwse handschriften met religieuze inhoud. Het verband
tussen deze twee artikelen en de catalogus is niet erg duidelijk. Zo onderneemt
Bergmans een poging een muurschildering uit Sint-Truiden als een voorstelling van
Maria-Magdalena te identificeren; deze schildering maakt echter geen deel uit van
de tentoonstelling.
Een ander punt van kritiek is de manier waarop de illustraties verwerkt zijn. Er is
voor gekozen de afbeeldingen van de tentoongestelde stukken over de toelichtende
tekst te verspreiden. Vaak
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zijn in de tekst besproken voorwerpen echter niet in de onmiddellijke omgeving
daarvan afgedrukt. Het is natuurlijk geen sinecure om zoveel afbeeldingen van zo
divers materiaal adequaat en evenwichtig over de tekst te verdelen, maar de verbinding
tussen beeld en tekst had desondanks wel hechter kunnen zijn. Bovendien had men
de lezer een handreiking kunnen doen door in de tekst niet alleen het catalogusnummer
te noemen, maar ook het nummer van de afbeelding. Nu blader je voortdurend van
de lopende tekst naar de catalogus, want daar staat of, en waar, een stuk is afgebeeld.
Soms hapert dit verwijzingssysteem: op p. 168 verwijst Julia Kristeva naar
catalogusnummer 160 (p. 249), dat verder doorverwijst naar afbeelding 78, afgedrukt
op p. 81. De beschreven vrouw met zwarte kap en doornenkroon is op de foto echter
niet te herkennen. Het is jammer dat over de manier van verwijzen niet wat beter is
nagedacht. Uiteraard is dit detailkritiek, maar bij een verder zo perfect uitgevoerd
boek valt dit ongemak extra in het oog.
Bij de bijdrage van Paul Vandenbroeck zal ik zo dadelijk uitvoerig stilstaan, omdat
die voor de medioneerlandistiek het meest interessant is. Maar eerst een enkel woord
over de kortere stukken van Luce Irigaray, Julia Kristeva en Birgit Pelzer, die het
beschrijvende deel van Hooglied besluiten. Alle drie werken zij in de traditie van
een psychologisch (freudiaans) getint feminisme. Deze artikelen roepen wel enige
argwaan op voor wat betreft de gevolgde wetenschappelijke methodes, want teksten
en beelden worden zonder veel omhaal in dieptepsychologische zin geduid. Om de
betekenis van relieken voor religieuze vrouwen uit te leggen, springt Pelzer met het
grootste gemak van de sprookjes van Charles Perrault naar het verhaal van Eros en
Psyche. Mythische voorstellingen geven immers, zo meent zij, zicht op de diepere
drijfveren van de mens. In de medioneerlandistiek bestaat er een grote
terughoudendheid ten aanzien van dergelijke verreikende, psychologiserende
interpretaties. Nu zou een beetje meer durf op dit gebied het vak zeker niet misstaan,
maar genoemde auteurs zingen zich wel erg gemakkelijk los van het historische
materiaal. Het gevaar van ‘over-interpretatie’ is hier levensgroot aanwezig. Een en
ander betekent niet dat de feministische benadering niet vruchtbaar kan zijn voor de
bestudering van de vrouwenmystiek. Zij vestigt immers de aandacht op typisch
vrouwelijke aspecten in de mystieke literatuur en iconografie en vraagt daarvoor
terecht waardering en erkenning. We moeten toegeven dat ook in de
medioneerlandistiek de belangrijke rol van de vrouw in met name de volkstalige
geestelijke literatuur nog maar weinig onderkend wordt.
De Hooglied-catalogus is van groot belang voor de studie van de Middelnederlandse
letterkunde. Thom Mertens noemde op het Leidse symposium ‘Grote lijnen’ de
mystiek een krachtlijn in de Middelnederlandse letterkunde. Een vluchtige blik op
de geestelijke literatuur van die tijd leert dat het overwegend vrouwen waren die
mystieke aspiraties hadden. Alleen in de veertiende eeuw ontbreken zij nagenoeg,
om nog niet opgehelderde redenen; dan domineren de Groenendalers Jan van
Ruusbroec en Jan van Leeuwen de volkstalige mystieke literatuur. In de dertiende
eeuw hebben wij in Beatrijs van Nazareth en Hadewijch mystieke auteurs van
Europees formaat, en verder beschikken we over de Middelnederlandse levens van
Christina de Wonderbare en Lutgard van Tongeren. De vijftiende eeuw geeft onder
invloed van de Moderne Devotie een opbloei van religieuze vrouwenliteratuur te
zien. Bertha Jacobs (suster Bertken), Alijt Bake, Jacomijne Costers en Mechtild van
Rieviren zijn bij naam bekende auteurs, en verder zijn er diverse zusterboeken,
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bundels levensbeschrijvingen van devote zusters. Latere eeuwen blijven in ons
vakgebied doorgaans buiten beschouwing, maar Hooglied laat zien dat de
vrouwenmystiek ook als literair fenomeen in de zestiende en zeventiende eeuw in
zwang bleef. Ik noem hier de anonieme schrijfster van de Evangelische peerle uit
de zestiende, en Claesinne van Nieulant en Maria Petyt uit de zeventiende eeuw. Pas
met het rationalisme van de achttiende eeuw kwam er een einde aan deze lange
traditie.
Het is opmerkelijk dat ‘Hooglied’ alleen schilderijen van de dertiende-eeuwse
mysticae Lutgard van Tongeren en Christina de Wonderbare kan tonen die pas enige
eeuwen na hun overlijden zijn gemaakt. Rondom hun personen ontwikkelde zich
een uitgebreide iconografische traditie. Het is nog een open vraag in hoeverre ook
de literaire nalatenschap van middeleeuwse mystieke
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vrouwen een dergelijk ‘Nachleben’ kende. Opvallend is bij voorbeeld dat de
levensgeschiedenis van de Gentse priorin en mystica Alijt Bake (†1455) is
overgeleverd in een Gents handschrift uit 1705 (dat weer werd gekopieerd naar een
afschrift uit 1613). Het visioen met aangehangen levensschets van Jacomijne Costers
(†1503), evenals Bake een reguliere kanunnikes van het Kapittel van Windesheim,
is ook alleen bekend uit een handschrift dat onstond in het midden van de zeventiende
eeuw. Deze codex is afkomstig uit de Österreichische Nationalbibliothek in Wenen,
waarheen veel handschriften uit de Zuidnederlandse kloosters na de opheffing zijn
overgebracht. Het is de vraag wat er in deze bibliotheek, maar ook in andere zestiende
en zeventiende-eeuwse collecties, nog aan religieuze vrouwenliteratuur uit de
middeleeuwen verscholen gaat. Hier ligt zonder twijfel een taak voor de
medioneerlandistiek.
Het dragende stuk uit Hooglied is van de hand van Paul Vandenbroeck; het is
getiteld ‘Dit raken van Mij die onaanraakbaar ben’ (p. 13-153, met een handig
overzicht van de inhoud op de laatste pagina). De auteur geeft daarin een
interpreterend en samenvattend overzicht van de mystieke vrouwenliteratuur. Een
dergelijke synthese was in de medioneerlandistiek nog niet voorhanden. Vandenbroeck
stelt zich op het standpunt dat de middeleeuwse mysticae de enige vrouwen uit deze
periode zijn die beeldend uitdrukking hebben weten te geven aan een eigen mentaal
universum (p. 10). Kunst en literatuur waren grotendeels in handen van mannen,
waardoor de historische bronnen een sterk masculien gekleurd beeld van de
middeleeuwen geven. Vrouwen met religieuze ambities zagen zich ook met deze
mannelijke dominantie geconfronteerd: in de Kerk was er nauwelijks plaats voor
hun religieuze beleving. Volgens Vandenbroeck onstond hun visie op religiositeit
daardoor in een sfeer van repressie. Zijn Hooglied-tentoonstelling vormt dan ook
een pleidooi voor erkenning van de vrouwelijke spiritualiteit, die samen is te vatten
in de kernbegrippen ‘lichamelijkheid’ en ‘genotsverlangen’. Dat komt vooral sterk
tot uitdrukking in de laatste pagina's, waar hij de Kerk laakt vanwege haar brute
afwijzing van deze in zijn ogen authentieke vorm van godsdienstbeleving.
Vandenbroeck probeert in zijn overzicht het bijzondere van het vrouwelijke in de
mystieke traditie in de Zuidelijke Nederlanden te vatten. Hij maakt daarbij weliswaar
gebruik van specifieke aspecten van de vroomheid van individuen, maar gebruikt
die slechts om tot een totaalbeeld te komen. De vroegste periode is het meest
problematisch. Bijna alle tentoongestelde kunstvoorwerpen dateren uit de
na-middeleeuwse periode. Vandenbroeck richt zich daarom voor wat betreft de
middeleeuwen op teksten, die het voordeel hebben vaak door religieuze vrouwen
zelf geschreven te zijn. Hij maakt knap gebruik van de levens van Lutgard van
Tongeren en Christina de Wonderbare, van de werken van individuele auteurs als
Beatrijs van Nazareth, Hadewijch, Marguerite Porete, Alijt Bake en de schrijfster
van De evangelische peerle. Deze aanpak onderscheidt hem van de gemiddelde
literatuurhistoricus, die doorgaans tekst- of auteursimmanent te werk zal gaan. Het
is een grote verdienste van Vandenbroeck dat hij de hele Zuidnederlandse
vrouwenmystiek, uitgedrukt in woord zowel als in beeld, als een samenhangend
fenomeen durft te beschouwen en te interpreteren.
Het omvangrijkste deel van zijn studie (p. 41-132) draagt de titel ‘Een lange weg
te gaan’. Daarin wordt een viertal steeds opnieuw opduikende thema's in de
vrouwenmystiek uitvoerig besproken en toegelicht met behulp van beeld en tekst.
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Achtereenvolgens zijn dat: een voortdurend opnieuw opnemen en herbeleven van
het Lijden van Christus; het gebruik van vrouwelijke voorbeeldheiligen (Maria, Maria
Magdalena, Veronica, Catharina van Siena enzovoort); uitweidingen over de mystieke
liefde; en het maken van letterlijke of overdrachtelijke zelfportretten. Het zoeken
naar constanten binnen een cultuurfenomeen dat zich over eeuwen uitstrekt is ook
een vruchtbare invalshoek voor het letterkundig onderzoek. Hooglied geeft niet alleen
aanknopingspunten voor de studie van niet of nauwelijks onderzochte mystieke
teksten en auteurs, maar biedt ook een mogelijkheid om diachrone ontwikkelingen
zichtbaar te maken. Anders dan Vandenbroeck, die het om een algemene
karakterisering van het fenomeen ‘vrouwenmystiek’ te doen is, wil de
literatuuronderzoeker immers ook weten wat er specifiek is voor een bepaalde auteur
en zijn of haar oeuvre.
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De ‘religieuze beeldwereld’ die in Hooglied tot uitdrukking wordt gebracht, wordt
niet alleen door beelden maar ook door woorden geconstitueerd. Dat blijkt het
duidelijkst uit de bijdrage van Paul Vandenbroeck: hij gebruikt als het ware de literaire
verbeeldingen uit de middeleeuwen om de tentoongestelde objecten uit de latere
periode toe te lichten. Natuurlijk mag men hier niet lichtvaardig te werk gaan.
Hooglied laat zien dat een geïntegreerde benadering zinvol is. Mystieke teksten en
religieuze kunstvoorwerpen blijken naar eenzelfde ervaringswereld te verwijzen.
Iedereen die wel eens met mystieke literatuur gewerkt heeft weet hoe moeilijk het
is om te begrijpen waar het in deze teksten precies om gaat. De
‘Hooglied’-tentoonstelling en de bijbehorende catalogus vormen een belangrijk
hulpmiddel bij de interpretatie van de religieuze vrouwenliteratuur.
Adres van de auteur: Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen, RUL,
postbus 9515, NL-2300 RA Leiden

Alle facetten van de Chrétien-handschriften belicht
Frank Brandsma
Naar aanleiding van: Les Manuscrits de Chrétien de Troyes: The
Manuscripts of Chrétien de Troyes édité par / edited by Keith Busby, Terry
Nixon, Alison Stones, and Lori Walters. Amsterdam/Atlanta, Rodopi,
1993. Faux Titre 71-72. (2 bdn., xiii-503, 553 blz.) isbn 90-5183-613-9 (bd.
1-2), 90-5183-593-0 (bd. 1) en 90-5183-603-1 (bd. 2). Prijs f1000, -.
Gewichtig (de beide delen wegen samen vijf kilo), groot formaat (31,5 × 22 cm),
rijk geïllustreerd met 28 kleurenfoto's en in beide delen samen een kleine achthonderd
zwart-wit foto's, ruim duizend pagina's en duizend gulden, kortom indrukwekkende
en unieke boeken, de twee delen van wat ik hier kortweg The Manuscripts zal noemen.
De boeken zijn het resultaat van een in 1988 op het mediëvistencongres te Kalamazoo
opgezet, ambitieus project dat beoogde het oude standaardwerk van Alexandre Micha
(La tradition manuscrite des romans de Chrétien de Troyes, Genève: Droz, 1939,
repr. 1966) bij te werken op grond van nieuwe onderzoeksgegevens en vooral aan
te vullen met gegevens die vanuit nieuwe benaderingen gezien van belang zijn. De
belangrijkste en meest opvallende aanvulling is ingegeven door de moderne
belangstelling voor het handschrift als eenheid, als kunstvoorwerp dat in een gegeven
historische context is ontstaan en heeft gefunctioneerd. Terwijl Micha's boek geen
enkele afbeelding bevat, worden in deel 2 van The Manuscripts alle miniaturen uit
de overgeleverde Chrétien-handschriften afgebeeld. Bovendien worden in een aantal
van de artikelen in deel 1 de afbeeldingen in een of meer handschriften aan een nader
onderzoek onderworpen. Zo bespreekt Alison Stones in een lang en boeiend
overzichtsartikel de ontstaanscontext (‘where, when, by whom, for whom and why’,
p. 228) van de verluchte handschriften (‘The Illustrated Chrétien Manuscripts and
their Artistic Context’, deel 1, p. 227-322), gaat Patricia Stirneman in op
handschriftverluchting in een bepaalde stijl in het graafschap Champagne (‘Some
Champenois Vernacular Manuscripts and the Manerius Style of Illumination’, deel
1, p. 195-226) en beschrijft Lori Walters zowel de afbeeldingen van een bepaald type
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(‘The Use of Multi-Compartment Opening Miniatures in the Illustrated Manuscripts
of Chrétien de Troyes’, deel 1, p. 331-350) als het beeld van het personage
Blanchefleur (Percevals geliefde in de Conte du Graal en zijn vervolgen) in een
bepaald handschrift (‘The Image of Blanchefleur in Montpellier, BI, Sect. Méd. H
249’, deel 1, p. 437-455). In de kunsthistorisch georiënteerde benadering die in deze
artikelen wordt toegepast is de invloed merkbaar van redacteur Alison Stones, de
expert bij uitstek op het gebied van de geïllustreerde handschriften van de Arturroman
in verzen én in proza. Zij schreef ook de ‘General Introduction’ (deel 1, p. 1-8).
De andere al genoemde redacteur, Lori Walters, toont in haar stuk over Blanchefleur
dat zij vooral geïnteresseerd is in de verhouding tussen de tekst en de afbeeldingen,
die een interpretatie
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van de tekst weerspiegelen. Aangezien de handschriften zonder uitzondering enkele
decennia tot eeuwen jonger zijn dan de oorspronkelijke romans bieden de illustraties
in zekere zin receptie-gegevens, latere visies op de verhaalgebeurtenissen die, met
alle voorzichtigheid en rekening houdend met het kader waarin de illustraties tot
stand komen, geïnterpreteerd kunnen worden. Op vergelijkbare wijze worden de
weergave van de Graal en de afbeeldingen van het wonderbaarlijke bestudeerd in de
artikelen van resp. Emmanuèle Baumgartner (‘Les scènes du Graal et leur illustration
dans les manuscrits du Conte du Graal’, deel 1, p. 489-503) en Laurence Harf-Lancner
(‘L'image et le fantastique dans les manuscrits des romans de Chrétien de Troyes’,
deel 1, p. 457-488).
Terwijl in deze artikelen de aandacht vooral naar de miniaturen uitgaat, komen in
The Manuscripts ook andere vormen van de handschriftverluchting, zoals marginalia,
rubrieken en lombarden/initialen, aan de orde, bijvoorbeeld in Keith Busby's ‘Text,
Miniature and Rubric in the Continuations of Chrétien's Perceval’ (deel 1, p. 365-376)
en Roger Middletons ‘Coloured Capitals in the Manuscripts of Erec et Enide’ (deel
1, p. 149-193). Bovendien worden in de voorbeeldige bescnrijvingen van de Erecen Cligés-handschriften deze aspecten ook behandeld, evenals het gebruik van
interpunctie, afkortingen, grotere versierde letters enzovoort. Beide beschrijvingen
weerspiegelen de aandacht voor het handschrift als geheel, als produkt van de
samenwerking van kopiist, rubricator en eventueel miniaturist, bedoeld om in een
bepaalde context (voor)gelezen te worden. In ‘The Manuscripts of Cligés’ (door
Stewart Gregory en Claude Luttrell, deel 1, p. 67-95) gaat daarbij de aandacht vooral
uit naar de ‘scribal practice’ (er blijken zes kenmerkende veranderingen in
kopiistengedrag op te treden, die als hulpmiddel bij de datering van deze, maar ook
van andere handschriften kunnen dienen). In de beschrijving van de
Erec-handschriften wordt ook de beoogde (voor)lezer in de beschouwingen betrokken:
Françoise Gasparri, Geneviève Hasenohr, Christine Ruby, ‘De l'écriture à la lecture:
réflexion sur les manuscrits d'Erec et Enide’, deel 1, p. 97-148.
De aandacht voor het handschrift als geheel uit zich in deze beschrijvingen
vanzelfsprekend ook in de bestudering van de verzamelhandschriften waarin Chrétiens
romans in een aantal gevallen zijn overgeleverd. Hier ligt eigenlijk het specialisme
van redacteur Lori Walters1 maar ook dat van Terry Nixon, het derde lid van het
redactie-kwartet. Hij beschrijft de codices Parijs, Bibliothèque Nationale, fr. 794 (het
beroemde handschrift van de kopiist Guiot) en Parijs, BN, fr. 1450 in het artikel
‘Romance Collections and the Manuscripts of Chrétien de Troyes’ (deel 1, p. 17-25)
en is bovendien verantwoordelijk voor de ‘List of Manuscripts of Chrétien de Troyes’
(deel 1, p. 9-16) en de ‘Catalogue of Manuscripts’ (deel 2, p. 1-86). De beschrijving
van de handschriften wordt aangevuld met een artikel over de lotgevallen van een
aantal handschriften door de eeuwen heen (‘Additional Notes on the History of
Selected Manuscripts’, deel 2, p. 177-244) en met een ‘Index of Former Owners’
(deel 2, p. 87-176), beide van de hand van Roger Middleton.
De vierde redacteur, Keith Busby, vertegenwoordigt de meer traditionele,
filologische benadering, getuige bijvoorbeeld zijn recente editie van Chrétiens Conte
du Graal. Van deze aanpak getuigen in The Manuscripts onder meer een ‘oud’ artikel
1

Zij publiceerde onder andere ‘Le rôle du scribe dans l'organisation des manuscrits des romans
de Chrétien de Troyes’, in: Romania 106 (1985), p. 303-325 en ‘Chantilly MS 472: The
Formation of a Gauvain Cycle’, in: Neophilologus 78 (1994), p. 29-43.
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van Tony Hunt (‘Chrestien de Troyes: The Textual Problem’, deel 1, p. 27-40, eerder
verschenen in French Studies 33 [1979]), Keith Busby's vergelijking van twee door
dezelfde kopiist geschreven handschriften (‘The Scribe of MSS T and V of Chrétien's
Perceval and its Continuations’, deel 1, p. 49-65) en de enige ‘Nederlandse’ inbreng
in het werk: ‘Perceval and Stemmata’ (deel 1, p. 41-48) door de Amsterdamse
romaniste Margot van Mulken. Zij legt uit dat de contaminatie van de
Perceval-handschriften van het successieve type is en waarschijnlijk te verklaren uit
het (professioneel) kopiëren van de teksten in
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katernen en niet als complete teksten. Op een bepaald punt in het verhaal
(vermoedelijk een katerngrens in een vroeger stadium van de overlevering) wisselen
de handschriften van ‘partner’ en vormen zich nieuwe stemmatische koppels. Dit
stemmatische ‘overspel’ heeft tot gevolg dat na elke partnerruil een nieuw stemma
moet worden opgesteld dat slechts geldig is tot het volgende wisselmoment.
Het is tekenend voor de nieuwe ontwikkelingen in de bestudering van handschriften
dat de filologische benadering die qua methode aansluit op Micha's Tradition
manuscrite door zoveel andere aangevuld wordt in dit boek, dat ongetwijfeld een
standaardwerk zal worden. The Manuscripts biedt een enorme hoeveelheid gegevens
en afbeeldingen op een toegankelijke wijze aan (het boek bevat bijvoorbeeld ook
een ‘Index of Manuscripts Cited’, een overzicht van de ‘Rubrics and Subjects of
Illumination in the Romances’, een ‘List of Romances of Chrétien de Troyes in
Modern Editions’, een rijk notenapparaat en een uitgebreide bibliografie). Deze
‘feiten’ worden gecombineerd met een aantal belangrijke (overzichts)artikelen, die
voor het merendeel exemplarisch zijn voor de nieuwe manieren om handschriften
en met name verluchte handschriften te bestuderen.
Exemplarisch is het boek vooral ook in zijn aandacht voor elk individueel
handschrift, niet slechts als drager van een tekst die de originele schepping van
Chrétien min of meer benadert, maar als kunstvoorwerp met een intrinsieke waarde
die de moeite van het achterhalen waard is. Handschriften worden niet meer als late
en deels corrupte afschriften afgedaan, maar bestudeerd als geheel, met een in de
tijd van ontstaan functioneel systeem van tekst, tekststructurering, decoratie enzovoort.
The Manuscripts bestudeert diachroon de handschriftelijke traditie van Chrétiens
romans, maar heeft evenzeer synchroon aandacht voor elk afzonderlijk handschrift.
In die zin illustreert het boek een tendens die in de mediëvistiek al langer zichtbaar
is, bijvoorbeeld in de Arturistiek, waar sinds Elspeth Kennedy's ‘The scribe as editor’2
ook de door kopiisten toegevoegde episodes in bijvoorbeeld de Lancelot en
prose-handschriften bestudeerd worden en waar ‘Text and Image’ een van de drie
thema's was op het internationale congres te Bonn (1993). De aandacht voor het
handschrift en de context waarin het functioneerde werd in Nederland al door W.P.
Gerritsen uitgedragen als basis voor de literatuurgeschiedschrijving in zijn bekende
‘Geschiedverhaal of schetskaart?’.3 Zijn studies over de corrector in de
Lancelotcompilatie getuigen van dezelfde belangstelling.4 Willem Kuiper en Erwin
Mantingh hebben terecht aandacht gevraagd voor de tekststructurering in het
handschrift en vinden nu onverwacht gehoor in meerdere artikelen in The
Manuscripts.5 Recentelijk is de blik vooral gericht op verhalencycli en
2
3
4

5

In: Mélanges Frappier, 1970, deel 1, p. 523-531.
De Nieuwe Taalgids 68 (1975), p. 89-109.
W.P. Gerritsen, ‘Corrections and Indications for Oral Delivery in the Middle Dutch Lancelot
Manuscript The Hague K.B. 129 A 10’, in Lancelot Manuscript The Hague, K.B. 129 A 10’.
In: Neerlandica manuscripta. Essays presented to G.I. Lieftinck, vol. III. Litterae textuales.
Amsterdam, 1976, p. 39-59; ‘A Medieval Text and Its Oral Delivery’ in: W.P. Gerritsen en
C. Vellekoop (eds.), Talks on Text. Papers read at the closing session of the NIAS theme
group ‘Orality and Literacy’ on May 27th 1992. Wassenaar, 1992, p. 72-81.
Willem Kuiper, ‘Lombarden, paragraaf- en semiparagraaftekens in Middelnederlandse
teksten’, in: Spektator 10 (1980-1981), p. 50-85; Erwin Mantingh, ‘Lanceloet, Perchevael,
Moriaen en de spin Sebastiaan. Luisteren met tussenpozen?’ in: Bart Besamusca en Frank
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verzamelhandschriften, met name in de handelingen van het Amsterdamse congres
over cyclusvorming6 en in het project Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de
Nederlanden, dat zojuist het fraaie eerste deel heeft opgeleverd.7
In het kader van deze Nederlandse onderzoeksactiviteiten is The Manuscripts een
aanwinst, al is het gezien de prijs een boek dat alleen bibliotheken (waar het dan ook
niet mag ontbreken!)

6
7

Brandsma (eds.), De ongevalliche Lanceloet. Studies over de Lancelotcompilatie. Hilversum:
Verloren, 1992, p. 45-75.
Bart Besamusca e.a. (eds.), Cyclification. The Development of Narrative Cycles in the
Chansons de Geste and the Arthurian Romances. Amsterdam [enz.]: North Holland, 1994.
Marie-José Govers e.a. (eds.), Het Geraardbergse handschrift: HS Brussel, Koninklijke
Bibliotheek Albert 1, 837-845, Hilversum: Verloren, 1993. Middeleeuwse
Verzamelhandschriften uit de Nederlanden 1.
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zich kunnen veroorloven en al is de grote aandacht voor de miniaturen gezien de
schaars verluchte Middelnederlandse handschriften misschien wat teveel van het
goede voor een tekstgerichte medioneerlandicus. The Manuscripts ontsluit het recente
internationale onderzoek en biedt volop vergelijkingsmateriaal wat betreft de opbouw
van verzamelhandschriften, kopiistengedrag, tekststructurering, de veronderstelde
receptie van handschriften enzovoort, materiaal dat verhelderend kan werken bij het
bestuderen van Middelnederlandse handschriften. Bovendien demonstreert het
benaderingen die ook in de medioneerlandistiek hun nut kunnen bewijzen.
De belangstelling voor het handschrift als geheel is nu al richtinggevend en daarom
wil ik deze bespreking besluiten met een bespiegeling over de gevolgen die deze
benadering zou kunnen hebben voor de editiepraktijk, in aansluiting op de ‘Zou het
niet prachtig zijn als...?’-stemming die - zo veronderstel ik - geheerst moet hebben
toen in 1988 het idee voor The Manuscripts uitgewerkt werd. Ik ga bij mijn
uiteenzetting uit van de mogelijkheden die de CD-ROM- en WINDOWS-technologie
lijken te bieden. De achtergrondgedachte is dat wat ik nu als desideratum voorstel
als technologisch streefpunt zou kunnen functioneren.
Zowel in de uitgaven in de reeks Middelnederlandse Lancelotromans als in die
van de Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden is het streven de
lezer inzicht te geven in de tekst zoals die in het handschrift staat opgetekend. Daarbij
worden in verband met het beoogde publiek en het beooogde gebruik in de twee
reeksen verschillende keuzes gemaakt (onder andere het geven van een kritische
leestekst in de Lancelotreeks tegenover een diplomatische in de
Verzamelhandschriften), maar daar wil ik het hier niet over hebben. Ik geloof dat
het in de toekomst mogelijk moet zijn die keuzes aan de lezer te laten door hem de
verschillende ‘lagen’ van een tekstuitgave tegelijk aan te bieden op één CD-ROM.
Deze compact disc bevat dan een aantal bestanden die op een parallelle wijze aan
elkaar gekoppeld zijn, zodat de lezer zich in elk van de bestanden op hetzelfde punt
in de tekst bevindt en ‘vensters’ met de verschillende bestanden over elkaar heen
kan opvragen. De bestanden bevatten respectievelijk [1] een (ingescande) afbeelding
van elk folium van het handschrift, [2] een diplomatisch afschrift, [3] een kritische
leestekst waarin aan de te verklaren woorden in ‘hypertext’ een vertaling/toelichting
is toegevoegd, zodat de lezer door met zijn muis het Middelnederlandse woord aan
te klikken de vertaling op het scherm krijgt, en [4] een modern Nederlandse - en
eventueel [5] Engelse - vertaling van de tekst. Hierbij is uitgegaan van één
basishandschrift; wanneer er meer handschriften zijn, zoals bij Chrétiens romans of
bij Maerlants Spiegel historiael, kan aan het diplomatisch afschrift per woord of
versregel een variantenapparaat in ‘hypertext’ worden toegevoegd (op dezelfde
manier kunnen bijvoorbeeld de activiteiten van de corrector in de Lancelotcompilatie
worden gepresenteerd).
De gebruiker van de CD-ROM kan er voor kiezen slechts een van de bestanden te
gebruiken en eventueel uit te printen, hetgeen overeenkomt met de huidige praktijk
van degene die in de Lancelotreeks alleen de leestekst bekijkt of degene die het
afschrift in Het Geraardsbergse handschrift bestudeert. Alleen wordt die keuze dan
door de lezer zelf gemaakt en niet, zoals nu, vooraf door de editeur. Naast het
‘normale’ gebruik van de leestekst of de vertaling(en) is het ook mogelijk dat de
lezer/onderzoeker achter zijn PC kruipt en een van de tekstlagen opvraagt en van
daaruit ook naar de andere lagen kijkt. Vanuit de leestekst is het dan immers mogelijk
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om precies de gewenste woordverklaring op te vragen, maar ook om te kijken wat
er precies in het handschrift staat door de corresponderende plaats in het diplomatisch
afschrift of zelfs op de foto van het handschrift in een ‘venster’ op te vragen en
bijvoorbeeld te bestuderen hoe de tekst hier gerubriceerd is. De moderne lezer kan
zo wanneer hij dat wil een beeld krijgen van de tekst zoals de middeleeuwse
(voor)lezer die voor zich had, met de afkortingen, rubrieken, eventuele miniaturen
enzovoort. Zo kan één gedigitaliseerde uitgave (die via de CD-ROM ook op netwerken
beschikbaar zou kunnen zijn) alle denkbare gebruikers bedienen en kan de
bezitter/lezer de tekst op steeds nieuwe niveaus lezen.
Het vervaardigen van zo'n CD-ROM zou een kader kunnen bieden voor de zo diverse
editie-
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en vertaalactiviteiten in de medio-neerlandistiek. Naast de twee al genoemde
projecten/reeksen zijn er immers de moderne vertalingen/bloemlezingen in de
Griffioenreeks, de tweetalige edities van Prometheus, de uitgaven in de Alfa-reeks
van de Amsterdam University Press, de tekstedities/herdrukken van Verloren,
enzovoort. Men zou rond één handschrift de krachten kunnen bundelen om - ten dele
op basis van bestaand materiaal zoals dat in de genoemde reeksen al digitaal
beschikbaar is - te komen tot een ‘definitieve’ uitgave, die via een adequate Engelse
vertaling ook voor de internationale mediëvistiek de tekst en het handschrift
toegankelijk maakt.
Natuurlijk is dit CD-ROM-concept niet meer dan een idee, een eenzijdige en
vluchtige bespiegeling waarin ik bewust de ogen sluit voor de economische en
technische beslommeringen van een dergelijke uitgave. Maar zou het niet prachtig
zijn als er over tien jaar zo'n CD-ROM van het Gruuthuse-handschrift (met als
audio-extra muzikale uitvoeringen van de liederen?), de Lorreinen-fragmenten, de
Roman van Walewein of Hadewijchs lyriek zou zijn?
Adres van de auteur: Vakgroep Literatuurwetenschap, Universiteit Utrecht, Muntstraat
4, NL-3512 EV Utrecht

Brefelds tekstkritische fenetiek: veelbelovend, maar nog niet
volgroeid
Ben Salemans
Naar aanleiding van: Josephie Brefeld, A Guidebook for the Jerusalem
Pilgrimage in the Late Middle Ages. A Case for Computer-Aided Textual
Criticism. Hilversum: Verloren, 1994. Middeleeuwse Studies en Bronnen
xl; tevens verschenen als diss. ru Groningen. (243 blz.) isbn 90-6550-257-2.
f 45, -/900 bf.
Al eeuwen lang proberen tekstcritici de vraag te beantwoorden hoe verloren gegane
teksten kunnen worden hersteld als daarvan alleen nog maar jongere, van elkaar
verschillende tekstversies zijn overgeleverd. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is
een stemma, een tekststamboom waarin de verwantschapsrelaties tussen die
tekstversies worden uitgedrukt. De meningen lopen uiteen over de wijze waarop zo'n
stemma het best kan worden samengesteld. Zo zien aanhangers van de
negentiende-eeuwse methode van Lachmann ‘gemeenschappelijke fouten’ in de
tekstversies als belangrijkste bouwstenen van een stemma. De meeste moderne
filologen verwerpen tegenwoordig echter het gebruik daarvan: het vaststellen van
die fouten zou een subjectieve, oncontroleerbare en daarom onwetenschappelijke
activiteit zijn. De laatste decennia is hun aandacht vooral gericht om op
wetenschappelijk acceptabele wijze tekstgenealogische informatie uit tekstversies
te destilleren. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de computer.
Ook al verschilt de moderne tekstgenealogische aanpak vaak van tekstcriticus tot
tekstcriticus, toch kunnen op zijn minst twee belangrijke stromingen binnen de
taxonomie of ordeningskunde worden onderscheiden. De ene stroming, die mij zeer
aanspreekt, heet (deductieve) cladistiek. Grofweg kan worden gesteld dat
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tekst-cladisten de oude methode van Lachmann in een modern jasje proberen te
steken, waarbij zij het gebruik van subjectief, ad hoc gekozen gemeenschappelijke
fouten vermijden. De andere taxonomische stroming is de (inductieve) fenetiek.
Tekst-fenetici pogen met statistische technieken uit tekstverschillen informatie over
de relaties tussen tekstversies te achterhalen. In Nederland is Josephie Brefeld zonder
twijfel de belangrijkste pleitbezorger van de tekst-fenetiek. Haar proefschrift verscheen
enkele maanden geleden en laat duidelijk de mogelijkheden en onmogelijkheden van
de tekst-fenetiek zien.
In dit artikel zal ik in enkele paragrafen kritische kanttekeningen plaatsen bij
Brefelds tekst-fenetisch onderzoek. Omdat kritiek de boventoon zal voeren, wil ik
de lezer er nu al nadrukkelijk op wijzen dat ik Brefelds dissertatie positief beoordeel:
het eerste gedeelte van haar proefschrift vind ik zelfs baanbrekend. Ik begin met het
geven van een vrij uitgebreide samenvatting van haar boek.
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Inhoud van Brefelds dissertatie
Brefelds Engelstalige dissertatie is opgebouwd uit achtereenvolgens een Preface,
zes hoofdstukken, een Addendum, een samenvatting in het Nederlands en het Engels,
twee appendices, een Bibliography en een Index.
De eerste regel van de Preface onthult direct al wat het doel is geweest van haar
promotie-onderzoek: ‘This book seeks to answer the question of whether there once
was a source-text that was available to a great number of late mediaeval pilgrims to
Jerusalem, a source-text that widely influenced their accounts of that voyage.’
In het eerste hoofdstuk, ‘The Jerusalem Pilgrimage’, schetst Brefeld hoe in de Late
Middeleeuwen pelgrimages vanuit Europa naar Jeruzalem plaatsvonden. Franciscanen
speelden daarbij een centrale rol. Zij organiseerden die pelgrimstochten tot in de
puntjes, vaak in nauwe samenwerking met Venetiaanse instanties. Pelgrims konden
in Venetië de boot naar Jeruzalem nemen. Als de pelgrims waren aangekomen in het
Heilige Land stonden franciscaner reisleiders klaar om hen in ‘zehnerlei Sprachen’
(p. 28) te woord te staan en vaak binnen slechts twee weken rond te leiden.
Het tweede hoofdstuk is getiteld ‘A written Source?’. Tegenwoordig zijn nog zo'n
honderd met de hand geschreven en gedrukte reisverslagen van laat-middeleeuwse
Jeruzalem-pelgrimages voorhanden. Ze zijn voornamelijk geschreven in Latijnse,
Engelse, Duitse, Franse en Nederlandse talen/dialecten. Enkele teksten zijn ook in
het Italiaans en Deens. (Overigens citeert Brefeld in haar boek veelvuldig uit die
oude teksten, zonder dat ze daar vertalingen van geeft; daar zal menige lezer moeite
mee hebben.) Al die verslagen worden in de Bibliography nader beschreven. De
meeste verslagen zijn in de periode van plusminus 1125 tot 1525 vervaardigd. Maar
het overgrote deel van de pelgrimsteksten stamt uit de kleinere tijdspanne van de
veertiende en vijftiende eeuw. Er bestaan nogal wat parallellen tussen die verslagen.
Daarom vraagt Brefeld zich in navolging van eerdere, niet geautomatiseerde
onderzoekers af of er een of andere informatieve reisgids, een soort ‘Guide Michelin’
voor Jeruzalem-gangers, bestond die de pelgrims in Jeruzalem konden overschrijven
of die kant en klaar werd verkocht. Brefeld concludeert in hoofdstuk 2 voorzichtig
dat zo'n brontekst inderdaad bestaan kan hebben. Immers, als de franciscanen die
pelgrimstochten zo strak organiseerden, dan ligt het toch voor de hand dat zij
dergelijke bronteksten ter beschikking stelden? In veel reisverslagen wordt bovendien
expliciet vermeld dat informatie is geput uit een of andere - vóór de uitvinding van
de boekdrukkunst rond 1450 uiteraard met de hand geschreven - brontekst die in
Jeruzalem, en waarschijnlijk later ook in Venetië, door franciscanen ter kopiëring
werd aangeboden. Ook komt het voor dat pelgrims in hun verslagen plekken in het
Heilige Land beschrijven, terwijl ze melden dat ze die plaatsen niet zelf hebben
bezocht. De beschrijvingen van die niet-bezochte plekken lijken veel op de
beschrijvingen zoals die in andere pelgrimage-verslagen voorkomen. Dat is een
indirecte aanwijzing voor het bestaan van een brontekst waaruit ze hun informatie
hebben geput. Daarmee lijkt de al aangehaalde onderzoeksvraag voldoende
beantwoord. Maar Brefeld neemt geen genoegen met haar voorlopige, op historische
gegevens berustende, conclusie. Als er een brontekst in mogelijk diverse
verschijningsvormen - Brefeld spreekt bij voorkeur over een corpus van bronteksten
- heeft bestaan, dan zullen bepaalde tekstuele elementen in de pelgrimage-verslagen
daarop moeten wijzen. Zij zal statistische methoden aanwenden om dat na te gaan.
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In hoofdstuk 3, ‘Material and First Clustering Method’, bespreekt Brefeld eerst
het probleem dat zij niet alle overgeleverde pelgrimage-verslagen met elkaar kan
vergelijken. Daarvoor ontbreken haar simpelweg tijd en faciliteiten. Een selectie uit
de verslagen is noodzakelijk. De verantwoording van haar diachrone selectie van
achttien teksten in vijf verschillende talen/dialecten valt Brefeld niet makkelijk. Van
een statisticus zouden we wellicht een willekeurige, ‘at random’, keuze van een
aantal teksten mogen verwachten. Brefeld is zich er echter van bewust dat dan de
kans bestaat dat de gekozen teksten niet aan haar selectie-criteria (vijf talen, uitlopende
ontstaansdata) voldoen. Uiteindelijk kiest zij daarom voor een gestuurde of gewogen
keuze van acht-
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tien teksten. Maar die gewogen, niet-willekeurige, keuze zit de statistica Brefeld niet
lekker. Na een vele pagina's durende, te lange, worsteling geeft zij toe dat er nogal
wat haken en ogen aan haar tekstselectie zitten (zie bijvoorbeeld p. 65 en p. 160,
noot 23). Zij geeft van elke gekozen tekst een korte, voornamelijk bibliografisch
getinte, beschrijving.
In het tweede gedeelte van hoofdstuk 3 brengt Brefeld een eerste ordening in de
achttien teksten aan. In een schema, weergegeven in Appendix 2, heeft zij met nulletjes
en eentjes bij alle 369 verschillende heilige plaatsen genoteerd of ze wel of niet in
de achttien teksten voorkomen. (Waarom is trouwens aan de onderkant van de pagina's
die Appendix 2 uitmaken zoveel lege ruimte opengelaten?) Die ‘holy places’, afgekort
als ‘hp’, zijn plekken in steden, dorpen, etc. waar belangrijke gebeurtenissen in het
leven van Jezus, zijn verwanten, bekende heiligen, enz. plaatsvonden. Daarover
kunnen we onder andere in de Bijbel lezen. Brefeld laat de computer met een
statistisch programma uitzoeken in welke mate een bepaalde tekst dezelfde heilige
plaatsen noemt als elk van de zeventien overige teksten. De mate van gelijkenis,
‘similarity’, wordt uitgedrukt in getallen op een schaal van 1 tot 100. Een nadere
analyse van de getallen leert dat er vier teksten zijn die onderling veel op elkaar
lijken, te weten tekst 10 (tekstversie Rot), 14 (Sessa), 15 (Golubovich) en 17 (Gent).
De similariteitsgetallen voor teksten 10 en 14, 10 en 15, 10 en 17, 14 en 15, 14 en
17, en 15 en 17 zijn namelijk opvallend hoog, terwijl vergelijkingen van die vier
teksten met de overige veertien veel lagere similariteitsgetallen opleveren. Iets
soortgelijks geldt voor teksten 6 (Vandusen), 7 (Leiden) en 12 (Schwalbach). Er
tekenen zich dus duidelijk twee clusters teksten af: 10-14-15-17 en 6-7-12. Brefeld
wenst te achterhalen waarom juist die twee tekstclusters naar voren treden. Zij kondigt
een machtige statistische techniek aan, factor-analyse, die haar kan helpen bij haar
speurtocht naar de factoren die de clustering van de twee tekstgroepen hebben
veroorzaakt.
In hoofdstuk 4, getiteld ‘Labelling the Factors’, legt Brefeld uit wat factor-analyse
is: ‘Factor analysis now assumes that there is an influence which, although it is not
directly observable itself, led to the correlations (zeg: de hoge similariteitsgetallen,
BS) that are observable. It is this influence that is called a factor. [...] It is [...]
important to realize that factor analysis finds the factors but does not say anything
at all about the causal relations that hide behind these factors. It is up to the scholar
to do precisely that.’ (p. 86-87)
Met behulp van de computer voert Brefeld een factor-analyse uit op het materiaal
uit Appendix 2. Die analyse leidt tot de conclusie dat twee factoren de zeven teksten
bindt. De eerste factor clustert de teksten Rot-Sessa-Golubovich-Gent (10-14-15-17)
en de tweede factor maakt dat Vandusen-Leiden-Schwalbach (6-7-12) met elkaar
verbonden zijn. Voorts stelt ze vast dat die zeven teksten een hoge ‘communality’
vertonen. Communaliteit definieert ze als: ‘the proportion of variance that is explained
by the factors’ (p. 90). De twee factoren verklaren dus in hoge mate waarom de
teksten per tekstcluster zoveel op elkaar lijken; er kunnen ook andere factoren een
rol hebben gespeeld, maar hun invloed op de vorming van beide tekstclusters is
gering.
Voorts presenteert Brefeld een ‘dendogram’. In dit schema zijn de achttien teksten
gegroepeerd en door lijnen verbonden op basis van hun onderlinge similariteiten en
verschillen. Dat dendogram lijkt veel op een ketening, de grondvorm of dieptestructuur
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van een stemma of tekststamboom. Brefeld benadrukt echter dat het dendogram niet
moet worden beschouwd als een stemma. Het visualiseert slechts de similariteiten
en dissimilariteiten tussen de teksten.
Op p. 95 start Brefeld haar pogingen beide factoren te analyseren en te beschrijven.
Factoranalyse wijst immers factoren aan, maar benoemt die niet, geeft er geen
beschrijving van in woorden. Er zijn geen andere statistische methoden die haar
daarbij kunnen helpen. Nadat Brefeld zelf in de zeven teksten heeft gewroet, en
daarbij niet alleen naar de heilige plaatsen kijkt, concludeert zij: [1] de eerste factor
kan worden geïnterpreteerd als ‘de invloed van een met de hand geschreven Latijnse
brontekst voor laat-middeleeuwse Jeruzalem-pelgrims’; [2] de tweede factor kan
worden geïnterpreteerd als ‘de invloed van de rondleiding van pelgrims door
Jeruzalem door een franciscaner gids’; [3] de tekst Sessa, tekst 14, lijkt een goede
afspiegeling te zijn van een middeleeuwse reisgids voor Jeruzalem-gangers. De lezer
die denkt dat met Sessa, een Venetiaanse
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incunabel uit 1491, een representatieve Gids gevonden is die aan het publiek
gepresenteerd kan worden, heeft het mis. Brefeld neemt namelijk geen genoegen
met haar aanwijzing van tekst Sessa als afspiegeling van de oorspronkelijke Gids(en).
Het vijfde hoofdstuk heet ‘The Heart of the Matter’. In dit hoofdstuk wendt Brefeld
zich weer tot de ongeveer honderd overgeleverde pelgrimage-verslagen. Zoëven
zagen we al dat zij daaruit achttien teksten koos op basis van spreiding in taal en tijd;
dat leidde tot de conclusie dat Sessa het meest op de oorspronkelijke Gids(en) leek.
Nu maakt ze opnieuw een keuze uit de honderd teksten; daaruit selecteert ze nu alleen
die teksten die veel op Sessa lijken: Vienna, London, Rome, New York en Verona.
Zij hoopt uit hun midden, inclusief Sessa, een tekst te kunnen aanwijzen die wellicht
nog meer lijkt op de oorspronkelijke Gids(en) dan Sessa. Ook van deze nieuwe
teksten, allemaal in het Latijn, geeft Brefeld een korte beschrijving. Verona is
overigens geen bestaande tekst, maar een door Brefeld verbeterde, van fouten ontdane,
versie van Golubovich, tekst 15.
Om de relaties tussen de zes Sessa-achtige teksten te bepalen, maakt Brefeld niet
opnieuw gebruik van de heilige plaatsen. Zij besluit te werken met een grote
hoeveelheid dichotome tekstvarianten, varianten waarbij op een variatieplaats één
variant in een of meer teksten tegenover één andere staat in de overige teksten. Brefeld
maakt duidelijk dat zij met alle zich aandienende varianten werkt, met uitzondering
van verschillen in afkortingen, woordgrenzen, hoofdletters en kleine letters,
interpunctie en spelling. Zij stelt zich op het standpunt dat ‘a textual critic who uses
a lot of data can make a sounder judgement about the relations between texts than a
critic who builds on a small amount of data’ (p. 125). Over de omvang van de
variatieplaats - is die beperkt tot bijvoorbeeld één woord of kunnen het ook meer
woorden of zelfs hele zinnen zijn? - merkt zij op dat haar is gebleken dat die er
feitelijk niet toe doet. Statistische analyses leren haar dat de relaties bij 559 kleine
en 454 grote variatieplaatsen min of meer gelijk zijn.
Brefeld laat een factor-analyse los op de zes Sessa-achtige teksten. Er blijkt één
factor te zijn die de vier teksten Sessa (incunabel, 1491), London (manuscript,
waarschijnlijk tweede helft vijftiende eeuw), Rome (incunabel, plm. 1470) en New
York (incunabel, 1480) bindt. Erg vlug, binnen drie korte regels, concludeert zij dat
die factor kan worden opgevat als een ‘hypothetical text’ (p. 131). Ik neem aan dat
zij daarmee bedoelt dat de vier teksten teruggaan op Gidsen die aan de
Jeruzalem-pelgrims ter beschikking werden gesteld. Bij de twee andere teksten,
Vienna en New York, speelt die factor geen rol. Daarom vallen die teksten als
mogelijke representant voor een Gids af.
Nadat Brefeld ook aannemelijk heeft gemaakt dat London geen representatief
beeld van de Gidsen kan bieden, resteren de drie teksten Sessa, Rome en New York.
Uit die drie teksten presenteert zij dan zes verschillende variatieplaatsen. Zij
concludeert dat Sessa het minst lijkt op de verloren gegane bronteksten. Vervolgens
concentreert zij zich op Rome en New York. Haar factor-analyse heeft uitgewezen
dat New York een hogere communaliteit heeft en dat Rome op de zes variatieplaatsen
een fout meer heeft dan New York. Daarom kiest zij New York uit als de tekst die
een goed beeld kan geven hoe een ‘Guidebook for Jerusalem pilgrims’ eruit heeft
gezien.
In hoofdstuk 6, ‘A Guidebook for Jerusalem Pilgrims’, presenteert zij op zo
diplomatisch mogelijke wijze de tekst New York, de Venetiaanse incunabel uit 1480.
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(Ik voel er weinig voor om lang stil te staan bij de vraag in hoeverre haar uitgave
werkelijk diplomatisch is. Wanneer we de afbeelding - waarschijnlijk een
negatief-afdruk: witte letters gedrukt op een zwarte achtergrond - op p. 138 met een
tekstfragment uit New York vergelijken met de diplomatische weergave daarvan op
p. 139, zien we dat woordafbrekingen, regeleinden, spatiëringen en dergelijke in het
origineel er iets anders uitzien dan de diplomatische weergave doet vermoeden.)
In het ‘Addendum: There is More to Texts than Meets the Eye: Towards a New
Observational Theory’ gaat Brefeld uitvoerig in op enkele door haar gekozen
uitgangspunten. Het eerste, al eerder genoemde uitgangspunt dat zij toelicht, is dat
het beter is om te werken met forse hoeveelheden data, dan met strikt geselecteerde
data. Zij bedient zich daarbij van de Wet van Grote Getal-
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len: hoe meer data we gebruiken, des te waarschijnlijker het is dat de data
representatief zijn voor het corpus dat we onderzoeken. Ik kom daar aanstonds op
terug in de paragraaf ‘Forse hoeveelheden data versus strikt geselecteerde data’.
Brefelds tweede, cognitief-psychologische uitgangspunt is dat het menselijk oog
of brein geneigd is om gegevens direct te interpreteren. Het staat weinig open voor
mogelijk onverwachte, alternatieve en vernieuwende inzichten. Het oog ziet, wat het
wil zien en kan over heel wat informatie heen kijken. Dat uitgangspunt licht zij
uitgebreid toe met vele, prikkelende voorbeelden. Naar mijn smaak geeft ze wat te
veel voorbeelden. Haar boodschap is immers meteen zonneklaar: we moeten het
tekstmateriaal zoveel mogelijk de kans geven te laten spreken; preselecties van
varianten en dergelijke dragen het gevaar in zich dat we te veel bekende en betreden
wegen inslaan. De inzet van de niet-bevooroordeelde computer en statistiek ligt dan
voor de hand.
Haar derde uitgangspunt is gebaseerd op biologische taxonomie, die zich
bezighoudt met het ordenen van soorten in de planten- en dierenwereld. Brefeld
meent dat traditionele tekstcritici er niet goed in slagen tekstsoorten in een stemma
te ordenen. Zo meldt zij dat er vijf verschillende stemma's bekend zijn van de Lai
de l'Ombre, terwijl er toch maar een correct kan zijn. Ook stelt zij dat een stemma,
de verwantschapsboom van teksten die traditionele tekstcritici vaak opstellen, meestal
drastisch moet worden veranderd als een nieuw tekstfragment wordt gevonden en
in het stemma moet worden ingepast. Zie daar de relatieve waarde van een stemma.
Brefeld, met haar statistische aanpak, heeft niet zo'n last van zo'n nieuwe tekstversie.
Het patroon of dendogram dat uitdrukt in welke mate tekstversies op elkaar lijken,
zal door zo'n vondst slechts weinig veranderen. Vervolgens richt Brefeld zich op
twee stromingen binnen de biologische taxonomie: fenetiek - als dat tenminste als
correcte vertaling van ‘phenetic taxonomy’ mag doorgaan - en cladistiek. Fenetiek
ordent soorten door hun onderlinge overeenkomsten en verschillen statistisch te
onderzoeken. De mate van similariteit bepaalt de plaats van die soorten in een
fenetisch relatie-patroon. Zo gaat Brefeld ook te werk. Zij wijst er trots op, dat binnen
de hedendaagse taxonomie de fenetiek de boventoon voert en de min of meer
geaccepteerde ordeningswijze is. Op de cladistiek gaat zij slechts kort in. Brefeld
brengt naar voren dat cladisten met een groot probleem kampen: zij moeten, naar
Brefelds zeggen, voortdurend een onderscheid maken tussen originele en afgeleide
‘characters’ - in tekstgenealogische termen: varianten, tekstverschillen -, wat vaak
onmogelijk is. Bovendien stelt ze dat fenetische ordeningen altijd geproduceerd
kunnen worden, terwijl cladisten veel moeizamer, en soms niet, hun
verwantschapsstructuren kunnen samenstellen.
Tot zover de inhoud van Brefelds dissertatie, nu mijn bespreking ervan.

Het eerste deel van het proefschrift is uitstekend
Josephie Brefelds proefschrift is een toegankelijke en prettig leesbare studie. Het is
een detectiveachtig verslag van haar speurtocht naar de bronteksten - ‘the Guides’
of ‘Gidsen’ - van ongeveer honderd overgeleverde laat-middeleeuwse verslagen van
pelgrimages naar Jeruzalem. Dat verslag zal velen bekoren. Zo zullen historisch
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geïnteresseerden aan hun trekken komen. Zij zullen zich waarschijnlijk, met mij,
verbazen over het strak georganiseerde karakter van die reizen naar het Heilige Land.
Haar boek verdient echter vooral de aandacht van tekstgenealogen, tekstcritici en
anderen die willen weten hoe kan worden bepaald welke relaties bestaan tussen
diverse afwijkende tekstversies die afstammen van een of meer bronteksten. Brefeld
gebruikt daarvoor in eerste instantie, in de eerste helft van haar proefschrift,
statistische methoden. Nu ben ikzelf nog steeds niet zo'n voorstander van haar
statistische aanpak en sta ik een andere benaderingswijze voor. Toch laat Brefeld
overtuigend zien dat haar ordeningsmethoden zeer verdienstelijk kunnen zijn. Ik heb
uit het eerste deel van haar dissertatie het nodige geleerd over statistische methoden
om teksten of tekstversies te ordenen en sta daar nu veel welwillender tegenover dan
voorheen. Bovendien is Brefeld een voorbeeldige uitzondering op haar collega's taalen tekststatistici. Die pre-
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senteren vaak hun ‘harde cijfers’ als voldongen feiten, zonder verdere uitleg en zonder
dat daar kritiek op mogelijk is. Brefeld biedt uitgebreid toelichting bij elk onderdeel
van haar statistische aanpak. Interessant is ook dat Brefelds onderzoek een afwijkend
tekstkritisch doel heeft. Brefeld beoogt te achterhalen hoe een pelgrimsreisgids in
verschillende verschijningsvormen - er is sprake van een corpus van méér originele
teksten - er uit heeft gezien, terwijl de meeste tekstcritici gewend zijn één verloren
gegane oorspronkelijke tekst te reconstrueren. Duidelijk is dat een
corpusrepresentatieve tekst een geheel andere (maar daarmee zeker nog niet
verwerpelijke!) tekstkritische status heeft dan één herstelde, meest oorspronkelijke
tekst: de meest representatieve tekst hoeft immers niet de meest oorspronkelijke tekst
te zijn. Kortom, ook degenen die geïnteresseerd zijn in statistische toepassingen en
nieuwe tekstkritische benaderingen op letterkundig of filologisch gebied zullen veel
van hun gading aantreffen in Brefelds dissertatie.

In het tweede gedeelte gaat Brefeld niet statistisch-fenetisch, maar
traditioneel-filologisch te werk
Na de lovende woorden over het eerste gedeelte van Brefelds proeve moet echter
worden opgemerkt dat haar proefschrift hinkt op twee tegenstrijdige gedachten. Haar
boek lijkt soms door twee andersdenkende auteurs te zijn geschreven. Brefelds
hoofdgedachte is dat met een harde, cijfermatige, methodiek de subjectiviteit en
ongewenste vooringenomenheid van traditionele tekstcritici aan de kant worden
gezet. Dat legt zij uit in het Addendum van haar dissertatie, waar zij met veel bravoure
inhakt op die traditionelen met hun verwerpelijke methoden en kortzichtige,
vooringenomen denkwijzen. Zolang Brefeld met teksten en getallen stoeit, loopt haar
detectiveverhaal als een trein. (Overigens gebruik ik de term ‘detective’ bewust:
Brefelds dissertatie is niet het eindverslag van een duidelijk vooropgezet, gepland
onderzoek, maar een spannend verhaal waarin de onderzoekster zich voortdurend
geconfronteerd weet met vooraf niet ingecalculeerde problemen, die zij vervolgens
oplost.) De lezer is dan volledig in haar ban en vertrouwt erop dat de doortastende
en welbespraakte Brefeld hem linea recta zal leiden naar het einddoel, de presentatie
van de/een franciscaner ‘Guide Michelin’ voor laat-middeleeuwse Jeruzalem-pelgrims.
Ongeveer op de helft van de dissertatie neemt Brefelds verhaal echter een wending.
Daar blijkt dat haar statistisch-tekstkritische methodiek slechts een beperkte bijdrage
voor het complete tekstkritische proces kan zijn: we kunnen die fenetische aanpak
alleen gebruiken voor een eerste ruwe ordening van de relaties tussen teksten. Als
die ordening eenmaal met statistische hulpmiddelen is aangebracht, kan de statistiek
Brefeld niet meer verder helpen bij haar speurtocht naar de Gidsen. Zij moet dan een
andere methodiek kiezen en opteert voor een ‘cholar’-filologische aanpak. Die oogt
traditioneel-tekstkritisch. Zij bedient zich daarbij vaak van niet-objectieve
interpretaties en speculaties. Dat haar objectiviteit dan soms ver te zoeken is, stoort
mij niet echt, omdat ik niet per definitie subjectieve gedachtengangen veroordeel.
Maar dat gebrek aan objectiviteit staat wel haaks op de door Brefeld zelf
gepropageerde anti-subjectieve en anti-traditionele instelling. Haar kritiek in het
Addendum op traditionele tekstcritici is dan op haarzelf van toepassing.
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Is het gebruik van hp's bij de vaststelling van tekstrelaties mogelijk
incorrect?
In hoofdstuk 3 gaat Brefeld aan de slag met de achttien pelgrimage-verslagen. Van
de ene kant verschillen die verslagen nogal qua opzet en inhoud. Sommige teksten
bieden nauwelijks meer dan een opsomming van heilige plaatsen, terwijl andere
teksten uitvoerige, prozaïsche reisverslagen zijn. We zouden dan kunnen concluderen
dat die pelgrimage-verslagen nauwelijks te vergelijken grootheden zijn. Einde
onderzoek, einde verhaal: een negatief onderzoeksresultaat is ook een
wetenschappelijk resultaat, al zal menig onderzoeker geneigd zijn zich daar niet bij
neer te leggen. Van de andere kant lijken veel pelgrimage-verhalen tekstueel, als we
de taalverschillen overbrug-
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gen, vaak weer zoveel op elkaar, dat een of andere onderlinge relatie mag worden
verondersteld.
De vraag is nu hoe die achttien teksten met elkaar kunnen worden vergeleken.
Brefeld kiest als ijkpunt voor de gemene deler van al de pelgrimage-verslagen: de
heilige plaatsen die erin worden beschreven. Die keuze licht zij niet of nauwelijks
toe. We moeten ons afvragen of overeenkomsten en verschillen in plaatsaanduidingen
wel iets over relaties tussen pelgrimsverslagen kunnen vertellen. Er zijn redenen om
dat te betwijfelen. Ten eerste hoeven de heilige plaatsen uit het ene pelgrimage-verslag
niet noodzakelijkerwijs uit een beschikbaar gestelde Gids te zijn gehaald; ze kunnen
bijvoorbeeld ook uit de Bijbel of de apocriefe boeken zijn geput, waardoor het
parallellistische gevaar dreigt dat niet gerelateerde pelgrimage-verslagen toch dezelfde
heilige plaatsen vermelden. Ten tweede is het niet geheel duidelijk wanneer Brefeld
iets als een heilige plaats bestempelt. Soms lijkt het erop dat verschillende hp's op
dezelfde plek duiden.
In twee artikelen heb ik gewezen op het gevaar van parallellisme, het verschijnsel
dat twee of meer tekstversies dezelfde tekstvariant vertonen terwijl ze niet direct aan
elkaar gerelateerd zijn.1 Uit een parallellistische variant mag niets over de
relatie/verwantschap van teksten worden afgeleid. Stel dat vier tekstversies ‘Sint
Jan’ lezen, waar drie andere tekstversies ‘Sint Johannes’ - een andere naam voor
dezelfde heilige - hebben. Dan zegt dat niets over de relaties tussen die teksten. Als
ook maar even aannemelijk kan worden gemaakt dat een kopiist een variant zelf,
met behulp van zijn kennis van de wereld (en de Bijbel!), kan hebben bedacht, is de
zeggingskracht van die mogelijk parallellistische variant over tekstrelaties bedenkelijk.
Zoals gezegd, somt Brefeld in Appendix 2 de gesignaleerde 369 heilige plaatsen
op en geeft zij bij elke plaats aan of die wel (‘1’) of niet (‘0’) in de achttien teksten
voorkomt. Het landgoed Gethsemane, waar Jezus gevangen werd genomen, wellicht
beter bekend onder de naam Hof van Olijven, vinden we drie keer terug als hp.
Brefelds omschrijving van hp 53 luidt: ‘where Christ said to disciples “sit ye here,
while I pray”’, welke omschrijving niet voorkomt in teksten 1, 8 en 12. Hp 54 wordt
als volgt aangeduid: ‘where 3 disciples fell asleep’. Die plek wordt alleen in teksten
1, 3, 8, 11 en 12 genoemd. De derde plaats waar de Hof van Olijven wordt vermeld
is hp 55, die in alle achttien teksten wordt vermeld: ‘Gethsemane, where Christ was
taken captive’. Ongetwijfeld zullen de franciscaner reisleiders bij een bezoek aan
Gethsemane de pelgrims erop hebben gewezen dat Jezus daar tot zijn leerlingen
sprak ‘Blijf hier zitten, terwijl Ik bid’ (Marcus 14,32; Matteüs 26,36) en dat daar drie
leerlingen (zie Marcus 14, 33-42; Matteüs 26,37-46) in slaap vielen. Stel nu dat het
franciscaner bronteksten-corpus alleen hp 55 had, en niet hp 53 en/of 54. Het is dan
niet ondenkbaar dat in een aantal pelgrimage-verslagen spontaan, onafhankelijk van
elkaar, toch hp 53 en/of hp 54 werden geïntroduceerd op basis van de kennis van
passages in de Bijbel en de apocriefe boeken. In dat geval zouden hp 53 en/of hp 54
parallellismen zijn. Ik vraag me dus af of hp 53 en 54 wel mogen worden gebruikt
om relatiepatronen tussen de achttien pelgrimage-verslagen te achterhalen.
1

Zie resp. B. Salemans, ‘Varianten als bouwstenen van stemma's: een pleidooi voor eenvoud
en openheid bij het opstellen van tekststambomen’, in: Wat duikers vent is dit! Opstellen
voor W.M.H. Hummelen. Onder redactie van G.R.W. Dibbets en P.M.W. Wackers. Wijhe
[Quarto], 1989, p. 319-343 en ‘Text genealogical remarks on Lachmann, Bédier, Greg and
Dearing’, in: Leuvense Bijdragen 79 (1990), p. 427-468.
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Soortgelijke vraagtekens kunnen geplaatst worden bij bijvoorbeeld hp 16 ‘where
Christ rested while carrying his cross’, die alleen ontbreekt in tekst 1, en hp 30 ‘street
Christ passed through while carrying the cross’, die alleen in tekst 1 voorkomt.
Kunnen hp 16 en 30 niet een en dezelfde hp zijn? En wat te denken over hp 28,
‘house of Veronica who gave Christ the sudarium’, die niet in teksten 1, 2, 3, 5, 15,
16 en 18 voorkomt. Zou het niet zo kunnen zijn dat Veronica met haar doek wel in
de oorspronkelijke franciscaner teksten voorkwam, maar dat de schrijvers van teksten
1, 2, 3, 5, 15 en 16 die passage onafhankelijk van elkaar, parallellistisch, niet in hun
verslag overnamen omdat Veronica nu eenmaal niet in de officiële evangeliën wordt
genoemd, maar wel in de apocriefe boeken?
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De betekenis van similariteiten, relaties en dendogram is onduidelijk
Enige twijfel of heilige plaatsen betrouwbare informatie kunnen bieden over relaties
tussen de pelgrimage-teksten lijkt op zijn plaats. Maar laten we er net als Brefeld
eens van uitgaan dat dat inderdaad mogelijk is. Dan dient zich een volgende, verwante
vraag aan. Kan een statistisch-vergelijkende optelsom van overeenkomsten en
verschillen in heilige plaatsen iets zeggen over de relationele verhoudingen van de
pelgrimage-verslagen? Ook nu zijn twijfels op hun plaats.
In het Addendum betuigt Brefeld zich een voorstander van de taxonomische
fenetiek. Fenetiek stelt gelijkenisrelaties vast tussen te ordenen soorten, in ons geval
pelgrimage-verslagen. Net als haar collega's fenetici beklemtoont Brefeld diverse
malen dat die relaties niet mogen worden opgevat als historische of genealogische
afstammingsrelaties. Het fenetisch relatiepatroon of dendogram, zoals wordt afgebeeld
in hoofdstuk 3 op p. 93 en op de omslag van Brefelds mooi vormgegeven dissertatie,
moet volgens Brefeld dus níet worden beschouwd als het stemma of de
genealogisch-historische stamboom van de achttien bestudeerde pelgrimage-verslagen.
Zelf beweert ze dat niet met zoveel woorden, maar het dendogram zal ook niet mogen
worden opgevat als een ketening, de grondvorm van een stemma. Maar als wat dan
wél? Analoog kan worden opgemerkt dat het ook onduidelijk is wat zij verstaat onder
een relatie, als dat geen verwantschapsrelatie kan zijn. Uiteraard realiseer ik me dat
Brefelds relatiepatroon een weergave is van de mate waarin de teksten dezelfde
heilige plaatsen noemen. Dat zijn immers de bouwstenen van het dendogram. Maar
wat zegt het dat sommige teksten meer heilige plaatsen gemeenschappelijk hebben
dan andere? Wat mogen we uit die hoge similariteiten afleiden? En waarom?
Mede op basis van het dendogram, similariteiten en dissimilariteiten komt Brefeld
uiteindelijk tot de keuze van de tekst New York, die een representatief beeld zou
geven van het franciscaner corpus van teksten dat ten grondslag zou liggen aan de
overgeleverde pelgrimage-verslagen. Die redenering kan ik niet volgen, omdat ze
een contradictio in terminis bevat. Brefeld hamert er namelijk enerzijds voortdurend
op dat met haar aanpak geen historische verwantschappen tussen teksten kunnen
worden onthuld. Maar anderzijds is de doelstelling van haar onderzoek na te gaan
of er een corpus van bronteksten heeft bestaan die aan Jeruzalem-pelgrims ter
beschikking werden gesteld en waaruit zij informatie en passages konden putten voor
hun eigen pelgrimageverslagen. Dat is toch een teksthistorische (in de betekenis van
‘tekstverwantschappelijke’) doelstelling? Waarom kiest zij dan voor een
niet-historische, fenetische aanpak?
Brefeld stelt in het Addendum verheugd vast dat een van de sterke punten van de
fenetiek is dat altijd fenetische ordeningen/patronen geproduceerd kunnen worden.
Maar wat hebben we aan dendogrammen als we niet weten wat daar nu precies de
status van is? En wat het punt betreft van die vijf verschillende stemma's van de Lai
de l'Ombre: in Salemans 1990 heb ik duidelijk gemaakt dat maar liefst elf bekende
stemma's van die tekst terug zijn te voeren tot een enkele ketening. Zo verschillend
zijn die stemma's in wezen dus niet.

De statistisch-fenetische tekstkritiek is incompleet en behoeft aanvulling
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Aan het eind van hoofdstuk 3 krijgen we te maken met een andere Brefeld, die geen
statistische hulpmiddelen meer heeft. Maakten we daarvoor aangenaam kennis met
de statistica Brefeld, nu treedt een niet-statistische ‘scholar’ Brefeld naar voren, die
speculatief en interpretatief redeneert, zoals ze min of meer letterlijk aangeeft op p.
112-113. Dat moment van verandering kan precies worden aangegeven. Die omslag
vindt plaats vlak nadat met een factor-analyse is vastgesteld dat er twee factoren een
rol spelen in de relaties van de onderzochte pelgrimage-verslagen. Het is dan aan de
‘scholar’, in dit geval de filoloog Brefeld, om te bepalen en onder woorden te brengen
welke factoren dat zijn. Dat is ongetwijfeld geen eenvoudige taak.
Brefeld geeft impliciet aan dat haar statistische werkwijze geen complete
tekstkritische methode
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behelst, maar beperkt is. Feitelijk kan haar statistische methode alleen maar een eerste
indruk geven van relaties van de bestudeerde teksten. Daarmee is niet gezegd dat dat
geen prestatie is. Maar Brefelds hoofddoel is een cluster van verwante Gidsen,
bronteksten van de overgeleverde pelgrimage-verslagen, te vinden en daarvan een
tekst aan de lezer te presenteren. Dat doel kan zij niet bereiken met haar statistische
aanpak alleen. Vanaf het moment dat de statistiek haar in de steek laat, ziet zij zich
gedwongen uit te gaan van andere, traditioneel-filologisch ogende gedachten. In het
Addendum overigens, waar zij de fenetiek bejubelt en cladistiek en traditionele
filologen bekritiseert, vergeet Brefeld te vermelden dat zij in het tweede deel van
haar dissertatie zelf traditioneel-filologisch te werk gaat.

Is de filologische omgang met tekstvarianten mogelijk incorrect?
We herinneren ons dat Brefeld in het eerste gedeelte van haar proefschrift, via
Appendix 2, nog precies liet zien welke heilige plaatsen zij gebruikte. Die openheid
is in hoofdstuk 5 verdwenen. Zij biedt geen compleet overzicht van het
variantenmateriaal dat zij heeft aangetroffen in de Sessa-achtige teksten. Zo kunnen
we niet controleren hoe zij omspringt met de 559 of 454 dichotome tekstverschillen.
Die varianten hadden toch wel in een aparte Appendix op ongeveer tien pagina's
weergegeven kunnen worden? Nu moeten we er voornamelijk maar op vertrouwen
dat ze dat naar behoren heeft gedaan.
Ik zeg voornamelijk, omdat Brefeld aan het eind van hoofdstuk 5 zicht biedt op
de wijze waarop zij met varianten omgaat. Ze behandelt daar zes variatieplaatsen,
plekken waar varianten voorkomen, die opduiken in de drie incunabelen Sessa (1491),
Rome (plm. 1470) en New York (1480). Die zes variatieplaatsen zijn: [1] waar Sessa
incorrect Eleophe leest en Rome en New York cleophe vertonen; [2] waar Sessa
incorrect ‘72 apostelen’ noemt en Rome en New York spreken over ‘2 apostelen’;
[3] waar Rome en New York in een paragraafkopje foutief Josaphat melden en Sessa
de correcte lezing Syloe heeft; [4] waar Sessa een ongrammaticale vorm eum vertoont,
terwijl Rome en New York de correcte vorm cum hebben; [5] waar Rome en New
York een ongrammaticale vorm Pauli/pauli hebben en Sessa de correcte lezing Paule
biedt; [6] waar Rome het grammaticaal foute flumis leest en Sessa en New York de
correcte genitief fluminis hebben.
Geen van de zes variatieplaatsen, misschien met uitzondering van de variatieplaats
met Eleophe en Josaphat en Syloe, biedt overtuigende informatie over relaties van
de drie teksten Sessa, Rome en New York. Al die plaatsen bevatten namelijk duidelijk
herkenbare fouten die vrij eenvoudig kunnen worden hersteld door een
kopiist/pelgrim. Wanneer in een tekst zo'n evidente fout niet voorkomt, kan het zijn
dat de legger-tekst waaruit de kopiist passages overschreef, toch die fout bevatte.
Het voorkomen van evident corrupte of correcte varianten in tekstversies hoeft daarom
niets te zeggen over de relaties van die tekstversies. Eleophe en ‘72 apostelen’ zijn
evident fout, zoals gemakkelijk in de Bijbel kan worden nagezocht; lezing van het
tekstgedeelte dat onder het paragraafkopje met Josaphat staat, leert al vlug dat daar
Syloe hoort te staan; met een beetje kennis van het Latijn zijn de incorrecte
grammaticale vormen eum, Pauli/pauli en flumis zo te herstellen.
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Dan staat Brefeld stil bij de vraag wat er op basis van deze zes variatieplaatsen
kan worden geconcludeerd. Welnu, ‘These differences do [...] not offer clues as to
which of these three texts is older.’ (p. 135). Older? De oudste tekst hoeft niet
noodzakelijkerwijs de beste tekst te zijn: de leeftijd van een tekstversie hoeft niets
te zeggen over de mate van corruptheid daarvan.
Zoals gezegd, licht Brefeld haar tekstkritische, traditioneel-filologische arbeid
slechts beperkt toe, waardoor het niet mogelijk is haar kwaliteiten op het
niet-fenetische terrein goed te beoordelen. Maar gezien haar behandeling van o.a.
de zes variatieplaatsen ben ik toch geneigd haar traditioneel-filologische vaardigheden
minder hoog aan te slaan dan haar fenetische kwaliteiten. Waarmee overigens niet
gezegd is dat het tweede gedeelte van haar proefschrift beneden alle peil is: ook
daarin zal de lezer het nodige van zijn gading vinden. Wat mij betreft was Brefelds
proef-
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schrift echter nog overtuigender geweest wanneer het traditioneel-filologische gedeelte
beperkter van omvang zou zijn geweest. Zij had zich het nodige werk kunnen
besparen. Toen Brefeld in hoofdstuk 4 concludeerde dat de Sessa-tekst een
betrouwbaar representatief beeld geeft van een Gids, had ze ervoor kunnen kiezen
die tekst diplomatisch te presenteren. Dan had ze haar doelstelling toch ook bereikt?

Forse hoeveelheden data versus strikt geselecteerde data
Brefeld prefereert en pretendeert te werken met forse hoeveelheden data in plaats
van met strikt geselecteerde data. Ik vraag me echter af of Brefeld wel met forse
hoeveelheden data werkt. Tekstcritici die met de computer werken behandelen vaak
duizenden varianten en variatieplaatsen. Brefelds 369 hp's en 559 variatieplaatsen
zijn dan niet echt omvangrijk.
Voorts beoogt Brefeld de data niet te preselecteren, zodat het tekstmateriaal een
kans krijgt te spreken zonder dat vooringenomen standpunten dat verhinderen. Maar
hoe bevooroordeeld zijn Brefelds standpunten zelf? Zij heeft de teksthistorische
doelstelling om uit de ongeveer honderd pelgrimage-verslagen er eentje te kiezen en
te presenteren die representatief is voor het corpus van Gidsen. Met dat doel voor
ogen gaat ze vervolgens kijken welke heilige plaatsen in achttien teksten voorkomen.
Maar is het perspectief om tekstrelaties te achterhalen via alleen maar het voorkomen
van die hp's niet enigszins beperkt?
We zagen dat Brefeld in hoofdstuk 5 via maximaal 559 variatieplaatsen de relaties
tussen de zes Sessa-achtige teksten probeert vast te stellen. Statistici beweren dat
‘ruis’ of ‘valse informatie’ in het materiaal, in dit geval die 559 variatieplaatsen, niet
dramatisch hoeft te zijn. De Wet van de Grote Getallen heeft immers een zuiverende
werking: als we veel observaties gebruiken, mogen daar best wel enkele foute
observaties tussen zitten; het effect van die fouten wordt dan teniet gedaan door
overige correcte observaties. Het gevolg hiervan is dat veel fenetici zich niet zo
bekommeren om de kwaliteit van hun observaties. Als een observatie incorrect is,
zorgt de Wet van de Grote Getallen er immers voor dat de invloed van die foutieve
observatie wordt teniet gedaan. Maar die Wet gaat er wel van uit dat het leeuwedeel
van de observaties correct is. We zagen al dat Brefeld slechts zes van die 559
observaties toelicht. Geen ervan is volgens mij overtuigend bruikbaar voor haar
teksthistorisch doel. Stel nu eens dat van die 559 observaties er misschien enkele
tientallen correct zijn. Ik betwijfel dan of er nog wel sprake kan zijn van een gedegen
zuiverende werking door de Wet van de Grote Getallen.

Fenetiek versus cladistiek - inductie versus deductie
In het Addendum geeft Brefeld een korte schets van twee belangrijke stromingen
binnen de taxonomie: de fenetiek met haar similariteiten, waar Brefeld zich in kan
vinden, en de cladistiek, waar ik me goed bij thuis voel. De cladistiek wordt daar zo
beschreven alsof dat een achterhaalde stroming zou zijn.
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Eerst stelt Brefeld dat tegenwoordig de fenetiek de toonaangevende stroming is
binnen de taxonomie: ‘In taxonomy the major emphasis has for quite some time now
been on the creation of phenetic groups.’ (p. 172) Bij dat citaat geeft zij een voetnoot,
waarin zij verwijst naar een boek van Sneath and Sokal 1973. Welnu, in 1973 was
de fenetiek inderdaad een toonaangevende, veelbelovende taxonomische stroming.
Maar in de afgelopen twintig jaar is de invloed van de cladistiek gegroeid. Menigeen
beweert zelfs dat de cladistiek op dit moment de belangrijkste hoofdstroming binnen
de taxonomie is. Waarmee natuurlijk niet is gezegd dat fenetiek tegenwoordig heeft
afgedaan en dat cladistiek nu de enige belangrijke stroming is. Fenetiek en cladistiek
zijn niet noodzakelijkerwijs elkaars tegenpolen. Voor wie meer over deze en andere
taxonomische stromingen wil weten, twee leestips: Ridley (1986), een prettig leesbare
introductie, en Sober
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(1988), waarin wordt getoond dat zowel aan de fenetische als aan de cladistische
ordeningswijzen de nodige haken en ogen zitten.2
Voorts doet Brefeld het voorkomen alsof cladisten alleen maar tot een classificatie
kunnen komen door te werken met originele en niet-originele of afgeleide ‘characters’
of varianten, en dat daarbij altijd een oordeel moet worden uitgesproken of een
‘character’ of variant de oorspronkelijke lezing biedt of een foute, niet-originele,
lezing: ‘for a cladistic classification biologists must be able to distinguish primitive
from derived characters [...] and textual critics must be able to distinguish original
from unoriginal variants. This is very often impossible.’ Het is inderdaad vaak een
probleem om aan te tonen dat iets een gemeenschappelijke fout is. Maar cladisten aanhangers van de methode van Lachmann zouden zeker bij hun cladistische
geestverwanten te rade moeten gaan - hoeven niet noodzakelijkerwijs oordelen uit
te spreken over de originaliteit van een variant of ‘character’. Zo bestaan er
cladistische methoden, waaronder de zgn. Wagner-netwerk-methode, waarmee een
‘chain’ of ‘ketening’, zeg maar: een stemma in rudimentaire vorm, kan worden
gebouwd op basis van dichotome varianten. Zonder dat ook maar één oordeel nodig
is over de oorspronkelijkheid van de varianten.3 Ook hier geeft Brefeld dus een wat
gekleurde voorstelling van zaken, ten gunste van de fenetiek en ten nadele van de
cladistiek.
Fenetiek en cladistiek kunnen niet zomaar met elkaar worden vergeleken, omdat
ze berusten op twee verschillende wetenschappelijke benaderingen: resp. de inductieve
en de deductieve benadering. Bij inductie wordt uit observaties een theorie gebouwd;
bij deductie wordt met behulp van falsifieerbare basishypothesen aan theorievorming
gedaan. Evenmin als kan worden gesteld dat inductie beter of slechter zou zijn dan
deductie, kan worden betoogd dat fenetiek een betere of slechtere taxonomische
methode zou zijn dan cladistiek. Ik vind Brefelds polarisering tussen fenetiek en
cladistiek, die overigens ook al jaren bestaat binnen de biologische taxonomie,
weliswaar wetenschappelijk-filosofisch interessant, maar niet vruchtbaar.

Conclusie
De kracht van Brefelds prettig leesbare proefschrift ligt vooral in het fraais dat de
eerste vier hoofdstukken te bieden hebben. Dit eerste, statistisch-fenetische gedeelte
van Brefelds dissertatie, dat is gelardeerd met veel nuttige en interessante historische
gegevens, is zeer overtuigend. Voorbeeldig. In het tweede gedeelte van haar
proefschrift ziet zij zich gedwongen om traditioneel-filologisch te werk te gaan.
Brefelds tekstkritische fenetiek is namelijk nog geen complete tekstkritische methode.
Nu gaat dat traditioneel-filologisch handwerk haar niet echt slecht af. Toch sla ik de
baanbrekende tekst-fenetische kwaliteiten van Brefeld hoger aan dan haar
traditioneel-filologische vaardigheden. We mogen dan ook hopen dat Brefeld de
2

3

Mark Ridley, Evolution and classification. The reformation of cladism. London and New
York [Longman], 1986; Elliot Sober, Reconstructing the past. Parsimony, Evolution, and
Inference. Massachusets Institute of Technology, 1988.
B. Salemans, ‘Van Lachmann tot Hennig’, in: Gramma 11 (1987), p. 191-224, m.n. p.
211-221.
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komende jaren de tijd vindt om haar tekst-fenetische methode uit te breiden tot een
meer complete tekstkritische methode. Als die uitbreiding tenminste mogelijk is...
Adres van de auteur: Weezenhof 8373, NL-6536 HB Nijmegen (e-mail:
B.Salemans@let.Kun.nl)
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‘Elck om het costelycxte’: het Antwerps Landjuweel van 1561
Wim Hüsken
Naar aanleiding van: Uyt Ionsten Versaemt. Het Landjuweel van 1561 te
Antwerpen. [Catalogus van de] Tentoonstelling in de Koninklijke
Bibliotheek, Nassaukapel, van 30 september tot 29 oktober 1994. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1994. 208 blz. ISBN 90-6637-057-2.
Op 4 augustus 1561 geeft Richard Clough, een in Antwerpen gestationeerd agent
van de Engelse koopman Thomas Gresham, zijn werkgever per brief een
ooggetuigenverslag van de intrede van de deelnemende rederijkerskamers aan het
zojuist in Antwerpen begonnen Landjuweel. Zijn beschrijving van de stoet van het
Brusselse Marien Cransken eindigt aldus:
Thys was the strangyst matter that ever I saw, or I thynke that ever I shall
see; for the comyng of King Fyllype to Andwarpe, with the cost of all the
nasyons together in apparell, was not to be compared to thys done by the
towne of Brussells. And they shall wyn no more with all, but a skalle of
syllver weying 6 ownsys! - I wolde to God that some of owre gentyllmen
and nobellmen of England had sene thys, - (I mene them that think the
world is made of ottemell [oatmeal];) and then it wold make them to thynke
that ther ar other as wee ar, and so provyde for the tyme to come; for they
that can do thys, can do more.1
Het slot van dit meer dan eens aangehaalde citaat is aangegrepen om aan te tonen
hoezeer het in de Zuidelijke Nederlanden rond het midden van de zestiende eeuw al
gistte. De Beeldenstorm van enkele jaren later en het begin, kort daarop, van de
Tachtigjarige Oorlog zouden bij wijze van spreken reeds in de lucht hebben gehangen.
Of Clough met zijn opmerking inderdaad de bedoeling heeft gehad om op politieke
verwikkelingen te zinspelen, is niet te achterhalen. Misschien had hij alleen maar
kunst en literatuur in de zin. Feit is evenwel dat het Antwerps Landjuweel in meer
dan een opzicht een afsluiting betekende van de dan nog allesbeheersende rederijkerij
van die dagen. Niet alleen in maatschappelijk opzicht zullen de rederijkerskamers
weldra echter ernstige belemmeringen in de weg worden gelegd, ook op artistiek
terrein zal het tij gauw keren: enkele jaren na het Antwerpse festijn, in 1565, komt
de Gentse dichter-schilder Lucas d'Heere bijvoorbeeld al tevoorschijn met zijn Hof
en Boomgaerd der Poësien. Naast het traditionele refrein treffen we in die bundel
nieuwe dichtgenres aan zoals sonnet, epigram, ode en elegie. En een tiental jaren
later zal in de Noordelijke Nederlanden een dispuut losbarsten over retorica versus
poëzie, waarin enerzijds wordt beweerd dat retorica niets met rederijkerij te maken
heeft, terwijl men dit anderzijds juist ontkent. Is het in dat verband niet ironisch dat
voor de Antwerpse spelen van sinne als ‘questie’ juist ‘Dwelck den Mensche
aldermeest tot Consten verwect’ werd gekozen? De kunstopvattingen van de
rederijkers die bij het Landjuweel betrokken waren, zijn evenwel, mede als gevolg
van het ontbreken van een moderne uitgave van de spelen, onvoldoende bestudeerd.
1

Cfr. John William Burgon, The Life and Times of Sir Thomas Gresham. London, 1839,
Vol. 1, p. 388-389.
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Of zich in Antwerpen dus al iets van het latere conflict tussen Leiden en Amsterdam2
deed gevoelen, bijvoorbeeld bij iemand als Willem van Haecht, is daarom moeilijk
te bepalen. Het wachten is op een integrale en van uitvoerige toelichtingen en
commentaar voorziene uitgave van de teksten van dit Antwerpse Landjuweel.
Wel beschikken we, na een heruitgave van een deel van de erin voorkomende
prenten door E. van Autenboer3, sinds kort over een editie van het leeuwedeel van
een convoluut overige met het Landjuweel in verband staande documenten. Eerder
was een selectie uit dit materiaal, in speciaal voor die gelegenheid nagetekende
prenten, al in 1861 gepubliceerd door Edward van Even,

2

3

Zie voor de hier bedoelde strijd vooral J. Koppenol, ‘Een tegendraadse poëtica: De literaire
ideeën van Jan van Hout’, in: Jan van Hout, Voorrede tot het Gezelschap; uitgegeven door
K.J.S. Bostoen, S. Gabriëls en J. Koppenol. Soest, 1993, p. 3-25. [Jan van Hout-cahiers 2.]
Zie: E. van Autenboer, Het Brabants Landjuweel der Rederijkers (1515-1561). Middelburg,
1981, p. 137-157.
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de negentiende-eeuwse bezitter van de collectie.4 De nu verschenen nieuwe uitgave
danken we aan de beslissing om de bundel grondig te restaureren en, alvorens hem
te laten terugkeren naar zijn huidige bewaarplaats in de kluizen van de Brusselse
Koninklijke Bibliotheek, er een tentoonstelling aan te wijden. De fraai uitgegeven
catalogus die deze bescheiden uitstalling begeleidde, wordt voorafgegaan door een
‘Woord vooraf’ (p. 7-8) van hoofdconservator Pierre Cockshaw, een ‘Inleiding’ (p.
9-44) door Dirk Coigneau, een bijdrage van Marcus de Schepper over ‘Edward van
Even en zijn Landjuweel’ (p. 45-47) en een ‘Restauratieverslag’ (p. 48-54) door Ann
Peckstadt en Lieve Watteeuw. Deze laatste bijdrage is misschien wel de meest
opzienbarende van het hele boek. Zij toont overtuigend aan hoe nodig de nu
uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de drieëntachtig bladen omvattende
verzameling waren. Zo wordt gesproken van ‘enorm veel gefixeerd vuil op de randen’
van de afzonderlijke bladen en de ‘erg storende visuele vlekken’ als gevolg van
vocht- en waterschade, om nog maar te zwijgen over de lelijke bij eerdere
gelegenheden aangebrachte restauratiestroken. Hoe illustratief is het in dit kader om
van sommige bladen de oude toestand naast de huidige afgebeeld te zien! (p. 53-54)
Dirk Coigneau geeft in zijn ‘Inleiding’ een leesbare, op een ruimer publiek
afgestemd, maar daarom nog niet minder verantwoorde introductie tot de rederijkerij
en het verschijnsel ‘landjuweel’. Overigens kende de tijdgenoot, althans volgens de
auteur (p. 9), het woord ‘rederijker’ niet. De oudste vindplaats ervan - vóór Coigneau
hadden anderen hierop reeds gewezen - zou immers pas dateren uit het jaar 1584.
Spellingvarianten daargelaten, sprak men namelijk liever van ‘rethoriker’ of
‘rethorisien’. Vraag is echter in hoeverre men zich unaniem van deze laatste twee
termen bediende. Als volkse verbastering - het WNT noemt het een ‘Speelsche
aanpassing van rhetorieker [...] aan het woordmateriaal van rede en rijk’ - is het
woord ‘rederijker’ mogelijk al veel langer in gebruik. In hun geschriften gaven de
rederijkers zelf natuurlijk de voorkeur aan uitdrukkingen die een rechtstreeks verband
met ‘retorica’ suggereren, maar dit zegt nog niets over het taalgebruik van anderen.
Dat het woord ‘rederijker’ inderdaad veel ouder is dan 1584, blijkt uit een plaats in
de stadsrekeningen van Arnhem, waaruit H.Chr. van Bemmel onlangs de relevante
passage heeft geciteerd. Zo dateert uit 1518 de aantekening: ‘den Rederickers doe
men ontse lyeve Vrouw droech [...].’5 Het ligt nu voor de hand dat de term ‘rederijker’
in de driekwart eeuw die deze vindplaats van de tot nu aangenomen oudste bron
scheidt, wel vaker is gebruikt, zeker in kringen die niet tot de eigenlijke rederijkerij
behoren.
Terug naar Coigneau's inleiding. Enige speculatie bij oorsprong en verspreiding
van het landjuweel is onvermijdelijk en de inleider tracht dan ook helderheid te
brengen in de troebele geschiedenis. Meest netelige kwestie in dit opzicht is de relatie
van de zogenaamde eerste cyclus van zeven landjuwelen, in 1496 te Antwerpen
voltooid, met de tweede, van Mechelen 1515 tot en met Antwerpen 1561. Tussen de
cyclussen bestaan duidelijke verschillen die de inleider - wellicht tegen beter weten
4
5

Edward van Even, Het Landjuweel van Antwerpen in 1561. Leuven, 1861.
Zie: H.Chr. van Bemmel, ‘Rederijkers in Arnhem in de eerste helft van de zestiende eeuw’,
in: Arnhem de Genoeglijkste 14 (1994), p. 185-193, met name p. 188 voor de rekeningpost
in kwestie. Zonder deze plaats te citeren, vermeldde Van Bemmel het voorkomen van de
term ‘Rederickers’ reeds eerder op p. 128 van zijn artikel ‘Toneel in Arnhem van 1500 tot
1565’, in: G.R.W. Dibbets en P.W.M. Wackers (eds.), Wat duikers vent is dit! Opstellen
voor W.M.H. Hummelen. Wijhe, 1989, p. 121-138.
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in - met elkaar probeert te verzoenen. De vrijheid die men zich bij de organisatie van
een wedstrijd in het kader van een landjuweel veroorloofde is namelijk veel groter
geweest dan men aanneemt. Dit blijkt ten overvloede uit het op 14 augustus, dus nog
tijdens het Antwerpse Landjuweel, ‘in het geniep’ gehouden refreinfeest dat Coigneau
uit twee bewaard gebleven refreinen afgeleid heeft. De onderwerpen van dit
kleinschalige evenement (door de inleider omschreven als ‘hoe schadelyc dat den
onrechtverdighen coopman een stadt is’ en ‘wanneer den mens sal der sonden
ontslagen syn’) hadden een duidelijk subversief karakter en maken dan ook
begrijpelijk dat niemand zich over dit mini-wedstrijdje binnen het grotere verband
van het Landjuweel zelf openlijk heeft durven uitlaten, zelfs niet jaren na dato.
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Naast historische en literaire waarde is het ‘Convoluut Van Even’ zeker ook artistiek
van belang. Het ontbreken van een kunsthistorische inleiding, naast de letterkundige
van Coigneau, moet in deze catalogus daarom als een groot gemis worden aangemerkt.
Gelukkig zijn wel de beschrijvingen van de afzonderlijke nummers in de catalogus
voorzien van observaties uit de hoek van de kunstgeschiedenis, ook al behoren de
drie auteurs van deze toelichtingen (Elly Cockx-Indestege, Marcus de Schepper en
Werner Waterschoot) eerder tot de wereld van de boekwetenschap en de neerlandistiek
dan tot die van de kunsthistorie.
Zevenenzestig van de drieëntachtig bladen werden tentoongesteld en zijn in de
catalogus beschreven. Met de handschriften die op sommige bladen voorkomen
hebben de samenstellers blijkbaar nogal wat moeite gehad. Ook is het
hoofdlettergebruik in de transcripties weinig consequent. Van de door mij
gesignaleerde verlezingen vallen de volgende het meest op:
P. 81:

Gommaer

lees:

Gommaer

van mere

lees:

vermere

Geoordineert

lees:

Geoordeneert

oudermans

lees:

ouwermans

enen, eenen en
eenen (passim)

lees:

eenen

gheluyt

lees:

geluyt

hier met joluyt

lees:

met joluyt

gheen verdriet

lees:

geen verdriet

P. 86:

Robijn

lees:

Rolijn

P. 88:

obedient

lees:

obidient

Cameren

lees:

Camen

P. 92:

genuechten

lees:

genuchten

P. 176:

juweel[kens]

lees:

Ing[elschen]

juwelken

lees:

Ingelschen

staet

lees:

Tstaet

Tantwerps

lees:

Dantwerps

P. 84:

P. 178:

De belangrijkste verschrijvingen hebben hier betrekking op de namen van twee
personen, namelijk die van Gheert Robijn (een van de vier boden die in april 1561
door Brabant trokken om rederijkerskamers voor het Landjuweel uit te nodigen) en
van een zekere ‘heynrick vermere’. De spelling ‘Rolijn’ (p. 86) is waarschijnlijk een
vergissing van de zestiende-eeuwse afschrijver. De Liggeren, oftewel het gildeboek
van de Antwerpse Violieren, noemen hem inderdaad namelijk ‘Robijn’. Of Heynrick
Vermere, een naam die in de Liggeren niet voorkomt, dezelfde is als Hendrik van
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Merhout wagen we te betwijfelen, maar een alternatief voor ‘vermere’ hebben we
vooralsnog niet.
Ook enkele in civilité gedrukte teksten hebben problemen opgeleverd. Op p.142
moeten we in plaats van ‘up’ tot twee maal toe ‘op’ lezen, terwijl op p. 172 ‘eeten’
gelezen moet worden als ‘eten’.
Het Landjuweel werd gewonnen door de Bossche rederijkerskamer Moyses Doorn,
bekend onder het devies ‘In viericheit groeyende’. De toewijzing van de hoogste
prijs aan deze kamer was alles behalve onomstreden. Bij de eerste stemmingsronde
hadden de Bosschenaren slechts drie stemmen op zich weten te verzamelen, even
veel als de Antwerpse Goudbloem. De keuze van de uiteindelijke winnaar - de twee
genomineerde kamers mochten zelf uiteraard niet meer meestemmen - viel tenslotte
met tien tegen drie stemmen op de rederijkers uit 's-Hertogenbosch. Een en ander
geschiedde, zoals gezegd, niet zonder de nodige strubbelingen. De Liggeren doen
hiervan onomwonden kond: ‘die van 's Hertogenbossche hadden den hoochsten prys
van het esbatement, te weten seven silveren schalen niet verdient, maer qualick
gejugeert om eygen baete wille.’6 Ondanks de belangstelling die het Antwerps
Landjuweel van 1561 in de literatuurgeschie-

6

Zie: Ph. Rombouts en Th. van Lerius, De Liggeren en andere historische archieven der
Antwerpsche Sint-Lucasgilde [etc.]. Antwerpen-Den Haag, 1864, deel I, p. 222.
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denis heeft gekregen en ook nu nog in tal van publikaties krijgt, is niet bekend met
welk esbatement de Bossche rederijkers hun eerste prijs in de wacht sleepten. In
1962 plaatste C. Kruyskamp terecht vraagtekens bij de identificatie van de Factie
van de Patroon van den Alven als het winnende spel. Hij suggereert drie mogelijke
redenen voor het ontbreken van de esbatementen in Willem Silvius' uitgave van de
spelen (1562): bedenkingen achteraf van de zijde van de overheid, onderlinge
onenigheid over de toekenning van de hoofdprijs of bezwaren vooraf van diezelfde
overheid als gevolg waarvan het Landjuweel in plaats van met het esbatement met
de factie zou worden gewonnen. De laatstgenoemde mogelijkheid wordt tegenwoordig
niet meer als een serieuze optie beschouwd. In de eerste plaats wijzen de Liggeren
het esbatement immers ondubbelzinnig als speltype aan waarmee de overwinnaar in
het Landjuweel werd uitgeroepen. Bovendien zou het veel meer voor de hand hebben
gelegen de prijs van de wedstrijd, bij een eventueel achterwege blijven van
esbatementen, dan toe te kennen aan de kamer met het beste spel van sinne.
Ondertussen is men het er tegenwoordig over eens dat de esbatementen niet gedrukt
werden om te voorkomen dat ze daardoor hun geschiktheid als publiekstrekker voor
heropvoering zouden verliezen.7 Kluchten werden, soms ter kopiëring, wel aan elkaar
uitgeleend maar zelden gedrukt. Te hopen valt, dat het esbatement van de
Bosschenaren op zekere dag nog eens van een stoffige zolder tevoorschijn zal komen,
want van de bewaard gebleven teksten is er tot nu toe niet één die als het winnende
spel is herkend.
Uyt Ionsten versaemt is om meerdere redenen een aanwinst voor hen die zich
interesseren in de literatuur en de cultuur van de Nederlanden in de zestiende eeuw.
De schitterend uitgevoerde kleurenplaten brengen de unieke collectie na meer dan
honderd jaar weer tot leven. Natuurlijk doen de rebusblazoenen de rederijkers als
rasechte knutselaars kennen, maar tegenwoordig stoort men zich daar gelukkig niet
meer aan. De symboliek op de deviezen van de kamers, in de eigenlijke catalogus
steeds uitvoerig toegelicht, vergunt de gebruiker zelfs een kijkje in een denkwijze
van de toenmalige kunstenaar die van de onze ingrijpend verschilt, namelijk de
emblematische. Zo bewijst deze catalogus indirect dat de gevoelde verwantschap
van schilderkunst en literatuur in de Sint-Lucasgilden, zoals bij de Antwerpse
Violieren, niet alleen maar in woorden werd beleden. Wie ziet waartoe de
kunstbroeders in staat waren, kan daarvoor, zoals destijds de Engelsman Clough,
alleen maar bewondering hebben. Zo heeft ook de Brusselse tentoonstelling
bijgedragen aan het eerherstel van de rederijkers waarvan de huidige poëzieliefhebber
blijkbaar nog altijd vindt, blijkens een opmerking daarover door Gerrit Komrij in
zijn recente bloemlezing uit De Nederlandse Poëzie van de twaalfde tot en met de
zestiende eeuw in duizend en enige gedichten8, dat deze nog steeds niet heeft
plaatsgevonden.
Adres van de auteur: Zwanenveld 71-32, NL-6538 RG Nijmegen

7
8

Zie voor deze opvatting bijvoorbeeld Coigneau in zijn inleiding op de hier besproken uitgave,
p. 17.
Amsterdam, 1994, p. 6.
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Nogmaals ‘Walewein van Melle’ en de Vlaams-Keltische contacten
Lauran Toorians
1 Het probleem: Walewein is Gwalchmai niet
‘Ronduit raadselachtig’ noemt Maartje Draak het voorkomen van een aantal
historische Waleweinen in Vlaanderen, die geboren moeten zijn voor de
verschijningsdatum van Galfried van Monmouths Historia Regum Brittanniae (1138).1
De mogelijke oplossing, die zij voorzichtig oppert voor het probleem dat hierdoor
bestaat, is dat deze naam via de Vlamingen die zich sinds 1108 in het zuiden van
Wales hadden gevestigd naar de Nederlanden zou kunnen zijn gekomen.2 Deze
voorzichtige suggestie werd later door W.P. Gerritsen in een artikel uitgewerkt, en
leidde hem tot de conclusie dat er mogelijk al rond 1100 een Nederlandse Arturtraditie
heeft bestaan.3 Sinds het verschijnen van dit uitputtende artikel, wordt deze kwestie
wel aangeduid met de benaming ‘Walewein van Melle’. Naamgever is de Walewein
van Melle die optrad als één van de ondertekenaars van een schenkingsoorkonde uit
1118.4
Deze conclusie van Gerritsen, dat er in de Nederlanden een zogenaamde
pre-Galfridische Arturtraditie bestaan zou hebben, is - evenals de door Maartje Draak

1
2

3

4

A.M.E. Draak, Onderzoekingen over de Roman van Walewein (Met aanvullend hoofdstuk
over ‘Het Walewein onderzoek sinds 1936’) (Groningen/Amsterdam, 1975), p.230.
Idem. Het pionierswerk op dit gebied werd verricht door Th.M. Chotzen. Over deze Vlaamse
nederzetting: Lauran Toorians, ‘Wizo Flandrensis and the Flemish settlement in
Pembrokeshire’, Cambridge Medieval Celtic Studies 20 (Winter 1990), pp.99-118 en de daar
aangehaalde literatuur.
W.P. Gerritsen, ‘Walewein van Melle (anno 1118) en de Oudnederlandse Arturlitteratuur’,
Naamkunde 16 (1984), 115-134. In dit artikel ook de verwijzingen naar de edities van de
desbetreffende oorkonden waarin de vier Vlaamse Waleweinen voorkomen, de discussie
daaromtrent, en de verdere literatuur over ‘Arturnamen’ in de Nederlanden. Een (ook door
Gerritsen genoemd) belangrijk artikel over deze problematiek is dat van Pierre Gallais,
‘Bleheri, la cour de Poitiers et la diffusion des récits Arthuriens sur le continent’, Actes du
septième congrès national. Société française de littérature comparée (Poitiers, 1965 = Paris,
1967), pp.47-79 (en vooral pp.61-70). Een aanvulling hierop voor de Nederlanden wordt
gegeven door Veerle Uyttersprot, ‘Arturnamen tot 1300’, in W. Verbeke, J. Janssens & M.
Smeyers (ed.), Arturus rex I: catalogus. Koning Artur en de Nederlanden / La Matière de
Bretagne et les anciens Pays-Bas (Leuven, 1987), pp.113-118 (en zie ook pp.105-109).
Opvallend is dat de naam niet voorkomt in (Bretonstalig) Bretagne. De door Gerritsen in
noot 20 van zijn artikel geciteerde Oudbretonse vormen ‘Ualcmoel (var. Ualtmoe)’ zijn niet
relevant, want niet verwant aan Wels Gwalchmai. (Voor de Welse vorm, zie Rachel Bromwich
(ed.), Trioedd Ynys Prydein. The Welsh Triads (Cardiff, 1978), pp.371-371. Over de Bretonse
vorm verschil ik met haar van mening.)
De naam Walewein verschijnt in de oorkonde als Vualauuaynus. Elders in Vlaamse oorkonden
vinden we o.a. de vormen Walewain, Walewainus, Walwain. Voor een uitvoerige bespreking
en verdere literatuur, zie het in noot 3 genoemde artikel van Gerritsen. Toe te voegen is nog
K.G. van Acker, ‘Neen toch, opnieuw Walewein van Melle?’ Handelingen der Maatschappij
voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent N.R. XL (1986), pp.41-46 (vooral over de
diplomatieke aspecten van de oorkonde).
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uitgesproken verbazing van vele Arturisten - evenwel gebaseerd op de veronderstelling
dat Walewein (evenals Gauvain, Gawain, enz.) niet alleen dezelfde verhaalpersoon
representeert als de Middelwelse held Gwalchmai, maar dat beide namen ook in
taalkundig opzicht aan elkaar verwant zijn. Dit laatste is echter niet het geval.5 De
verhaaltechnische gelijkstelling van beide namen berust op hun (toevallige)
overeenkomst in klank, en dit opent opnieuw de vraag naar de herkomst van de naam
Walewein. Tevens betekent dit, dat het voorkomen van de naam Walewein rond
1100 niet als een argument kan gelden voor het bestaan van een pre-Galfridische
Arturtraditie in de Nederlanden.
Desalniettemin blijft de Vlaamse aanwezigheid in het zuidwesten van Wales een
context bieden waarin Vlamingen met de Welse Arturtraditie in aanraking konden
komen.6 Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat het daar is geweest dat
de namen Walewein en Gwalchmai voor het eerst aan elkaar werden gelijkgesteld.
Mogelijk kan de naam Walewein dan wel worden beschouwd als een Vlaamse
bijdrage aan het namenbestand in de Arturromans.
Om dit alles aannemelijk te maken - bewijzen zal hier nauwelijks mogelijk zijn-,
wil ik in dit artikel allereerst de naam Walewein in zijn taal- en naamkundige context
nader bezien. Bij wijze van zijsprong volgt daarop ook een korte beschouwing over
de naam van een andere Arturheld, Bedevere. Over de Vlamingen in Pembrokeshire
(Zuidwest-Wales) valt weinig nieuws te zeggen. Een groot aantal van hen nam deel
aan de Anglo-Normandische verovering van Ierland, en de Vlamingen die zich rond
1200 in Dublin bevonden werpen echter wel een verrassend licht op de vraag wat
dit eigenlijk voor mensen waren. In een laatste paragraaf zal tenslotte worden gewezen
op het culturele belang van enerzijds de waarschijnlijk vrij algemene meertaligheid
in Pembrokeshire, en anderzijds de rol van beroepsmatige tolken in deze
multi-culturele samenleving. De uitwisseling van zowel verhaalstof als van
persoonsnamen zal in deze omgeving zeker tot de mogelijkheden hebben behoord.

5

6

Op deze plaats zou ik graag mijn dank uitspreken aan Dr Rachel Bromwich uit Aberystwyth,
die zo vriendelijk was mijn vermoedens omtrent dit probleem in een brief te bevestigen. In
dit artikel gebruik ik verder de moderne Nederlandse vorm ‘Walewein’ als verzamelnaam
voor de hele reeks varianten waarin deze naam in de diverse Arturromans voorkomt.
Afzonderlijke vormen worden gecursiveerd of anderszins gespecificeerd in de tekst.
De term ‘Vlamingen’ wordt hier vrij los gehanteerd en berust in eerste instantie op het
taalgebruik van de bronnen. Cf. Lauran Toorians, ‘Twelfth-century Flemish settlements in
Scotland’, in: Grant G. Simpson (ed.), Scotland and the Low Countries, 1124-1994
(Edinburgh, 1995). Deze tekst, oorspronkelijk een lezing voor het ‘Third Mackie Symposium
for historical study of Scotland's overseas links: Scotland and the Low Countries’ (Aberdeen,
19-21 september 1992) zal in licht gewijzigde en uitgebreidere vorm tevens verschijnen in
de Revue Belge de Philologie et d'Histoire (gepland voor 1996, fasc.4). Verder viel mij op
dat in de medioneerlandistiek geen onderscheid wordt gemaakt tussen de begrippen ‘Brits’
en ‘Engels’. Binnen de keltologie wordt de term ‘Brits’ specifiek gebruikt voor de inheems
Keltische taal ten tijde van de Romeinse overheersing. De daaruit ontwikkelde talen zijn
Wels, Cornisch en Bretons, en ook deze talen en hun culturen worden wel (Neo-)Brits
genoemd. De term staat hiermee dus lijnrecht tegenover het begrip ‘Engels’. Groot-Brittannië
is het eiland waarop Engeland ligt, de term ‘Britse Eilanden’ impliceert ook Ierland en het
Eiland Man.
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2 Walewein
De oorspronkelijke vorm van de naam Walewein, zoals Galfried die kende toen hij
zijn Historia schreef, lijkt Gualguainus te zijn geweest. De persoon is een neef van
koning Artur, en hij speelt in de latere Arturtraditie een belangrijke rol. Het is duidelijk
en onomstreden dat Galfrieds Gualguainus de rol speelt van de figuur die in de Welse
Arturliteratuur Gwalchmai heet, ook al is over die rol feitelijk erg weinig bekend.7
Het feit dat beide verhaalpersonen elkaars equivalent zijn, impliceert echter nog niet
dat beide namen ook taalkundig aan elkaar verwant zijn.
Het is algemeen aanvaard dat alle naamvormen waaronder deze persoon in de
Arturromans in verschillende talen figureert, direct zijn afgeleid van Galfrieds
Gualguainus. We hebben het dan over vormen als bijvoorbeeld Gawain (Engels),
Gauvain (Frans) en Gawan (Duits). Dit levert dan ook geen problemen op. Dat ligt
anders met de relatie tussen de taalvormen Gwalchmai en Gualguainus. Hier kan
met geen enkele bekende vorm van fonemische aanpassing of vervanging aannemelijk
worden gemaakt dat het om een rechtstreekse ontlening gaat. Het is dan ook veel
waarschijnlijker dat we hier een tamelijk willekeurige gelijkschakeling van twee
namen zien. Daarbij zal dan wel een associatieve klankovereenkomst een rol hebben
gespeeld. Als motief voor een dergelijke vervanging moeten we waarschijnlijk denken
aan zoiets als uitspraakproblemen bij de ‘doorsnee’ Anglo-Normandiër. Vergelijkbaar
is de vervanging van het onwelgevoeglijk klinkende Myrddin door Merlinus, of de
vervanging van de inheems Welse naam Peredur door Perceval (en misschien ook
Owain / Yvain, waar mogelijk de klankovereenkomst met Ivo(nis)8 de doorslag gaf
voor de vorm met Y-). Wel is het zo dat Galfrieds werk direct na verschijnen erg
populair werd, waardoor ook in Wales zelf de vorm Gualguainus algemeen werd
geaccepteerd als equivalent voor Gwalchmai.
Dat de naam Gualguainus zelf (ook in Wales) al eerder bestond, en niet door
Galfried werd bedacht, blijkt uit de pre-Galfridische vermelding van een Walwen in
Wales. In 1125 maakt Willem van Malmesbury namelijk melding van de ontdekking
van ‘het graf van Walwen’ (sepulchrum Walwen).9 En dit vermeende graf brengt ons
dan weer terug bij een mogelijke relatie met Vlaanderen.
Mogelijk doelde Willem van Malmesbury namelijk op het huidige Walwyn's
7

8

9

Voor de Welse Arturtraditie bestaat er sinds kort een uitstekend naslagwerk: Rachel
Bromwich, A.O.H. Jarman & Brinley F. Roberts (eds.) The Arthur of the Welsh. The Arthurian
Legend in Medieval Welsh Literature, Cardiff, 1991. Voor een beknopte samenvatting in het
Nederlands, inclusief vertalingen van de belangrijkste bronnen, zie ook Lauran Toorians,
‘Arthur in de vroegmiddeleeuwse traditie in Wales’, in: De Kelten. Syllabus van het
NJBG-congres ‘De Kelten’, gehouden op 28-29-30 december 1992 te Valkenswaard (= Janus
21), 3-14.
De enige heilige die als mogelijke naamgever in aanmerking komt is de St Ivonis wiens
gebeente ca.1001 werd ontdekt in het Engelse plaatsje Slepe, dat sinds die tijd St. Ives heet.
Het opmerkelijke hiervan is nu, dat Slepe / St. Ives in het oude graafschap van Huntingdon
ligt (nu deel van Cambridgeshire). Al sinds 1066 bevonden zich hier veel Vlamingen, en
later recruteerde David I, koning van Schotland en heer van de ‘Honour of Huntingdon’, in
dit gebied burgers voor zijn nieuwe steden (de royal burghs) en kolonisten voor zijn
ontginningen in Schotland. Verder lijkt tot nog toe ook buiten de discussie gebleven dat een
van de pairs of paladijnen van Karel de Grote Ivon heette.
Willelmi Malmesbiriensis, De gestis regum Anglorum. Ed. by William Stubbs (London,
1887), II, p.342. Zie ook Gerritsen (n.3), p.125.

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 2

100
Castle, dat in feite waarschijnlijk een kleine heuveltopversterking uit een onbekend,
maar veel ouder, verleden is (de Ordnance Survey vermeldt de site als ‘Earthworks’),
of anders een plek daar dicht in de buurt.10 Walwyn's Castle ligt aan een riviertje dat
uitmondt in de Sandyhaven Pill, zes kilometer noordwestelijk van Milford Haven in
het deel van Pembrokeshire dat in deze cruciale periode in Anglo-Normandische
handen was en waar zich zoveel Vlamingen bevonden dat de term ‘Anglo-Vlaams’
wellicht van toepassing is.
De Welse naam voor Walwyn's Castle is Castell Gwalchmai, maar het valt in dit
geval moeilijk uit te maken of de Welse of juist de niet-Welse naam er eerst was.
Wel kende de Welse traditie al een andere lokatie voor het graf van Gwalchmai,
zodat in ieder geval Willems bericht over deze ontdekking en de identificatie daarvan
secundair lijken. In ieder geval laat dit toponiemenpaar zien dat de namen Walwyn
en Gwalchmai werden beschouwd als elkaars equivalent.
Misschien is het zelfs wel hier geweest, dat de identificatie van de beide namen
voor het eerst tot stand werd gebracht. Als mogelijke ‘bron’ voor de naamgeving
van de Vlaamse Waleweinen uit de aanhef van dit artikel - evenals voor een deel
van hun Noordwest-Franse naamgenoten - is dat nog steeds te laat. Maar het is toch
interessant even stil te staan bij de verschillende schrijfwijzen waarin de naam van
Walwyn's Castle is overgeleverd.11 De vroegste vermeldingen dateren uit 1290 en
luiden Castle Gaweyn, Castle Gawain, Castle Walwayn en Walwany Castle. Al deze
vormen komen later met kleine variaties terug, en voor ons betoog zijn daarvan vooral
de volgende interessant: Walewynecastle (1307), Wallewen Castell (1481),
Wallewynscastell (1483) en Wallewynescastell (1484), die allemaal de Nederlandse
vorm ‘Walewein’ (met epenthetische vokaal tussen l en w) laten zien.12
Hier lijkt dus de Vlaamse aanwezigheid zijn stempel te hebben gedrukt op een
toponiem in Wales. En als hier ook de gelijkstelling tussen de namen Gwalchmai en
Walewein tot stand kwam, wat ligt dan meer voor de hand dan te veronderstellen
dat het juist via de aanwezigheid van grote aantallen Vlamingen en Normandiërs (en
Engelsen) in dit gebied was, dat de naam Walewein in Wales terechtkwam? Of het
Vlaamse element daarin de doorslag gaf, valt niet met zekerheid te beslissen. In de
streek was veeltaligheid regel en zullen vormen met en zonder epenthetische vokaal
naast elkaar hebben bestaan. De overgeleverde oudere vormen van de plaatsnaam
Walwyn's Castle laten dat ook duidelijk zien.
De oorsprong van de naam Walewein (Gualguainus) blijft hiermee onopgelost.13
10

11
12

13

Patrick Simms-Williams (in The Arthur of the Welsh (zie n.7), p.50 en p.68 noot 99) betwijfelt
of Willem van Malmesbury wel op Walwyn's Castle kan doelen omdat dit niet ‘op’ de kust
ligt. Maar Walwyn's Castle heet dan ook ‘Waleweins kasteel’ en wat ligt dan meer voor de
hand dan een graf dat in de nabijheid wordt ontdekt als ‘Waleweins graf’ te beschouwen?
Zie hiervoor B.G. Charles, Non-Celtic Place-Names in Wales (London, 1938), pp.87-88.
Voor het belang van deze epenthetische vokaal als typisch Nederlands verschijnsel, zie
Gerritsen (n.3), p.134. Opmerkelijk is natuurlijk ook de hoge frequentie van vormen met
initiële w-, die eerder op een Germaanse dan op een Romaanse of een Welse oorsprong duidt.
Probleem hierbij is echter dat bij Germaanse leenwoorden in het Normandisch de initiële wvaak gehandhaafd bleef. (Zie ook noot 16.)
Een algemeen geaccepteerde etymologie voor de naam is tot op heden niet voorgesteld. Op
grond van de gelijkenis met de Oudengelse naam Wealdwine wordt de naam wel
geïnterpreteerd als een samenstelling van wald ‘macht, heerschappij’ en wine ‘vriend’. Zie
hiervoor J. van der Schaar, Woordenboek van voornamen (Prisma handwoordenboek;
Utrecht/Antwerpen, 1984 (oorspr. 1964)), p.353; en ook A. Huizinga, Encyclopedie van
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Aangezien echter de eerste Vlamingen in zuidwestelijk Wales pas arriveerden toen
de eerste Waleweinen in het (noord)westen van Frankrijk en in Vlaanderen al gedoopt
waren, kan de conclusie niet anders zijn dan dat de naam vanuit het Europese
vasteland in Wales werd geïntroduceerd, en daar (door of onder invloed van Willem
van Malmesbury?) werd gelijkgesteld met de Welse naam Gwalchmai. Toen deze
gelijkstelling van beide namen eenmaal had plaatsgevonden, werd het ook
vanzelfsprekend om de naam van de Welse Arturheld Gwalchmai hierbij te laten
aansluiten. Daarmee werd Walewein (Gualguainus) opgenomen in het repertorium
van ‘Arturnamen’. De noodzaak om op basis van die vroege Waleweinen al rond
1100 het bestaan van een Vlaamse Arturtraditie te veronderstellen, is hiermee
vervallen. Deze Waleweinen werden gedoopt met een inheemse naam die op dat
ogenblik nog geen enkele associatie had met Artur en diens helden.
Daar ook Gwalchmai in het Wels normaal als persoonsnaam kon voorkomen, is
het zelfs niet noodzakelijk dat de gelijkstelling van de namen Walewein en Gwalchmai
plaatsvond in een literaire (Artur-)context. De aard van de vertaling is daarmee
vergelijkbaar met het gegeven dat in de zeventiende eeuw de Nederlanders hun
belangrijkste Chinese tegenstander bij de inname van Formosa de naam Coxinga
gaven. Deze naam - die ook in andere Europese bronnen werd overgenomen - is de
‘vertaling’ van de Chinese ‘erenaam’ Guoxingye, ‘Heer met de keizerlijke
achternaam’.14 Overeenkomst in klank was het enige motief.
Ook op enkele andere plaatsen in de Britse Eilanden duikt Walewein op in de
toponymie. Zo vinden we nog steeds in het ‘Anglo-Vlaamse’ stuk van Pembrokeshire
een Wallaston (ongeveer zes km. westelijk van Pembroke en ten zuiden van

14

voornamen (Amsterdam, 1957), p.227. Een afleiding van de heiligennaam Wolbodo (Huizinga)
lijkt mij minder aannemelijk. Waarschijnlijker is dan weer de vernoeming naar een andere
heilige, die beide auteurs wel noemen, maar niet in verband brengen met Walewein: Walo
(vgl. Oudhoogduits wal(a)h ‘vreemdeling’). Deze zou een kleinzoon zijn geweest van Karel
Martel, trad op als legeraanvoerder onder Karel de Grote, en was abt van Corbie van 826 tot
aan zijn dood in (835 of) 836 (aldus Van der Schaar, s.v. ‘Wale’; verdere gegevens over deze
heilige heb ik niet gevonden). Deze schetsmatige biografie sluit in ieder geval goed aan bij
het verspreidingskaartje van vroege ‘Waleweinen’ bij Gallais (zie n.3; p.71). De betekenis
van Walewein zou in dit geval dus ‘vriend van (de heilige) Walo’ zijn. Dit alles echter in de
veronderstelling dat het tweede lid van de naam verwant is aan Oudengels, Oudhoogduits
wine ‘vriend, geliefde’. De oude spellingen waarin we Walewein vinden, duiden echter
allemaal op een diftong ai, wat deze verwantschap lijkt uit te sluiten. De vorm wine zou
hebben geleid tot Walewijn, met een ‘lange ij’. Moeten we misschien eerder denken aan
verwantschap met Nederlands wee en wenen? De naam zou dan zoiets kunnen betekenen als
‘hij die de vreemdelingen (“Walen”) aan het wenen maakt’. Over deze kwestie werd al vroeg
gedebatteerd. Nog steeds belangrijke bijdragen zijn G.J. Boekenoogen, ‘Namen uit
ridderromans als volksnamen in gebruik’, Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde
XXXVI (1917), pp.67-96 (spec. pp.67-71), en de reactie daarop (met tegenreactie) van M.
Schönfeld, ‘Walewijn en Walewein’, id., pp.290-296. In elk geval wordt algemeen aangenomen
dat de naam een Germaanse oorsprong heeft.
John K. Fairbank, Edwin O. Reischauer & Albert M. Craig, East Asia. Tradition and
Transformation (London, 1973), pp.216-217. De eigenlijke naam van deze man was Zheng
Cheng-gong (1624-1662). De zuidelijke Ming-keizer verleende hem de familienaam Zhu,
waarna zijn aanhangers hem zijn titel gaven (Kuo-hsing-yeh in de transcriptie van
Wade-Giles). Het Nederlandse Coxinga is een vrijwel exacte weergave van de Fukienese
uitspraak van deze naam.
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Pwllcrochan). De oudst bekende vorm van deze plaatsnaam is Villa Walwani (1286).
Daarna vinden we vanaf de 13e eeuw naast vormen met -lw- ook Waleweyneston(e)
(13e e., ca.1300), Wallewenston (1480-1), en vanaf de zestiende eeuw ook Walleneston
(1524) e.d. In 1286 werd land in deze Villa door Isobella filia Walwani geschonken
aan een zekere Peter le Franceys.15
Verder vinden we in Wales de plaatsnaam Walwen twee keer in het noordoosten,
in het oude (pre-1974) graafschap Flintshire. Een keer vijf km. ten zuiden van
Holywell, en een keer twee km. oostelijk van diezelfde plaats, aan de monding van
de Dee. Omdat in dit gebied de Anglo-Normandische baronnen van Chester al vroeg
actief waren, en omdat in het Wels een w als beginklank van een woord onmogelijk
is, zal het hier eveneens geïmporteerde namen betreffen.16 Of zich onder de veroveraars
in dit gebied ook Vlamingen bevonden is niet bekend.17
Op het eiland Anglesey komt de plaatsnaam Gwalchmai voor, die in verband wordt
gebracht met de dichter Gwalchmai ap Meilyr (ca.1130-80). De plaats ligt centraal
op het eiland, ongeveer 7 km. noordelijk van Aberffraw, en westelijk van Llangefni.
Een oudere vorm van deze naam was Trefwalchmai (‘woonplaats van Gwalchmai’),
die we in een Anglo-Normandische bron vinden als Trefwalkemay (1294). Deze
schrijfwijze laat zien dat een Anglo-Normandiër (of waarschijnlijker zijn Welstalige
informant) hier weliswaar ook een epenthetische vokaal invoegde (-walchemai),
maar dan niet op dezelfde plaats als waar een Nederlandstalige dat (vermoedelijk)
zou hebben gedaan.
Buiten Wales, en in een gebied waar Vlamingen ook in opvallende aantallen
aanwezig zijn geweest, vinden we tenslotte nog een Wawayne's Pot (ca.1320), in
East Lothian in Schotland. Het betreft hier de naam van een ‘coalpit’.18 De spelling
Wawan komt verder ook voor in de Middelengelse Cursor Mundi,19 mogelijk
afkomstig uit het gebied tussen de rivier de Humber en de Schotse grens, evenals
15

16

Charles (zie n.11), p.18. Wie op de kaart kijkt, vindt overigens tussen Wallaston en Pembroke
ook een Mellaston, waarvan de naam evenwel teruggaat op Meyleriston (1421) en dus niets
met ‘Walewein van Melle’ te maken heeft (cf. Charles, p.11).
In het Anglo-Normandisch en in de Noordfranse dialecten werd in Germaanse leenwoorden
een initiële w- niet vervangen door gu-; zie M.K. Pope, From Latin to Modern French, with

18

especial Consideration of Anglo-Norman. Phonology and morphology (Manchester, 21952),
pp.429 en 487. Deze redenering geldt natuurlijk alleen wanneer het hier een van oorsprong
Germaanse naam betreft.
Hun aanwezigheid zou echter ook niet hoeven te verbazen. De man die Willem de Veroveraar
in 1070 aanstelde als eerste graaf van Chester (een belangrijk markgraafschap aan de grens
met Noord-Wales) was Gherbod Flandrensis, wiens broer Fredericus en zuster Gundrada
eveneens in Engeland verbleven. Gherbod was waarschijnlijk advocatus van het klooster
van Saint Bertin (in St Omaars / St-Omer, Pas-de-Calais). Gherbod keerde echter nog in
datzelfde jaar terug naar Vlaanderen, waar hij wellicht in een familievete in de buurt van
Kassel omkwam. Hij werd in Chester opgevolgd door Hugo van Avranches, en het gebied
dat later Flintshire zou worden, werd vanuit deze mark al snel onder de voet gelopen. Zie
David C. Douglas, William the Conqueror. The Norman Impact upon England (London,
1964), 267, en David Walker, The Norman Conquerors (A New History of Wales; Swansea,
1977), 20.
Geoffrey W.S. Barrow, Robert Bruce and The Community of The Realm of Scotland

19

(Edinburgh, 31988), p.280. Voor een overzicht van de vroegste Vlaamse aanwezigheid in
Schotland, met literatuurverwijzingen, zie Toorians (n.6).
Geciteerd in J.A.W. Bennet & G.V. Smithers, Early Middle English Verse and Prose (Oxford,

17

2

1974), XIV.13 (p.186).
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in allitererende positie in Sir Gawain and the Green Knight (r.2189 Wowayn).
Waarschijnlijk gaat het in deze gevallen om een contaminatie van vormen als
Wal(e)wein en Gauvain. De concentratie Vlamingen in het Anglo-Normandische
Northumberside was opvallend groot,20 en het samenvallen van het opduiken van de
naam Wal(e)wein met de aanwezigheid van Vlamingen lijkt dan ook niet geheel
toevallig.

3 Bedevere
In al de hierboven beschreven gevallen, opereerden Vlamingen naast en temidden
van Normandiërs en andere Franstaligen. Daardoor is het steeds onmogelijk te
bewijzen dat de naam Gualguainus / Walewein nu juist via Vlamingen (of, in dit
verband, ‘Nederlandstaligen’) in de Arturtraditie is terechtgekomen. Toch zijn er
nog twee kleine en zwakke aanwijzingen, die op een mogelijk direct contact tussen
de inheems Welse traditie en het literaire bedrijf in de Nederlanden kunnen wijzen.
Dat dergelijke contacten in ieder geval in de Vlaamse nederzetting in Pembrokeshire
bestonden ligt erg voor de hand.
De eerste aanwijzing ligt direct binnen de context van de Arturtraditie en betreft
de naam Bedevere (en varianten).21 Deze is een directe afleiding van het Welse
Bedwyr. Bij Galfried van Monmouth vinden we Beduerus, wat een redelijk
nauwkeurige latinisering van de Welse vorm is,22 naast Bedeuerus. Wace maakt hier
Bedouer van, en dit is opnieuw een goede Oudfranse spelling die de Welse uitspraak
redelijk weergeeft. Bij Chrétien de Troyes vinden we daarentegen de wat exotische
spelling Bedoiier (met als varianten ook Beduiier en Bedoiers), wat nog het meest
doet denken aan een kopieerfout waarbij de u in de spellingsvorm van Wace werd

20

21

22

Robert H. George, ‘The contribution of Flanders to the conquest of England, 1065-1086’,
Revue Belge de Philologie et d'Histoire V (1926), pp.81-99, en speciaal het kaartje tegenover
p.92; en ook Johan Verberckmoes, ‘Flemish tenants-in-chief in Domesday England’, Revue
Belge de Philologie et d'Histoire LXVI (1988), pp.725-756. Overigens wordt in de literatuur
hierover vaak de indruk gewekt dat de Vlaamse aanwezigheid in Engeland op zichzelf al
een mogelijkheid bood om met vroeg Arturmateriaal in aanraking te komen, wat voorafgaand
aan de publikatie van Galfrieds werk natuurlijk niet het geval was. De spraakverwarring rond
‘Engels’ en ‘Brits’ (zie ook noot 6) draagt bij aan dit misverstand.
Deze suggestie dank ik (indirect) aan drs Mirjam Banda, die zo vriendelijk was mij een nog
niet voltooide versie van haar (inmiddels voltooide) doctoraalscriptie te laten lezen: ‘Op zoek
naar vier Keltische Arturhelden in de Middelnederlandse Arturliteratuur’ (Doctoraalscriptie
Mediëvistiek, Utrecht, 1993). De suggestie, evenals bovenstaande opmerkingen over Walewein
/ Gwalchmai, is van mij, maar zou zonder het lezen van deze scriptie en de gesprekken
daarover niet tot ontwikkeling zijn gekomen.
De Welse uitspraak van Bedwyr is ['b d ir], waarbij de diftong in de tweede syllabe verglijdt
van een semi-hoge, sterk geronde achtervokaal naar een hoge ongeronde voorvokaal. (Zie
bijvoorbeeld de schema's in G.M. Awbery, ‘Welsh’, in Peter Trudgill, Language in the British
Isles (Cambridge, 1984), pp.270-1 (figure 16.3 A en 16.4 A), en de definities in Geoffrey K.
Pullum & William A. Ladusaw, Phonetic Symbol Guide (Chicago and London, 1986), speciaal
p.125.)
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aangezien voor een dubbele i.23 Blijkbaar kende Chrétien deze naam alleen in
geschreven

23

De diftong van het Welse origineel is hiermee opgebroken in twee lettergrepen. Cf. Wendelin
Foerster, Kristian von Troyes. Wörterbuch zu seinen sämtlichen Werken (Halle a.S., 1914):
s.v. Bedoiier, Beduiier. De naam komt slechts één keer voor, in Erec et Enide (r.1735 in de
editie van Foerster). In de recentere editie van Carleton W. Carroll (Chrétien de Troyes, Erec
and Enide (New York & London, 1987), r.1711) staat de vorm Bedoiers. Het probleem kan
natuurlijk ook bij een kopiist liggen.
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vorm en was hij niet op de hoogte van de oorspronkelijke uitspraak.
In het Middelnederlands is deze naam weliswaar nergens overgeleverd, maar in
een Duitse Lancelot-vertaling die teruggaat op een niet overgeleverd Vlaamse
vertaling (uit ca.1250-1300) van de zogenaamde ‘Karren-Suite’ vinden we de vormen
Bedohier, Behodier en Belrodier.24 Van deze drie vormen zal de eerste de
oorspronkelijke zijn, de andere twee laten zich dan verklaren door metathesis en
verschrijving. Wanneer dit juist is, dan hebben we in de Middelnederlandse vorm
Bedohier, die nauwelijks kan teruggaan op de vormen van Chrétien, een uitstekende
weergave van de Middelwelse uitspraak van Bedwyr. De sterke ronding en de halfhoge
achtervokaal waarmee de Welse diftong wy wordt aangezet, plus de overgang naar
het tweede lid van de diftong, wordt daarbij dan weergegeven door oh.25 Deze spelling
kan alleen bedacht zijn door een Nederlandse schrijver die de Middelwelse uitspraak
kende, en dat zal dus eerder in Wales zijn gebeurd dan in Vlaanderen.
De tweede aanwijzing is nog indirecter, en bevindt zich in de beroemde
openingsregel van de Reynaert: Willem die Madocke maecte. Dat deze Madoc - of
toch in ieder geval de titel daarvan - een Welse oorsprong heeft, lijkt me ondertussen
algemeen aanvaard.26 Of Willem zijn stof daarvoor zelf in Wales opdeed, of zijn
24

De tekst is uitgegeven in Reinhold Kluge (ed.), Lancelot. Nach der Kölner Papierhandschrift
W. fo46* Blankenheim und der Heidelberger Pergamenthandschrift Pal. Germ. 147 (Deutsche
Texte des Mittelalters 47: Lancelot II) (Berlin, 1963), pp.1-115. Over het Nederlandse

25

26

exemplaar: Orlanda S.H. Lie, ‘The Flemish exemplar of Ms W. fo46* Blankenheim, a
fifteenth-century German translation of the Suite de la Charette’, in: Willy van Hoecke,
Gilbert Tournoy & Werner Verbeke, Arturus rex II: acta conventus Lovaniensis 1987 (Leuven,
1991), pp. 404-418.
Aangezien h in het (West-)Vlaams geen foneem is, hoeft de vorm hiermee niet trisyllabisch
te worden. Een uitspraak als ‘bedo-ier’, ‘bedoe-ier’ met een diftongische tweede syllabe lijkt
de bedoeling te zijn geweest. (Is het denkbaar dat Chrétiens spelling teruggaat op een
dergelijke Vlaamse vorm?)
Zie F. Lulofs, Van den vos Reynaerde. De tekst kritisch uitgegeven, met woordverklaringen,
commentaar en tekstkritische aantekeningen (Groningen, 1983), pp.44-45 en 198-199, waarbij
impliciet blijft dat ook het verhaal over ‘Madoc, de zeevaarder’ van Welse oorsprong is. De
hoofdpersoon daarvan is de historische persoon Madog ap Owain Gwynedd, die leefde rond
1170. Madoc was in Wales een vrij algemeen voorkomende mannennaam, die echter ook in
de dertiende eeuw al in Atrecht, en in de veertiende eeuw in Delft voorkomt (cf. Th.M.
Chotzen, ‘Willem's Madoc en zijn bron’, Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde
XIL (1930), p.56 noot 1). Recenter over Madog ap Owain Gwynedd zijn Richard Deacon,
Madog and the Discovery of America; some light on an old controversy (London, 1966), en
Gwyn A. Williams, Madoc, the Making of a Myth (London, 1979). Beide zijn nogal speculatief
en in details niet steeds even betrouwbaar. De datering van het Welse verhaal over ‘Madoc
de zeevaarder’ staat allerminst vast. Hoe gecompliceerd deze materie is, mag blijken uit het
feit dat beide auteurs zich beroepen op ‘Willem die Madocke maecte’ om een vroege datering
van het Welse Madoc-verhaal aannemelijk te maken (Deacon, pp.164-178 = hoofdst.13
‘Willem the minstrel’; Williams, p.50). Vooral in het werk van Deacon lijkt de grens tussen
feiten en fictie erg vloeiend, maar ook de historicus Williams (achtereenvolgens hoogleraar
in York en Cardiff, tot in 1983) neemt het met de Middelnederlandse literatuur niet erg nauw.
Wat bijvoorbeeld te denken van: The Flemish version of the story of Gawain (Gwyn), for
example, was attributed to a Celtic poet Penninc whose work is said to have been ‘completed’
by Peter Vostaert (p.50). Voor de ‘bijdrage’ van Hubert Lampo aan deze discussie, kan
worden volstaan met een verwijzing naar Maartje Draaks recensie ‘Lampo's Kroniek van
Madoc: bezwaren van de vakman’, De Gids 139 (1976), 417-425. Het wetenschappelijke
onderzoek naar Madoc lijkt met dit alles nog niets verder dan het genoemde artikel van de
Th.M. Chotzen (pp.47-57). Zijn conclusie was dat er eigenlijk geen conclusie mogelijk is.
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materiaal via een intermediair uit Wales verkreeg, is daarbij van weinig belang. Wat
eruit blijkt, is dat er in Wales mensen met een Vlaamse connectie hebben rondgelopen
die belangstelling hadden voor de inheemse literatuur, en die hun opgedane kennis
ook doorgaven. Een goed voorbeeld voor een vergelijkbare overdracht naar het Frans,
vormen de lais van Marie de France.

4 Een dichter in Dublin
Bij de Anglo-Normandische inval in Ierland maakten Vlamingen een zo groot deel
van het invasieleger uit, dat de ‘Four Masters’ in hun annalen bij het jaar 1169 konden
noteren:
De vloot van de Vlamingen kwam uit Engeland in het leger van Mac
Murchadha (Mac Murrough), i.e. Diarmaid, om het koninkrijk Leinster
voor hem te veroveren; zij waren zeventig helden gekleed in
maliënkolders.27
In eerste instantie zal het hier vooral ‘tweede generatie-Vlamingen’ uit
Pembrokeshire hebben betroffen,28 maar later zullen - net als in Wales zelf en in
Schotland - ook nieuwe kolonisten rechtstreeks uit Vlaanderen zijn aangetrokken.
Een aantal van deze Vlamingen - plus een Hollander, een Zeeuw en een man uit
Namen - vinden we in een lijst van burgers die rond 1200 in Dublin werd opgesteld.29
In de archieven van de Municipal Corporation of Dublin bevindt zich een lijst van
burgers die rond of kort voor 1200 moet zijn opgesteld. De lijst staat bekend onder
de titel Dublin Roll of Names en telt in zijn gepubliceerde vorm een kleine 1650
namen, vaak voorzien van een patroniem, een herkomstaanduiding, een
beroepsaanduiding, of een combinatie van die drie. In deze lijst bevindt zich een
groepje van drie mannen uit Diksmuide in West-Vlaanderen, met tussen hen in een

27

28
29

De naam Madoc is Wels, maar over de aard van het verhaal waaraan Willem die naam
verbond, valt op basis van de schaarse gegevens die we hebben niets te zeggen.
John O'Donovan (ed.), Annals of the Kingdom of Ireland, by the Four Masters. From
the earliest period to the year 1616. (Dublin, 21856), s.a. 1169 (dl.2, pp.1172-3). De
Ierse tekst luidt: ‘Loinges na fFlémendach do thocht a Saxaibh hi socraide Mec
Murchadha .i. Diurmada, do cornamh righe Laighen dó. Báttar din, lx laech co
lúirrachaibh leó.’ Naar de Vlaamse inbreng in Anglo-Normandisch Ierland is nog zo
goed als geen onderzoek gedaan.
Zie de opmerking hierover in Michael Richter, Medieval Ireland: The Enduring Tradition
(New Gill History of Ireland 1) (Dublin, 1988), p.132.
J.T. Gilbert (ed.), Historic and Municipal Documents of Ireland, A.D. 1172-1320. From the
archives of the City of Dublin, etc. (London, 1870), pp.3-48. Deze zogenaamde ‘Roll of
Names’ is nog nauwelijks gebruikt voor historisch onderzoek. Een korte beschrijving wordt
gegeven door Michael Richter (zie n.28), pp.134-137. Nog beknopter is J.A. Watt, ‘Dublin
in the thirteenth century: the making of a colonial capital’, in P.R. Coss & S.D. Lloyd (eds.)
Thirteenth Century England I. Proceedings of the Newcastle upon Tyne conference, 1985
(Woodbridge, 1986), p.155. Een foto van een van de folio's is afgebeeld in R.F. Foster (ed.),
The Oxford Illustrated History of Ireland (Oxford, 1989), p.62. Een voorlopig overzicht van
de ‘Nederlanders’ in deze lijst volgt hieronder.
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zekere ‘Boudewijn de dichter’. In zijn geheel ziet de opsomming van het viertal er
als volgt uit:30

30

Om de lijst hanteerbaar te maken, voorzag ik alle gepubliceerde tekstregels (dus ook die in
het origineel onleesbaar zijn) van een doorlopende nummering. De Diksmuidenaren bevinden
zich vrijwel onderaan kolom b op de achterzijde van folio iv (op p.40 in de editie van Gilbert;
n.29). De betekenis van de genoemde bedragen is onduidelijk, maar waarschijnlijk betreft
het de pacht voor een stuk grond in de stad (toft). Dat het om de inschrijvingen voor een
gilde gaat, is gezien de grote variatie aan opgegeven beroepen niet waarschijnlijk. Negen
solidi is het hoogst voorkomende ‘standaardbedrag’, hogere bedragen komen slechts een
enkele keer voor, zes, zeven en acht solidi verschijnen regelmatiger, maar de meeste
afwijkingen vormen bedragen van vier of vijf solidi. Bij nr.1350 is het bedrag onleesbaar.
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1347

Geruasius de Dikesmuthe iiiiiiiii sol.

1348

Baldewinus le poet

iiiiiiiii sol.

1349

Iambricth filius Willielmi
de Dikesmuthe

iiiiiiiii sol.

1350

Matheu de Dikesmuthe

Zowel zijn plaats in dit rijtje, als zijn naam Baldewinus, met epenthetische e,
pleiten ervoor dat we hier te maken hebben met een Vlaamse dichter in Dublin. Dat
hij als zodanig in het Frans wordt benoemd (le poet), is gezien zijn
Anglo-Normandische omgeving en het toch vrij formele karakter van de lijst niet
verwonderlijk. Ook elders in de lijst komen Franstalige benoemingen voor, zoals
bijvoorbeeld Walterus le talliur.31
Temeer daar de meeste - zoniet alle - Vlamingen in Dublin vanuit het zuidwesten
van Wales naar Ierland zullen zijn gekomen, is hiermee op zijn minst aannemelijk
gemaakt dat ook in Wales de aanwezigheid van Vlaamse dichters tot de mogelijkheden
behoorde.
De naam Boudewijn was in deze periode onder Vlamingen vrij populair, en hoewel
ook niet-Vlamingen deze naam konden dragen is in dit geval de exacte vorm
veelbetekenend. In totaal komen in de ‘Dublin Roll of Names’ vijftien Boudewijnen
voor, waarvan zeven met en acht zonder epenthesis. Van de zeven met epenthesis is
Baldewin[us] de Arnemutha de enige die expliciet uit de Lage Landen afkomstig
is.32 Een andere Baldewinus die de aandacht trekt, is Baldewinus bagge (‘de
gebochelde’?), die in de lijst direct wordt gevolgd door Willielmus rufus de Sancto
Omero.33 Afgezien van het feit dat er verderop in de lijst nog twee mannen uit St
Omaars lijken voor te komen,34 vinden we ook nog een Iohannes filius Baldiwini
Bagge die wellicht een zoon van voornoemde Boudewijn is.35
Dit gegoochel mag volstaan om aan te geven hoe lastig het is om in een dergelijke
lijst alle Vlamingen met enige zekerheid te identificeren (dit nog los van het probleem
hoe ‘Vlamingen’ te definiëren). Michael Richter telt er in zijn beschrijving van de
‘Roll of Names’ dertien, maar dat betreft dan alleen diegenen die expliciet als
Flandrensis worden omschreven.36 Het totale aantal ligt beduidend hoger, maar laat
zich om genoemde redenen moeilijk exact bepalen. Om het mate31
32

33
34

35
36

Nr.356 in de lijst, cf. Gilbert (n.29), p.12. Aanduidingen van herkomst gaan ook veelal met
het Franse de, soms met het Engelse of.
Dat wil zeggen, wanneer hij zich ook zelf in Dublin bevond. In de lijst verschijnt hij namelijk
alleen als de vader van een zekere Walter: nr.1118 Walterus filius Baldewini de Arnemutha
(Gilbert (n.29), p.33).
Nrs.986 en 987 in de lijst; Gilbert (n.29), p.30.
Lijken, want nr.1052 is Ace de Sancto Emero (Gilbert (n.29), p.32) waarbij de plaatsnaam
eventueel ook St Edmer in Engeland zou kunnen zijn. De ander is nr.1018 Petrus de Sancto
Omero (Gilbert, p.31).
Nr.1073; Gilbert (n.29), p.32.
Richter (zie n.28), p.135, waar hij erop wijst dat deze Vlamingen afkomstig zullen zijn
geweest uit de nederzetting in Pembrokeshire. Van de ongeveer vierhonderd mensen van
wie de herkomst is aangeduid, telt Richter er in totaal 108 uit het zuiden van Wales. Ook in
deze groep kunnen natuurlijk Vlamingen schuilgaan.
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riaal alvast wat breder toegankelijk te maken, volgen hier alle namen die expliciet
duiden op een afkomst uit de Lage Landen (alleen volgnummer plus naam):
Arnemuiden (Zeel.):

1118 Walterus filius Baldewini de
Arnemutha

Boulogne(-sur-Mer; Pas-de-Calais?):

660 Andreas de Buluinge

Brugge (W.-Vl.):

1514 Ricardus de Bruges37

Diksmuide (W.-Vl.):

1347 Geruasius de Dikesmuthe
[1348 Baldewinus le poet]
1349 Iambricth filius Willielmi de
Dikesmuthe
1350 Matheu de Dikesmuthe

Dinant (Namen):

1356 Robertus de Dinaunt

Falaise (Calvados?):

1509 Radulfus de Falaise

Hazebroek / Hazebrouck (Nord):

1368 Godefridus de Hascebruege

Holland:

1458 Henricus de Holande

Merlemont (?, Henegouwen?):

976 Adam de Merleberge
1330 Iohannes de Merleberga
1403 Adam de Merleberga [dezelfde als
nr.976?]
1519 Thomas de Merleberga

Nieuwpoort (?, W.-Vl.):38

123 Edwacar de Niuport

St Omaars/St-Omer (Pas-de-Calais):

987 Willielmus rufus de Sancto Omero
1018 Petrus de Sancto Omero
1052 Ace de Sancto Emero [maar zie
boven, noot 34]

Ieper (W.-Vl.):

785 Willielmus dypre

Vlaanderen:39

191 Henricus Flandrensis

37

38
39

‘Richard van Brugge’ wordt in de lijst voorafgegaan door een van de vier meest betalende
burgers: Iohannes de tid dussastre. Deze ‘Jan’ staat aangemerkt voor tien solidi (de enige
die meer betaalt, en wel elf solidi, is een clericus: Radulfus de porta, Clericus (nr.1645)).
Jans opmerkelijke bijnaam ‘de desastreuse tijd’(?) doet vermoeden dat we hier wellicht
eveneens met een Vlaming hebben te maken (tid komt weliswaar voor, maar is niet het meest
normale Middelengelse woord voor ‘tijd’, en dussastre lijkt in het Middelengels helemaal
niet voor te komen - het is in het Frans overigens ook pas na de middeleeuwen geattesteerd
en geldt daar als een leenwoord uit het Italiaans, wat in Brugge eveneens mogelijk zou kunnen
zijn).
Vergelijkbare namen in de lijst bevatten Latijn novo of Engels new (met e), zodat het niet
onwaarschijnlijk is dat niu- in deze plaatsnaam Nederlands is.
De nrs.507 tot en met 599 komen voor op de foto van dit document in Foster (zie n.29), p.62.
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247 Marcus Flandrensis [met 236
Martinus filius Marci?]
260 Norber Flandrensis
328 Ernaldus Flandrensis
375 Arnaldus Flandrensis
507 Salmundus Flandrensis
527 Isaac Flandrensis
550 Philippus filius Walteri Flandrensis
599 Gillibertus Flamang
723 Rem. Flandrensis tinctor [een
wolverver]
1373 Arnoldus de Trum Flandrensis40

40

Deze Arnold was voor hij zich in Dublin vestigde afkomstig uit Trim (Co Meath), dat in het
Iers Ath Truim (‘voorde bij de elzeboom’) heet. In 1173 hadden de Normandiërs hier een
kasteel gebouwd, dat nog voor het voltooid was door de Ieren werd vernietigd, en dat in
1175 weer werd herbouwd. De enige andere in de ‘Roll of Names’ die zijn naam aan deze
plaats ontleent, is nr.1084: Rogerus pistor de Trum, een van de vele bakkers in de lijst.
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1570

Iohannes Flandrensis, le kiddire [van ME
kythen, kydde ‘kond doen’?]

1586

Martinus Flandrensis

En tenslotte bevat de lijst nog een Iohannes de Wimbega (nr.938), waarvan ik de
plaats van herkomst niet kon identificeren, maar die sterk doet denken aan het
eveneens ongeïdentificeerde Windebeca uit ‘een Vlaamse oorkonde uit het derde
kwart van de twaalfde eeuw (kopie ca.1177), vermoedelijk in het arrondisement
Oudenaarde’.41

5 Tolken en meertaligheid
Tenslotte dient mijns inziens ook rekening te worden gehouden met contacten die
vanuit Keltische streken tot stand kunnen zijn gekomen met de Lage Landen. In
Anglo-Normandische kringen waren huwelijken over de taal- en cultuurgrens heen
bepaald geen uitzondering. Ook op deze manier kunnen Vlamingen dus eenvoudig
familieleden hebben gekregen die niet alleen vreemde namen meebrachten, maar
ook vreemd cultuurgoed.
Een illustratief voorbeeld hiervoor is de familie van de bekende auteur Giraldus
de Barri (ca.1146-ca.1222/3), beter bekend als Giraldus Cambrensis (of Gerald of
Wales). Giraldus had een Normandische grootvader, die was getrouwd met Nest.
Deze Nest was de dochter van Rhys ap Tewdwr, een van de machtigste vorsten in
Zuid-Wales, en naar verluidt de mooiste vrouw van middeleeuws Wales. Een tante
van Giraldus huwde met de eerste kasteelheer van Haverfordwest, die een Vlaming
was, en zowel Giraldus' broer Philippus als een van hun neven huwden met
kleindochters van deze Tancard. In een van zijn werken getuigt Giraldus ervan dat
zijn broer Philip de Barri in staat was Vlaams te verstaan.42
Hoewel niet onomstotelijk vaststaat dat Giraldus ook het Wels beheerste, lijkt het
toch hoogst onwaarschijnlijk dat hij niet op zijn minst een elementaire
huistuin-en-keuken kennis van die taal bezat. Maar naast dit soort alledaagse
meertaligheid, zijn er ook voldoende bewijzen voor het bestaan van beroepstolken,
zowel rechtstreeks in dienst van de koning als aan de lagere hoven. Deze polyglotten,

41
42

Cf. Maurits Gysseling, Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg,
Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226) 2 dln. (Brussel, 1960), s.v. ‘Windebeca’.
Over Giraldus en zijn ‘nationaliteit’ zie Michael Richter, Giraldus Cambrensis. The Growth
of the Welsh Nation (Aberystwyth, 21976), in het bijzonder p.4 over Giraldus' afstamming.
Over zijn Vlaamse relaties en hun kennis van de taal ook Toorians (zie n.2), speciaal pp.105
en 112. De opmerking over Philippus de Barri in Giraldus Cambrensis, Speculum Duorum,
or, A Mirror of Two Men. Ed. by Yves Lefevre and R.B.C. Huygens and transl. by Brian
Dawson (general editor, Michael Richter) (Cardiff, 1974), p.37. Voor een bredere
methodologische benadering van deze problematiek, zie Michael Richter, ‘Towards a
methodology of historical sociolinguistics’, Folia Linguistica Historica VI/1 (Acta Societatis
Linguisticae Europae, 1985), pp.41-61.
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wier functie nogal wat diplomatieke vaardigheden moet hebben vereist, hadden een
vrij hoge status en hielden vaak ook land van hun heer in leen.43 Hun beroep

43

Een literaire held van koninklijke bloede en met een grote talenkennis is Tristan, en dan
vooral in de versie van zijn verhaal door Gottfried von Strassbourg (cf. The Arthur of the
Welsh (n.7), p.295, noot 54). Voor een uitvoerige analyse van Tristans talenkennis, zie Otmar
Werner, ‘Tristan sprach auch Altnordisch. Fremdsprachen in Gottfrieds Roman’, Zeitschrift
für deutsches Altertum und deutsche Literatur 114 (1985), pp.166-187.

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 2

109
was in een aantal gevallen aantoonbaar erfelijk, en werd aangeduid met de Latijnse
termen latimarius (Frans latimer, latimier, Wels lladmerydd) of interpres. Het
Angelsaksisch kende voor deze functie de term wealhstod.44
Het meest concrete voorbeeld van de rol van een dergelijke tolk bij het ontstaan
van literatuur is het Anglo-Normandische chanson de geste over de verovering van
Ierland, dat dateert van ca.1200. In de eerste verzen daarvan noemt de anonieme
auteur zijn voornaamste bron: Morice Regan (...). Icil Morice iert latimer al rei
Dermot, ke mult l'out cher ‘Maurice Regan (...). Deze Maurice was latimer voor
koning Dermot (i.e. Diarmaid MacMurchadha, koning van Leinster), die hem zeer
liefhad’. De auteur meldt verder dat hij zijn informatie van deze koninklijke latimer
mondeling verkreeg.45
Een ander illustratief voorbeeld betreft een Welse vorst die tenminste viertalig
geweest moet zijn: Hywel Sais ap Rhys ap Gruffydd (?-1204). Deze Hywel was de
zoon van de grote ‘Heer Rhys’ die heerste over het zuiden van Wales, en zijn bijnaam
Sais betekent ‘Engels’, met de bijbetekenis ‘engels-sprekend’. Zowel Rhys als Hywel
speelden een belangrijke rol in de Vlaamse nederzetting in Pembrokeshire, en het
was Hywel Sais die 1193 het kasteel van de Vlaming Wizo (Wiston Castle) innam
en daarbij de toenmalige eigenaar Philip fitzWizo met vrouw en twee zonen tot zijn
gevangenen maakte.46 Deze vorstenzoon verbleef van 1158 tot 1171 als gijzelaar aan
het hof van Henry II, met wie hij ook in Frankrijk verbleef. Bij zijn thuiskomst sprak
hij geen Wels (meer), alleen het Engels dat hij aan het hof geleerd had.47 Twee jaar
na zijn thuiskomst, stuurde vader Rhys zijn zoon opnieuw naar Henry's hof in
Frankrijk, om op die manier het vertrouwen van de koning te winnen.48 Zijn vorstelijke
opvoeding moet kennis van de Welse literatuur en muziek hebben geïmpliceerd, en
aan het Anglo-Normandische hof zal hij ook de daar heersende cultuur goed hebben
leren kennen.49
Veruit de beroemdste beroepstolk in dit verband is bledri latimer. Deze werkte in
zijn geboortestreek in het zuidwesten van Wales in dienst van de Engelse koning,
44

45

46
47

48
49

Constance Bullock-Davies, Professional Interpreters and the Matter of Britain, Cardiff,
1966. Deze tekst, oorspronkelijk een lezing, is nog steeds de meest uitvoerige studie over
dit onderwerp. Zie verder ook Rachel Bromwich, ‘First transmission to England and France’,
in: The Arthur of the Welsh (n.7), pp.273-298 (vooral p.286 ff.).
Geciteerd in Bullock-Davies (zie n.44), p.23. Ik citeer een licht verbeterde tekst volgens de
hand-out van een congreslezing door Evelyn Mullally (The Queen's University Belfast), die
onder de titel The Deeds of the Normans in Ireland een nieuwe editie van deze tekst
voorbereidt (waarvoor mijn dank aan dr. Theo Meder uit Leiden). Het citaat is uit de regels
4 en 8-9. De tekst (Ms. Lambeth Palace Library, No.596) werd tweemaal eerder uitgegeven:
F. Michel (ed.), The Anglo-Norman Poem on the Conquest of Ireland by Henry II, London,
1837, en G.H. Orpen (ed.), The Song of Dermot and the Earl: an Old French Poem, Oxford,
1892.
Toorians (zie n.2), p.103, en de daar aangegeven bronnen. Over Hywel Sais en diens
talenkennis, ook Richter, ‘Towards a methodology’ (zie n.42), pp.48-50.
Thomas Jones, ‘Cronica de Wallia and other documents from Exeter Cathedral Library MS
3514’ Bulletin of the Board of Celtic Studies XII (1946), pp.27-44. (Geciteerd in Richter,
‘Towards a methodology’ (zie n.42), pp.48-49.)
Thomas Jones (ed.), Brut y Tywysogyon or Chronicle of the Princes. Peniarth Ms. 20 version
(Cardiff, 1952), p.69.
Bullock-Davies (zie n.44), p.29, noot 19, waar gesteld wordt dat hij ook Marie de France
persoonlijk moet hebben gekend.
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en was daar aanwijsbaar actief tussen 1113 en 1133.50 Deze Bleddri ap Cedifor was
net als Hywel Sais een vorstenzoon, en in 1129 of 1130 schonk hij land aan de nieuwe
(Normandische) priorij in Carmarthen. De oorkonde waarin Henry I deze schenking
bevestigde, opent met een frase die typisch is voor oorkonden die in deze periode
voor het zuiden van Wales werden uitgevaardigd, en waarin alle (taal)groepen die
daar woonden worden opgesomd: Henricus rex Anglie, episcopis, baronibus, et
omnibus fidelibus suis, Francis, et Anglicis, Flamingis et Walensibus de Walis,
salutem.51
En tenslotte is er dan nog de suggestie dat de oudste zoon van Willem de
Veroveraar, Robert Curthose (ca.1053/54(?)-1134), Wels leerde tijdens zijn
gevangenschap in het kasteel van Cardiff. Een suggestie die zich helaas niet met
bewijzen laat staven.52 De bron die hiervoor wordt aangehaald, blijkt namelijk de
toets van de historische kritiek niet te kunnen doorstaan. Het Middelwelse gedicht
op naam van Rhobert Tywysog Norddmanti (‘Robert, de vorst van Normandië’)
vloeide uit de pen van Iolo Morganwg (ps. Edward Williams, 1747-1826), die in
veel opzichten kan gelden als de Welse evenknie van James Macpherson (1736-1796),
de Schotse ‘uitvinder’ van de Romantiek.53 Hoewel het zo is dat de streek rond Cardiff
rijk was (is?) aan folklore over deze prominente gevangene, kan nu niet meer worden
uitgemaakt in hoeverre Iolo Morganwg met zijn gedicht direct bij die lokale traditie
aansloot. In ieder geval moet Roberts verblijf in Cardiff en omgeving grote indruk
hebben gemaakt.
Behalve diplomatieke en juridische betrekkingen, kunnen natuurlijk ook
handelscontacten een rol hebben gespeeld bij de overdracht van cultuurgoed, inclusief
persoonsnamen. Naast de allesoverheersende wolhandel met Engeland, werd vanaf
ca.1200 ook de Vlaamse handel met Schotland steeds intensiever. En Haverfordwest,
de hoofdplaats in de Vlaamse nederzetting in Pembrokeshire, was rond 1300 een
van de belangrijkste markten voor de wolexport van heel Groot-Brittannië.

6 Conclusie

50

51

52

53

Over deze bledri is veel geschreven, vooral over de vraag of hij al dan niet dezelfde persoon
is als de famosus fabulator van Giraldus Cambrensis, de Breri van Thomas (de auteur van
Tristan) en de Bleheris van de continuator van Chrétiens Perceval. Voor de literatuur, zie
Bullock-Davies (n.42), p.10-12 en de verwijzingen aldaar, en verder uiteraard Gallais (zie
n.3), en The Arthur of the Welsh (zie n.7), passim (cf. index).
‘Henry, koning van Engeland, aan de bisschoppen, baronnen, en allen die hem trouw zijn,
Frans(talig) en Engels, Vlaams en Wels van Wales, gegroet.’ Geciteerd in Bullock-Davies
(zie n.44), p.11.
Ik vond deze suggestie bij R.L. Graeme Ritchie, The Normans in Scotland (Edinburgh, 1954),
p.234, waar als bron wordt opgegeven: Charles W. David, Robert Curthose, Duke of
Normandy. ‘Harvard Historical Studies 25. (Cambridge, Mass., 1920), p.186. Ritchie vergelijkt
Robert met Donald III, koning van Schotland (Domnall Bán, reg. 1093-94 en 1094-97), die
er eveneens ‘Celtic sympathies’ op na hield.
Zie David (n.52), pp.187-188 voor de tekst van het gedicht, met een Engelse vertaling. Graag
wil ik hier mijn dank uitspreken aan Dr Morfydd E. Owen uit Aberystwyth, die zo vriendelijk
was mijn vermoeden dat het gedicht niet ouder is dan ca.1800 te bevestigen.
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Om uit deze lappendeken van feiten en mogelijkheden een ‘harde’ conclusie te
trekken, lijkt niet goed mogelijk. Wel meen ik te hebben aangetoond dat de naam
Wale-
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wein niet vanuit Wales naar het Europese vasteland kan zijn gekomen, maar
waarschijnlijker juist in omgekeerde richting zal zijn gereisd. Voor de veronderstelling
dat dat via Vlaanderen ging, zijn evenwel geen bewijzen te geven. Het veelvuldige
samengaan van Vlaamse contacten met de Britse Eilanden enerzijds, en de
geografische (en chronologische) verspreiding van deze naam anderzijds, is echter
opvallend genoeg om in ieder geval deze mogelijkheid ernstig in overweging te
nemen.
De noodzaak om al rond (of zelfs voor) 1100 een Nederlandse Arturtraditie te
postuleren, lijkt hiermee vervallen. Toen Walewein van Melle gedoopt werd was er
immers nog geen sprake van een Vlaamse nederzetting in Wales, en niets duidt erop
dat toen de gelijkstelling Walewein = Gwalchmai al was gemaakt. Vroege contacten
tussen de Keltische gebieden en Vlaanderen waren er echter (na 1100) wel degelijk,
en behalve de niet overgeleverde Madoc is mogelijk ook de orthografische vorm van
de naam Bedohier een blijk van (rechtstreekse) cultuuroverdracht op literair gebied.
Dat in deze contacten ook dichters een directe rol kunnen hebben gespeeld, mag
blijken uit de aanwezigheid van een vrijwel zeker uit Diksmuide afkomstige dichter
in Dublin in ca.1200. Maar ook meer prozaïsche wegen van cultuuroverdracht vanuit
Keltische gebieden zijn zeer wel denkbaar. In de loop van de dertiende en veertiende
eeuw worden de handelscontacten van Vlaanderen en Zeeland, niet alleen met
Engeland, maar ook met Schotland en Wales steeds intensiever. In de loop van de
vijftiende eeuw, als Bretagne steeds meer scharnierpunt wordt in de handel langs de
Atlantische kusten, komt ook het Bretonstalige Bretagne daar nog bij.
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Summary
The occurrence of the name Wal(e)wein in Flanders and Northwestern France around
1100 has been interpreted as an argument in support of a pre-Galfridian Arthurian
tradition in the Low Countries. In this article it is argued, however, that the personal
name Walewein (English Gawain, and variants) is not genetically related to the Welsh
name Gwalchmai. This raises the question as to where and how both names became
equated for the first time. According to the author, the name Walewein was brought
to Pembrokeshire (the Southwest of Wales, with a sizeable Flemish settlement since
1108) by Flemings. This means that the baptismal name Walewein was given to
Flemish and Northern-French persons prior to the equation of the two names. As a
result, no pre-Galfridian knowledge of the ‘Matter of Britain’ in the Low Countries
is needed to explain these ‘Waleweins’. The name Walewein may well have been a
Flemish contribution to the Arthurian tradition. To illustrate the economic and cultural
exchange between the Low Countries and Wales, the author also uses information
from the ‘Dublin Roll of Names’.
Adres van de auteur:
Mozartlaan 623
NL-5011 SP Tilburg
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Het uiterlijk van de custode
Over twee losse regels onder de Lundse gedichten
Annette C. Hemmes-Hoogstadt
Op een dubbelblad perkament dat in de Universiteitsbibliotheek van de Zweedse
stad Lund bewaard wordt, zijn ons zestien Middelnederlandse hoofse liefdesgedichten
(de zgn. Lundse gedichten) overgeleverd.1 Deze teksten zijn geschreven in een lay-out
van twee kolommen per bladzijde. Enkele regels wit halverwege de kolom geven de
verdeling in afzonderlijke gedichten van ieder achttien regels aan, zodat elke bladzijde
vier gedichten bevat. Theoretisch zou men deze in bouw identieke gedichten als
strofen van één groot gedicht kunnen beschouwen. Daar het mij echter nog niet gelukt
is een zekere gedachte-ontwikkeling in de opeenvolgende strofen te ontdekken en
de strofen onderling ook geen relaties lijken te hebben, meen ik dat we met zestien
afzonderlijke gedichten van doen hebben. In de ondermarge van F.2v bevinden zich
- wederom na enkele regels wit - twee losse regels tekst, onder ieder van beide
kolommen één. Nadere bestudering laat zien dat het hier om versregels gaat, die in
bouw en wijze van noteren een sterke overeenkomst vertonen met de beginregel van
alle op het dubbelblad genoteerde gedichten. Naar de mening van Rooth en De Vreese
moeten deze apart staande regels als custoden beschouwd worden.2 Bij mijn eigen
onderzoek vroeg ik mij echter af, of deze opvatting van Rooth en De Vreese wel zo
vanzelf spreekt. Zijn deze beide regels, die in alles lijken op het begin van twee
nieuwe gedichten, wel custoden? Of heeft de kopiist, die zich op talloze plaatsen bij
het schrijven vergiste, ook hier een fout gemaakt? Werd hij misleid door een marge
die onder de gedichten op deze vierde bladzijde nòg ruimer was dan die onderaan
de voorafgaande drie? Was hij daardoor aanvankelijk van plan onder de laatste
overgeleverde gedichten

1

2

Universitetsbiblioteket, Mh 55. Zie over deze gedichten o.a.E. Rooth, Ein neuentdeckter
niederländischer Minnesänger aus dem 13. Jahrhundert. Lund, 1928; F. Willaert, De Poëtica
van Hadewijch in de Strofische Gedichten. Utrecht, 1984, p.57-67; A.C. Hemmes-Hoogstadt,
‘Hoofse liefde binnen strakke regels: een van de “Lundse” gedichten onder de loep’. In: SpL
36 (1994), p.1-17. Over deze gedichten en hun overlevering bereid ik een dissertatie voor.
Rooth (zie n.1), p.12, p.17-18 n.21: ‘... den als Kustoden dienenden Versanfängen am unteren
Rande der letzten Seite ...’, ‘... Kustoden einer Lage der Hs. auf Bl. 2v ...’; W. de Vreese in
zijn beschrijving van het Lundse dubbelblad in de BNM te Leiden: ‘In de onderste marge van
een der zijdjes staan twee verzen, die blijkbaar de beginregels van de twee volgende strophen
zijn; dus: custoden.’ De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta is een door De Vreese opgezette
verzameling beschrijvingen van Middelnederlandse handschriften. Door middel van indices
heeft hij zoveel mogelijk afzonderlijke aspecten van de beschreven handschriften (b.v. auteurs,
trefwoorden, kopiisten, afkortingen) toegankelijk gemaakt. Aan dit documentatie-apparaat,
dat zich in de Universiteitsbibliotheek te Leiden bevindt, wordt nog steeds gewerkt. Zie
o.a.J.A.A.M. Biemans, ‘Willem de Vreese en de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta. Over
een Vlaams geleerde en zijn levenswerk’. In: Literatuur 6 (1989), p.93-101.
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op deze bladzijde nog aan nieuwe teksten te beginnen? Kopiëerde hij wellicht uit
een legger waarin per kolom drie gedichten stonden? In beide gevallen zou hij zijn
kolommen niet verticaal en per kolom (eerst heel kolom a, dan heel kolom b) maar
horizontaal van links naar rechts (eerste regel van kolom a gevolgd door eerste regel
van kolom b; tweede regel kolom a, daarna tweede regel kolom b, enz.) hebben
afgeschreven. Na één regel bemerkte hij zijn vergissing en stopte met schrijven. Deze
mogelijkheden verwierp ik als tè onwaarschijnlijk. Dus tòch custoden? En nog wel
twéé, die ieder uit een héle versregel bestaan?3 Ik vroeg me af, of het normaal is dat
in Middelnederlandse handschriften met teksten in rijmende versregels de custode
uit een hele versregel bestaat in plaats van uit de eerste woorden ervan. Degenen aan
wie ik deze vraag voorlegde, waren niet echt positief in hun antwoorden, maar ook
niet duidelijk negatief. Mijn eigen herinneringen aan ontmoetingen met custoden
waren nogal vaag en gingen in de richting van ‘alleen de eerste woorden’. Ook de
(schaarse) literatuur over custoden hielp mij niet veel verder.4 In de hoop over dit
punt meer duidelijkheid te verkrijgen en zo te weten te komen met wat voor versregels
we op het Lundse bifolium te maken hebben besloot ik zelf op onderzoek uit te gaan.
Maar vóór ik van deze verkenningstocht verslag doe, wil ik proberen duidelijk te
maken wat men onder een custode verstaat.5
Het middeleeuwse geschreven boek bestaat uit een aantal bundeltjes van
dubbelgevouwen en in elkaar gelegde vellen perkament of papier. Zo'n bundeltje
noemt men een katern. Om er nu voor te zorgen dat al deze katernen door de binder
in de juiste volgorde tot een boek genaaid werden, voorzagen de kopiisten gewoonlijk
ieder katern van een eigen markering. Zij konden dat op twee manieren doen.
De ene methode bestond uit het aanbrengen van een (Romeins) cijfer op de eerste
of laatste bladzijde van het katern: I, II, III enz. In plaats van cijfers gebruikte men
ook wel de letters van het alfabet. Men noemt deze nummering of alfabetische
aanduiding de katernsignatuur.6 Later ging men ook de volgorde van de bladen
binnen het katern aangeven door voor de eerste helft van deze bladen nog een Romeins
of Arabisch cijfer aan de letter toe te voegen, of een letter aan het cijfer (ai, aii, aiii
of 1a, 1b, 1c enz.). Deze aanduidingen zijn bladsignaturen, die tegelijkertijd de
katernenvolgorde aangeven. De binder kon nu gemakkelijk controleren

3
4

5
6

Van de regel onder de a-kolom is op deze bladzijde het begin verloren gegaan door het schuin
afsnijden van de linkerbenedenhoek van het perkament. Zie ook de illustraties.
Ik raadpleegde B. Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen
Mittelalters. Berlijn, 1979; J. Vezin, ‘Observations sur l'emploi des réclames dans les
manuscrits latins’. In: Bibilothèque de l'école des chartes 125 (1967), p.5-33; de reeks
‘Codicologie en filologie’ van W. Gs Hellinga en P.J.H. Vermeeren in SpL 5 (1961) - 10
(1966-1967) leverde niets op; E.D. Strebner und W. Leonhard, Bruckmann's Handbuch der
Schrift. Unter Mitarbeit von J. Determann, Ph. Luidl und A. Huber. München, 1977; J.M.M.
Hermans en G.C. Huisman, De descriptione codicum. Handschriftenbeschrijving, tevens
syllabus bij de colleges ‘Inleiding in de Westerse Handschriftenkunde / Codicologie’. 3e opl.
Groningen, 1981. Varia mediaevalia 2.
Daar ik veronderstel dat niet alle lezers even vertrouwd zullen zijn met middeleeuwse
handschriften, ga ik in het nu volgende voor sommigen in op hun al bekende zaken.
Zie Vezin (zie n.4), p.5; Hellinga en Vermeeren (zie n.4), p.212; Hermans en Huisman (zie
n.4), p.29, p.90.
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of de dubbelbladen en de katernen in de juiste numerieke of alfabetische volgorde
lagen.
Bij de andere methode noteerde de kopiist rechts in de ondermarge van de laatste
bladzijde van het katern het begin van de tekst waarmee het erop volgende katern
zou beginnen. Dit vooruitwijzende stukje tekst in de ondermarge noemt men de
custode.7 Om de juiste volgorde van de katernen te controleren moest de binder nu
de custode aan het eind van het ene katern vergelijken met het tekstbegin van het
erop volgende katern. Heel zeldzaam8 is de vereenvoudiging van deze methode door
het gebruik van zgn. dubbele custoden. Rechts in de ondermarge van de laatste
bladzijde van het katern werd het eerste woord van de tekst van het nieuwe katern
genoteerd. Ditzelfde woord werd linksonder op de eerste bladzijde van het nieuwe
katern herhaald. De binder hoefde nu niet meer de custode van het ene katern
(rechtsonder) te vergelijken met het begin van de tekst links bovenaan het volgende.
Bij dubbele custoden in de juiste katernenvolgorde bevonden dezelfde woorden zich
immers vlak naast elkaar in de ondermarges.9
Het uiterlijk van de custode wordt wat de lengte betreft door Bischoff beschreven
als bestaand uit de beginwoorden of -lettergrepen van het volgende katern.10 Vezin
noteert dat het gaat om het eerste woord of de eerste woorden van het volgende
katern.11 Strebner en Leonhard omschrijven de lengte van de ‘Kustos’ als een herhaling
van het eerste woord12 en Hermans en Huisman schrijven dat het gaat om ‘het eerste
woord of de eerste woorden van het volgende katern’.13 De verklarende woordenlijst
in W.C.M. Wüstefelds Middeleeuwse boeken van Het Catharijneconvent14 vermeldt
‘eerste woord of deel daarvan van het nieuwe katern’.
Al deze beschrijvingen lijken hetzelfde antwoord te geven op de vraag die het
vertrekpunt vormde voor deze verkenningstocht: de custode bestaat uit het eerste
woord of de eerste woorden van de tekst van het nieuwe katern. Klopt deze
voorstelling van zaken nu met de praktijk in Middelnederlandse handschriften?
Vormen die ‘eerste woorden’ bij een tekst in versregels samen wel eens een hele
versregel? Om te kunnen vaststellen of de losse versregels onderaan op het dubbelblad
uit Lund custoden zijn en als custoden wellicht uitzonderingen vormen, moest ik
meer handschriften zien.
Mijn speurtocht bracht mij op het Foto-archief van de Sectie Middelnederlands
7
8
9

10
11
12

13
14

De Fransen spreken van ‘réclame’, de Duitsers van ‘Kustoden / Reklamanten’ en de Engelsen
van ‘catchword’. Vezin (zie n.4), p.5; Bischoff (zie n.4), p.37-38.
Mondelinge mededeling van prof. Gumbert.
Het verschijnsel van de ‘dubbele custode’ vond ik in de BNM te Leiden, door De Vreese
opgenomen in het fichier ‘paleografie’, afdeling ‘signatuur, katernen, reclame (custoden)’.
Een beschrijving van deze werkwijze leest men in zijn beschrijving in de BNM van handschrift
Brussel, KB, II 4748 (Spiegel der maagden).
Bischoff (zie n.4), p.37 ‘... die unten am Schluß der letzten Seite einer Lage vermerkten
Anfangswörter oder -silben der folgenden Lage.’
Vezin (zie n.4), p.5 ‘... dans la marge inférieure, le ou les premiers mots du cahier suivant.’
Strebner und Leonhard (zie n.4), p.269 ‘Früher gebräuchliche Wiederholung des ersten
Wortes einer Seite am unteren Ende der vorhergehende Seite zur Kontrolle der Reihenfolge
...’
Hermans en Huisman (zie n.4), p.28, zie ook p.86.
Zwolle etc. [1993], p.224.
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aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In dit archief worden microfilms en -fiches
bewaard van veel Middelnederlandse handschriften en vroege drukken. Van de
meeste microfilms zijn afdrukken gemaakt. Deze afdrukken raadpleegde ik, voor
zover ze niet uitsluitend prozateksten bevatten. Ter controle heb ik ook de microfilms
zelf bekeken.15 Samen met een paar facsimile-uitgaven en met enkele beschrijvingen
van handschriften die het toeval op mijn weg plaatste, kwam ik tot een totaal van 33
handschriften die ik op het voorkomen van custoden heb onderzocht. Dit betrekkelijk
geringe aantal was het gevolg van de grenzen die ik aan mijn onderzoek stelde:
Middelnederlandse tekst, gepaard of op een andere wijze rijmend. Het lag niet in
mijn bedoeling zoveel mogelijk handschriften te onderzoeken. Ik wilde als antwoord
op mijn vraag slechts een kleine verkenning uitvoeren. Een doelbewuste selectie van
manuscripten heb ik evenmin gemaakt. Ik ben simpel uitgegaan van hetgeen op het
Foto-archief aanwezig is. Mijn materiaal beslaat de periode eind 13e tot eind 15e
eeuw en is afkomstig uit Vlaanderen, Brabant, Limburg (?), Holland, Utrecht en het
gebied van de Nederrijn met o.a. Kleef en Gulik.
Bij de bekeken handschriften waren er tien waarin ik geen custoden heb
aangetroffen. Ook katernsignaturen ontbreken.16 Dat wil niet zeggen dat de binder
het zonder deze hulpmiddelen heeft moeten stellen. Zij kunnen na het binden - de
katernenvolgorde lag toen immers vast - zijn afgesneden. Men moet ook rekening
houden met de mogelijkheid dat bij het fotograferen van de handschriften een tegen
de onderrand van de bladzijde genoteerde custode buiten beeld gebleven is.17 In de
overige 23 handschriften vond ik wel custoden:
Berlijn, Staatsbibl. der Stift. preuss. Kulturbesitz, Ms. germ. fol. 52 dat
samen met Wenen, Oesterr. Nationalbibl., 13440 (suppl. 2544) ooit één
codex vormde (Naturen bloeme), Ms. germ. fol. 922 (Pyramus en Thisbe;
lyriek; Seghelijn van Jherusalem; dit handschrift is een convoluut18);
Bremen, Stadtbibl., Ms. 39 (Naturen bloeme); Brussel, KB, 15624-41 (o.a.
15
16

17

De beide Rijmbijbelhandschriften uit het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum te Den
Haag (10 B 21 en 10 C 19) heb ik wel zelf gezien, evenals hs. Brussel, KB, 15624-41.
Breda, Gemeente Archief (bruikleen Archief Begijnhof) (Vlaamse Aiol); Brussel, KB, 15001
(Rijmbijbel), 15589-623 (‘Hs.-Van Hulthem’), 15659-661 (o.a. Hildegaersberch; Dietsche
doctrinael), II 171 (‘Cheltenhamse hs.’, alleen Die rose), IV 927 (‘Wissense hs.’);
's-Gravenhage, KB, 129 A 10 (‘Lancelotcompilatie’); Heidelberg, UB, Cod. pal. germ. 87
(Limborch); Leiden, UB, BPL 14 A (o.a. Naturen bloeme); Londen, Brit. Mus., Add. 11390
(Naturen bloeme).
Bij drie handschriften uit dit groepje van tien vond ik wel notities in de ondermarge, maar
dit zijn geen custoden. Hs.-Van Hulthem heeft in de marge onderaan F.165v a een herhaling
van de titel Vander feesten een proper dinc. (Zie afb.1 in Van der feesten een proper dinc.
Uitgegeven door een werkgroep van Groningse neerlandici. Groningen, 1972. Tussen p.4-5).
Afhankelijk van de kopiist staan in de Lancelotcompilatie éénregelige omkaderde

18

hoofdstuktitels / inhoudsopgaven in de boven-, beneden- en buitenmarges. Op F.27v a van
hs. Londen Add. 11390 bevindt zich linksonder in de marge een tweeregelige aan de
linkerzijde en onderkant afgesneden notitie. Plaats en voorkomen doen eerder denken aan
een vergeten versregel dan aan een custode.
Een convoluut is een handschrift waarin een aantal oorspronkelijk niet bij elkaar
behorende teksthandschriften later tot één band gebonden zijn. Een dergelijke
verzamelcodex kan stukken van verschillende tijd, plaats, inhoud en afmeting bevatten
(vgl. Hermans en Huisman (zie n.4), p.86, zie ook p.15).
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Mengeldicht uit de school van Hadewijch), 19546 (Naturen bloeme);
Detmold, Lippische Landesbibl., Ms. 70 (Naturen bloeme); 's-Gravenhage,
KB, 76 E 4 (o.a. Naturen bloeme), 76 E 5 (o.a. Beatrijs; Dietsche
doctrinael), 128 E 2 (‘Haagse liederenhs.’), 128 E 6 (Hildegaersberch; Der
minnen loep),
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129 A 11 (Rijmbijbel), 131 G 37 (o.a. kronieken van Brabant, Holland,
Vlaanderen; Segher Diengotgaf tParlement van Troyen), KA XVI (Naturen
bloeme), KA XXIV (Die rose; Cassamus), Rijksmus.
Meermanno-Westreenianum, 10 B 21 (Rijmbijbel), 10 C 19 (Rijmbijbel)19;
Hamburg, Staats- und Universitätsbibl., Ms. Phil. Germ. 19 (Naturen
bloeme); Leiden, UB, Ltk. 191 (convoluut bestaande uit 6 gedeelten, o.a.
Ferguut; Floris ende Blancefloer)20; Marburg, Hessisches Staatsarchiv,
Bestand 147 Waldeck, Hr.1,1,2 en 1,1,3 (Lantsloot vander Haghedochte)21;
München, Bayerische Staatsbibl., Cod. germ. 41 (Alexanders geesten);
Münster, UB, Nr. 381 (‘Dycksche hs.’; Naturen bloeme; Reynaert);
Stuttgart, Württembergische Landesbibl., Cod. Poet. et philol. Fol. 22
(‘Comburgse hs.’; o.a. Die rose; Reynaert; Brandaan)22; Wolfenbüttel,
Herzog August Bibl., 2607 (Naturen bloeme).
Bij sommige van deze handschriften zag ik custoden aan het eind van ieder katern,
bij andere waren er een paar tot zeer veel katernovergangen zonder custode. Ik
vermoed dat deze handschriften (veel) meer custoden hebben bevat, maar dat zij bij
het gelijk snijden van het boekblok verloren zijn gegaan. Bij het bijeenbrengen van
verschillende teksten in één verzamelcodex (b.v. 's-Gravenhage 128 E 6 en 131 G
37) en vooral bij convoluten (b.v. Berlijn mgf 922, Leiden Ltk. 191) was die kans
heel groot. Handschriften van verschillende afmetingen moesten immers voor één
band passend gemaakt worden. Hoe groter het verschil in formaat, des te meer er
van de grotere handschriften moest worden afgesneden.
Een aantal handschriften bevat zowel custoden als katernsignaturen. Deze kunnen
afzonderlijk maar ook in combinatie voorkomen. Als het katernnummer direct achter
de custode staat en in dezelfde inkt is aangebracht ('s-Gravenhage KA XVI), zullen
beide door de kopiist gelijktijdig genoteerd zijn.23
De lengte van de custoden in het verzamelde materiaal geef ik hierna schematisch
weer. Achter ieder handschrift ziet men allereerst het aantal daarin aangetroffen
custoden. De derde kolom geeft aan hoeveel van deze custoden bestaan uit het begin
(eerste woorden) van de eerste versregel van het volgende katern, in de laatste kolom
staat het aantal custoden dat de gehele eerste versregel weergeeft.
19

20

21

22
23

Hier past een woord van dank aan het hoofd van de bibliotheek van het museum,
mevrouw Hellen Scholten. Door haar inspanningen heb ik beide handschriften kunnen
inzien.
Een beschrijving van dit handschrift vindt men in Middelnederlandse handschriften
uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taalen Letterkunde en Geschiedenis. Catalogus bewerkt door J. Deschamps. Brussel. KB
Albert I, 24 okt.-24 dec., 1970, p.42-43.
Alle gegevens van dit fragmentarisch overgeleverde handschrift ontleen ik aan de
editie: Lantsloot vander Haghedochte. Fragmenten van een Middelnederlandse
bewerking van de Lancelot en prose. Uitgegeven met inleiding 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 II.
Zie voor een beschrijving van dit handschrift J. Deschamps (zie n.20), p.73.
Opmerkelijk is de gang van zaken bij 's-Gravenhage, Meerm.-Westr. 10 C 19: àlle rechter
bladzijden van de katernen dragen rechts in de ondermarge de signatuur a t/m v, bij de letters
a t/m r bovendien gevolgd door een klein Romeins cijfer i t/m x.
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handschrift:
Berlijn mgf 52 +
Wenen 13340
(suppl.2544)

aantal custoden:
9

eerste woorden:
9

Bremen 39

8

8

Detmold 70

11

11

's-Gravenhage 76 E 224
4

2

128 E 6

125

1

131 G 37

226

2

Wolfenbüttel 2607 527

5

gehele vs.:

Van de 23 handschriften waarin ik custoden aantrof, hebben er slechts 7 (dus bijna
een derde deel) custoden die het begin van de eerste versregel van het volgende
katern weergeven.
B. De custoden in het handschrift bestaan deels uit de eerste woorden van de eerste
versregel van het volgende katern, deels uit de gehele versregel:
handschrift:
aantal custoden:
's-Gravenhage 76 E 9
5

eerste woorden:
7

gehele vs.:
2

KA XVI

14

13

1

Meerm.-Westr. 10
C 19

19

2

17

Münster Dyckse hs. 15

6

9

Stuttgart
Comburgse hs.

2

3

528

In 5 van de 23 handschriften vindt men dus ook custoden waarin de gehele eerste
versregel van het volgende katern wordt overgenomen. Bij de handschriften met
meer custoden die een gehele versregel omvatten, viel het mij op dat deze bijna steeds
voorkomen in op elkaar volgende katernen. Deze katernen bevinden zich bovendien
bijna alle aan het eind van de codex (Meerm.-Westr. 10 C 19 de laatste 16, Dycksche
hs. de laatste 7, Comburgse hs. de laatste 3).

24
25
26
27
28

In deze Naturen bloemecodex van 118 folia vond ik slechts 2 custoden.
Slechts 1 custode, deels weggevallen in de binnenmarge, aangetroffen in Der minnen loep.
Alleen in de Kroniek van Holland nog 2 custoden aanwezig.
In deze Rijmbijbelcodex van zeker 11 katernen zijn nog 5 custoden aanwezig.
In het hele Comburgse hs. (346 folia) heeft alleen de eerste tekst van 10 katernen (Die rose)
nog 5 custoden.
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C. Alle custoden in het handschrift bestaan uit de gehele eerste versregel van het
volgende katern:
handschrift:
Berlijn mgf 922

aantal custoden:
2

gehele vs.:
2

Brussel 15624-41

130

1

19546

9

9

's-Gravenhage 128 8
E2

8

129 A 11

5

29

30
31

29

531

eerste woorden:

Alleen in de Seghelijn van Jherusalem (laatste deel van een convoluut?) zijn in 4 katernen
nog 2 custoden aanwezig. Zie voor dit gedeelte van het hs. H. Kienhorst, De handschriften
van de Middelnederlandse ridderepiek. Een codicologische beschrijving. 2 dln. Deventer,
1988. Deventer Studiën 9. Dl. I, p.188.
Dit handschrift bevat voor een groot deel prozateksten. In het gedeelte met rijmende versregels
treft men slechts 1 custode aan.
In dit Rijmbijbelhandschrift van minstens 13 katernen nog 5 custoden zichtbaar, daarnaast
sporen van bovenste resten van verdwenen custoden.
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KA XXIV

6

6

eerm.-Westr. 10 B 21

9

9

Hamburg Ms. Phil. Germ. 6
19

6

Leiden Ltk. 191

532

5

Marburg Hr. 1,1,2 en 1,1,3 233

2

München Cod. germ. 41

10

10

Deze groep vormt het leeuwedeel van mijn materiaal: in 11 van de 23 handschriften,
iets minder dus dan de helft, trof ik louter custoden aan die een gehele versregel
bevatten.
Los van hun verdeling over de verschillende handschriften is het totale aantal custoden
in mijn materiaal dat alleen maar uit het begin van de eerste versregel van het nieuwe
katern bestaat 68. Daarvan bevatten er 4 slechts het eerste woord van de nieuwe
versregel. Bij 17 custoden zien we de eerste twee woorden; 27 bestaan uit de eerste
drie woorden, 15 uit de eerste vier woorden en 1 uit de eerste vijf woorden van de
nieuwe versregel. In 4 gevallen kon ik het exacte aantal woorden door beschadiging
niet meer vaststellen. Bij deze aantallen plaats ik een paar opmerkingen. Geen enkel
handschrift bevat custoden met een gelijkblijvend aantal woorden. Als de custode
slechts uit één woord bestaat, is dat vaak een opvallend woord (b.v. Elytropia in
's-Gravenhage KA XVI, F.155v; Leuiticus, 's-Gravenhage, Meerm.-Westr. 10 C 19,
F.30v) of een vrij lang woord (b.v. ghemeenlic, Detmold 70, F.118v). Bevat de custode
de eerste vier of vijf woorden van de nieuwe versregel dan zijn dit korte, meest
eenlettergrepige woorden met afkortingen (b.v. So suldi te hem gaen, Stuttgart
Comburgse hs., F.16v). Verreweg de meeste custoden geven het begin van de nieuwe
versregel weer in twee, drie of vier woorden. Daarbij heb ik de indruk dat de lengte
evenals de aard van die woorden een rol kan spelen. Zo zal bij een versregel die met
lange woorden begint, de kopiist eerder geneigd zijn er slechts twee als custode te
noteren (b.v. Ende nemmermeer, Berlijn mgf 52, F.71v). Bij een begin met korte
woorden kan dit aantal oplopen tot vier (b.v. Doch siin si zoet, Bremen 39, F.85v).
Begint een versregel met een combinatie van korte frequent voorkomende woorden
(b.v. ende in den), dan zal de custode door de kopiist uitgebreid worden tot en met
het eerstvolgende significante woord uit die versregel (b.v. zomer). Pas dan vormt
de custode de unieke schakel tussen twee specifieke katernen.
Het uiterlijk van de custode wordt echter niet alleen door de lengte bepaald. In
sommige handschriften begint de custode met een kapitaal, die zich naar de vorm of
wat betreft de grootte onderscheidt van de daarop volgende minuskels. Deze kapitaal
32
33

Alleen in Floris ende Blancefloer en Der ystorien bloeme, het tweede en derde deel van het
convoluut, nog resp. 2 en 3 custoden aangetroffen.
Nog 2 custoden in de bewaard gebleven fragmenten van Lantsloot vander Haghedochte
overgeleverd. Zie de ed.-Gerritsen (zie n.21), p.23, p.322, p.460.
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komt qua verschijningsvorm meestal overeen met de kapitalen waarmee de
afzonderlijke versregels van de tekst beginnen. Daarnaast zijn er handschriften
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waarin we custoden mèt en zonder beginkapitaal aantreffen, en codices waarin geen
enkele custode met een kapitaal begint.34 In de teksten van deze laatste twee
categorieën handschriften begint iedere versregel daarentegen wel degelijk met een
kapitaal. In het door mij bekeken materiaal bestaat er een sterke voorkeur voor een
custode die met een kapitaal begint: 17 van de 23 handschriften kennen uitsluitend
custoden-met-kapitaalbegin.
Bij de wijze waarop de custoden genoteerd worden lijkt de nadruk te liggen op
hun functie van buitentextuele signalen voor de binder en wellicht ook voor de lezer.
Zolang de binder de katernen niet in de juiste volgorde tot een boek genaaid had,
waren de custoden voor de lezer immers onontbeerlijk bij het vaststellen van de
volgorde waarin de losse katernen gelezen moesten worden. Om duidelijk te maken
dat de custoden geen onderdeel van de eigenlijke tekst vormden, schreven de kopiisten
ze op een daarvan afwijkende wijze. Die afwijking kon op twee manieren gerealiseerd
worden.
Allereerst door de custoden extra te laten opvallen. Ze worden tussen punten
genoteerd (Berlijn mgf 52 en Wenen 13440 (suppl. 2544); 's-Gravenhage 76 E 5),
links en rechts voorzien van drie rode punten en een horizontaal haaltje (-:. en
.:-'s-Gravenhage, Meerm.-Westr. 10 C 19), voorafgegaan door een paragraafteken
(Haagse liederenhs.), onderstreept in zwart (Brussel 15624-41; Haagse liederenhs.)
of rood ('s-Gravenhage 76 E 5), met rood doorstreept ('s-Gravenhage Meerm.-Westr.
10 C 19), omkaderd met eventueel links en rechts drie punten (Haagse liederenhs.;
München Cod. germ. 41; Brussel 15624-41), of voorzien van versieringen aan andere
letters dan de beginkapitaal.35
De andere manier bestond uit het zo onopvallend mogelijk noteren van de custode.
In tegenstelling tot het boekschrift van de versregels van de tekst zijn de custoden
alle cursief (Detmold 70; Hamburg Ms. Phil. Germ. 19) of in een anderszins afwijkend
schrift geschreven (Marburg Hr. 1,1,336). Ze konden ook vergeleken met de overige
tekst kleiner of heel klein uitgevoerd worden ('s-Gravenhage 76 E 4, 129 A 11 en
Meerm.-Westr. 10 C 19), of (veel) meer abbreviaturen bevatten dan de eerste
versregels van de volgende katernen (Brussel 19546). In dit opzicht lijkt hs.
's-Gravenhage Meerm.-Westr. 10 C 19 op twee gedachten te hinken. Onopvallende
klein geschreven custoden trekken extra aandacht door hun rode doorstreping, rode
punten vóór en na, en de versiering van een aantal stokken van h en l. Ligt het feit
dat de custode niet tot de eigenlijke tekst van het werk behoort ten grondslag aan het
verschijnsel dat de custode en de eerste versregel van het volgende katern kleine
textuele verschillen kunnen vertonen? Of betrappen we hier slechts een haastige
kopiist? ('s-Gravenhage KA XXIV: kleine afwijkingen bij

34

35
36

Brussel 19546:9 custoden, 5 met beginkapitaal, 3 zonder, 1 onbekend (afgesneden). Detmold
70:11 custoden, 6 met beginkapitaal, 3 zonder, 2 onbekend (afgesneden). 's-Gravenhage
Haagse liederenhs.: 8 custoden, 6 met beginkapitaal, 2 zonder. In de hss. Brussel 15624-41
en 's-Gravenhage 76 E 4, 128 E 6, 131 G 37 begint geen enkele custode met een kapitaal.
Bij de laatste custoden van hs. 's-Gravenhage, Meerm.-Westr. 10 C 19 ziet men aan de h en
de l lange met horizontale streepjes versierde stokken.
Zie het paleografisch commentaar bij vs.6073 ‘Dit vers is in een ietwat naar het cursieve
neigend schrift in de ondermarge geschreven.’ Ed.-Gerritsen (zie n.21), p.460.
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2 van de 6 custoden. F.10v b En later... - F.11r a Ende en letter...; F.20v b ...nacht no
dach - F.21r a ... no nacht no dach. 's-Gravenhage, Meerm.-Westr. 10 C 19: één kleine
afwijking op totaal 19 custoden. F.130v b ... haer god hare sonden - F.131r a ... god
haer hare sonden).37
Ik vat de gegevens die ik uit het verzamelde materiaal heb verkregen nog eens kort
samen. Het voorkomen van custoden die bestaan uit de gehele eerste versregel van
het volgende katern blijkt daarin geen zeldzaamheid te zijn. Bijna de helft van de
handschriften bevat louter custoden van dit type. Ongeveer een derde van het materiaal
wordt gevormd door handschriften met custoden die slechts het begin van de eerste
versregel van het volgende katern weergeven. In het restant - vijf handschriften komen beide custodevormen naast elkaar voor. Bij dit laatste groepje is het
opmerkelijk, dat de custoden met de lengte van een gehele versregel zich vaak aan
het einde van de codex in achtereenvolgende katernen bevinden. Een custode die
alleen het begin van een nieuwe versregel omvat, lijkt bij voorkeur uit de eerste twee
tot vier woorden daarvan te bestaan. Daarbij heb ik de indruk, dat de lengte van die
beginwoorden van invloed is op hun aantal in de custode: weinig lange woorden, of
veel korte. Maar ook de frequentie waarmee woorden voorkomen speelt waarschijnlijk
een rol. De kopiist lijkt een custode met aan het begin korte, veel voorkomende
woorden pas te beëindigen met het eerstkomende significante woord.
Naast de omvang kent het uiterlijk van de custode nog meer facetten. Een custode
begint in de meeste gevallen met een kapitaal of een als zodanig bedoelde vergrote
minuskel. Kopiisten kunnen custoden als buitentextuele signalen voor binder en lezer
extra laten opvallen door ze tussen punten te noteren, van een paragraafteken te
voorzien, (in rood) te onderstrepen, met rood te doorstrepen, te omkaderen... Op
minder in het oog springende wijze vervullen zij eenzelfde functie door hun cursieve
of kleine(re) schrift temidden van teksten in boekschrift of van een groter lettertype,
en door hun overvloedig gebruik van afkortingen. Wellicht wijst het voorkomen van
kleine textuele verschillen tussen custode en de erop volgende eerste versregel van
het nieuwe katern ook in deze richting.
Het zou natuurlijk interessant zijn deze eerste aanzet tot de beschrijving van het
uiterlijk van custoden in Middelnederlandse handschriften met teksten in rijmende
versregels verder uit te breiden. Ik bekeek tenslotte maar 33 manuscripten. Custoden
in handschriften met prozateksten zijn nog geheel buiten beschouwing gebleven.
Ook een mogelijke verandering in het custode-uiterlijk door de verschillende eeuwen
heen heb ik niet onderzocht. En hoe is de situatie buiten het Middelnederlandse
gebied? Zijn de custoden in b.v. Latijnse, Oudfranse en Middelhoogduitse
handschriften anders van uiterlijk dan hun Middelnederlandse equivalenten? Een
dergelijk onderzoek was echter niet het doel van mijn verkenningstocht.

37

Het zou interessant zijn dergelijke verschillen te verzamelen om te zien of op grond van o.a.
rijm en ritme mogelijk vastgesteld zou kunnen worden of de lezing van de custode wel eens
de voorkeur verdient boven die van de tekst.
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Afbeelding 1. F.2v (verkleind) van het dubbelblad met de Lundse gedichten (Lund,
Universitetsbiblioteket, Mh 55).

Ik keer terug naar mijn uitgangspunt: de beide losse regels onderaan het bifolium
met de Lundse gedichten. Zijn dit inderdaad custoden zoals Rooth en De Vreese
schreven? Na mijn eerste verkenning meen ik op grond van de (voorlopige) resultaten
deze vraag voor de losse regel onderaan de b-kolom bevestigend te mogen
beantwoorden. Deze regel bevindt zich op de plaats waar we een custode kunnen
verwachten. Zijn lengte, een gehele versregel, blijkt niet uitzonderlijk te zijn. Ook
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Afbeelding 2. Het onderste gedeelte van F.2v op ware grootte (vgl. afb. 1).

het beginnen met een kapitaal sluit aan bij het uiterlijk van zeer vele door mij
bestudeerde custoden. Gelet op de uitvoering van de vier maal in deze regel
voorkomende letter g met een opvallend ver naar beneden doorgetrokken onderste
boog (zij wijken daarbij af van alle tot hier toe op het dubbelblad voorkomende g's),
heeft het nooit in de bedoeling gelegen op deze regel nog andere te laten volgen.
Wellicht heeft de kopiist met deze wijze van noteren van de custode zijn buitentextuele
signaalfunctie willen benadrukken.
Voor de filoloog bevat het gegeven dat hier sprake is van een custode
belangwekkende informatie. Allereerst dat F.2v de laatste bladzijde van een katern
is. Het dubbelblad in zijn totaliteit vormde dus het buitenste blad van dat katern. Dat
impliceert dat een onbekend aantal daarbinnen gelegen dubbelbladen verloren moet
zijn gegaan, evenals de erop genoteerde tekst. Tekst die bestond uit gedichten van
het type als de ons nog wèl op het bifolium uit Lund overgeleverde? Voorts dat er
op F.2v een nieuw katern volgde. Dat nieuwe katern begon zo goed als zeker met
een soortgelijk ‘Lunds’ gedicht, waarvan wij dankzij de custode de eerste regel nog
kennen.
En de losse regel onderaan de a-kolom? Ik denk niet dat we daar een custode in
mogen zien. Tot nu toe is er geen handschrift bekend waarbij de kopiist op de laatste
bladzijde van het katern onder beìde kolommen de beginregels van beìde kolommen
van het volgende katern noteerde.38 Waarom staat die losse regel dàn onder de
a-kolom? Van het gehele bifolium is de bovenzijde afgesneden. Dit heeft op alle
bladzijden tot tekstverlies geleid: van alle bovenste gedichten zijn de eerste

38

Een dergelijke hypothetische wijze van custoden noteren zou trouwens alleen mogelijk zijn
bij exacte kopiëerarbeid (zelfde aantal kolommen en zelfde aantal regels per kolom als in de
legger), zodat het begin van de nieuwe kolommen op de eraan voorafgaande bladzijde al te
voorzien viel. De kopiist kon de custoden natuurlijk ook pas naderhand aanbrengen.
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regels verloren gegaan. Bovenaan F.2v b moet echter meer gebeurd zijn. Het eerste
gedicht daar eindigt één regel hoger dan het ernaast staande gedicht bovenaan de
a-kolom. Wat er precies is misgegaan zullen we waarschijnlijk nooit achterhalen.
Het lijkt mij echter aannemelijk, dat we een deel van de herstelwerkzaamheden nog
onderaan kolom a aantreffen. Maar dat is weer een ander verhaal.39

Summary
The so-called Lund poems have come down to us on a bifolium. On F.2v of this
bifolium - on which the poems were written down in two columns - there are two
separate lines of poetry: one at the bottom of each column. Are these lines both
catchwords, i.e. do they offer the openings of two new poems the new quire was to
begin with? This question led to an investigation of the length of the catchwords in
a limited number (33) of Middle Dutch codices with rhyming verse. The findings
were surprising: nearly half of the codices that were studied merely contained
catchwords that did not offer the first few words of the new quire, but the entire first
line. Because of its length and position, the separate line at the bottom of the
right-hand column of Fol. 2v of the Lund bifolium is almost certainly a catchword.
For a philologist this is information that opens up new perspectives. The separate
line at the bottom of the left-hand column, however, must have been written down
for another reason. In this article some aspects of the outward appearance of the
catchword are being discussed. Furthermore, for those catchwords that offer merely
the beginning of the first line of poetry of the new quire, the author tries to explain
their length.
Wageningen-Hoog, juli 1994
Adres van de auteur:
Oostinglaan 2
NL-6705 BW Wageningen

39

Aan het einde van deze verkenningstocht gaat mijn dank uit naar Prof. J.P. Gumbert die mij
aanspoorde tot het schrijven van dit verslag en een eerdere versie ervan uitvoerig van
commentaar voorzag, naar Jos Biemans die mij als een goede gids behoedde voor
codicologische misstappen en mij veilig langs vele gevaarlijke passages loodste, naar Ada
Postma die een gedeelte van de tocht van zeer nabij meemaakte en mij tal van waardevolle
tips-voor-onderweg gaf, en naar Josephie Brefeld die mijn samenvatting tot een echte
Summary vertaalde.
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De metamorfose van twee vrienden
Het verhaal van Sabina en Floridamas bij Dirc Potter
A.M.J. van Buuren
Voor Hans van Dijk

1 Inleiding
Dirc Potter is een geboren verteller. Dat bewijst hij keer op keer, met name in zijn
hoofdwerk Der minnen loep1. Maar ook in Blome der doechden2 laat hij zich wat dat
betreft niet onbetuigd. Steeds wanneer hij zijn theoretische uiteenzettingen in beide
werken onderbreekt om ter toelichting een concreet voorbeeld te geven krijgt zijn
tekst meer vaart en laat de lezer zich bij wijze van spreken als vanzelf meevoeren.
Zijn derde werk Van Mellibeo ende van sinre vrouwen Prudencia3 bevat geen
vertellingen. Wel is het werk zelf, bij alle beschouwelijkheid, in feite één doorlopend
verhaal, maar daar gaat het nu niet om.
Aan die vertellingen is nog betrekkelijk weinig aandacht besteed. In 1979 heb ik
in mijn dissertatie een overzicht gegeven van de vrij magere stand van zaken met
betrekking tot de verhalen die in Der minnen loep verteld worden.4 Op enkele ervan
is toen in het boek wat nader ingegaan.5 Sedertdien is er wat het onderzoek van de
verhalen betreft niet zo heel veel gebeurd. De vertellingen uit het derde boek van
Der minnen loep zijn ter sprake gebracht in de in 1983 verschenen editie van dat
boek.6 Warnar is nader ingegaan op het verhaal over Semiramis en haar zoon (Boek
III, vs. 833-909) en heeft ook gewezen op de geschiedenis van Vergilius

1

2

3

4
5
6

Dirc Potter, Der minnen loep. Uitgeg. door P. Leendertz, Wz. Leiden, 1845-1847. Werken
uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde 2de
jrg. (1845), 1ste afl., 2de jrg. (1845), 3de afl., 3de jrg. (1846), 1ste afl. en 4de jrg. (1847),
1ste afl. Er zijn twee handschriften bekend. Leendertz gebruikte als teksthandschrift:
's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 128 E 6. Varianten geeft hij naar handschrift Leiden,
Universiteitsbibliotheek, Letterkunde 205. Ik volg Leendertz' editie, ook in de interpunctie,
en vermeld eventuele afwijkingen in de noten.
Uitgegeven, zonder auteursnaam, als: Dat bouck der bloemen. Handschrift der XVe eeuw,
in 't licht gegeven door S. Schoutens. Hoogstraten, 1904. Schoutens wist niet dat het om een
werk van Potter ging. De uitgave is onbetrouwbaar: de editeur liet stukken weg zonder dat
aan te geven en maakte bovendien fouten in het afschrift. De tekst is, samen met het hierna
te noemen Van Mellibeo, alleen overgeleverd in het handschrift dat onder de signatuur A 22
berust bij de paters franciscanen te Vaalbeek. Eertijds werd het het Rekemse of Reckheimse
handschrift genoemd, naar de toenmalige verblijfplaats.
B.G.L. Overmaat, Mellibeus. Een geschrift van Dirc Potter. Inleiding en tekstuitgave. Met
enkele nieuwe gegevens voor de biographie en aantekeningen over de bron van de Blome
der doechden. Z. pl., 1950. Diss. Nijmegen. Voor het handschrift zie men n. 2.
A.M.J. van Buuren, Der minnen loep van Dirc Potter. Studie over een Middelnederlandse
ars amandi. Utrecht, 1979. Diss. Utrecht, p. 240-246.
Van Buuren (zie n.4), p. 246-286.
Dirc Potter, Der minnen loep. Derde boek. Uitgeg. en toegelicht door een werkgroep van
Utrechtse neerlandici. Utrecht, Instituut De Vooys, 1983. Ruygh-Bewerp 13, p. 40-55.
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en Lucrecia (Boek I, vs. 2515-2686).7 En Van Oostrom heeft in het hoofdstuk ‘Dirc
Potter’ in Het woord van eer aan enkele verhalen gerefereerd.8 Wat Der minnen loep
betreft is dat het wel zo ongeveer.9 Voor Blome der doechden is de oogst nog
magerder: opnieuw Warnar en Van Oostrom en nog een tweetal artikelen.10

2 Sabina en Floridamas
Een van de vertellingen die nog weinig aandacht heeft gekregen is de geschiedenis
van Sabina en Floridamas, die voorkomt zowel in Der minnen loep als in Blome der
doechden.11 Alleen Jan ten Brink heeft er bij zijn bespreking van de verhalen uit Der
minnen loep wat uitvoeriger bij stilgestaan.12 Daar kom ik nog op terug. Verder wordt
er door Van Oostrom enkele keren naar verwezen.13
In deze bijdrage plaats ik de vertellingen uit beide bronnen in hun context en neem
ze in extenso over. Dan volgt een inventarisatie van de verschillen en een vergelijking
van de twee versies. Ten slotte ga ik in op de bron van het verhaal en de problematiek
die daarmee samenhangt.

3 Sabina en Floridamas in Der minnen loep
Potter behandelt in het tweede boek van Der minnen loep de goede minne, dat is de
liefde tussen vrouw en man, meisje en jongen, vóór het huwelijk. Hij onderscheidt
daarbij vier trappen. Eerst is er de ontmoeting in het gezelschap van anderen: de twee
7
8

9

10

11
12

13

G. Warnar, ‘Potters kuisheidsgordel’, in: Meta 21 (1986), p. 78-80.
F.P. van Oostrom, Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
4de dr. Amsterdam, 1993, p. 225-268 en de noten bij dit hoofdstuk op p. 338-346 alsmede
p. 294 en p. 350, n. 5.
In de bijdrage ‘Dirc Potter, a medieval Ovid’ (in: E. Kooper (ed.), Medieval Dutch literature
in its European context. Cambridge, 1994) wordt de vertelling van Phyllis en Demophon
zoals Potter deze verhaalt in Boek I (vs. 325-453) beschouwd naast en tegenover het verhaal
zoals we dat kennen uit Ovidius' werk en uit Chaucer en Gower.
Vgl. n. 7 en 8. Verder: A.M.J. van Buuren, ‘Een seer notabel boeck: Blome der doechden
van Dirc Potter’, in: Tussentijds. Bundel studies aangeboden aan W.P. Gerritsen ter
gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. Onder redactie van A.M.J. van Buuren, H. van
Dijk, O.S.H. Lie en F.P. van Oostrom. Utrecht, 1985. Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek
5, p. 41-55 en 329-333; A.M.J. van Buuren, ‘Dat scamelheit thoechste poent es van minnen’,
in: Ic ga daer ic hebbe te doene. Opstellen aangeboden aan prof. dr. F. Lulofs ter gelegenheid
van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit
te Groningen. Onder redactie van J.J.Th.M. Tersteeg en P.E.L. Verkuyl. Groningen, 1984,
p. 127-147.
Potter, Der minnen loep (zie n. 1), Boek II, vs. 1811-2048 en Potter, Blome der doechden
(zie n. 2), p. 15-16.
J. ten Brink, ‘Middeleeuwsche liefdesgeschiedenissen’, in: Nederland 2 (1888), p. 357-404,
in het bijzonder p. 401-403. De studie is herdrukt in: J. ten Brink, Verspreide letterkundige
opstellen van het jaar 1888. Dl. 2. Den Haag, 1889, p. 86-141. Ik verwijs naar de bladzijden
van de eerstgenoemde uitgave. Ten Brink kende het verhaal alleen uit Der minnen loep.
Blome der doechden werd pas in 1904 uitgegeven. Zie n. 2.
Van Oostrom (zie n. 8), p. 235, 236, 339 n. 2, 340 n. 10.
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zien elkaar en er ontstaat genegenheid. De tweede fase is die van de iets intiemere
kennismaking: verliefd gepraat en wat kussen bij een rendez-vous-à-deux inden
gairde (Boek II, vs. 1167). Het derde stadium wordt bereikt als de gelieven
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naar boven, in die camer (Boek II, vs. 1565), gaan en daar op bed het liefdesspel
spelen, maar zo, dat het niet tot de coïtus komt. De daad namelijk is voorbehouden
aan gehuwden: zij is de hoogste trap van de goede minne, bij Potter de gheoerlofde
minne genoemd. Voor deze hoogste trap van de goede minne heeft hij een apart boek
gereserveerd, het vierde.
In de verzen 1561-1810 van Boek II zegt Potter - of beter, binnen de fictie van het
verhaal, de verteller - dat hij ervan op de hoogte is, dat sommigen zijn oordeel omtrent
de voltrekking van de liefdesdaad vóór het huwelijk als beuzelpraat beschouwen.
Zij achten de hechte band tussen twee gelieven het belangrijkst: wie het plan heeft
te huwen mag best tot het vierde stadium overgaan. Maar de ikverteller van Der
minnen loep is het met hen oneens, want zulk gedrag verzwakt de eer - het gaat ten
koste van je reputatie - en wie het weet geheim te houden moet wel beseffen dat het
in elk geval doodzonde is. Daar komt nog bij dat het voortijdig de honger stilt: het
nieuwe is er straks vanaf... Hoe dat zij, zo vermaant de verteller, laten zij die verder
gaan dan het derde stadium er tenminste voor zorgen dat ze hun goede naam naar
buiten behouden, ook al is het dan voor God zonde. Maar wat de verteller betreft,
zijn les is dat men zich onthoudt van ‘proeven’: die gereserveerdheid zal vreugde en
voordeel brengen.
Onmiddellijk hierna volgt het verhaal van Sabina en Floridamas.14
1811 Ic wil des gheloven wail,
Dat voertijts tot sommigen mael
Ganse liefde in truwen fijn
Tusschen den ghenen heeft ghesijn,
1815 Die stonden in dat vierde slot.
Elck dient bij sonder sinen God.
Soe wael dient Gode Hein ende Han,
Ghelijck doet een begheven man,
Al staet die een in hogher scouwe.
1820 Ic wil van overdraghender trouwe
Segghen, dair ic off hebbe ghehoirt,
Ende is een waerachtich woert,
Als ons die geesten claer belyen.
In ouden stont was in Suryen
1825 Een coninc moghende ende vry:
Demetrius soe hetede hi.
Dat rijck had hi in sinen handen
Ende was bekant in menighen landen.
Nu was dair een eerbair wijff,
1830 Die horen knecht beroefde tlijff;
Mer dat quam onnoselic toe
Ende ic wil u segghen hoe.
Dat guede wijff was nuwelijc
Weduwe gheworden ende was rijck.
1835 Sabina so was sij gheheten.
Van horen ghestande suldi weten.
Een eynich15 vruntkijn hadsi vercoren
Vrisch, niet rijck, maer wail gheboren,
Daer sij veel vreuchden mede dreeff,
14
15

Potter, Der minnen loep (zie n. 1), Boek II, vs. 1811-2048.
Het teksthandschrift (zie n. 1) heeft weynich, het Leidse handschrift eynich.
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1840 Want hi hoer tru ende stede bleeff.16
Ic versta wel dat hi was
Gheheten Floridamas.
Elck was den anderen wel te wille.17
Sij hadden heymelic ende18 stille19

16
17

18
19

Het teksthandschrift heeft bleff, het Leidse handschrift bleeff.
Te wille sijn kan betekenen ‘toestemmen’, ‘zijn wil richten naar’: het Latijnse annuere of
accomodare voluntatem (vgl. Middelnederlandsch woordenboek 9, kolom 2561, sub 4). Enen
te wille sijn wordt in het Middelnederlandsch woordenboek 9, kolom 2571 sub 5, vertaald
als ‘iemand te wille zijn’, en in kolom 2571-2572 sub 7 wordt het expliciet betrokken op wat
daar heet ‘lijfsgemeenschap hebben’. Met betrekking tot het onderhavige vers 1843 kan men
dus komen tot een neutrale vertaling als ‘Zij waren ten zeerste op elkaars wil gericht’, maar
ook is mogelijk ‘Zij sliepen samen’. Binnen de context van het hele verhaal, waarin het nu
juist gaat om het overschrijden van de grens tussen het derde en vierde stadium, ligt de tweede
vertaling voor de hand. Ook vreuchden dreeff in vers 1839 en ghedient in vers 1845 kunnen
in ditzelfde verband worden gezien. Blijft de vraag of er nu ook al sprake is geweest van
zo'n intieme verhouding voordat Sabina weduwe werd. Dat is mogelijk, maar de tekst geeft
het zeker niet expliciet te kennen. Er kan een ‘derdegraads’ relatie geweest zijn, die pas na
de dood van de echtgenoot - maar voor het huwelijk met Floridamas - tot het vierde stadium
overging. Het betoog op deze plaats is dat twee ongehuwden - hier de weduwe en haar vriend
- eigenlijk niet samen behoren te slapen. Zij moeten wachten tot zij getrouwd zijn, al wil
Potter - de verteller - alle begrip tonen voor wat er zich in dit verhaal afspeelt (zie de verzen
1811-1819, 1963-1979, 2045-2048). Vgl. ook Van Oostrom (zie n. 8), p. 340, n. 10.
Het teksthandschrift heeft en, het Leidse handschrift ende.
Hier kan hadden...ghedient met ‘hebben...onderhouden’ vertaald worden. Vgl. F.A. Stoett,
Middelnederlandsche spraakkunst. Syntaxis. 3de, herziene dr. 's-Gravenhage, 1923, § 251,
opmerking II.
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1845 Malcanderen ghedient menigen dach:
Nu, sint davonture versach,20
Dat si allene was ende vrij
Uten bande, so woude sy
Hoeren lieven vrient teen manne trouwen,
1850 Ende dede enen schonen camer buwen
Ende dien costelijck bemalen,
Om hem rijckelick tonthalen.
Op een tijt sij daer boven ghinc,
Daer die wercluden deden hoir dinck,
1855 Ende raecte ymmer mitten voet
Enen bile, die beneden woet
Ende viel den knecht op sijn hoeft,
Dattet recht midden wert ghecloeft.
Die knecht most daer verliesen tlijff.
1860 Daer wort ghevanghen tgoede wijff.
Men leydse vast in sekeren banden:
Want naden recht vanden lande
So hadsi dat lijff verboert.
Floridamas was seer ghestuert,
1865 Sijn herte dochte hem al verganghen
Om dat Sabina was ghevanghen.
In groten druck ende21 sorghen
Ghinc hi wanderen alle morghen
Inden tempel ende bat den goden,
1870 Dat sij hoer hulpen uuten noden.
Hi en conde hoer helpen noch daren,
Want hi en dorst niet openbaren
Dat him int herte was so banghe.
Inden karker lach si langhe:
1875 Want, om dat si was vermaert
In eren ende van goeder aert,
So en deedmen hoer gheen haestichede
Mit rechte an live noch an lede;
Mer haer leven lach dair an.
1880 Up een tijt sprac sij den man,
Die meyster was vanden ghevangen
Ende seyde: ‘Vrient, nu wilt doch ganghen
Totten coninc op desen til
Ende bidt hem, off hi comen wil
1885 Spreken mit enen ghevanghen wive.’
Die meester zwoer bij sinen live,
Na dien dat hoir dat was ghenaem
Hi soudet doen, watter off quaem:
Si waer so dueghende ende so edel,
1890 Liet hi dat, hi waer een snedel.
Dus liep hi totten coninc schier
Ende seyde hem die manier
Als hem Sabina hadde ghebeden.
Die coninc lachende ghinc beneden
1895 Dueghentlic ende woude horen
Wat dat wijfkijn hadde voren.
Hij vraechde, wat dat waer haer noot.
20 versach kan hier vertaald worden met een voltooid verleden tijd. Vgl. Stoett (zie noot 19),
§ 249.
21 Het teksthandschrift heeft en, het Leidse handschrift ende in.

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 2

1900

1905

1910

1915

Sij sprac: ‘Edel vorste groet,
Al hebbe ic hier ghewoent mijn daghe,
Ic bin hier vreemt van maghe,
Gheen kinder soe en heb ic mede.
Ic wort gheboren van deser stede
Omtrent viertich deser milen:
Ic woude gaerne darwairts ylen
Om te maken mijn testament.
Mijn ouders woenen dair omtrent:
Ic woude mijn stucken gheerne reyden,
Dat sij mit lieve van ene scheyden
Ende deylen mochten minen goede
Sonder twist off onghemoede.
Woudi my uwen oerloff gonnen
Tot dat vijftien daghe omme ronnen,
Ic woude hier weder comen an
Sonder twivel, ende sterven dan
Alst u docht wesen rechtens tijt.’
Dit docht den coninc nuwe vijt,
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1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

Dat dit wijff dach woude gheren,
Ende antwoerde haer half in scheren.
‘Wijfkijn,’ sprac die coninck goet,
‘Du biste selve des wail vroet,
Dat recht moet hebben sinen loop;
Mer hebstu erghent enighen hoop
Off enich ghetru an enen vrient,
Die du so wail moechs hebben ghedient,
Dat hi een verbant ane ghinghe
Die wile du dedes dine dinghe
Ende quame voer di hier inder hecht,
Ende soude dulden sulken recht
Dattu selve soudes ghedoghen,
Oftu niet weder en quaems voer oghen:
Vindes du sulken vrient int leven,
So sal ick di oirloff gheven,
Also du hebs begheert an my.’
Die coninc meynde wel, dat sy
Nymmermeer die mensche en vonde,
Die hem voer hair also verbonde.
Te hant heeft sij een bode ghesent
Om Floridamas haren vrent,
Die dair tot hair quam te hant.
Vriendelick nam sy hem bijder hant
Ende sprack hem toe van deser dinck,
Die hoir wail gonde die coninck,
Op dat si enen vrient mochte vinden,
Die him dair voer hair woude verbinden.
Die trouwe was so groot in beyden,
Dat die zake was goet te reyden.
Hij dede al dat sij hem bat
Ende hij ghinc sitten daer sij sat.
Die coninck gaff den wivekijn
Vijftien daghen lanck termijn.
Waert dat sy binnen dier tijt
Niet weder en quaem, des seker sijt,
So soude Floridamas tlijff
Verloren hebben voer dat wijff.
Och! hoe wael kende hi die trouwe,
Die sy droech, die doeghende vrouwe!
Hine twivelde niet dair an,
Si en souden wail verlossenen dan.
Ende off des doch niet en viel,
Soe was hi noch ghevreest sijn siel,
Want hi liever hadde te sterven,
Dan sy vanden live soude bederven.
En was dat gheen ghetruwe daet,22
Soe en weet ic niet waer truwe staet.
Al waren sy in die vierde line,
Noch prisic bet23 die lieve Sabine
Dan Hecuba, die moerderinne,
Off enighe ghelike hoerre sinne.
Ic blijffs daer bij tot alre stonde

22
23

Het teksthandschrift heeft dat, het Leidse handschrift daet.
Het woord bet ontbreekt in het teksthandschrift.
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1970 Dat manslacht, moirt, is meerre24 zonde,
Ende verradelike daet,
Die an25 smannes live gaet,
Dan die natuerlicke ghenoecht
Diemen oick in sonden vuecht.
1975 Daer en mach my niemant bringhen aff;
Maer ic en prise niet een26 caff,
Datmen tproefsel nimt27 te voren,
Daermen twachten heeft vercoren.
Dat gaet daer hene.28 Nu is Sabine
1980 Ghelossent uut des karckers pine.
Den dach heeft sy an ghenomen
Ende is tot horen maghen ghecomen,
Dien harde lede was te moede
Om hoirre vanghenisse ende armoede,
1985 Dair sy onnoselicken in quam.
Hoir erfnamen sy bij een nam
Ende beschickede al hoir zaken
Als sy bescheydelicste conde maken.
Goets tijts voerden lesten dach
1990 Ghebuerde dair een groot beclach.
Si nam oerloff an horen bloede
Ende keerde weder, die waerde goede,
Ende woude lossenen haren vrient,
Die hoir in trouwen hadde ghedient.

24
25
26
27
28

Het teksthandschrift heeft merre, het Leidse handschrift meerre.
Het teksthandschrift heeft ans smannes, het Leidse an menschen.
Het teksthandschrift heeft en, het Leidse een.
Het teksthandschrift heeft mint, het Leidse neemt. Ik heb Leendertz' emendatie nimt
overgenomen.
Dat gaet daer hene: slaat Dat terug op twachten? Misschien valt eerder te denken aan wat
het Woordenboek der Nederlandsche taal 6, kolom 309 sub 3, geeft: Dat gaat heen, in de
betekenis ‘Dat gaat aan’. Of is het, vrijer vertaald, iets als ‘Zo hoort het ook’? Bij deze
vertalingen is wel het woord daer weggemoffeld!
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1995 Veel liever had zy te sterven
Dan Floridamas te derven.
Doe sij weder quam inder stadt,
Dat volck wort al van wonder mat.
Die mare ghinc thans voerden coninc,
2000 Dien sere verwonderde van dese dinck,
Want hi nye en hadde ghehoirt
Van sulker truwen spreken voert.
Sabina haeste haer ten hove
Voirden coninc van groten love
2005 Ende gheerde datmen Floridamas
Lossede uut der vanghenis29 cas,
Want sy weder woude gaen
Ende laten hair inden yser slaen
Also sy danen was ghescheyden.
2010 Die coninc hietse30 een luttel beyden
Ende sachse mit goeden oghen an:
Hi bedochte die trouwe vanden man,
Dien hi dede sine vriendinne
Ende als hi ghewoech die starcke minne
2015 Die twisschen beyden stont so vast,
Dat elck liever hadde den last
Dan dander dair in waer ghebleven,
Sprac hi: ‘Ic wil dit al vergheven,
Wijff, dattu moechs hebben misdaen,
2020 Up dat die minne mach bliven staen,
Dairmen billic off spreken sal
Ende lovent over die werlt al.
Ic gheve di weder lijff ende leven;
Mar du sals goede soene gheven
2025 Des doden maghen, na dat buert
Ende van ghewoenten dat behoirt.
Alsmen goede ghewoente doet,
Mit recht dan nyemant claghen en moet.
Wyen dat vol gheschiet mit recht
2030 Ende mit goeder ghewoente echt
Die heeft billicx niet te claghen.’
Floridamas wart uut gheslaghen.
Sij waren beyde zeer verhuecht
Ende danckeden den coninc sijnre doecht,
2035 Die hi ghenadelic hadde ghedaen
Ende sijn beyde thuus ghegaen:
Want mit deser vreemder maer
Soe worden hoir saken openbair,
Soe dat sy daer rechte voert
2040 Malcanderen truweden in die poort.
Hoer vrienden waren in vroechden ru,
Die oude vreuchde wart weder nu,
Ende dreven menighe vreuchden scijn
Recht of het nye en hadde ghesijn.
2045 Daer was trouwe ende trouwe was daer,
Die minne was guet ende vreuchden baer.
Al was sy inden vierden graet,
29
30

Het teksthandschrift heeft hier vaghenis kas, het Leidse vanghen cas.
hietse: misschien beter met de variant van het handschrift Leiden te lezen lietse: ‘liet haar’.
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Soghedaen en was niet quaet.31

Enkele vertalingen.
1815 ‘die (al) in het vierde stadium waren’; 1817 Hein ende Han: ‘de
gewone man’; 1819 scouwe: ‘schouwing’ of ‘aanzien’; 1820
overdraghender: ‘uitzonderlijke’; 1831 ‘maar dat gebeurde per ongeluk’;
1833 nuwelijc: ‘sinds kort’; 1836 ghestande: ‘omstandigheden’; 1837
‘Eén geliefde had zij’; 1844-1845 ‘Zij hebben in alle stilte lange tijd een
relatie onderhouden’; 1846 ‘daar nu Fortuna had gezorgd’; 1851 ‘en die
duur beschilderen’; 1855-1857 ‘en raakte met haar voet precies een bijl,
die viel en terechtkwam op ...’; 1861 ‘Men sloeg haar in de boeien’; 1863
‘had zij haar leven verbeurd’; 1864 ghestuert: ‘ontsteld’; 1865 ‘hij dacht
dat zijn hart zou bezwijken’; 1871 ‘Hij kon helemaal niets voor haar doen’;
1875-1876 ‘omdat zij in aanzien stond en van goede afkomst was’; 1879
‘maar haar leven hing daar vanaf’; 1881 meyster: ‘de baas’; op desen til:
‘nu’; 1887 ‘omdat zij dat zo graag wilde’; 1890 snedel: ‘slecht mens’;
1892 die manier: ‘het verzoek’; 1895 Dueghentlic: ‘luid’ (bij lachende);
1900 ‘ik heb hier geen familie’; 1902-1903 ‘Ik werd geboren zo'n veertig
mijl hiervandaan’; 1908-1909 ‘zó, dat zij in goed overleg mijn bezit zouden
scheiden en verdelen’; 1910 onghemoede: ‘ruzie’; 1915 ‘als u het tijd acht
voor de berechting’; 1916 nuwe vijt: ‘iets nieuws’; 1917 ‘dat deze vrouw
uitstel wilde hebben’; 1918 in scheren: ‘voor de grap’; 1923

31

Het maken van een adequate vertaling van dit verhaal levert heel wat problemen, problemen
die hierna bij ‘Enkele vertalingen’ zeker niet allemaal zijn opgelost. Maar de lijn van het
verhaal is vrij eenvoudig te volgen. En daar gaat het in dit geval allereerst om.
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ghetru: ‘vertrouwen’; 1924-1926 ‘met wie je zo'n goede relatie hebt dat
hij een overeenkomst zou sluiten voor de periode dat jij je zaken zou
afhandelen’; 1930 ‘als je niet zou terugkomen’; 1946 ‘dat de zaak goed
viel te regelen’; 1965 line: ‘stadium’; 1966 bet: ‘veeleer’; 1968 ‘of een
soortgelijk iemand’; 1972 ‘die iemand het leven kost’; 1973-1974 ‘dan
het samenslapen in zonden’; 1976-1978 ‘maar ik prijs volstrekt niet dat
men tevoren “proeft”, terwijl men zou behoren te wachten’; 1979 ‘Dat
(wachten) gaat voorbij’; 1981 ‘De termijn heeft zij op zich genomen’;
1984 armoede: ‘ongeluk’; 1985 onnoselicken: ‘onschuldig’; 1988 ‘zo
nauwkeurig als zij kon’; 1998 ‘stonden de inwoners verstomd’; 2006
‘verloste uit de gevangenis’; 2012 bedochte: ‘dacht aan’; 2014 ghewoech:
‘overwoog’; 2025 na dat buert: ‘als passend is’; 2026 ‘en naar gewoonte
behoort’; 2027 doet: ‘zich houdt aan’; 2030 echt: ‘bovendien’; 2032
‘Floridamas boeien werden geslaakt’; 2034 doecht: ‘weldaad’; 2037-2038
‘en zo werden met dit opvallende gebeuren hun “zaken” bekend’; 2041
ru: ‘uitgelaten’; 2046 vreuchden baer: ‘vreugdevol’.
De geschiedenis draait om de trouw. Daar kan geen misverstand over bestaan.
Floridamas heeft alles voor Sabina over en wil zelfs in haar plaats sterven, maar
twijfelt er ook niet aan dat zij haar belofte om op tijd terug te keren gestand zal doen.
Zij van haar kant houdt zich inderdaad aan die toezegging. Liever sterft zij zelf dan
dat hij ter dood zal worden gebracht.
Dit hele verhaal rond gevangenis, verzoek om uitstel, borgstelling, twee weken
verlof, terugkeer en gelukkige afloop, vindt z'n aanleiding in het ongeluk met de bijl.
Dat heeft naden recht vanden lande (vs. 1862) juridische consequenties: Sabina heeft
haar leven verbeurd. Demetrius verklaart expliciet dat het recht zijn loop moet hebben
(vs. 1921) en als hij aan het eind toch ghenadelic (vs. 2035) vergiffenis schenkt en
Sabina weder lijff ende leven (vs. 2023) geeft, eist hij wel dat zij goede soene gheven
(vs. 2024) zal aan de familie van de dode. Maar als dat gebeurd is moet de rechtszaak
ook als volledig afgedaan worden beschouwd.
In één zin zou alles zo samengevat kunnen worden: de kern van het verhaal - de
wederzijdse trouw van Sabina en Floridamas - is ingebed in een juridische casus.

4 Sabina en Floridamas in Blome der doechden
Dezelfde geschiedenis treffen we als gezegd ook aan in Blome der doechden, het
prozatraktaat waarin Potter paarsgewijze deugden en ondeugden bespreekt en zijn
theoretische uiteenzettingen met exempelen stoffeert. Sabina en Floridamas wordt
daar verteld aan het slot van het hoofdstuk over de liefde: ‘Vander ierster ende een
goede bloem genoemt minne’.32
32

Zie n. 2. Bij Schoutens vindt men het verhaal op p. 15-16. Ik maak gebruik van fotokopieën
van het handschrift. Daar staat de geschiedenis op F.10R-11V. Afkortingen zijn stilzwijgend
opgelost. De spelling van u, v, w (= uu), i en j is aangepast aan hedendaags gebruik. Hetzelfde
geldt voor hoofdlettergebruik en interpunctie. Ook de alinea-indeling en de regeltoevoeging
is van mij.
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[1] Vander mynnen coempt mij een exempel inder ghedachten dat ic
[2] ghelesen hebbe inden ouden hystorien. Hoe dat bij tijden des conincs
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[3] Democrius een eerbaer vrouwe binnen Romen woenachtich was, van
[4] buyten gheboren, gheheiten Sabina, die nae haer ierstens mans doot
[5] eenen eerbaren man lief hadde ende hij haer weder, in sulker mynnen
[6] ende werdicheit dat si elc anderen neemen wouden in wettachtigher
[7] echtscap. Ende als haer tijt van rouwen nae haere seeden omme comen
[8] was, also dit salighe wijf haer huys dede tymmeren teghen die feeste
[9] van haerre toecomender bruloft. Doen ginc sij eens opter cameren
[10] boven, die noch niet volmaect en was bij haeren wercluyden, soe dat
[11] sij onwetende eenen aex mitten voeten raecte. Ende die selve aex viel
[12] neder eenen vanden knechten opt hoeft ende hij sterff vander
[13] quetsinghen.
[14] Dit vernamen der heeren knapen ende vinghen dit onnoesel wijf
[15] als dieghene die haer lijff verbuert hadde nae rechte der stad van
[16] Romen.
[17] Als sij dus ghevanghen was ende bekende dat sij sterven
[18] moeste, bat sij den goeden coninc dat hij haer XV daghe respijts
[19] verleenen woude om tot horen ouderen ende maghen te gaen buyten
[20] der stad daer sij wonde en een dorpe. Sij woude doch gherne weder
[21] comen ende lijden vonnes van haren lijve. Want sij haer testament voer
[22] haer doot bescicken wolde mit haeren erfnamen. Doe sprac die coninck
[23] al lachende: ‘Ja, vrouken, dat sal dij wel gescien op dattu eenen vrient
[24] hebst die voer dij gae sitten inden stock ende liden die selve sentencie
[25] die over dij gaen soude.’ Sabina antworde den coninck weder ende
[26] seide dat sij eenen ghetruwen vrient hadde, die sij wel wiste dijt haer
[27] niet weigheren en soude. Sij dede den ghenen comen - ende was
[28] gheheiten Floridamas - ende seide hem haer begheren ende des
[29] conincs. Doen antworde Floridamas, die sijn lieve vriendinne te vollen
[30] betrouwede, ende ginc voer haer sitten, optgelove van haren goeden
[31] worden ende woude den doot smaken voer hair, wart dat sij niet weder
[32] en quame alsoe sij hem beloefde.
[33] Sij ginc ende dede haer dinghen die sij voer haer doot bescicken
[34] woude. Eer sij twee daghe uut gheweest hadde, soe wist
[35] allen die stad van deser saken te spreken: hoe Sabina uut der stad
[36] ghetogen was daer Floridamas voer ghebleven was op sulke trouwe
[37] ende ghelove als in hen beiden bloyende was in goeder doecht.
[38] Ende eer haer tijt omme quam, soe nam sij groten orlof aen haer
[39] ouders, aen hare maghe ende aen haer vriende daer sij van jonx bij
[40] ghewoent hadde, die mit seer groten rouwe van haer scieden. Ende sij
[41] quam goets tijts binnen haren termijn te Romen openbaerlijc, daer
[42] haer menich goet mynsche volghede, die mit haer ghinghen ten
[43] paleyse. Ende als die rechtverdighe coninc dat sach ende mit groeten
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[44] wonder overdachte die overdragende mynne ende volcomen trouwe
[45] daer lijf ende goet aen lach, soe was hij des int hertte verblijdt ende
[46] vergaff haer die sake, ende dede hoer ende den goeden man eer ende
[47] werdicheit, om dat die edel vaste mynne niet ghescheiden en soude
[48] werden van hen beiden.
50

Draecht goede mynne ende setse in Gode.
Sij sal u vrien uut alle node.
Eest dat ghij valsche mynne draecht,
Ghij wert ins duvels stock33 ghejaecht.

5 De verschillen tussen de beide versies: een vergelijking
Het mag dan gaan om dezelfde geschiedenis, er zijn heel wat verschillen tussen het
verhaal in Der minnen loep en dat in Blome der doechden. Ik loop de beide versies
van het verhaal daar eerst uitvoerig op door en ga er daarna pas op in. Zo'n opsomming
is weinig boeiend, maar kijken met de loep kan nooit kwaad.
a. In Der minnen loep speelt het verhaal zich af in Syrië ten tijde van koning
Demetrius. Als bron wordt genoemd die geesten (vs. 1823). In Blome der
doechden gaat het om koning Democrius in Rome. Het verhaal komt uit ouden
hystorien (r. 2).
b. Demetrius' grootheid en macht worden in Der minnen loep expliciet vermeld
(vs. 1824-1828). In Blome der doechden blijft het bij zijn naam. Van Sabina
wordt in Blome alleen gezegd dat zij eerbaer is (r. 3), maar in Der minnen loep
horen we dat zij eerbair (vs. 1829) en rijck is (vs. 1834); Floridamas heet in
Blome der doechden eveneens eerbaar (r. 5), terwijl dat predikaat ontbreekt in
Der minnen loep, waar hij Vrisch, niet rijck, maer wail gheboren wordt genoemd
(vs. 1838).
c. In Der minnen loep gaat de verteller nader in op de relatie tussen Sabina en
Floridamas voor hun huwelijk (vs. 1839-1840, 1843-1845), een relatie die op
enigerlei wijze ook reeds bestond voordat Sabina weduwe werd, zoals met name
blijkt uit de aansluiting op het voorafgaande in de verzen 1846-184934. In Blome
staat dat Sabina nae haer ierstens mans doot eenen eerbaren man lief hadde
ende hij haer weder, in sulker mynnen ende werdicheit dat si elc anderen neemen
wouden in wettachtigher echtscap (r. 4-7).
d. In Blome der doechden is sprake van een periode van rouw, waarna Sabina haer
huys dede tymmeren teghen die feeste van haerre toecomender bruloft (r. 7-9).
Over rouw wordt in Der minnen loep niet gesproken, wel wordt gezegd dat
Sabina dede enen schonen camer buwen / Ende die costelijck bemalen, / Om
hem rijckelick tonthalen (vs. 1850 1852). Daarnaast staat dan weer dat in Blome
onmiddellijk
33

34

Schoutens (zie n. 2) leest stack. De fotokopie van het handschrift is niet duidelijk. Ik denk
dat er stuck gestaan heeft en dat dit op wat ongelukkige wijze veranderd is in stock. Stock is
‘gevangenis’, hier sduvels stock, dus ‘de hel’. Vgl. Middelnederlandsch woordenboek 7,
kolom 2182, sub 13.
Zie ook n. 17.
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e.

f.

g.

h.
i.

j.

k.

in aansluiting op het zoëven geciteerde wordt gezegd Doen ginc sij eens opter
cameren boven, die noch niet volmaect en was bij haeren wercluyden (r. 9-10).35
Het incident met de bijl wordt in Der minnen loep gedetailleerder beschreven:
de bijl valt en klooft het hoofd van de dienaar (vs. 1855-1859); in Blome wordt
dat niet vermeld: hij sterff vander quetsinghen (r. 12-13).
In Der minnen loep wordt Sabina gevangen gezet en in boeien geslagen, want
volgens het recht van het land (Syrië dus) heeft zij haar leven verbeurd (vs.
1860-1863). In Blome der doechden zijn het der heeren knapen (r. 14) die haar
gevangen nemen. Over boeien wordt niet gesproken. Wel heeft zij haar leven
verbeurd, nu volgens het recht van de stad Rome (r. 14-16).
Floridamas' ontsteltenis en zijn dagelijkse gang naar de tempel om daar te bidden
tot de goden - de verzen 1864-1873 in Der minnen loep - vinden we niet in
Blome der doechden.
Ook ontbreekt in Blome de mededeling uit Der minnen loep (vs. 1874-1878)
over het feit dat Sabina niet meteen berecht wordt.
Zo komt er in Blome der doechden evenmin een passage voor waarin zij de
gevangenbewaarder vraagt naar de koning te gaan en ook is er dus geen sprake
van de reactie van de gevangenbewaarder. In Der minnen loep wordt dit
omstandig verteld (vs. 1880-1893). In Blome staat alleen dat zij bat [...] den
goeden coninc [...] (r. 18).
In beide teksten gaat de koning naar Sabina toe. In Der minnen loep worden
haar verzoek om uitstel, de redenen die zij daarvoor geeft, en haar belofte binnen
twee weken terug te komen gedetailleerd gepresenteerd in de directe rede (vs.
1898-1915). In Blome der doechden vinden we de indirecte rede en details
ontbreken (r. 18-22).
De reactie van de koning wordt in de twee teksten in de directe rede gegeven,
maar in Der minnen loep is het antwoord weer uitvoeriger en de koning geeft
en passant een kleine juridische uiteenzetting ten beste (vs. 1919-1933). In
Blome beperkt hij zich tot de kern van de zaak: Sabina mag gaan als zij een
plaatsvervanger kan vinden (r. 23-25). In Der minnen loep wordt expliciet
vermeld dat de koning ervan overtuigd was dat zij die plaatsvervanger niet zou
vinden (vs. 1934-1936), gevolgd door de mededeling dat zij een bode naar
Floridamas

35

Aangetekend zij dat camer (vs. 1850) kan betekenen ‘kamer’, met name ‘slaapkamer’; maar
ook ‘verdieping’ is mogelijk en zelfs ‘woning’ is niet helemaal uitgesloten - zie
Middelnederlandsch woordenboek 3, kolom 1140-1142 - al lijkt dat laatste niet waarschijnlijk,
omdat in de regels 1853-1854 wordt gezegd Op een tijt sij daer boven ghinc, / Daer die
wercluden deden hoir dinck. Betrekken we echter de tekst van Blome der doechden hierbij
(wat methodisch aanvechtbaar is), dan kunnen we ook anders redeneren. De mededeling in
regel 8 dat Sabina haer huys dede tymmeren, gevolgd in regel 9-10 door Doen ginc sij eens
opter cameren boven, die noch niet volmaect en was, kan betekenen dat er inderdaad een
woning werd gebouwd, waarvan dan de (slaap)-kamer boven nog niet klaar was toen zij daar
een kijkje ging nemen. Dat tymmeren behalve ‘timmeren’ en ‘bouwen’ ook ‘vertimmeren,
verbouwen’ zou kunnen betekenen, blijkt niet uit het Middelnederlandsch woordenboek 8,
kolom 357-358, al zou ik geneigd zijn daar in eerste instantie voor te opteren omdat haer
huys dede tymmeren door het bezittelijk voornaamwoord lijkt te wijzen op een reeds bestaande
woning. Als ik het goed zie is bij al dit geredeneer ook nog van belang of men die noch niet
volmaect en was ziet als een uitbreidende dan wel als een beperkende bijvoeglijke bijzin...
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l.

m.

n.

o.

p.

q.

stuurt (vs. 1937-1939). In Blome der doechden wordt gezegd dat Sabina de
koning antwoordde dat zij een vriend had die haar dit niet zou weigeren, waarna
zij deze dede [...] comen (r. 25-27).
In Der minnen loep neemt Sabina Floridamas vriendelick [...] bijder hant (vs.
1940) en doet hem haar relaas (vs. 1941-1944). Dat laatste gebeurt ook in Blome
(r. 29-30). In beide teksten gaat Floridamas erop in, maar in Der minnen loep
wijst de verteller in dit verband uitdrukkelijk enkele keren op de trouw (vs.
1945, 1955-1958, 1963-1964).
Daarop voortgaande komt de laatstgenoemde in Der minnen loep te spreken
over het probleem van het te vroeg bereiken van het vierde stadium der goede
minne en dat leidt hem ertoe - voor de lezer onverwacht - zeer nadrukkelijk te
verklaren (vs. 1965-1975) dat deze zonde niet te vergelijken valt met
afschuwelijke dingen als manslacht, moirt, [...] / Ende verradelike daet, / Die
an smannes live gaet (vs. 1970-1972): Ic blijffs daer bij tot alre stonde en Daer
en mach my niemant bringhen aff (vs. 1969 en 1975). Daar voegt hij dan nog
een keer aan toe dat hij dat mindere kwaad overigens niet goedkeurt (vs.
19776-1979). In Blome van dit alles niets.
Sabina's testamentaire beschikkingen en het afscheid van haar familie worden
in Der minnen loep en in Blome der doechden min of meer parallel beschreven.
Alleen in de laatstgenoemde tekst echter vinden we deze mededeling: Eer sij
twee daghe uut gheweest hadde, soe wist allen die stad van deser saken te
spreken: hoe Sabina uut der stad ghetogen was daer Floridamas voer ghebleven
was op sulke trouwe ende ghelove als in hen beiden bloyende was in goeder
doecht (r. 34-37).
Zij is op tijd terug in de stad. In Der minnen loep lezen we dat het volk verbaasd
is, verder dat de tijding van haar terugkeer ook spoedig de koning bereikt, die
eveneens buitengewoon verwonderd is, en dat Sabina zich naar de koning haast
ten einde de plaats van Floridamas weer te kunnen innemen (vs. 1998-2009).
In Blome der doechden staat dat haer menich goet mynsche volghede, die mit
haer ghinghen ten paleyse (r. 42-43).
De koning overdenkt beider liefde en trouw en schenkt vergiffenis. In Der
minnen loep doet hij dat in de directe rede en verplicht hij Sabina tot het betalen
van een schadevergoeding, waarbij weer een juridische argumentatie wordt
gebruikt (vergelijk sub k hierboven).36 In Blome der doechden wordt de koning
expliciet betiteld als die rechtverdighe coninc (r. 43) die niet slechts vergiffenis
schenkt maar ook hoer ende den goeden man eer ende werdicheit doet, om dat
die edel vaste mynne niet ghescheiden en soude werden van hen beiden (r.
46-48).
In Der minnen loep wordt de dankbaarheid van Sabina en Floridamas tegenover
de koning vermeld, omdat hij zo ghenadelic (vs. 2035) heeft gehandeld. De
relatie van de twee gelieven wordt nu openbair (vs. 2048). Zij trouwen (vs.
2039-2040). Hun vrienden zijn zeer verheugd (vs. 2041) en het paar geniet van
de

36

In de tekst van Der minnen loep hierboven heb ik niet alleen de verzen 2024-2026, maar ook
de verzen 2027-2031 de koning in de mond gelegd. Deze laatste kunnen echter eventueel
gezien worden als een toelichting door de verteller bij wat Demetrius zojuist heeft gezegd.
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huwelijkse vreugde (vs. 2042-2044). Dan rondt de verteller het verhaal af: hij
beklemtoont nogmaals dat deze geschiedenis van grote trouw getuigt, ook al
gingen de minnenden te vroeg over tot het vierde stadium (vs. 2045-2048). In
Blome der doechden komt dit alles niet ter sprake. Daar wordt afgesloten met
een vierregelig versje: goede minne, gericht op God, die maakt je vrij, maar
valsche mynne voert je ter helle.
Als we de verschillen tussen de twee teksten globaal bezien, is één ding meteen
duidelijk: de vertelling in Der minnen loep is uitvoeriger. Er zijn niet alleen meer
details (zie bij voorbeeld onder b, e, f en j), maar er zijn ook en vooral stukken die
in Blome der doechden helemaal niet voorkomen (zie g, h, i, m en q). Anderzijds
zijn er ook wel enkele plaatsen aan te wijzen waar Blome der doechden iets meer
heeft: het verhaal dat Floridamas Sabina's plaats heeft ingenomen in de gevangenis
gaat als een lopend vuurtje door de stad (zie sub n); verder wordt Sabina bij haar
gang naar het paleis gevolgd door ‘menich goet mynsche’ (zie onder o); en de koning
wordt expliciet een rechtverdighe coninc genoemd (zie bij p). Dit ‘meer’ valt echter
in het niet bij de uitvoerigheid die we in Der minnen loep aantreffen.
Dat het verhaal in Potters berijmde liefdestraktaat niet alleen veel uitvoeriger maar
ook veel levendiger en, om dat woord maar eens te gebruiken, spannender is, behoeft
eigenlijk geen betoog. Wie de verhalen na elkaar leest constateert het simpelweg en
zal zich waarschijnlijk nauwelijks afvragen waardoor dit komt. Het lijkt mij dat de
gedetailleerdheid hier zeker meespeelt, maar ongetwijfeld is ook van belang het feit
dat er in Der minnen loep meer directe rede voorkomt. De belangrijkste oorzaak
echter is waarschijnlijk te zoeken in de ‘vertragingstactiek’. De vertragingen ontstaan
door de toelichtingen die de verteller meent te moeten geven (bij voorbeeld vs.
1836-1840, 1843-1845), maar vooral door de onderbrekingen en uitweidingen. Zo
wordt bij voorbeeld de gang vertraagd en de spanning omtrent de afloop opgevoerd
door het gedeelte dat loopt van vers 1864 tot vers 1893: Floridamas' zorg, zijn
dagelijks gebed in de tempel, de duur van de gevangenschap, Sabina's verzoek aan
de gevangenbewaarder en diens reactie daarop. Ook het gesprek tussen Sabina en
de koning (vs. 1896-1933), dat in extenso in de directe rede wordt weergegeven,
bevordert de snelle afhandeling niet. Hetzelfde geldt voor een onderbreking als in
de verzen 1963-1979: de verteller legt uit dat hij zondig sexueel genoegen aanzienlijk
minder kwalijk vindt dan alles wat met moord en doodslag te maken heeft.
Dientengevolge loopt de spanning op, de lezer of toehoorder wordt ongeduldig.
Maar de belangrijkste vraag rond alle verschillen is die naar het waarom. Waarom
wordt het verhaal in Der minnen loep zo, en in Blome der doechden zus verteld?
Antwoord: het gaat om de functie. De geschiedenis van Sabina en Floridamas in
Der minnen loep dient een ander doel dan dat in Blome der doechden.
In het tweede boek van zijn traktaat over de intermenselijke liefde houdt Potter
zich bezig met wat hij de goede minne noemt, zo ongeveer de relatie in verkeringsen
verlovingstijd, waarbij er naar zijn oordeel nog geen sprake behoort te zijn van de
samenslaap.
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In Blome der doechden is van een heel andere context sprake. In dit traktaat gaat het
om uiteenzettingen over goed en kwaad binnen het geheel van de christelijke leer.
Deugden en ondeugden worden omschreven, en het betoog wordt onderstreept met
uitspraken van vele autoriteiten, opdat de lezer des te meer overtuigd wordt. En juist
als in Der minnen loep wordt de ‘theorie’ toegelicht met concrete voorbeelden,
exempelen. Dat gebeurt ook in het eerste hoofdstuk, dat de minne behandelt en waarin
aan het eind het verhaal over Sabina en Floridamas verteld wordt. Potter toont in
dat hoofdstuk aan zijn lezers het hele spectrum van het begrip ‘minne’ en met dit
exempel presenteert hij een voorbeeld van overdragende mynne ende volcomen
trouwe daer lijf ende goet aen lach. Dat is de kern en alleen de kern van de
geschiedenis is in feite van belang.
Het verschil in context tussen de twee verhalen komt globaal hierop neer: in beide
staat de trouw centraal, maar in Der minnen loep gaat het om een min of meer hoofse,
voorhuwelijkse verhouding, waarbij echter de lichamelijke huwelijkse geneugten al
worden geconsumeerd. Dezelfde ‘heidense’ vertelling moet in Blome der doechden
binnen de daar gegeven christelijke context uitsluitend de liefde en trouw
demonstreren.
Daarom is bij de hele voorhuwelijkse relatie in Blome der doechden alleen maar
sprake van de tijd dat Sabina al weduwe was: zij en Floridamas kregen pas in die
periode elkaar lief, en wel in sulker mynnen ende werdicheit dat si elc anderen neemen
wouden in wettachtigher echtscap (zie sub c). De hele kwestie rond het ‘vierde
stadium’ uit Der minnen loep is in Blome der doechden niet aan de orde.
De hoofse en wereldse entourage speelt hier niet. Sabina en Floridamas zijn in de
Blome beiden slechts eerbaer en de koning is alleen maar koning, nadere aanduidingen
zijn overbodig (zie bij b). Maar in de wereldlijke context van Der minnen loep is het
niet van belang ontbloot te wijzen op grootheid en macht van de koning, op het feit
dat Sabina rijk is en Floridamas weliswaar niet rijk, maar jeugdig en wail gheboren
(zie onder b); en in het berijmde liefdestraktaat is niet voor niets sprake van enen
schonen camer, van costelijck bemalen en rijckelick onthaal (zie bij d); ook de
mededeling dat Sabina een bode zendt naar Floridamas (zie sub k) en dat zij haar
geliefde vriendelick [...] bijder hant neemt (zie sub 1) past in deze wereldlijke, hoofse,
sfeer.
Daartegenover staat in Blome der doechden dat er na de dood van de echtgenoot
eerst een periode van rouw in acht wordt genomen voordat er gewerkt wordt aan het
huis met het oog op de aanstaande bruiloft (zie onder d). Rouw komt in Der minnen
loep niet ter sprake, mogelijk omdat er voor de dood van de echtgenoot al een
liefdesrelatie tussen Sabina en Floridamas bestond.
Dat er binnen de context in Der minnen loep herhaaldelijk op de trouw gewezen
wordt (zie bij 1) is vanzelfsprekend: Potter wil duidelijk maken dat hij het weliswaar
in principe oneens is met voortijdige sexuele intimiteit, maar hij wil eveneens
onderstrepen dat de trouw van twee gelieven hem zeer na aan het hart ligt. In dat
kader moet ook zijn uitval tegen moord en doodslag worden gezien: geef mij, haar
onjuiste gedrag ten spijt, die lieve Sabine maar, zo zegt hij, van Hecuba, die
moerderinne moet
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ik niets hebben (vs. 1966-1967), want als het nu écht om zonden gaat...
Natuurlijk zijn hiermee niet alle verschillen tot in detail verklaard. Op één ding
zij nog wel expliciet gewezen: de opmerkelijke aandacht voor rechtskundige
aangelegenheden in het verhaal zoals Potter dat vertelt in Der minnen loep.
In Blome der doechden is het recht niet geheel afwezig - dat zou ook niet kunnen,
gezien de inhoud van het verhaal - maar het blijft veel meer impliciet. In Der minnen
loep echter wordt het diverse keren naar voren geschoven. Ik wijs met name op de
volgende punten.
1. Er wordt geen haast gemaakt met de berechting, omdat si was vermaert / In
eren ende van goeder aert (vs. 1875-1876).
2. De voorwaarden voor het oirloff (vs. 1932) worden door de koning precies
omschreven in de verzen 1920-1933, in het bijzonder in de regels 1927-1930.
3. Het meest opvallend is het gedeelte waarin de koning Sabina de vrijheid
teruggeeft (vs. 2018-2031). Hij gaat daar nadrukkelijk in op goede soene gheven
/ Des doden maghen (vs. 2024-2025), en wijst in dat verband op hetgeen van
ghewoenten [...] behoirt (vs. 2026) en op goede ghewoente (vs. 2027, vs. 2030))
en op het claghen (vs. 2028, vs. 2031). De lezer krijgt de indruk dat de vorst
hier een zuiver juridisch betoog houdt, waarin de puntjes op de i worden gezet.
Ik heb voor deze ‘juristerij’ (waarbij hierboven alleen de meest in het oog springende
gevallen zijn genoemd) geen precieze verklaring. Wel heeft het zonder twijfel met
de persoon van de auteur te maken, die niet alleen ‘scriver van den bloede’ - griffier
- maar ook baljuw is geweest. Hij weet waar hij het over heeft, maar waarom hij zich
geroepen acht op deze plaats zo uitgesproken juridisch te werk te gaan wil mij niet
duidelijk worden.37
De verschillen tussen de twee versies van de geschiedenis van Sabina en
Floridamas zijn in het voorgaande niet uitputtend onderzocht, en een verklaring van
alle verschillen is niet gegeven, maar wel is duidelijk geworden dat het vooral gaat
om de functie die het verhaal binnen de context heeft. Potter gaat wat dat betreft zeer
strategisch te werk.

6 De bron van het verhaal
Het zal de lezer niet ontgaan zijn, dat bij de vergelijking van de twee verhalen
verschilpunt a niet behandeld is: in Der minnen loep speelt het verhaal zich af in
Syrië ten tijde van koning Demetrius, in Blome der doechden is sprake van koning
Democrius in Rome. Als bron voor het eerste verhaal wordt gegeven die geesten (vs.
1823), voor het tweede ouden hystorien (r. 2).
Dat is allemaal rijkelijk vaag. ‘Demetrius’ en ‘Democrius’ kunnen betrekkelijk
eenvoudig gekoppeld worden, want ‘et’ kan door een kopiist heel goed als ‘oc’ en
‘oc’ zeer wel als ‘et’ gelezen worden. Maar ‘Syrië’ en ‘Rome’ liggen ver van elkaar.

37

Voor Potter de jurist: Van Buuren (zie n. 4), p. 15-16 en de daar opgegeven literatuur. Ik
dank Prof.Mr. J.Th. de Smidt die zo vriendelijk geweest is de passages met betrekking tot
het recht nader te bekijken.
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En wat de bronnen betreft: met die geesten worden in Middelnederlandse teksten
veelal historisch betrouwbare bronnen bedoeld.38 In feite is dus sprake van een parallel
met (ouden) hystorien.39 Als we het een en ander combineren ligt het min of meer
voor de hand dat we in eerste instantie denken aan een boek als de Gesta Romanorum
- de Gesten of Gheschienisse van Romen - die grote verzameling van exempla met
haar ingewikkelde overlevering,40 of aan een werk als de Spiegel historiael van Jacob
van Maerlant.41 De geschiedenis van Sabina en Floridamas treft men daar echter niet
aan.
Zoals hiervoor is opgemerkt heeft alleen Jan ten Brink wat uitvoeriger naar het
verhaal gekeken, waarbij moet worden aangetekend dat het bestaan van Potters Blome
der doechden hem nog niet bekend was.42 Hij meent dat de achtergrond van enkele
vertellingen in Der minnen loep te vinden is in Middelgriekse romans en novellen,
waarbij Potter dan ‘zijne kennis [...] uit Latijnsche of Italiaansche vertolkingen heeft
geput’.43 Ten Brink betoogt dit voor het verhaal van Quintiliaen en Penella (Boek II,
vs. 1331-1560) en voor Sabina en Floridamas (Boek II, vs. 1811-2048) en voegt
eraan toe dat het ook geldt voor Orfennes en Calistomus (Boek I, vs. 2759-3023),
Amon, Neufrades en Siccola (Boek II, vs. 3905-4109) en Tholomanes, Boecia en
Paschalis (Boek IV, vs. 1681-1808). Voor de laatste drie kan hij echter ‘geene
nauwkeuriger bepaling’ geven en daarom wijst hij er alleen op.44
Bij de Middelgriekse romans denkt hij aan auteurs als Jamblichus, Heliodoros,
Chariton en Xenophon van Ephese.45 Voor Quintiliaen en Penella wijst hij op het
feit dat de liefde tussen de twee hoofdpersonen - de gehuwde Penella en de jeugdige
Quintiliaen - ontstaat wanneer zij in de tempel zijn en hun blikken elkaar ontmoeten.
Dit nu, aldus Ten Brink, gebeurt ook in verscheidene van de bedoelde romans.
Daarnaast heeft het verhaal, naar hij meent, een sterk Oosters-Griekse kleur, terwijl
het zich bovendien afspeelt in Griekenland.46
Wat Sabina en Floridamas betreft zegt Ten Brink naar aanleiding van het begin
van het verhaal, waarin de namen ‘Syrië’ en ‘Demetrius’ vallen, dat Potter hier het
oog heeft op ‘den beroemden Demetrius-Poliorcetes (337-283), heerscher in
38
39
40

41

42
43
44
45

46

Zie Middelnederlandsch woordenboek 2, kolom 1101-1102.
Of die ‘geesten’ en ‘oude hystorien’ inderdaad betrouwbaar zijn is een andere zaak, maar
daar gaat het hier niet om.
Uitstekend als inleiding op de ingewikkelde problematiek is het artikel van F. de Bree,
‘“Historia docet”. De Gesta Romanorum en de Gesten of Gheschienisse van Romen’, in: ‘In
onse scole’. Opstellen over middeleeuwse letterkunde voor Prof. Dr. Margaretha H.
Schenkeveld. Onder redactie van F. de Bree en R. Zemel. Amsterdam, 1989, p. 209-245.
Jacob van Maerlant, Spiegel historiael, met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten,
bewerkt door Philip Utenbroeke en Lodewijc van Velthem. Uitgegeven door M. de Vries en
E. Verwijs. Leiden, 1857-1863. 3 dln.
Ten Brink (zie n. 12), p. 401-403.
Ten Brink (zie n. 12), p. 397-403. Het citaat op p. 401.
Ten Brink (zie n. 12), p. 403.
Ten Brink (zie n. 12), p. 399-400. Voor nadere informatie over de genoemde auteurs zij
verwezen naar Der kleine Pauly. Lexikon der Antike. Auf der Grundlage von Pauly's
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft unter Mitwirkung zahlreicher
Fachgelehrter bearbeitet und herausgegeben von Konrat Ziegler und Walther Sontheimer.
München, 1979. 5 Bde. Deutscher Taschenbuch Verlag 5963. [Onveranderde herdruk van
de editie München, 1964-1975.]
Ten Brink (zie n. 12), p. 41-45.
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Syrië, zoon van den niet minder beroemden Antigonus, veldheer van Alexander den
Groote’.47 Met deze Demetrius nu ‘bevinden wij ons op nieuw in dezelfde wereld,
waarin de geschiedenis van Quintiliaen en Penella voorviel’, de wereld namelijk van
de Middelgriekse roman.48 Nadere argumenten ontbreken. Nadat Ten Brink het
verhaal verder heeft samengevat, sluit hij op p. 403 zijn betoog af met de volgende
alinea:
Schoon het natuurlijk aan later onderzoek moet worden overgelaten,
om aan te toonen, hoe deze geschiedenis, die naar eene historische anecdote
zweemt, door Potter gevonden is, kan het voorloopig volstaan er op
gewezen te hebben, dat ook dit ‘exempel’ uit eene Middelgrieksche bron
is gevloeid.
Ten Brink vergist zich m.i. bij zijn verwijzing naar Demetrius-Poliorcetes. Deze
heeft niet allereerst met Syrië van doen, terwijl er daartegenover meer dan een
Demetrius over Syrië geregeerd heeft.49 Ook Maerlant bij voorbeeld weet dat in zijn
Spiegel historiael te melden.50 Op dat punt ga ik dus niet met Ten Brink mee, maar
voor het overige denk ik dat hij dichtbij de waarheid was.
Er kan namelijk geen twijfel over bestaan: in Sabina en Floridamas hebben we te
doen met een bewerking van de geschiedenis van Damon en Phintias, het klassieke
verhaal met het motief van de borgstelling, een verhaal dat in verscheidene versies
tot ons gekomen is en waarschijnlijk zijn beroemdste vertegenwoordiger heeft
gevonden in Schillers ballade Die Bürgschaft.51
De oudste versie stamt uit de Pythagorische traditie. De meeste gegevens over
Pythagoras en zijn volgelingen (eind zesde eeuw voor Christus) vinden we pas bij
Porphyrius en zijn leerling Jamblichus, dat wil zeggen in de tweede helft van de
derde en het begin van de vierde eeuw na Christus. Beiden schreven een Leven van
Pythagoras, op basis van oudere bronnen, waaronder het werk van Aristoxenus van
Tarente. In het kader van de uiteenzettingen over de Pythagoreeërs en hun opvattingen
vinden we zowel bij Jamblichus als bij Porphyrius de geschiedenis van Damon en
Phintias. Ik neem het verhaal over uit de enige Nederlandse vertaling van Jamblichus'
werk.52
[233] Dat ze [de Pythagoreeërs, AvB] vriendschap met buitenstaanders
niet terloops afhielden, maar die zeer actief ontliepen en vermeden, en dat
ze vriendschap voor elkaar vele generaties lang onwrikbaar handhaafden,
valt op te maken uit het verhaal dat Aristoxenus in zijn boek over het leven
der Pythagoreeërs zelf gehoord beweert te hebben van Dionysius, de tiran
47
48
49
50
51
52

Ten Brink (zie n. 12), p. 401.
Ten Brink (zie n. 12), p. 401.
Der kleine Pauly (zie n. 45), dl. 1, kolom 1465-1466 sub 5, 6 en 7,
Jacob van Maerlant, Spiegel historiael. Dl. 1. Leiden, 1857, 1, 59, 50 en 53. Zie ook 1
Makkabeeën 7 tot en met 14 en 2 Makkabeeën 14.
Zie voor de tekst bij voorbeeld [F. von] Schiller, Sämtliche Werke. Mit einer biographischen
Einleitung von J. Wychgram. Bd. 1: Gedichte. Leipzig, o.J., p. 173-176.
Jamblichus / Porphyrius, Leven en leer van Pythagoras. Ingeleid, vertaald en toegelicht door
H.W.A. van Rooijen-Dijkman. Baarn, 1987. Ambo-Klassiek. Het citaat komt uit paragraaf
233-237.
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van Sicilië, toen die uit zijn alleenheerschappij ontzet was en in Corinthe
onderricht gaf in lezen en schrijven.
234 Aristoxenus vertelt namelijk het volgende: ‘Van gejammer en tranen
en al dergelijke onthielden die mannen zich zoveel mogelijk. Hetzelfde
geldt voor vleierij, verzoeken en smeekbe-

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 2

141
den en wat dies meer zij. Toen Dionysius, beroofd van zijn heerschappij,
naar Corinthe was gekomen, vertelde hij ons daar vaak de geschiedenis
van de Pythagoreeërs Phintias en Damon. Onderwerp van dit verhaal was
een borgtocht waar leven en dood mee gemoeid was, en de gang van zaken
bij deze borgstelling was de volgende.
Aan Dionysius' hof bevonden zich enkele mensen die dikwijls met spot
en hoon over de Pythagoreeërs spraken. Ze betichtten hen van
grootsprekerij en verklaarden dat aan hun air van gewichtigheid en hun
zogenaamde onderlinge trouw en gemoedsrust abrupt een einde zou komen,
als iemand hen eens flink aan het schrikken zou maken.
235 Anderen spraken dit tegen en beide partijen trachtten het gelijk aan
hun zijde te krijgen. Om een eind te maken aan het meningsverschil werd
tegen Phintias en de zijnen de volgende intrige op touw gezet. Dionysius
liet Phintias komen, confronteerde hem met een van zijn aanklagers en
zei dat hij samen met enkele anderen schuldig bevonden was aan een
komplot tegen hemzelf. Dit feit werd door getuigenissen van de aanwezigen
bevestigd en de tiran gaf op overtuigende wijze blijk van hevige ergernis.
Phintias toonde zich verbaasd over het verhaal. Dionysius verklaarde echter
met nadruk dat de hele zaak nauwkeurig onderzocht was en dat hij moest
sterven. Daarop zei Phintias: “Als u hiertoe besloten hebt, verzoek ik u
mij de rest van deze dag te gunnen voor het regelen van mijn eigen
huishoudelijke zaken en die van Damon.” De twee mannen leefden
namelijk samen in gemeenschap van goederen en Phintias had als oudste
het merendeel van de huishouding op zich genomen. Met het oog hierop
wenste hij vrijgelaten te worden en hij bood Damon als borg aan.
236 Dionysius vroeg hem verbaasd of er dan iemand bestond die de moed
zou hebben borg te staan voor een ter dood veroordeelde. Phintias gaf een
bevestigend antwoord en Damon werd ontboden. Toen deze de hele
toedracht vernomen had, zei hij dat hij borg zou staan en daar zou blijven
tot Phintias' terugkeer. Dionysius zelf was - zo vertelde hij - door dit gebaar
al meteen volledig van zijn stuk gebracht. De mannen die de test van het
begin af geënsceneerd hadden, bespotten Damon echter, ze voorspelden
dat hij in de steek gelaten zou worden en verkondigden honend dat het
hert de plaats van het slachtoffer al had ingenomen. Reeds was de zon
bijna ondergegaan toen Phintias terugkwam om te sterven. Dit feit
verbijsterde allen en ze gaven zich gewonnen. Dionysius zelf omhelsde
en kuste de mannen en sprak de wens uit dat ze hem als derde in hun
vriendschapsband zouden opnemen. Zij wilden echter op geen enkele
wijze van zoiets horen, hoe hij ook aandrong.’
237 Dat vertelt Aristoxenus als een verhaal van Dionysius zelf.
Deze geschiedenis nu vinden we in de literatuur van de Oudheid en de middeleeuwen,
maar ook nog daarna in allerlei varianten terug.53 Zo bij voorbeeld bij Cicero (106-43
53

Verwezen zij naar de volgende naslagwerken. S. Thompson, Motif-index of folk-literature.
A classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances,
exempla, fabliaux, jest-books, and local legends. Revised and enlarged ed. Vol. 5.
Bloomington & London, 1958, sub P315 en P325; F.C. Tubach, Index exemplorum. A
handbook of medieval religious tales. Helsinki, 1969. FF Communications 204, nr. 2208; E.
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voor Christus) zowel in zijn Tusculanae disputationes als in De officiis, bij Diodorus
Siculus (rond het begin van onze jaartelling), bij Valerius Maximus (ca. 30 na
Christus) in diens Facta et dicta memorabilia, in de Fabulae van Hyginus (tweede
eeuw(?) na Christus) en in het vijfde boek van de Stratégika van Polyainos (ca. 160
na Christus). We treffen het verhaal - in christelijke richting

Frenzel, Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. 4.,
überarb. Aufl. Stuttgart, 1976. Kröners Taschenausgabe 300, s.v. ‘Damon und Pythias’;
Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden
Erzählforschung. Herausgeg. von K. Ranke, zusammen mit H. Bausinger, W. Brückner, M.
Lüthi u.a. Bd. 2. Berlin etc., 1979, s.v. ‘Bürgschaft’.
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gebogen - ook aan bij Lactantius (ca. 250-ca. 325) in het vijfde boek van de Divinae
institutiones en, weer anders, bij Ambrosius (ca. 340-397) in het tweede boek van
De virginibus.54
Voor we kijken naar de middeleeuwse overlevering eerst een paar kanttekeningen
bij de zoëven genoemde teksten. Het gaat in alle gevallen om hetzelfde verhaal, maar
er zijn veel verschillen.
Zo vinden we de namen ‘Damon’ en ‘Phintias’ bij Cicero, Diodorus, Porphyrius
en Jamblichus, maar bij Valerius Maximus en Lactantius is sprake van ‘Pythias’, bij
Hyginus lezen we ‘Moerus’ en ‘Selinuntius’ en bij Polyainos ‘Euephenos’ en
‘Eukritos’.55
Een andere kwestie betreft de vorst Dionysius: Cicero bij voorbeeld plaatst de
geschiedenis in de tijd van Dionysius I van Syracuse, die in 367 voor Christus
overleed, terwijl anderzijds bij voorbeeld Porphyrius en Jamblichus het verhaal laten
spelen onder diens zoon Dionysius II, die in 344 uit Syracuse verdreven werd. Maar
ook zijn er vagere aanduidingen, zoals ‘homo crudelissimus’ - ‘zeer wrede man’ bij Lactantius.56
Als het inderdaad oorspronkelijk Pythagoreeërs betreft, is het ook goed te bedenken
dat het binnen deze groepering niet ging om vriendschap in onze zin van het woord,
maar om een plicht. Het ‘verhaal van een vriendschap’ is dan eerder een omwerking.57
Met de kwesties in de laatste twee alinea's aangesneden is ten nauwste verbonden
de vraag of het verhaal teruggaat op een historische gebeurtenis. Daar is wel het een
en ander over te doen geweest, maar het blijkt niet uit te maken.58
De redenen voor de gevangenneming lopen uiteen: een moordaanslag, een
verzonnen aanklacht in verband met een moordaanslag (zoals hierboven bij
Jamblichus), of het advies Dionysius niet te vertrouwen. Ook de redenen voor het
uitstel zijn verschillend - huishoudelijke zaken of het huwelijk van een zuster - evenals
de toegestane tijdsspanne: de rest van de dag, drie dagen, zes maanden, of zonder
bepaalde aanduiding.59 Als aan het eind Dionysius geroerd de twee vrienden laat
gaan, vraagt hij of zij hem als derde in hun vriendschapsverbond willen opnemen.
Alleen Porphyrius en Jamblichus verklaren dat hem dit niet werd toegestaan. De
andere auteurs laten zich er niet over uit.
Het verhaal is, zo mogen we concluderen, in de Oudheid en bij vroeg-christelijke
schrijvers zeer bekend geweest. Datzelfde blijkt ook te gelden voor de middel-
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De teksten waar het hier om gaat zijn in extenso te vinden bij F. Stadelmann, ‘Die Bürgschaft’,
in: Jahresbericht über das k.k. Gymnasium in Triest 46 (1896), p. 3-44. Het vervolg is
verschenen in het Jahresbericht über das k.k. Gymnasium in Triest 47 (1897), p. 3-39. Verder
aangehaald als respectievelijk: Stadelmann, ‘Die Bürgschaft’ (1896) en Stadelmann, ‘Die
Bürgschaft’ (1897). Het is merkwaardig dat naar deze zeer uitvoerige en informatieve, zij
het minder makkelijk te verkrijgen, bijdrage(n) vrijwel nooit wordt verwezen. Ik dank Drs.
J.P.M. Groot voor zijn bemoeienis bij het in handen krijgen van de studie van Stadelmann.
Over de namen zie verder Stadelmann (1896) (zie n. 54), p. 12-14.
Stadelmann (1896) (zie n. 54), p. 14-18.
Stadelmann (1896) (zie n. 54), p. 18-20.
Enzyklopädie des Märchens (zie n. 53), Bd. 2, kolom 1043.
Stadelmann (1896) (zie n. 54), p. 21-22.
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eeuwse literatuur. Omwille van de lengte van deze bijdrage volsta ik hier grotendeels
met de opsomming van een aantal bronnen en verwijs voor het overige naar de
bijdrage van Stadelmann.60
Stadelmann behandelt het verhaal zoals dat voorkomt in de Gesta Romanorum,
de Dyalogus creaturarum, de Scala coeli, het Ludus scacchorum van Jacobus de
Cessolis en middeleeuwse bewerkingen daarvan (bij voorbeeld het Schachzabelbuch
van Konrad von Ammenhausen), Der Seelentrost, en in vele andere middeleeuwse
werken.61 Onderling verschillen ze allemaal, doch in wezen zijn ook hier, juist als in
de Oudheid, de verhalen dezelfde.
Stadelmann spreekt niet over de Middelnederlandse literatuur, maar het zal na het
voorgaande duidelijk zijn dat de geschiedenis van Damon en Phintias ook daar te
vinden is, al was het alleen maar omdat verscheidene van de zoëven genoemde teksten
in het Middelnederlands vertaald zijn. Ik laat het opnieuw bij de opsomming van
enkele voorbeelden en ga niet in op de context waarin het verhaal is geplaatst.
In de bij Gheraert Leeu gedrukte Middelnederlandse vertaling van de Dyalogus
creaturarum, dat is Twispraec der creaturen (Gouda, 1481) wordt het exempel
verteld in de 56ste dialoog ‘Vanden voghel astur ende die voghel caridius’.62 In Dat
scaecspel is het het 22ste exempel,63 in Dat kaetspel ghemoralizeert het 58ste.64
Interessant is dat het verhaal als exempel ook voorkomt bij Potters tijdgenoot Jan
Matthijssen in diens werk Het rechtsboek van den Briel, en wel daar waar hij het
heeft over de trouw.65
Maar hoe men het wendt of keert, in alle gevallen gaat het om het verhaal van
twee vrienden, of het nu oudheid of middeleeuwen betreft. Potter is op dat punt een
uitzondering. Nu is het evident dat hij in het tweede boek van zijn Der minnen loep
bij zijn voorbeelden over de man-vrouw relatie met een vriendenpaar weinig kon
beginnen. In mijn proefschrift heb ik aangetoond dat hij bij de bewerking van zijn
verhaalstoffen zeer vrij en zelfstandig te werk gaat.66 Wat dat betreft is er dus bij de
Hollandse ambtenaar niets bijzonders aan de hand. Hij draait er bij wijze van spreken
zijn hand niet voor om als hij een bestaand verhaal wil of moet aanpassen binnen
zijn opzet. Als hij dus in boek II van Der minnen loep over de ge-
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Zie n. 54.
Stadelmann (1896) en (1897) (zie n. 54), respectievelijk p. 24-44 en p.6-12, 17-18, 24-25.
Exemplaar: 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, Inc. 170 E 26,
G.H. van Schaick Avelingh, Dat scaecspel. Leiden, 1912. Bibliotheek van
Middelnederlandsche letterkunde, p.LXXXIV-LXXXV.
J.A. Roetert Frederikse, Dat kaetspel ghmoralizeert. Leiden, 1915. Bibliotheek van
Middelnederlandsche letterkunde, p.LVI-LVII en 79.
Jan Matthijssen, Het rechtsboek van Den Briel. Beschreven in vijf tractaten. Op nieuw
uitgegeven door J.A. Fruin en M.S. Pols. 's-Gravenhage, 1880. Werken der Vereeniging tot
uitgave van de de bronnen van het oude vaderlandsche recht, eerste reeks I, p.79-80. Voor
Matthijssens exempelen zie ook A.H. Huussen jr., ‘De “exempelen” in Jan Matthijssen's
Rechtsboek van Den Briel’, in: Miscellanea forensia historica. Ter gelegenheid van het
afscheid van Prof.mr. J.Th. de Smidt. Redactie: J.M.I. Koster-van Dijk en A. Wijffels.
Amsterdam, 1988. Verzamelen en bewerken van de jurisprudentie van de Grote Raad [van
Mechelen], nieuwe reeks 14, p.143-161.
Van Buuren (zie n. 4), hoofdstuk 6, p.240-286.
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schiedenis van Sabina en Floridamas in vs. 1823 meedeelt dat de bron is die geesten,
of in Blome der doechden (r.2) dat die bron te vinden valt in ouden hystorien, dan
behoeft er op voorhand beslist niet aan getwijfeld te worden of hij gebruik heeft
gemaakt van de Gesta Romanorum, waar immers het verhaal van Damon en Phintias
voorkomt, zoals we zoëven hebben gezien.
Maar er is ook nog iets anders. Potter is met de omwerking van het verhaal wel
een uitzondering, doch hij staat niet alleen. Want in de Italiaanse Fiore di virtù, die
toch vermoedelijk mag gelden als de belangrijkste bron van de Blome der doechden,
komt het verhaal eveneens voor en ook hier gaat het over een man en een vrouw.67
Ik neem het hier, in een woordelijke vertaling, over uit de editie-Frati.68
Over de deugd van de liefde leest men in de Romeinse Historiën: omdat
koning Dionisius het hoofd wilde afhakken van iemand [‘a una’] die Pitia
heette, ging deze [‘ella’] naar hem toe om acht dagen uitstel te vragen om
naar huis te [kunnen] gaan om haar zaken te regelen, en de koning
antwoordde schertsend dat hij dat zou doen, als zij iemand [‘uno’] als
garantie voor haar zou geven, die zich ertoe zou verplichten om zijn hoofd
te laten afhakken, in het geval zij niet terug zou keren. Toen zond Pitia
een persoon die Damon heette en die haar boven alle dingen van de wereld
beminde en tegen hem zei ze hoe de zaken stonden. Onverwijld ging
Damon naar de koning en verplichtte zich voor Pitia om zijn hoofd te laten
afhakken, als zij niet terug zou komen; en Pitia ging weg om haar zaken
te regelen; en toen het einde van de termijn naderde maakte iedereen
grapjes over hem vanwege de dwaze verplichting die hij was aangegaan,
en hij vreesde niets, zodanig was zijn trouw en liefde voor zijn vriendin;
zodat aan het einde van de termijn Pitia terugkwam, zoals zij beloofd had.
Toen de koning de volmaakte liefde zag die zij samen hadden, vergaf hij
haar de dood, opdat een zo onbaatzuchtige liefde zich nooit van hen zou
losmaken.
We staan op een tweesprong. Is het nu zo dat Potter, onafhankelijk van de Fiore di
virtù, in Der minnen loep het hem bekende verhaal van Damon en Phintias heeft
omgewerkt tot zijn geschiedenis van Sabina en Floridamas? En is hij later, toen hij
zijn Blome der doechden schreef, het verhaal in de Fiore tot zijn verbazing eveneens
in omgewerkte vorm tegengekomen (gesteld dat dit werk inderdaad zijn eerste bron
is)? En heeft hij toen de geschiedenis uit Der minnen loep in aangepaste vorm opnieuw
67
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Van Buuren (zie n. 10) en Van Oostrom (zie n. 8), hoofdstuk 6, in het bijzonder paragraaf
3, p.244-257. Vgl. ook Stadelmann (1897) (zie n. 54), p.11-12. Ook de bewerking in het
Duits van de Fiore door Hans Vintler presenteert de hoofdpersonen als een vrouw en een
man (Physoia en Amore). Vgl. bij voorbeeld Stadelmann (1896) (zie n. 54), p.40-41.
C. Frati, ‘Ricerche sul “Fiore di virtù”’. In: Studi di filologia romanza 6 (1891), p.247-429.
Aldaar p.415. Mijn collega Dr. J.A.M. de Bruijn-van der Helm is zo vriendelijk geweest de
Italiaanse tekst te vertalen. Ik betuig haar daarvoor mijn dank. Opgemerkt zij dat de Italiaanse
Fiore-traditie even verspreid als slecht onderzocht is - zie de literatuur genoemd in n. 67 maar voorzover valt te overzien is dat voor het hier te behandelen verhaal niet van belang.
Afwijkingen die ik van elders ken doen in dit verband evenmin ter zake. Merkwaardig is
wel dat in een druk van 1491 de twee mannen terug zijn, nu als Fisia en Amone (The
Florentine Fior di virtu of 1491. Translated into English by N. Fersin. With facsimiles of all
the original wood cuts. Published for the Library of Congress. Z. pl., 1953).
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opgenomen? Of kende hij de Fiore al toen hij Der minnen loep schreef en heeft hij
dankbaar gebruikgemaakt van de omwerking van Damon en Phintias die hij in het
Italiaanse werk reeds aantrof? In principe kan het allebei. Hoe hoog ik Potters
originaliteit ook heb, ik ben geneigd te veronderstellen dat hij tijdens zijn Italiaanse
reis van februari 1411 tot mei 1412, toen hij zijn plan om Der minnen
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loep te schrijven opvatte en mogelijk ook uitvoerde, al kennis heeft gemaakt met de
Fiore, welk werk buitengewoon populair was.69 Anders gezegd: als de bovenstaande
redenering juist is, dan hebben we via een omweg een klein detail uit Potters biografie
in handen gekregen, hoe vaag ook. Terloops merk ik op, dat dit feit - als het dat is mogelijk eveneens implicaties kan hebben voor andere verhalen die Potter vertelt,
want er zijn meer geschiedenissen die in beide werken voorkomen. Maar dat
onderzoek blijve hier rusten.

Summary
Relatively little attention has been paid to the stories which the Dutch poet Dirc
Potter (1370-1428) incorporated in his Der minnen loep (The Course of Love) and
Blome der doechden (Flowers of Virtues). One of them is the history of Sabina and
Floridamas, a tale of perfect faithful love between two lovers. The story occurs both
in Der minnen loep and in Blome der doechden, but there are many small and big
differences. This article analyzes and explains these differences. It also demonstrates
that the source for this story must be looked for in the history of Damon and Phintias,
a story (with the motif of going bail for a person) that was wellknown in classical
antiquity and widely spread in the Middle Ages. Potter, however, adapted the story
in his own way. In doing so, he probably consulted, among other things, the version
of this story as it occurred in the Italian Fiore di virtú.
Adres van de auteur:
Paulus Buyslaan 19
NL-3818 LC Amersfoort
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Voor Potters Italiaanse reis Van Buuren (zie n. 4), p.16 en p. 29-30 en de literatuur waarnaar
daar verwezen wordt. Voor de populariteit van de Fiore: Van Buuren (zie n. 10), in het
bijzonder p.45-46.
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Die volkssprachige Literatur des Mittelalters am Niederrhein*
Hartmut Beckers
Mein Thema bedarf einiger einleitender Begriffsklärungen. Es ist kurz zu erläutern,
was unter volkssprachiger Literatur zu verstehen ist, und es muß geklärt werden,
welchen Raum ich hier mit der Bezeichnung Niederrhein meine. Ich beginne mit
letzterem. Dem Sprachgebrauch der Germanistik entsprechend meint der in diesem
Vortrag gebrauchte Niederrhein-Begriff einen in erster Linie sprachlich definierten
Raum: das Gebiet der sog. südostniederfränkischen Mundarten. Eindeutig ist dabei
nur die Abgrenzung dieses Gebietes nach Süden durch die sog. Uerdinger Linie, die
die Nordgrenze der letzten Ausläufer der hochdeutschen Lautverschiebung markiert.
Nach Osten hin grenzt sich das niederrheinisch-südostniederfränkische Gebiet zum
Westfälischen hin ab, und zwar in etwa dort, wo noch heute die Grenze zwischen
den Landesteilen Nordrhein und Westfalen verläuft. Nach Norden und Westen hin
ist die Abgrenzung unscharf, reicht aber jedenfalls noch ein beträchtliches Stück
über die auf dem Wiener Kongreß festgelegte Grenze zwischen der damaligen
preußischen Rheinprovinz und dem Königreich der Niederlande hinaus, so daß im
Westen ein breiter Streifen auf dem linken Ufer der Maas und im Norden das Gebiet
bis zur Höhe von Arnheim dazuzurechnen sind. Territorialgeschichtlich umfaßt der
so umrissene Niederrhein-Begriff die Gebiete der ehemaligen Grafschaften und
späteren Herzogtümer Kleve und Geldern sowie den nördlichen Teil des alten Erzstifts
Köln samt einer Reihe kleinerer Herrschaften wie der Grafschaft Moers.1
Nun zum Begriff volkssprachige Literatur, den ich, um Mißverständnissen
vorzubeugen, an Stelle des im hiesigen Zusammenhangs nicht unproblematischen
Ausdrucks deutsche Literatur verwende. Es handelt sich hier um ein terminologisches
Problem, das mit der umstrittenen Frage nach dem historischen Verhältnis von
Deutsch und Niederländisch zu tun hat.2 Auf dieses in der historischen

*

1

2

Unveränderter, jedoch um die notwendigsten Anmerkungen ergänzter Text eines Vortrags,
der im Rahmen der Partnerschaft der Gerhard Mercator Universität Gesamthochschule
Duisburg und der Stadt Xanten am 11. 7. 1995 in Xanten gehalten wurde.
Der so gefaßte Niederrhein-Begriff deckt den gleichen Raum ab, der in der jüngeren
Dialektgeographie als Kleverländisch bezeichnet wird; vgl. dazu J. Cajot, Zwischen Brabant
und Westfalen: Kleverländisch?, in: Lingua Theodisca. Beiträge zur Sprach- und
Literaturwissenschaft. Jan Goossens z. 65. Geb., Hrsg. v.J. Cajot [u.a.], Münster 1995, S.
405-418; G. Cornelissen, Kleverländisch/Kleverlands heute. Funktionsverlust, Funktionsersatz,
Funktionsteilung, in: ebd. S. 633-640.
Vgl. dazu Luc de Grauwe, Das historische Verhältnis Deutsch-Niederländisch ‘revisited’.
Zur Nicht-Existenz von Einheitsarealen im Sprachbewußtsein des Mittelalters und der
beginnenden Neuzeit. in: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 35 (1992), S.
191-205.
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Sprachwissenschaft nach wie vor kontrovers diskutierte Problem näher einzugehen,
würde im hiesigen Zusammenhang zu weit führen; es mag genügen, daran zu erinnern,
daß der Begriff deutsch, auf mittelalterliche Sprachzustände angewendet, keineswegs
dasselbe meint wie unser moderner ‘enger’ Begriff deutsch, sondern im ‘weiten’
mittelalterlichen, der modernen Trennung von Deutsch und Niederländisch
vorausgehenden integrativen Wortsinn aufgefaßt werden muß. Deutsch (mhd. tiutsch,
dutsch bzw. mnl. duutsch, dietsch, aus ursprünglichem thiudisk, latinisiert theodiscus)
war die mittelalterliche Sammelbezeichnung für sämtliche auf dem Kontinent
gesprochenen und geschriebenen Varietäten germanischer Volkssprachen, also für
das, was die moderne Sprachwissenschaft mit dem umständlich-gelehrten
Bezeichnung kontinentalwestgermanisches Sprachkontinuum meint. Eine Polarität
zweier klar voneinander getrennter Schriftsprachen Deutsch und Niederländisch,
wie wir sie seit dem 16. Jahrhundert haben, gab es im Mittelalter also noch nicht;
infolgedessen entzieht sich auch die damalige am Niederrhein entstandene
volkssprachige Literatur einer einfachen Entweder-Oder-Zuordnung zur deutschen
oder zur niederländischen Literatur. Dabei muß zusätzlich noch bedacht werden, daß
die Sprachvarietäten, die die verschiedenen am Niederrhein entstandenen
volkssprachigen literarischen Texte des Mittelalters aufweisen, nicht immer genau
den hier dialektgeographisch zu erwartenden südostniederfränkischen Sprachstand
aufweisen, sondern gelegentlich auch ganz artifizielle, aus nördlichen und südlichen
Bestandteilen unorganisch zusammengesetzte schreibsprachliche Mischidiome
repräsentieren.
Nach diesen einleitenden Begriffsklärungen nunmehr zur Sache selbst. Die
Überlieferung volkssprachiger Literatur am Niederrhein setzt, von dem völlig
isolierten Vorläufer der sog. Wachtendonkschen Psalmen aus dem 10. Jahrhundert
abgesehen, nicht vor dem letzten Viertel des 12. Jahrhunderts ein. Insofern
unterscheidet sich die Literaturentwicklung am Niederrhein von derjenigen südlicherer
deutscher Landschaften, wo der Beginn volkssprachiger Schriftlichkeit schon
Jahrzehnte früher zu beobachten ist. Zu bedenken ist freilich, daß möglicherweise
Überlieferungsverluste für das sich uns aufdrängende Bild vom späten Einsatz der
volkssprachigen Literaturentwicklung am Niederrhein verantwortlich zu machen
sind. Man wird die Überlieferungsverluste allerdings auch nicht überschätzen dürfen,
denn auch in den benachbarten Landschaften, und zwar sowohl im gesamten
niederländischen Raum als auch in Westfalen und im Köln-Aachener Raum zeigen
sich vor der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert nur minimale Spuren
volkssprachiger literarischer Aktivitäten.
Das damals in diesem nordwestlichen Großraum recht zögernd einsetzende
volkssprachige Literaturschaffen gehört in den größeren kulturgeschichtlichen Kontext
des Aufblühens einer höfisch-ritterlichen Laienkultur in Nordfrankreich und den
benachbarten Teilen des mittelalterlichen römisch-deutschen Reiches. In Frankreich
hatte sich schon um die Mitte des 12. Jahrhunderts eine volkssprachige höfische
Literatur (vor allem in der Form des Versromans) entwickelt; das dortige Vorbild
strahlte über die romanisch-germanische Sprachgrenze hinweg in den Raum des
Herzogtums Niederlotharingen aus, indem französische höfische
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Romane ins Maasland und an den Niederrhein gelangten, um dort in heimischer
germanischer Sprache dichterisch bearbeitet zu werden. Als literarischer Pionier,
dem wir den Durchbruch der neuen höfischen Dichtung im Raume Niederlotharingens
verdanken, hat der Maasländer Heinrich von Veldeke zu gelten, der aus der in der
heutigen belgischen Provinz Limburg gelegenen alten Grafschaft Loon an der
mittleren Maas stammte. Heinrich von Veldeke (Heinric van Veldeke) gehörte zur
Ministerialität der Looner Grafen, und von diesen dürfte er, der zuvor bereits als
Dichter einer Verslegende des Maastrichter Stadtheiligen Servatius hervorgetreten
war, um 1170 den Auftrag erhalten haben, einen damals ganz aktuellen höfischen
Roman in französischer Sprache, den Roman d'Eneas, in dutschen Versen
nachzuerzählen. Das literarisch Neue an diesem Roman war die Verquikkung der
Themenstränge chevalerie (Ritterschaft) und amour (Liebe); erzählt wird nämlich,
wie der dem Untergang Trojas entkommene Held Eneas sich durch ritterliche Taten
ein neues Reich in Italien und die Liebe der italischen Königstochter Lavinia erringen
kann.3 Das dutsch, in dem Veldeke seine Nachdichtung des afrz. Roman d'Eneas
verfaßte, war der auf der Grundlage seiner südostniederfränkischen Heimatmundart
stehende Schriftdialekt, in dem er bereits seine Servatius-Dichtung verfaßt hatte. Die
kommunikative Reichweite, d.h. die unmittelbare Verständlichkeit dieses
maasländisch-südostniederfränkischen Schriftdialektes dürfte sich westlich bis nach
Brabant hinein, östlich bis an die Grenzen Westfalens erstreckt haben.
Im Jahre 1174 nahm Heinrich von Veldeke im Gefolge seines Lehnsherrn, des
Grafen von Loon, als Gast an der Hochzeit der klevischen Grafentochter Margarete
mit Hermann III. von Thüringen teil.4 Es ist zu vermuten, daß es bei den
Hochzeitsfeierlichkeiten auch zu einem öffentlichen Vortrag ausgewählter Passagen
des damals erst zu drei Vierteln fertiggestellten Eneas-Romans kam; sprachliche
Verständnisschwierigkeiten standen dem jedenfalls nicht im Wege, denn das
Maasländisch Veldekes unterschied sich ja nur minimal von dem in Kleve üblichen
Idiom. Im Gefolge dieses Dichtungsvortrags kam es nun zu einem folgenschweren
literarischen Diebstahl: Ein Bruder des Bräutigams, Heinrich von Thüringen, war
von Veldekes Dichtung so begeistert, daß er dem Dichter das Autorexemplar des
Werkes entwendete. (Wenn man spekulieren will, könnte man den Grund darin
vermuten, daß er als Thüringer beim öffentlichen Vortrag von Veldekes Versen
vielleicht nicht alles richtig verstanden hatte und den Text in Ruhe noch einmal
nachlesen wollte.) Erst Jahre später wurde dem Dichter das Manuskript mit der Bitte
zurückerstattet, das unvollendete Werk zuende zu dichten. Heinrich von Veldeke
begab sich dazu nach Thüringen und vollendete seinen Eneasroman dort in einer
Sprachform, die vom ursprünglichen Südostniederfränkisch seiner Heimat beträchtlich
abwich. Auf

3

4

Als neueste Zusammenfassung des Forschungsstandes zu Veldekes Eneasromans vgl. Rodney
W. Fisher, Heinrich von Veldeke, ‘Eneas’. A Comparison with the ‘Roman d'Eneas’ and a
Translation into English. Bern usw. 1992. (Australian and New Zealand Studies in German
Language and Literature; 17).
Ich bleibe bei dieser Sichtweise, da mich die soeben veröffentlichten Gegenargumente von
Bernd Bastert, Do si de lantgrave nam. Zur ‘Klever Hochzeit’ und der Genese des
Eneas-Romans, Zs. f. dt. Altertum 123 (1994), S. 253-273, nicht zu überzeugen vermögen.
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Einzelheiten der die Germanisten seit über einem Jahrhundert beschäftigenden Frage,
welche sprachlichen Veränderungen Veldeke bei der in Thüringen vorgenommenen
Umarbeitung des urspünglichen maasländischen Textes vorgenommen hat, kann ich
hier nicht eingehen; für die hiesigen Zusammenhänge ist ja nicht die spätere
thüringische Schaffensperiode Veldekes von Belang, sondern sein Aufenthalt bei
der Klever Fürstenhochzeit im Jahre 1174. Gerne wüßte man, ob man diesen als
Indiz dafür nehmen darf, daß die Klever Grafenfamilie ein mehr als nur sporadisches
Interesse an der aufblühenden höfischen Dichtung nahm: die Quellen verraten uns
aber nichts darüber. Der Klever Buchdiebstahl von 1174, dem - wie Helmut Tervooren
einmal gesagt hat - ‘doch etwas Episodenhaftes anhaftet’,5 bleibt jedenfalls für fast
zwei Jahrhunderte das einzige direkte Zeugnis für das Vorhandensein volkssprachiger
höfischer Literatur in Kleve.
Es ist nicht sehr viel, was uns während der nächsten 100 Jahre an volkssprachiger
Literatur aus dem maasländisch-niederrheinischen Gebiet erhalten geblieben ist:
nicht mehr als die Reste von vier Versromanen sowie zwei vollständige höfische
Prosatexte. In allen Fällen gibt es keine direkten textlichen Anhaltspunkte für die
Bestimmung des jeweiligen Entstehungsortes, so daß man darauf angewiesen ist,
aus dem sprachlichen Erscheinungsbild der Texte Rückschlüsse auf deren
Entstehungsgebiet zu ziehen. Ich möchte Ihnen die einzelnen Texte in einer ihrer
Entstehungszeit folgenden Reihenfolge kurz vorstellen.6
Am ältesten, nämlich mit Veldekes Eneasroman wohl noch zeitgleich, sind die
Bruchstücke einer Verdeutschung des altfranzösischen Romans Floire et Blancheflour,
der sog. Trierer Floyris.7 Der Titel Trierer Floyris verdankt sich dabei lediglich der
Tatsache, daß die Handschrift sich heute in der Trierer Stadtbibliothek befindet;
entstanden ist der Text zweifellos im südostniederfränkischen Raum, und zwar
irgendwo im Umkreis von Herzogenrath, Roermond, Viersen und Krefeld. Inhaltlich
handelt es sich um einen höfischen Liebesroman, der die rührende Geschichte von
der Liebe eines spanisch-sarazenischen Königssohns zu einer mit ihm aufgewachsenen
christlichen Sklavin erzählt, die nach vielerlei Gefährdungen schließlich ihre Erfüllung
in der Minnehe findet. Nicht ganz so alt, wohl erst aus dem 1. Viertel des 13.
Jahrhunderts stammend, sind die Bruchstücke einer dutschen Bearbeitung des
französischen Romans von Aiol et Mirabelle, in dem es um die ritterlichen Abenteuer
des fränkischen Ritters Aiol und um seine Liebe zur sarazenischen Königstochter
Mirabel geht.8 Dieser Text scheint ein wenig nördlicher entstanden zu sein als der
Floyris, etwa im Bereich Roermond-Venlo. Noch etwas jünger sind die Bruchstücke
eines Tristan-Romans, den man aufgrund seiner Sprache in den Raum
Arnheim-Nimwegen lokalisiert.9 Bei allen drei Romanen handelt es sich um Be-

5
6
7

8
9

H. Tervooren, Statt eines Vorwortes: Literatur im maasländisch-niederrheinischen Raum
zwischen 1150-1400, in: Zs. f. dt. Philologie 108 (1989), Sonderheft S. 3-19, dort S.11.
Vgl. zum Folgenden: G. de Smet, Ostmaasländische epische Poesie um 1200, in: Studien
zur deutschen Literatur des Mittelalters, hrsg. v.R. Schützeichel, Bonn 1979, S. 149-162.
Neueste Ausgabe in: Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300), uitg.
door M. Gysseling. Reeks II: Literaire handschriften, Deel 1: Fragmenten, 's-Gravenhage
1980, S. 299-310.
Neueste Ausgabe: ebd. S. 311-332.
Neueste Ausgabe: ebd. S. 337-342.
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arbeitungen modernster französischer höfischer Romane, die mit großem
künstlerischen Können in dutschen Versen nacherzählt worden sind. Aufgrund ihrer
künstlerischen Qualität ist es nicht genug zu bedauern, daß alle drei Dichtungen nur
in spärlichen Bruchstücken erhalten geblieben sind. Von einem vierten in unseren
Raum zu lokalisierenden Roman10 sind sogar nur so geringfügige Reste übrig
geblieben, daß man nicht einmal feststellen kann, welcher Stoff in ihm behandelt
worden ist und ob er ebenfalls auf eine französische Vorlage zurückgeht.
In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts scheint die epische Produktion im
maasländisch-niederrheinischen Gebiet versiegt zu sein. Jedenfalls haben sich
keinerlei Texte dieser Art erhalten, nicht einmal Fragmente. Natürlich besteht immer
die Möglichkeit, daß es doch eine Anzahl weiterer Texte gegeben hat, und daß es
nur die Ungunst der Überlieferung ist, die jegliche Spuren davon verwischt hat. Für
wahrscheinlicher als diese Annahme halte ich es indessen, daß es nach der Mitte des
13. Jahrhunderts zu einer Verlagerung der literarischen Interessen auf andere
Gattungen gekommen ist, wofür die gleich noch zu besprechenden Prosatexte zu
sprechen scheinen. Doch bevor ich mich diesen zuwende, ist zunächst noch auf eine
interessante Hypothese über den angeblichen Aufenthalt Konrads von Würzburg,
eines süddeutschen Epikers, am Klever Grafenhof einzugehen sowie die weitere
Entwicklung der Epik im 14. und 15. Jahrhundert kurz zu skizzieren.
Die von Helmut de Boor begründete und von Horst Brunner weiter ausgebaute
Hypothese11 besagt, daß der aus dem Mainfränkischen stammende und in späteren
Jahren in Basel ansässig gewordene Dichter Konrad von Würzburg durch Vermittlung
seiner ursprünglichen mainfränkischen Gönner, der Grafen von Rieneck im Spessart,
um 1260 an den Niederrhein (konkret: an den Klever Hof) gekommen sei. Im Auftrage
der Rienecker Grafen, die sich, wie einige andere Adelsgeschlechter auch, als
Abkömmlinge des sagenhaften Schwanritters betrachteten, hatte Konrad kurz zuvor
eine poetische Gestaltung des Schwanritterstoffs geschaffen und dabei auch kurz auf
die Schwanrittertraditionen der Grafen von Kleve und Geldern hingewiesen. Die
Schwanritter-Dichtung als ‘Empfehlungsschreiben’ in Händen, habe Konrad sodann
am Niederrhein im Auftrage des Grafen Dietrich IV. (oder in Hoffnung auf seine
Gönnerschaft) die Verserzählung Das Turnier von Nantes und den Engelhard-Roman
gedichtet.12

10
11

12

Neueste Ausgabe: G. de Smet, Ein vergessenes Bruchstück eines mittelniederländischen
Romans aus dem 13. Jahrhundert, in: Studia Germanica Gandensia 11 (1969) S. 173-199.
Vgl. H. de Boor, Die Chronologie der Werke Konrads von Würzburg, insbesondere die
Stellung des Turniers von Nantes, in: Beiträge z. Gesch. d. dt. Sprache u. Literatur 89 (1967),
S. 210-269; H. Brunner, Das Turnier von Nantes. Konrad von Würzburg, Richard von
Cornwall und die deutschen Fürsten, in: De poeticis medii aevi quaestiones, Käthe Hamburger
z. 85. Geb., Göppingen 1981, S. 105-127; ders., Genealogische Phantasien. Zu Konrads von
Würzburg ‘Schwanritter’ und ‘Engelhard’, in: Zs. f. dt. Altertum 110 (1981), S. 274-299.
Vgl. H. Thomas, ‘Das Turnier von Nantes’. Eine Lehrgedicht für Hartmann von Habsburg,
in: Beiträge z. Gesch. d. dt. Sprache u. Literatur 108 (1986), S. 408-425; R. Bleck,
Überlegungen zur Entstehungssituation der Werke Konrads von Würzburg, in denen kein
Auftraggeber genannt wird. Wien 1987. (Wiener Arbeiten z. germ. Altertumskunde u.
Philologie, 20); A. Ritscher, Das Recht und die Politik Rudolfs von Habsburg im Spiegel
des ‘Schwanritters’ Konrads von Würzburg, in: Jb. d. Oswald-von-Wolkenstein-Ges. 5
(1988/89), S. 239-250.
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Die hier kurz zusammengefaßte These vom Niederrhein-Aufenthalt Konrads von
Würzburg ist in der germanistischen Forschung bis heute heftig umstritten. Ich selber
bin der Meinung, daß sie unhaltbar ist. Dabei habe ich den Eindruck, daß die bisherige
Erörterung der Streitfrage an dem grundsätzlichen Fehler krankt, ausschließlich
literaturgeschichtliche und allgemeinhistorische Argumente vorgebracht,
sprachgeschichtliche Überlegungen hingegen aus dem Spiel gelassen zu haben,
obwohl nur letztere für eine bündige Entscheidung den Ausschlag geben können.
Mit literaturgeschichtlichen und allgemeinhistorischen Argumenten allein wird sich
der Niederrhein-Aufenthalt Konrads m.E. weder eindeutig beweisen noch widerlegen
lassen. Denn den Befürwortern der Niederrhein-These ist zuzugeben, daß die
historischen Rahmenbedingungen für einen Aufenthalt Konrads am Niederrhein
tatsächlich bestanden, nämlich in Gestalt der verwandtschaftlichen Beziehungen der
ursprünglichen Gönner Konrads, der Grafen von Rieneck, mit den Grafen von Loon,
Kleve und Geldern. Wenn aber ein Fürst vom niederfränkischen Niederrhein einen
oberdeutschen Dichter wie Konrad mit der Abfassung einer Versdichtung beauftragt
hätte, dann ist es vor dem Hintergrund der sprachgeschichtlichen Situation am
Niederrhein zur damaligen Zeit so gut wie undenkbar, daß das auf einen solchen
Auftrag hin entstandene Werk eine so völlig ungebrochene oberdeutsche Sprachform
aufgewiesen hätte wie es tatsächlich der Fall ist. Um seine Dichtungen in Kleve (oder
in Geldern) sprachlich überhaupt verstehbar zu machen, hätte Konrad sich nicht
einfach weiterhin seiner gewohnten oberdeutschen Literatursprache bedienen können;
er hätte vielmehr auf die Tradition der südostniederfränkischen Literatursprache
seiner mutmaßlichen niederrheinischen Auftraggeber wenigstens insofern Rücksicht
nehmen müssen, als er sich der (ein knappes Jahrhundert zuvor erstmals von Veldeke
angewandten) Technik der neutralen Reime bedient und auch im Wortschatz alles
spezifisch Oberdeutsche gemieden hätte. Davon aber kann beim Schwanritter so
wenig wie beim Turnier oder Engelhard die Rede sein. Der sprachliche Befund
zwingt mithin zu dem Schluß, daß die Werke Konrads, die man aus
stofflichinhaltlichen Gründen mit dem Niederhein in Verbindung gebracht hat, nicht
für ein dortiges Publikum verfaßt sein können.
Überdies läßt es der extrem schmale und auf Oberdeutschland beschränkte
Überlieferungsbefund der fraglichen Dichtungen ganz und gar unwahrscheinlich
erscheinen, daß diese am Niederrhein jemals bekannt gewesen sind. Es gibt ja, soweit
ich sehe, überhaupt nur ein einziges Werk Konrads, das nachweislich so weit nach
Nordwesten gewandert ist: die Marienpreisdichtung Goldene Schmiede. Von ihr
existiert nicht nur ein Bruchstück einer wohl von einem Mittelfranken angefertigten
Abschrift, sondern sogar eine von einem Niederländer verfaßte Prosabearbeitung.13
Letztere nun wirft ein interessantes Schlaglicht auf das zuvor erörterte Sprachproblem
beim Schwanritter, Turnier und Engelhard. So wie es einem Niederländer des 15.
Jahrhunderts wegen der oberdeutschen Prägung von Reimbin-

13

Vgl. H. Beckers, Ein wenig beachtetes Bruchstück der ‘Goldenen Schmiede’ Konrads von
Würzburg, in: Zs. f. dt. Philologie 92 (1973), S. 371-381; M. Meertens, Een mnl. bewerking
der ‘Goldene Schmiede’, in: Ons Geestelijk Erf 18 (1944), S. 35-47.
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dungen und Wortschatz der Goldenen Schmiede unmöglich war, diese Dichtung
wortwörtlich ins Niederländische umzuschreiben, so wäre es auch schon einem
Klever oder Gelderner der Zeit um 1260 schwer gefallen, Konrads Dichtungen ohne
Veränderungen vieler Reimbindungen und zahlreicher Wörter in die heimische
südostniederfränkische Literatursprache umzusetzen.
Zu den (m.E. entscheidenden) sprachgeschichtlichen Argumenten kommt noch
hinzu, daß die bisher vorgebrachten literaturgeschichtlichen Argumente für die
Niederrhein-These auf schwachen Füßen stehen. Das betrifft zunächst einmal die
inhaltlich-gehaltliche Beziehbarkeit der fraglichen Werke auf die politischen
Wirkabsichten des angeblichen Klever Auftraggebers. Der Schwanritter, das einzige
der drei Werke, in dem die Grafen von Kleve und Geldern überhaupt genannt werden,
ist m.E. überzeugend als um 1257/58 enstandenes Auftragswerk für Graf Ludwig
14
III. von Rieneck wahrscheinlich gemacht worden. Das Turnier hinwiederum läßt
sich zwanglos mit politischen Absichten oberrheinischer Auftraggeber aus der Zeit
Rudolfs von Habsburg in Verbindung bringen.15 Beim Engelhard-Roman schließlich
dürfte jeder Versuch, gehaltliche Aspekte dieses Werks mit politischen Wirkabsichten
irgendeines Gönners in Verbindung zu bringen, zum Scheitern verurteilt sein.16
Methodische Einwände erheben muß man auch gegen die Art und Weise, wie die
Urheber der These vom der Niederrhein-Aufenthalt Konrads die überwiegend im
Nordwesten liegenden fiktiven Handlungsräume des Schwanritters und des Engelhard
als Argument für deren Entstehung am Niederrhein herangezogen haben.
Handlungsräume und Ortsnamen fiktionaler Texte sind m.E. ein nur mit größter
Vorsicht zu benutzendes Argument bei der Ermittlung ihrer Entstehungsgebiete und
ihrer Auftraggeber; sie können Spiegelungen tatsächlicher Ortsbindungen des Autors
und seiner Gönner sein, sie müssen es aber keineswegs. Im vorliegenden Fall spricht
m.E. alles dafür, daß Konrad von Würzburg lediglich ein poetisches Spiel gespielt
hat, als er den - von oberrheinischer Warte aus gesehen - fernen (und eben darum
für fiktionale Indienstnahme besonders geeigneten) Niederrhein und Brabant zum
Schauplatz von Erzähldichtungen machte. Ganz ähnlich hatte das ja schon Jahrzehnte
zuvor Konrads oberdeutscher Dichterkollege Rudolf von Ems in zweien seiner
Romane (nämlich im Guten Gerhard und im Willehalm von Orlens) getan; für Rudolfs
Werke aber hat deswegen wohlweislich noch niemand an Auftraggeber aus Köln,
vom Niederrhein oder aus Brabant gedacht.
Aus alledem ergibt sich m.E. zwingend, daß die Literaturgeschichte von der
Annahme, Konrad von Würzburg habe eines oder mehrere Werke am Niederrhein
gedichtet, Abschied nehmen muß. Um 1260-80 erscheint die Beauftragung eines
oberdeutschen Dichters durch einen niederheinischen Fürsten angesichts der ganz
anderen literatursprachlichen Traditionen des Rhein-Maas-Raumes kaum vor-
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Vgl. Th. Ruf, Die Grafen von Rieneck. Genealogie und Territorienbildung. Würzburg 1984
(Mainfränkische Studien, 32), Bd. II, S. 186-188, sowie Ritscher (Anm. 12).
Vgl. Thomas (wie Anm. 12) und Ritscher (wie Anm. 12).
Das gilt auch für den neuesten Versuch von K.J. Schmitz (Zu Ort und Zeit der Entstehung
des ‘Engelhard’ Konrads von Würzburg. in: Jb. d. Oswald-v.-Wolkenstein-Ges. 5 [1988/89],
S. 309-318), den ‘Engelhard’ als Auftragswerk für Brabant anzusehen.
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stellbar.17 Der Blick der literarisch Interessierten dieses Raumes richtete sich damals
(und noch lange danach) nicht in den fernen oberdeutschen Süden, sondern in die
niederfränkisch-niederländische Nachbarschaft. Dies gilt jedenfalls für den Bereich
der Erzähldichtung; im Bereich der Lyrik etwa liegen die Dinge anders und
verwickelter, wie später noch zu zeigen sein wird.
Bevor ich den Bereich der epischen Dichtung endgültig verlasse, sei abschließend
noch ein Blick ins 14./15. Jahrhundert geworfen. Während dieses Zeitraumes am
Niederrhein entstandene epische Texte sind nicht nachweisbar. Wohl aber gibt es
aufschlußreiche Zeugnisse für hier rezipierte epische Dichtungen anderwärtiger, und
zwar in allen Fällen niederländischer Herkunft. So ließ sich der auf Schloß Wissen
(20 km südlich von Kleve) ansässige Edelherr Wissel IV. van de Loe in der 2. Hälfte
des 15. Jahrhundert den Trojaroman Jacobs van Maerlant abschreiben.18 Ich halte es
für denkbar, daß Wissels Interesse an diesem Text etwas mit dem 1457 erfolgten
Erwerb Xantens durch Kleve zu tun hat. Eine damals vom Klever Herzog Johann I.
geprägte Schaumünze, die die Aufschrift IOHANNES TROIANORVM REX und MONETA
NOVA TROIE MINORIS trägt, beweist, daß der Klever Herzog die Trojatraditionen
Xantens propagandistisch für sich ausgenutzt hat. Das Wissener
Trojanerkrieg-Manuskript ist leider der einige Fall, in dem wir den niederrheinischen
Ursprungsbesitzer einer epischen Handschrift des 14./15. mit Sicherheit angeben
können; in anderen Fällen sind nur Mutmaßungen möglich. So fand man etwa um
1864 im Schwanenturm des Klever Schlosses ein zum Aktenumschlag umgearbeitetes
Pergamentdoppelblatt des niederländischen Versromans Floovent;19 daß die
Handschrift sich schon vor ihrer Makulierung in Kleve befand und dort gelesen
wurde, ist gut möglich, aber keinesfalls sicher. Ähnlich unklar ist die Vorgeschichte
der im Xantener Stiftsarchiv als Umschlagmaterial zutage gekommenen Bruchstücke
des Romans von Heinric ende Margriet van Limborch, einem Werk der brabantischen
Hofliteratur aus der Zeit um 1300.20 Eine im 16./17. Jahrhundert in der herzoglichen
Bibliothek zu Düsseldorf befindliche und später über Mannheim nach München
gelangte Handschrift von Jacob van Maerlants Alexanders geesten21 oder eine bis
1993 in der Bibliothek von Schloß Dyck bei Grevenbroich aufbewahrte Handschrift
des Tierepos Van den vos Reinaerde (samt Maerlants naturkundlicher Lehrdichtung
Naturen bloeme)22 dürften sich demgegenüber schon im Spätmittelalter am Niederrhein
befunden haben.
Nicht am Niederrhein nachweisbar ist demgegenüber ein Text, von dem vor
17
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Selbst im südlich angrenzenden ripuarischen Rheinland ist der früheste derartige Fall erst
zu Beginn des 15. Jahrhundert nachweisbar in Gestalt des am Hof des Kölner Erzbischofs
tätigen Hans von Bühel.
Vgl. dazu J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse
bibliotheken. Catalogus Brussel 1970, S. 36f. Die bis vor einigen Jahren auf Schloß Wissen
aufbewahrte Handschrift befindet sich jetzt als Ms. IV 927 in der Königlichen Bibliothek
Albert 1 zu Brüssel.
Abgedruckt bei G. Kalff, Middelnederlandsche epische fragmenten. Met aanteekeningen.
Groningen 1885-86, S. 180-203.
Die die Signatur H 41 des Stiftsarchivs Xanten tragenden Fragmente sind bisher
unveröffentlicht.
Vgl. Deschamps (wie Anm. 18), S. 31-33.
Vgl. ebd., S. 78-81. Die Handschrift befindet sich seit 1993 als Ms. N.R. 381 in der
Universitäts- und Landesbibliothek Münster.
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allem Xantener Lokalforscher seit dem 19. Jh. immer wieder gemeint haben, daß er
dort vorhanden gewesen sein müßte: das Nibelungenlied.23 Dieses um 1200 wohl in
Passau entstandene bairische Heldenepos ist nach Norden hin in geschlossener Front
nur bis in den Mainzer Raum gewandert; doch gibt es Fragmente einer noch im 13.
Jh. entstandenen brabantischen Abschrift (oder besser Umarbeitung),24 so daß es
durchaus möglich erscheint, daß man sich auch in Xanten Kenntnis des Textes hätte
verschaffen können. Ein positiver Beweis in Gestalt einer erhaltenen Handschrift
fehlt jedoch.
Damit verlasse ich endgültig den Bereich der Epik und wende mich Texten anderer,
jedoch gleichfalls zur höfischen Literatur zu rechnender Gattungsbereiche zu. Ein
glücklicher Zufall hat uns eine um 1260-70 entstandene Sammelhandschrift bewahrt,
in der zwei Werke höfisch geprägter lehrhafter Literatur überliefert sind; aufgrund
ihrer Sprachform können wir mit Zuversicht sagen, daß sie im Gelderner Raum
niedergeschrieben worden sind. Es handelt sich dabei nicht um Versdichtungen,
sondern um Prosatexte, und zwar um Übersetzungen eines lateinischen und eines
französischen Prosawerkes. Die Übersetzung des lateinischen Textes, der den Titel
Moralium dogma philosophorum trägt und dem französischen Hofkleriker Wilhelm
von Conches zugeschrieben wird, bietet eine höfische Tugend- und Lasterlehre; der
übersetzte französische Text, das sog. Bestiare d'amour des Richard de Fournival,
enthält Regeln für die höfische Liebe in der Form der Tierallegorese.25 Da die Sprache
der Texte eindeutig in den Gelderner Raum weist und der Inhalt spezifisch höfisches
Gedankengut vermittelt, spricht viel für die Annahme, daß die Übersetzungen für
den Gelderner Grafenhof angefertigt worden sind. Beziehungen der Gelderner Grafen
zum französischsprachigen Raum, woher die Textvorlagen der niederfränkischen
Übersetzungen stammten, bestanden seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert, als Graf
Gerhard III. sich mit der Gräfin Ida von Boulogne vermählt hatte.26
Die geldrische Bestiare d'amour-Übersetzung von 1260/70 ist eine eindeutige
literarische Manifestation jener höfischen Liebeskultur, deren bekannteste literarische
Erscheinungsweise auf anderem gattungsmäßigem Felde der Minnesang war. Suchen
wir nach Spuren des Minnesangs im maasländisch-niederrheinischen Raum, so
werden wir für die Frühzeit, also das 12. und 13. Jahrhundert, nur in der west-
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Zu den mysteriösen Nachrichten über eine angeblich im 19. Jh. in Xanten vorhandene
Handschrift des Nibelungenliedes vgl. H. Tervooren, Spuren der Nibelungen am Niederrhein,
Duisburg 1992 (Xantener Vorträge zur Geschichte des Niederrheins, Heft 3).
Vgl. dazu P.B. Salmon, The Nibelungenlied in Medieval Dutch, in: Medieval German Studies
presented to Frederick Norman, London 1965, S. 124-137; T. Voorwinden, Die
niederländischen Nibelungen-Fragmente (Hs. T), in: Amsterdamer Beiträge zur älteren
Germanistik 17 (1982) S. 177-188; neueste Ausgabe des Textes: Gysseling (wie Anm. 7),
S. 375-379.
Neueste Textausgabe: Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300), uitg.
door M. Gysseling. Reeks II: Literaire handschriften, Deel 6: Sinte Lutgart, Sinte Kerstine,
Nederrijns Moraalboek, Leiden 1987, S. 355-381 (Moralium dogma) bzw. S. 403-422
(Bestiaire). Zu den beiden genannten Texten kommt als drittes in der Handschrift enthaltenes
Werk noch eine umfangreiche Spruchsammlung (Ausgabe: ebd. S. 382-402), deren Quelle
noch nicht ermittelt ist.
Vgl. dazu H. Tervooren, Literaturwege: Ida von Boulogne, Gräfin in Geldern, Herzogin von
Zähringen, in: Zs. f. dt. Philologie 110 (1991) S. 113-120.
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lichen, d.h. maasländischen Hälfte fündig. Von Heinrich von Veldeke ist uns außer
seinen epischen Werken auch ein lyrisches Oeuvre von 37 Minneliedern überkommen,
leider jedoch nicht in originaler maasländisch-südostniederfränkischer Sprachgestalt,
sondern nur in mhd. Umschrift mit geringen nördlichen Spuren. Wenn wir wissen
wollen, wie maasländischer Minnesang in autochthoner Sprachgestalt ausgesehen
hat, sehen wir uns auf die Reste einer jetzt in Lund in Schweden aufbewahrten
Handschrift verwiesen, in der sechzehn Lieder eines maasländischen Anonymus aus
dem 13. Jahrhundert erhalten geblieben sind.27
Aus der Zeit kurz vor 1400 bis etwa 1430 sind uns sodann zwei umfangreiche
Sammelhandschriften überkommen, in denen ein größerer Bestand von Minnelyrik
mit minnethematischen Texten anderer Art, sog. Minnereden, vergesellschaftet ist.
Bei letzteren handelt es sich um Versdichtungen mittleren Umfangs, in denen
lehrhafte, oft in allegorische Form gekleidete Aussagen über das Wesen der höfischen
Liebe und über das Verhalten eines wahrhaft Liebenden gemacht werden. Die beiden
Handschriften, von denen die ältere, vielleicht noch vor 1400 entstandene in der
Königlichen Bibliothek im Haag28 und die jüngere, um 1410/20 entstandene in der
Staatsbibliothek in Berlin29 aufbewahrt wird, enthalten zwar - wie üblich - keinen
Provenienzvermerk, durch den sie eindeutig als ehemaliger Bibliotheksbesitz einer
niederrheinischen Adelsfamilie ausgewiesen würden; nichtsdestoweniger läßt es ihre
Sprachform als sehr wahrscheinlich erscheinen, daß sie im
maasländisch-niederrheinischen Raum entstanden sind. Die Sprachform der beiden
Handschriften repräsentiert nämlich eine literarische Misch- oder Zwittersprache,
die aus teils hochdeutschen, teils niederfränkisch-niederländischen Elementen bunt
zusammengesetzt ist, und die weder einer organisch gewachsenen Mundart noch
einem homogenen Schriftdialekt entspricht. Es handelt sich vielmehr um eine
hochartifizielle literarische Kunstsprache, in der ganz bewußt sprachliche Elemente
des niederfränkisch-niederländischen Nordwestens mit solchen aus dem
hochdeutschen Süden gemischt werden. Wie die Reimgrammatik der in den beiden
Handschriften vereinigten Texte zeigt, ist deren Herkunft höchst unterschiedlich;
manche stammen von oberdeutschen, andere von mittelrheinisch-mittelfränkischen
Dichtern, wieder andere von niederfränkisch-niederländischen Autoren. Die
unterschiedliche Herkunft und die Fülle der in den beiden Handschriften vereinigten
minnelyrischen und minnedidaktischen Texte nötigt zu der Annahme, daß sie an
einem höfischen Zentrum zusammengestellt worden sind, wo vielerlei literarische
Einflüsse zusammenströmten. Infrage kommen hierfür am Niederrhein eigentlich
nur die Grafenhöfe von Kleve oder Geldern. Beweisbar ist dies angesichts der
Quellenlage allerdings nicht. Doch verdient in diesem Zusammenhang Beachtung,
daß es zumindest ein unmittelbares Quellenzeugnis dafür gibt, daß weibliche
Angehörige der geldrischen und klevischen Grafenfamilie sich in der 2. Hälfte des
14. Jahrhunderts tatsächlich für lyrische Dichtung interessiert haben.
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Vgl. E. Rooth, Ein neuentdeckter niederländischer Minnesänger aus dem 13. Jahrhundert,
Lund 1928.
Ausgabe: Die Haager Liederhandschrift, hrsg. v.E.F. Kossmann, Haag 1940.
Ausgabe: M. Lang, Zwischen Minnesang und Volkslied. Die Lieder der Berliner Hs. germ.
fol. 922. Berlin 1941.
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Zu Beginn des Jahres 1367 schickte Margarete von Kleve-Mark, verehelichte Gräfin
von Nassau-Dillenburg, ihrer Großtante Mechthild von Geldern, der Gemahlin des
Klever Grafen Johann, einen Brief mit guten Wünschen zum neuen Jahre, in dem es
unter anderem heißt: Oych sende ich dir dry leydergin, de hayn ich nuwe gemacht,
de saltu in din buegelgin schryuen.30 Das besagt doch wohl nichts anderes, als daß
Margarete ihrer Großtante zu Neujahr drei Liedstrophen (leydergin), die sie zu diesem
Anlaß selbst verfaßt (nuwe gemacht) hat, mit der Bitte zuschickte, die Empfängerin
möge diese Strophen in ein ihr gehöriges Liederbuch (buegelgin) eintragen. Leider
hat sich nur der Brieftext, nicht auch der Text der darin erwähnten Liedstrophen,
erhalten. Aber auch so handelt es sich hier um ein literarhistorisch höchst
aufschlußreiches Zeugnis: Wir erfahren nicht nur, daß ein auswärtiges Mitglied der
gräflichen Familie von Kleve-Mark Gelegenheitslyrik aus Anlaß des Neujahrstages
verfaßt und an die regierende Gräfin nach Kleve geschickt hat, sondern auch, daß
die Klever Empfängerin der Liedstrophen ein persönliches Liederbuch besaß, das
u.a. für die Eintragung solcher lyrischer Neujahrsgrüße bestimmt war.
Die Lyriksammlung der Gräfin Mechthild von 1367 war, wie aus der
Diminutivbildung buegelgin zu schließen ist, wohl nur ein schmales und
kleinformatiges Heft und insofern eine wesentlich schlichtere Textsammlung als die
zuvor erwähnten stattlichen Lieder- und Minnereden-Codices im Haag und in Berlin.
Man könnte sich aber vorstellen, daß mehrere solcher kleinen privaten
Textsammlungen wie das buegelgin der Gräfin Mechtild als Textvorlagen für die
Zusammenstellung der großen Sammelhandschriften gedient haben.31
Den Minnereden verwandt und in den Handschriften mit ihnen oft vergesellschaftet
sind die sog. Ehrenreden, d.h. Dichtungen zum Preise bestimmter fürstlicher
Persönlichkeiten. Derartige poetische Ehrenreden wurden oft von Herolden verfaßt.
Am Gelderner Hof war in den Jahren 1380-1402 ein solcher dichterisch begabter
Herold mit Namen Claes Heynenzoon tätig, dem wir zwölf Ehrenreden auf Fürsten
des Niederrhein-Niedermaas-Raums und seiner niederländischen Nachbarschaft
verdanken.32 Sprachlich weisen sie den gleichen niederländischhochdeutschen
Zwittercharakter auf wie die Minnereden und Minnelieder der zuvor erwähnten
Sammelhandschriften.
Bevor wir den Bereich der höfischen Literatur endgültig verlassen, um uns im
weiteren der geistlichen Literatur zuzuwenden, ist noch kurz über eine Textgattung
zu sprechen, die am Niederrhein erst gegen Ende des Mittelalters in Erscheinung
tritt: die historiographische Literatur in Gestalt der dynastisch-territorialen Chronistik.
Aus benachbarten Gegenden, etwa aus Brabant oder Köln, sind uns entsprechende
Texte schon seit der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert überlie-
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Zit. nach dem Abdruck bei G. Steinhausen, Deutsche Privatbriefe des Mittelalters, Bd. I,
Berlin 1899, S. 5 (Nr. 3); vgl. A. Holtorf, Neujahrswünsche im Liebesliede des ausgehenden
Mittelalters, Göppingen 1973, S. 146 (Beleg Nr. 64).
Vgl. die interessante Hypothese von Greet Jungman, Het Haagse Liederenhandschrift - een
Gelders poëzie-album? Millenium 4 (1990) 107-120.
Vgl. W. van Anrooij, Spiegel van ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes. Amsterdam
1990.
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fert; dort allerdings noch in der älteren Form der Reimchronik, während man am
Niederrhein, als die volkssprachige Chronistik hier in den Jahren 1471-1488 in Gestalt
der Klever Chronik Gerards van der Schuren in Erscheinung trat, zur moderneren
Form der Prosachronik griff. Inhaltlich fußt Gerards Chronik auf einer um 1452
verfaßten lateinischen Chronik, deren Verfasser wahrscheinlich der Klever Stiftsprobst
Henrick Nyenhues war; die Wahl der Volkssprache und der Prosaform in Gerards
Werk war durch den ausdrücklichen Wunsch des Herzogs Johann I., die Geschichte
seines Hauses und Landes in dutschen prosen lesen zu können, motiviert.33 Außer
als Verfasser der Klever Chronik ist Gerard van der Schuren, der am Klever Hof ab
1440 als Notar, ab 1450 als Sekretär des Herzogs amtierte, auch als Autor eines
großen deutsch-lateinischen Wörterbuchs, Teuthonista oder der Duytschlender
betitelt, hervorgetreten. Letzteres Werk ist eine unschätzbare Quelle für die
Erforschung des spätmittelalterlichen Wortschatzes des Niederrheins und seiner
Nachbargebiete, worüber ich hier aber nicht näher zu sprechen brauche, da darüber
vor einiger Zeit im Rahmen der Xantener Vorträge von meinem jungen Leipziger
Kollegen Heinz Eickmans gehandelt worden ist.34
Nach diesem Überblick über die Verbreitung der weltlichen Literatur am
Niederrhein soll im verbleibenden letzten Drittel dieses Vortrags nunmehr das hier
entstandene und gelesene geistliche Schrifttum zur Sprache kommen. Im Gegensatz
zu den Verhältnissen in den meisten anderen deutschen Landschaften sind uns am
Niederrhein volkssprachige Texte geistlichen Inhalts erst aus beträchtlich späterer
Zeit erhalten als solche weltlichen Inhalts. Inwieweit mit Überlieferungsverlusten
früher geistlicher Texte zu rechnen ist, entzieht sich jeder Beurteilung. Das früheste
uns aus dem Niederrheingebiet erhalten gebliebene Werk religiöser Dichtung in der
Volkssprache stammt jedenfalls erst von 1390-1400; es ist ein 615 Strophen
umfassender Gedichtzyklus zum Preis der Jungfrau Maria, als deren Dichter sich ein
gewisser broeter Hanz nennt, der sich selbst als niderlender bezeichnet, über dessen
Herkunft und Identität sich jedoch nichts Genaueres hat ermitteln lassen.35 Aufgrund
gewisser Textanspielungen nimmt man an, daß Bruder Hans, bevor er in
fortgeschrittenem Alter in einen geistlichen Orden eintrat, verheiratet und als
Fernkaufmann tätig war. Wo er aber gelebt und wo er als Dichter gewirkt hat, ist
den Textaussagen nicht zu entnehmen. Somit bleibt als einzige zuverlässige Grundlage
für Rückschlüsse auf seine Heimat und seinen Wirkungsraum nur seine
Selbstbenennung niderlender sowie die Sprachform seiner Dichtung. Bei dieser
Sprachform nun handelt es sich nicht etwa um einen sprachgeographisch am
Niederrhein klar zu verortenden Schriftdialekt, sondern um eine
33
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Vgl. K. Flink, Der klevische Hof und seine Chronisten. Verwaltungsschriftgut als Quelle
und Mittel der territorialen Geschichtsschreibung. Kleve 1994. - Im benachbarten Herzogtum
Geldern tritt die volkssprachige territorale Chronistik erst im 16. Jh., in Gestalt der
Übersetzung des Compendium chronicarum Gelriae des Nimwegener Priesters Willem van
Berchem, auf.
Vgl. H. Eickmans, Die spätmittelalterliche Sprache des Niederrheins im Wörterbuch
(Teuthonista) und in der Chronik (Cleefsche Cronike) des Xanteners Gerard van der Schueren,
Duisburg 1994 (Xantener Vorträge zur Geschichte des Niederrheins, Heft 14).
Neueste Stellungnahme zum Problem: Luc de Grauwe, Zu Wortschatz, Wortbildung und
Phraseologie in Bruder Hansens Marienliedern, in: Zs. f. dt. Philologie 108 (1989), Sonderheft
S. 193-215.
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hochartifizielle literarische Kunstsprache von einem ähnlichen nord-südlichen
Zwittercharakter, wie er auch in den zuvor erwähnten Haager und Berliner Lyrikund
Minnereden-Handschriften sowie in den Ehrenreden des Gelderner Herolds
anzutreffen ist. Ich möchte infolgedessen vermuten, daß der Niederrheiner broeter
Hanz sich bei der Abfassung seiner Marienpreisgedichte bewußt jener
literatursprachlichen Tradition angeschlossen hat, die sich im 14. Jahrhundert an
niederrheinischen Fürstenhöfen zunächst nur für verschiedene Formen
höfisch-weltlicher Dichtungen (Minnesang, Minnereden, Ehrenreden) herausgebildet
hatte. Durch Übernahme dieses milieuspezifischen Kunstidioms in die Marienlyrik
wollte er dieser ein ihm angemessen erscheinendes vornehm-höfisches Sprachkleid
verleihen. Zur Wahl dieses hochartifiziellen Idioms paßt dann auch, daß der Dichter
sich nicht damit begnügt hat, deutschsprachige Verse zu verfassen, sondern im
Wechsel damit auch lateinische, französische und englische Verse eingestreut hat.
Ein Publikum, das ein solches sprachlich gemischtes Dichtwerk zu verstehen und
zu schätzen in der Lage war, war gewiß nur an einem größeren fürstlichen Hofe zu
finden. Zieht man nun in Betracht, daß die älteste der vollständig erhaltenen
Handschriften des Werks sich durch Wappeneintragungen als ehemaliger Besitz der
seit 1369 mit dem Klever Grafen Adolf III. von der Mark verehelichten Margarete
von Jülich-Berg († 1425) zu erkennen gibt, dann könnte man sich gut vorstellen, daß
Bruder Hans sein Werk im Auftrage der Klever Gräfin verfaßt oder es ihr zumindest
gewidmet hat.
Bruder Hansens Marienlieder nehmen innerhalb der geistlichen Literatur am
Niederrhein insofern eine Sonderrolle ein, als sie das einzige Beispiel eines in
höfischen Dichtungstraditionen stehenden und für ein höfisches Publikum
geschriebenen geistlichen Werkes darstellen. So gut wie alles, was uns am Niederrhein
sonst noch an geistlichem Schrifttum in der Volkssprache entgegentritt, war
demgegenüber Literatur von Klosterleuten für Klosterleute, und zwar vorwiegend
für Nonnen. Infolge der Aufhebung der Klöster in der napoleonischen Zeit sind die
Bibliotheksbestände der niederrheinischen Klöster zerstreut und zu einem großen
Teil sogar vernichtet worden, so daß es uns heute kaum noch möglich ist, ein klares
Bild von ihrem ehemaligen literarischen Reichtum zu gewinnen. Aus den erhalten
gebliebenen zerstreuten Resten erkennen wir immerhin soviel, daß das in den
niederrheinischen Klöstern vorhandene geistliche Schrifttum im 15. Jahrhundert
(über die frühere Zeit läßt sich mangels Quellen gar nichts sagen) eine stark durch
die Devotio Moderna bestimmte Prägung aufwies. Bei der Devotio Moderna handelt
es sich um eine geistliche Erneuerungsbewegung, die in der 2. Hälfte des 14.
Jahrhunderts vom ostniederländischen IJsselgebiet ausgegangen war und bald den
gesamten Raum der Niederlande und des nördlichen Deutschlands erfaßt hatte. Die
verbreitetste und wirkungsstärkste Schrift der Devotio Moderna war die unter den
Titel De imitatione Christi bekanntgewordene Anleitung zur christozentrischen
Frömmigkeit des Thomas Hemerken von Kempen, eines Niederrheiners also, der
jedoch sein ganzes monastisches Leben im Kloster Agnietenberg im
ostniederländischen Zwolle zubrachte und dort 1471 gestorben ist. Die Forschung
war sich bis vor einigen Jahrzehnten darüber im Unklaren, ob es sich
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bei De imitatione Christi um ein ursprünglich lateinisch verfaßtes oder um ein aus
der Volkssprache ins Latein übersetztes Werk handelt; inzwischen wissen wir, daß
tatsächlich ersteres der Fall ist und daß die vielen Handschriften mit volkssprachigen
Versionen von De imitatio Christi sekundäre Übersetzungen enthalten.
Auch am Niederrhein ist De imitatione Christi im 15. Jahrhundert sowohl in
lateinischer Fassung als auch in volkssprachiger Übersetzung gelesen worden, so
z.B. im Augustinerinnenkloster Nazareth in Geldern. Dieses Kloster vermag, da von
seiner ehemaligen Bibliothek bedeutende Reste erhalten geblieben sind, den
literarischen Reichtum eines niederrheinischen Nonnenkonventes im 15. Jahrhundert
beispielhaft vor Augen zu führen.36 Den inhaltlich-thematischen Schwerpunkt der
noch vorhandenen Bibliothekbestände bilden Werke der mystisch-aszetischen
Erbauungsliteratur, die textgeschichtlich zum größeren Teil aus dem niederländischen
Raum stammen, zu einem nicht unbeträchtlichen Teil aber auch Umschriften
hochdeutscher Originale sind. An der Spitze der von den Gelderner Augustinerinnen
gelesenen Texte stehen die Werke des großen brabantischen Mystikers Jan van
Ruusbroec, die in nicht weniger als sieben Handschriften aus Nazareth vorliegen.
An Werken aus dem Bereich der Devotio Moderna waren - außer der bereits
erwähnten De imitatione Christi-Übersetzung - vorhanden Gerart Zerbolt van
Zutphens Schrift Van gheestelijken opclymmingen und der anonyme
Hohelied-Kommentar Bedudinghe op cantica canticorum; die
mittelrheinisch-kölnische Mystik des 13. Jahrhunderts war vertreten durch die
anonyme Rede von den XV Graden und die sog. Kölner Klosterpredigten, die
niederdeutsche Erbauungsliteratur des 14. Jahrhunderts durch den Seelentrost, die
süddeutsche mystisch-aszetische Literatur des 13.-14. Jahrhunderts durch Texte
Meister Eckharts, Heinrich Seuses, Johannes Taulers, Davids von Augsburg,
Marquarts von Lindau und Mechthilds von Hackeborn sowie durch den Zyklus der
sog. St. Georgener Predigten. Dazu kommen Übersetzungen von Schriften des hl.
Augustinus, Legendensammlungen, Visionsliteratur und anderes. Alle Texte, gleich
welcher textgeschichtlichen Herkunft, erscheinen in der Bibliothek des Klosters
Nazareth in einheitlicher Sprachform, nämlich in der lokalen südostniederfränkischen
Schreibsprache Gelderns. Soweit aus den erhaltenen Beständen der Bibliothek
ersichtlich ist, hat es im Kloster Nazareth aber keine selbständige literarische
Textproduktion gegeben; die Schwestern haben sich allem Anschein nach damit
begnügt, von auswärtigen Ordensniederlassungen bezogene Textvorlagen
abzuschreiben und sie dabei der heimischen Geldernschen Schreibsprache anzupassen.
Die verhältnismäßig gut erhaltenen Bibliotheksbestände des Klosters Nazareth in
Geldern stellen einen einmaligen Glücksfall dar; aus den anderen niederrheinischen
Klöstern haben sich viel weniger Handschriften mit für unser Thema einschlägigen
Texten erhalten. Aus dem unweit Xantens gelegenen Birgittenkloster Marienbaum
z.B. sind heute nur noch neun Manuskripte nachweisbar; davon
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Vgl. die Übersicht über die heute noch nachweisbaren Handschriften dieses Klosters bei
Monika Costard, Predigthandschriften der Schwestern vom Gemeinsamen Leben.
Spätmittelalterliche Predigtüberlieferung in der Bibliothek des Klosters Nazareth in Geldern,
in: Die deutsche Predigt im Mittelalter. Hrsg. v.V. Mertens und H.-J. Schiewer, Tübingen
1992, S. 204ff.
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enthalten sieben Codices lateinische Texte und nur zwei volkssprachige. Die eine
dieser beiden letzteren, eine Übersetzung der Birgittenordensregel enthaltend, liegt
heute in der Stiftbibliothek Xanten; die andere, die im 19. Jh. auf unbekannten Wegen
in die flämische Trappistenabtei Westmalle gelangt ist, überliefert einen
Hohelied-Kommentar, dessen Archetypus bemerkenswerterweise aus dem ostfälischen
Raum stammt und damit eine für den Niederrhein ungewöhnliche
Textwanderungsrichtung illustriert.37
Zwei weitere Beispiele dafür, daß die in niederrheinischen Klosterbibliotheken
vorhanden gewesenen volkssprachigen Texte zwar überwiegend, aber keinesfalls
ausschießlich in nördlichen (d.h. niederländisch-niederdeutschen) Zusammenhängen
standen, wird durch zwei Handschriftenbruchstücke aus Gaesdonk und Wissel
verdeutlicht. Im Augustinerkloster Gaesdonk entdeckte mein Duisburger Kollege
Helmut Tervooren vor einigen Jahren den Rest einer Handschrift mit geistlicher
Lyrik aus dem 15. Jahrhundert; es stellte sich heraus, daß es sich bei dem Text um
die sog. Große Tagweise Peters von Arberg handelt, ein Lied auf die Passion Christi,
das sich von Oberdeutschland aus abschriftlich über den ganzen deutschen Sprachraum
verbreitet hatte. Das Gaesdonker Fragment stellt dabei den nordwestlichsten der
erhaltenen Textzeugen dar.38
In Archivalien aus dem klevischen Kollegiatsstift Wissel entdeckte Beate Sternberg,
eine ehemalige Duisburger Studentin, vor kurzem Bruchstücke einer
Totentanz-Dichtung in niederrheinischer Schreibsprache, die sich bei näherer
Untersuchung als Bearbeitung eines am Mittelrhein entstandenen Originals erwies.
Ich erwähne diese beiden Funde aus jüngerer Zeit hier nicht nur deshalb, weil sie
interessante, rheinabwärts erfolgte Textwanderungen auf dem Gebiet der
spätmittelalterlichen geistlichen Literatur repräsentieren, sondern auch aus dem
Grunde, um darauf hinzuweisen, daß sorgfältige Beachtung äußerlich unscheinbarer
Handschriftenreste, die gerade auch in kleineren Bibliotheken und Archiven immer
wieder einmal ans Tageslicht kommen, zu aufschlußreichen Erweiterungen unseres
Wissens über die Verbreitung der mittelalterlichen Literatur führen kann.
Aus dem bisher Gesagten wird deutlich geworden sein, daß die am Niederrhein
gelesene geistliche Literatur des Mittelalters fast ausschließlich aus hier hergestellten
Abschriften von Texten nördlicher oder südlicher Herkunft bestand. Von
niederrheinischen Verfassern stammende geistliche Texte sind demgegenüber nur
ganz selten anzutreffen. Immerhin gibt es wenigstens ein bedeutendes Werk des
mittelalterlichen deutschen geistlichen Prosaschrifttums, das einem niederrheinischen
Verfasser zu verdanken ist und das von hier aus seinen Wanderweg in andere deutsche
Landschaften angetreten hat. Es handelt sich um den etwa 1440 entstandenen Bericht
des niederrheinischen Bauernsohns Arnt Buschmann aus Meiderich über ihm zuteil
gewordene Erscheinungen des Geistes seines Urgroßvaters,
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Vgl. B. Spaapen, Een verklaring van het Hooglied uit het oude Gelder, in: Ons Geestelijk
Erf 19 (1945) S. 83-172.
Vgl. den Abdruck in: Lieder der Devotio Moderna aus Klöstern im Gelderland, Von Studenten
der Universität Duisburg, in: Geldrischer Heimatkalender, hrsg. v. Historischen Verein
Geldern und Umgebung, Geldern 1987, S. 125-132.
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der ihn um Erlösung aus den Qualen des Fegefeuers bat.39 Der Text gibt sich als
Bericht des Meidericher Bauernsohns selbst aus, der, nach dem seine ganze Existenz
erschütternden Erlebnis der Geistervision, in einem Kloster lesen und schreiben
gelernt und den Bericht unter Anleitung eines Theologen verfaßt hatte. Der Glaube,
daß im Fegefeuer schmachtende Seelen von Verstorbenen sich Lebenden offenbaren
könnten, um diese dazu zu veranlassen, durch die Stiftung von Seelenmessen, durch
Zuwendung von Ablässen und durch Almosengeben dazu beizutragen, daß die Zeit
der Läuterung im Fegefeuer abgekürzt werde, war im Spätmittelalter weit verbreitet.
In keinem anderen Text hat dieser Glaube eine so lebensechte literarische Gestaltung
gefunden wie in dem Bericht des Meidericher Bauernsohns. Man gewinnt entschieden
den Eindruck, daß die berichteten Ereignisse nicht einfach literarische Erfindung
sind, sondern daß ihnen tatsächliche parapsychologische Erlebnisse zugrundeliegen.
Insofern repräsentiert der Text, ungeachtet seiner Bearbeitung durch einen geistlichen
Redaktor, ein Stück der so selten auf uns gekommenen spätmittelalterlichen
Volksliteratur (im Sinne von aus dem Volk hervorgegangener Literatur). Denn der
Text ist zwar als Warnung vor den Qualen der Hölle und des Fegefeuers und als
Mahnung zu Almosengeben, Seelenmessen und Ablaßzuwendungen gedacht; er ragt
aber aus der Masse des geistlichen Schrifttums ähnlicher Zielsetzung dadurch so
wohltuend heraus, daß seine Botschaft anhand der menschlich packenden Schicksale
eines sich durch sein Streben nach Besitz und Einfluß vier Generationen lang immer
wieder in Schuld verstrickenden Großbauerngeschlechtes exemplifiziert wird. Ihre
Glaubwürdigkeit gewinnt die Darstellung dabei vor allern durch den in zahlreichen
Einzelheiten hervortretenden Realismus, wobei die Aussagen über den aus kirchlichen
und abergläubischen Elementen wunderlich gemischten Geisterglauben des einfachen
Volkes jener Zeit für die kulturgeschichtliche Forschung von besonderem Zeugniswert
sind. Der bei aller sprachlich-stilistischen Schlichtheit doch packend geschriebene
Text hat sich von seinem niederrheinischen Entstehungsgebiet aus schnell in alle
Himmelsrichtungen verbreitet: nach Nordwesten bis ins holländische Delft, nach
Nordosten bis ins brandenburgische Fürstenwalde, nach Südwesten bis ins elsässische
Straßburg und nach Südosten bis ins schlesische Heinrichau und ins bairische
Eichstätt. Der Visionsbericht des Meidericher Bauernsohns stellt damit den
wirkungsgeschichtlich erfolgreichsten Text eines mittelalterlichen volkssprachigen
Autors vom Niederrhein dar.

Samenvatting
Dit artikel, dat de tekst bevat van een op 11 juni 1995 te Xanten gehouden
‘Antrittsvorlesung’, biedt een overzicht van de volkstalige ‘dutschen’ (d.w.z.
‘Nederlands/Duitse’) literatuur, die tijdens de hoge en late middeleeuwen aan de
bene-

39
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32-67; K. Heeroma, Der Ackermann aus Meiderich, Niederdeutsches Jahrbuch 94 (1971) S.
99-114.
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denloop van de Nederrijn is ontstaan, resp. afgeschreven of gelezen. Eerst wordt
aandacht besteed aan de wereldlijke literatuur aan de hoven. Vervolgens komt de
geestelijke literatuur, die voornamelijk uit een kloosterlijk milieu stamt, aan de orde.
Adres van de auteur:
Gerhard-Mercator-Universität
Gesamthochschule Duisburg
D-47048 Duisburg
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Naar aanleiding van...
Middle Dutch Literature in sixteen essays
Peter King
Medieval Dutch literature in its European context. Edited by Erik Kooper.
Cambridge, University Press, 1994. Cambridge Studies in Medieval
Literature 21. (xvi-327 blz.) isbn 0-521-40222-0. Prijs: £40.
This is the twenty-first volume in the series of Cambridge Studies in Medieval
Literature. It contains sixteen essays by different contributors, preceded by an
introduction to their academic appointments and specialised fields (a useful inclusion,
too often lacking from composite works), and a preface and introduction by the
editor.
The object of these studies is, in Kooper's words ‘to offer new insights into Dutch
medieval literature to those who have no direct access to it, and to present these in
the context of the historical, social and cultural developments of the time in which
this literature took shape. [...] to give an impression of the range and quality of the
research of specialists in the field of Middle Dutch literature. [...] [and] to include
studies of the most representative genres, authors, works or research interests’ (p.
4). To what extent the anthology fulfils this promise can best be judged after
considering the texts.
Part 1 on the COURT AND CITY contains W. Prevenier, Court and city culture in
the Low Countries from 1100 to 1530. The paradox here seems to be that although
as early as 1300 the cities of the Low Countries (the most urbanised area of Europe,
alongside northern Italy) were reaching their economic peaks, the bourgeois élite
still clung to bygone chivalric romanticism. This was the more remarkable in view
of the fact that not far south, in Arras, bourgeois culture flourished early in the
thirteenth century in the Puy and the confréries.
There are, however, a number of factors that suggest that the burghers were not
indifferent to popular culture long before the emergence of street poets and Shrove
Tuesday plays in the fifteenth century, and the chapbooks (and farces?) in the
sixteenth. Prevenier's first point is that there is good reason to uphold the earlier
opinion that the thirteenth-century Reinaert was written for a bourgeois audience,
since they were the only ones not attacked in the tale. The fact that there are no early
records of burgher patronage can be accounted for by the fact that city records only
started towards the end of the thirteenth century, and any records there may have
been in Ghent and Bruges would have been destroyed in the fires at that time.
Then there is the question of the introduction of the vernacular, ‘undoubtedly an
epiphenomenon of a “democratization” process’ (p. 17), in charters from about 1210,
at the court of Flanders ca 1240, in Brabant under John 1 (1267-94) and Holland
(1266). Would, the author asks, burghers demanding official documents in their own
language rather than Latin, have been indifferent to the promotion of a vernacular
literature? ‘The princes’ and merchants' command of both a Germanic (Dutch) and
a Romance language (French) not only facilitated good commercial contacts but also
allowed them easy access to the other cultures' (p. 22). Finally we are reminded that
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the patricians in the thirteenth-century cities of the Low Countries marked themselves
as the urban élite by imitating the fashions and manners of the nobility. (And later
on they established their literary coteries in the Chambers of Rhetoric by aping the
court hierarchies of emperor, prince, dean, messenger and fool).
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Prevenier's case for an early bourgeois patronage appears to be supported by Frits
van Oostrom in Middle Dutch literature at court (with special reference to the court
of Holland-Bavaria). He compares the situation in Flanders in the twelfth and
thirteenth centuries with that in England, where, as in Flanders, the court and
aristocracy derived their language and culture from France, leaving the vernacular
for the commoners. However, the Brabantine court in the fourteenth century was
certainly not indifferent to vernacular literature. In Holland, moreover, Middle Dutch
literature was promoted as early as the thirteenth century when Jacob van Maerlant
(with his notorious dictum: ‘If it's French it's untrue’) wrote for the court of Florens
V. But Maerlant's sustained fulmination against chivalric romances may well indicate
that this French genre retained its readership alongside indigenous literature.
When in the fourteenth century Holland was ruled by the French-speaking House
of Hainault from Valenciennes, there was, understandably, no patronage for Dutch
court literature. But then the question rises, why was the vacuum not filled with
bourgeois vernacular literature?
All this changed when the House of Bavaria acquired Holland, and moved to The
Hague, bringing with them a broadening of the cultural horizon eastwards. So when
Dirc Potter, a court poet, referred to German epics, he presumably assumed that his
audience was acquainted with them. Two things are remarkable about the literary
activity round this court in the later fourteenth century: its diversity, adapting courtly
themes and modes from other European languages into an independent and original
style, and its ‘pervasive moralism’. ‘If’, Van Oostrom neatly observes, ‘it had not
been the fourteenth century we were characterizing here, the deep-rooted Dutch
Calvinist spirit would easily have been held responsible for this. As it is, one is almost
tempted to put forward the inverse hypothesis: that Calvinism was to take root so
easily here in later centuries because it befitted a country which of old had been prone
to moralize’ (p. 40).
Though Wim van Anrooij's contribution on Heralds, knights and travelling is of
more interest to social than literary history, it throws an interesting light on the often
lengthy journeys undertaken throughout Europe, leading in the fourteenth century
to the Ehrenreden, a specific genre of poems praising the virtues of the travelling
knight. The comparison of the treatment of these knights in France and England,
with those in the German Empire (and hence the Low Countries), has, of course, a
considerable bearing on the subsequent retention of a landed aristocracy in the former
countries. As the knightly ideal waned later in the fourteenth century, the heralds,
the itinerant poets in the German Empire, introduced new topoi (as in Chaucer) and
the genre was even parodied by Peter Suchenwirt.
Herman Pleij who has firmly established the place of literature in the social history
of the Netherlands, adds a valuable chapter to the debate on the burghers' contribution
to vernacular culture in The rise of urban literature in the Low Countries. It was, he
argues, the demand for literacy that accounts for the literary activity growing rapidly
in the fourteenth century in Brabant and Flanders, stimulated by the intellectual
middle class in municipal administration and the judiciary. The utilitarian approach
in this popular literature was scorned by a nineteenth-century tradition of aestheticism,
since a literature extolling middle-class virtues could not join the corpus of
belles-lettres.
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Just as their medieval forebears had borrowed and transformed courtly tales in
Middle Dutch versions, the later writers adapted these tales further to suit the
requirements of a reading public (of printed books) and a readership that was more
interested in the market place than the trysting place. Pleij illustrates this with the
example of Arnold van den Bossche's altarpiece of the martyrdom of SS. Crispin and
Crispinian, in which all the tools and materials used by the executioners come from
the shoemakers' trade. (As a personal aside, I would add that, unlike Pleij, I do not
find this tasteless, let alone blasphemous, but rather moving - not unlike the young
artists known to me, who painted the crucifixion during the last war showing British
soldiers and nurses at the foot of the cross).
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A point made by Pleij seems to contradict Van Oostrom's earlier comment that ‘what
is striking is the dearth of lightheartedness and the pervasive moralism in this
literature’ (p. 39). According to Pleij, ‘humour and entertainment were made expressly
functional in late medieval conceptions of literature’ (p. 66). There are still, it seems,
two kinds of ‘literature’. The essay goes on to discuss examples of the upward cultural
movement, adapting courtly themes to the ideal mores of the growing urban market.
Surprisingly, in view of the printing press, this ‘material, unlike that of courtly culture,
is hardly ever available in its original form’ (p. 70).
A particular kind of entertainment was provided initially by the charivari in their
carnivals and later, towards the establishment of the Chambers of Rhetoric, in the
absurdities of the world upside down. This kind of satire became extremely popular,
in The Guild of the Blue Boat, in the various versions of the Land of Cockaigne and
in the paintings of Hieronymus Bosch and Sebastian Brant. But whatever the sources
revived or satirised, the purpose was always the same, to develop ‘a highly original
and adequate set of virtues [...] compiled from the classical, biblical and medieval
traditions’ (p. 75).
The second set of essays considers THE WORLD OF CHIVALRY. The brisure du
couplet that replaced the strophic structure in High German poetry when this began
to be written down, is rare in the earliest Middle Dutch Charlemagne texts. In their
chapter on Middle Dutch Charlemagne romances and the oral tradition of the
‘chansons de geste’, Evert van den Berg and Bart Besamusca thus reinforce the
general view that these are of an early date since they were only orally transmitted.
However, the Roelantslied and Aiol demonstrably follow a written Old French source.
But there is also the evidence of Ogier van Denemarken, Madelgijs and Renout van
Montalbaen that they were versions from an oral performance of the French tales.
Returning, on the evidence of these texts, to the question of the transmission of the
Renout, the authors finally question whether this was in fact based on a written Old
French text, concluding that ‘there are strong indications that some of them [=the
Middle Dutch poets] did not draw on a manuscript source’ (p. 92). This may be true
of the very limited material available. But it does not allow for the possibility, if not
certainty, that there were other texts, extracts and versions of these texts that have
not survived.
Chapter five is The prologue to ‘Arturs doet’, the Middle Dutch translation of ‘la
Mort le Roi Artu’ in the ‘Lancelot Compilation’ by Bart Besamusca and Orlanda
S.H. Lie. The authors of this analysis quote Haug, who ‘interprets the prologue as a
poetological statement of the author’ and themselves view the prologue as inextricably
linked to the text' (p. 98-99). Of the three possible authors of the prologue - the
translator himself, the compiler (or the owner) of the codex, or the fourteenth-century
poet Lodewijc van Velthem - the translator himself is proposed as the author on the
grounds that the prologue is so closely linked with the text. That is to say: the rhyming
technique of the prologue and romance is the same and is very different from
Velthem's, and the language of the prologue is more western (i.e. Flemish) than the
compiler's or Velthem's.
In a short digression to indicate the popularity of the Lancelot tales in Flanders,
two other versions are mentioned, the existence of one of which is only known
through a German reference to a Lancelot ‘inn flemische geschrieben’. But can we
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be sure that the fifteenth-century German writer knew the difference between Flemish
and (say) Brabantine?
The discussion of the prologue, on the art of praying and prayer itself, shows the
poet confronted by the divine imperative to be truthful in what he wrote. Surrounded
by an aversion to the embellishments of the poetic form as evidenced in the prose
Lancelot, by the hagiography (Sinte Lutgart) as the ‘antidote’ to romantic fiction and
even, perhaps, by Maerlant's attacks themselves, the poet of the prologue, while
begging forgiveness for the sins he may have committed in writing, pleads that he
has added nothing to the original French text. So it must have been the compiler who
substituted Maerlant's version (from Geoffrey of Monmouth) of Arthur's war against
the Romans for the translator's version. With his reputation at stake in this hostile
environment, the poet defends himself by linking the secular subject matter of his
translation to the higher truth in his prologue on prayer.
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The ‘Roman van Walewein’ is discussed as an episodic Arthurian romance by J.D.
Janssens in chapter 7. Episodic here means those ‘non-historical Arthurian romances’
which present King Arthur ‘as a symbol of a specific attitude towards life’ (p. 113).
Reminiscent of the previous article, we find the prologue to Walewein praying that
God may help the poet, Penninc, find the right atmosphere to edify his public. A
description of the tale leads to the author's comment that ‘the basic structure of the
story is new in Arthurian literature: a three-part quest with the execution of each task
depending on the success of the former’ (p. 117).
The structure and originality of the themes can partly be attributed to a fairy tale
(550 in Aarne/Thompson), also to an Alexandrian romance and to Gerbert de
Montreuil's Continuation Perceval. Another of Penninc's sources is Lantsloot vander
Haghedochte (one of the three Flemish Lancelots mentioned in the previous chapter).
Penninc and Vostaert (who completed Penninc's work) therefore looked to two
different traditions (Gerbert from Chrétien de Troyes and Lancelot of the cave). But
there are important elements in the tale that cannot be attributed to either of these
sources, and these suggest that the Middle Dutch poets had direct contact with Celtic
literature. In fact Walewein ‘is the only continental story containing this theme’ (p.
122) - of the episode of Roges being changed by a spell into a fox. So Janssens
concludes that ‘if it is correct that the Celtic themes and the names and high
reputations of a number of knights of the Round Table were brought back to their
homeland by Flemish people in Anglo-Norman service, it may be assumed that the
Walewein and Iwein fashion was mainly located in Flemish courts’ (p. 124).
Part III is devoted to REYNARD THE FOX and it consists of a single essay: Words
and deeds in the Middle Dutch Reynaert stories by Paul Wackers. This adds to the
substantial literature on the two epics an entirely original discussion comparing the
two treatments of the theme solely on the basis of Reynard's deceit and its relationship
to the narrative.
In Van den vos Reynaerde ‘the author has tried to create an autonomous narrative
reality within his story. The behaviour of the animals is both causally coherent, and
comprehensible in psychological terms’ (p. 132-133). The dialogue is the primary
element in conveying the animals' motives and their reactions to one another.
The first example to illustrate this, compares Willem's Middle Dutch version with
the same episode, the conversation between Bruun and Reynaert at Reynaert's castle,
in the Roman de Renart. It convincingly shows that the former is more compact and
reveals more of Reynaert's intentional deceit.
The second example takes us on to the conversation between Reynaert and the
royal couple about the hidden treasure. Reynaert's verbal manipulation has to be
more skilful here, but in the process he exposes not just the king's (albeit suspicious)
gullability and the queen's greed, but also that the king is (over)ruled by his wife.
As a result of sustained deceit, words come to dominate reality, as in the confusion
caused by Reynaert's specious promise of loyalty, his transfer of a straw as a (bogus)
token of the transfer of the treasure (in exchange for the king's tender of a straw as
a legal proof of pardon), and the king's belief in the fictitious treasure while doubting
the existence of the factual place where it is reputedly hidden.
In Reynaerts historie, the extensive additions to the earlier version show a marked
increase in the use of monologue, and the narrative consistency disappears. As in
the Ysengrimus, information is given in the narrative to explain what has gone before.
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The often rambling monologues, Wackers shows, are somewhat incompetent
commentaries on Reynaert's deceit, so that ‘the untruth of the words in Reynaerts
historie can no longer be ascertained by reference to the narrative reality’ (p. 142).
The author of Reynaerts historie is not content to allow the concrete examples of
greed and lies in Van den vos Reynaerde to speak for themselves as relevant to real
life, ‘his concern is to show
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the influence of lies and the degree to which liars and lies determine the society we
live in’ (p. 144) as he explicitly states in his epilogue, attacking human courts for
their selfishness and untruthfulness.
In Part IV, THE LITERATURE OF LOVE, the first of two contributions is A.M.J. van
Buuren, Dirc Potter, a medieval Ovid. This is a discussion of Der minnen loep by
Potter, who was a contemporary of two English admirers of Ovid, Chaucer and
Gower. This treatise is, Van Buuren says, unique in the medieval literature of western
Europe because it is an ars amandi in the form of a collection of stories witnessing
to school influence. The four books of Potter's work deal with foolish love, good,
illicit and licit love respectively. Only the ‘good’ love is not taken from Ovid's
Heroides, and Potter dealt with licit love in two parts, devoting the first, ‘good’ love,
to the instruction of young, premarital love. Potter may borrow from Ovid, but he
also exploits the commentaries to create his own Christian morality - closer to Gower
than Chaucer. The differences between Ovid's and Potter's Phyllis and Demophon
are noted, with Potter's transfer of his tale to a medieval setting. The conclusion is
therefore reached that notwithstanding Potter's debt to Ovid and the classical
commentaries, his ars amandi shows a unique individuality.
Frank Willaert's ‘Hovedans’: fourteenth-century dancing songs in the Rhine and
Meuse area (chapter 10) discusses the mimic dances, called baleries by Joseph
Bédier. Jacques Bretel has left an account of the tournament at Chauvency in 1285,
with a description of some of the dance-acts then performed to comfort the wounded
knights. Willaert finds a stanza structure similar to the dance songs in ‘Een liedekijn
van den hoede’ in the Van Hulthem MS and in two of John 1 of Brabant's songs. His
other songs follow the thirteenth-century French virelai and ballade, and sometimes
a mixture of both. The forms may be French, but the language of these songs shows
High German influence. In fact ‘John of Brabant's poetry is an interesting witness
to the fact that, before 1300 there did exist, in the Rhine and Meuse area, a public
that was acquainted with Minnesang’ (p. 173). From Lotharingia the virelai-ballade
spread rapidly in the latter half of the fourteenth century into southern Germany and
the Low Countries. Jean Froissart's reference to ‘Hoves danses’ in a poem for the
Duke of Brabant, reveals a loanword (hofdans) from the Low Countries rather than
a dubious reference to the French verb used of horses pounding the ground. This,
again, supports the evidence of the popularity of this song and dance in the
Rhine-Meuse area. Froissart also mentions the enjoyment of this dance music in
1350 at the court of Edward III. ‘The success of these genres must probably be
connected with the excellent reputation Rhenish wind instrumentalists had acquired
throughout western Europe’ (p. 179).
There are three contributions to the next section on RELIGIOUS LITERATURE. The
first is Clara Strijbosch, The saint and the world: the Middle Dutch ‘Voyage of Saint
Brendan’. The widespread popularity of the Navigatio Sancti Brendani Abbatis is
attested by the numerous MSS and translations of the original. The Middle Frankish
Reis van Sint-Brandaan of about 1150 was doubtless inspired by the Navigatio, but
is otherwise independent of it, as this essay demonstrates. They may both be similar
in their focus on the supernatural in the journey undertaken as a pilgrimage, but there
the similarity ends. In the Navigatio the emphasis is on the journey of passage to the
Promised Land. From the start of the Reis it is the miracles of creation that Brendan
has been ordered by an angel to record on his pilgrimage. This accords with the
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upsurge of interest in the physical world in the twelfth century. But the author of the
Reis had to do a balancing act between the rationalists whose curiosity was branded
as heretical and the orthodox view of the world with all its phenomena as divinely
created. In the Reis, unlike the Navigatio, the author ‘has paid attention to aspects
of Creation which are not directly linked with higher things’ (p. 199). The detailed
description of man-made artifacts in the wondrous castle of the Walscheranden in
the Reis necessitates the author's exoneration that the land was God-given and so the
castle came under His control. Similarly there is evidence of some caution in the
poet's treatment of the Antipodes in the Reis, since belief in the Antipodians was
traditionally denounced as heresy. So although Brendan hears human sounds under
the sea, and though his anchor is caught underwater, he cuts
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the cable and moves on without having actually seen any of the underwater creatures.
As if to place the seal on his orthodoxy, the author of the Reis introduces the little
man on a leaf, who warns the reader against the perils of curiosity, leaving the reader
to believe ‘that seeing the world's miracles is not sinful, but pointless’ (p. 202). Dr
Strijbosch leaves us with a gracious acknowledgement of the poet's sly sense of
humour: ‘The little man exemplifies what man's conduct in God's Creation should
be like, but he has also provided the writer with an excuse to tell his story. The
warning against excessive curiositas as the conclusion of a series of episodes makes
it possible not to have to choose between denouncing the world and curiosity about
the world’ (p. 202-203).
The intricate debate about the meaning of Minne in Hadewijch's poetry is reopened
by J. Reynaert in Hadewijch: mystic poetry and courtly love. He starts by questioning
whether her adoption of courtly imagery necessarily means that she was herself of
noble birth. Mystical writing of the twelfth century already drew on courtly literature.
‘Bear in mind your nobility’ was, in fact, recorded in one of Bernard of Clairvaux's
homilies. It was also Bernard who propagated the erotic representation of spiritual
love. ‘Minne’ in the Strofische gedichten (Poems in Stanzas) could be understood
as ‘a power, a supreme being, the essence of whose nature is Love’ (p. 211) or ‘the
highest possible kind of courtly love: a courtly love directed towards God’ (p. 211),
or as ‘personally experienced love and as Love in an absolute sense, [i.e.] “divine
Love”’ (p. 211).
Bernard's teaching on love is, unlike Hadewijch's, basically ecclesiological, in that
the love is the love of the Church as the Bride of Christ, and this love is bridal or
matrimonial, not amorous. In any case, the ‘“courtly” current of mystic literature
reached its height only in the second half of the thirteenth century’ (p. 217), when it
was certainly known in the duchy of Brabant.
If troubadour conventions were adopted by the beguines of northern France, this
could be due to the fact that many of the beguines belong to the nobility. Reynaert
questions this theory (as he does Hadewijch's own aristocratic background), since
the beguinages were no more likely to contain noblewomen than were the older
religious communities. On social-historical grounds there is, however, evidence to
suppose that whereas the enclosed communities would accept those with a vocation
whatever their social backgrounds, the beguinages themselves arose out of a demand
from highborn women who could not marry (in a male-deficient society) for the
security of a sheltered lifestyle.
Though we have no evidence that the beguines took vows of chastity, it may be a
neat distinction to make that they were mistresses of Christ rather than brides like
their counterparts in the convents, but this could surely not account for Hadewijch's
departure from Bernard's bridal mysticism, assuming that Hadewijch was indeed
herself a beguine.
In the next article, Th. Mertens introduces his consideration of The Modern
Devotion and innovation in Middle Dutch literature. He attributes the dearth of
literary-historical research into early Dutch devotional texts to the romantic notion
of a literature in which the content prevailed over the form, and the latter was
underrated, while in the Flemish Revival such renewed interest as there was, focused
on the cognitive-theological value of these writings. Protestant commentators, on
the other hand, were ‘primarily interested in late medieval spirituality, considered
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to be the precursor of the Reformation’ (p. 228). And there is also the ‘massive
quantity, which appears to be more extensive and more prominent than in, for instance,
Middle High and Low German, Middle English or Middle French’ (p. 228). Conceding
that there is much variation in the quality of the texts, Mertens looks at the texts
compiled for private, meditational use which, being more subjective, reveal the
individual ‘taste’ of the author. One way of establishing some kind of order in the
vast corpus is to examine the various genres, according to the two major periods of
Middle Dutch religious literature, before and after around 1360. The earlier period
contains the names of the great mystics, Hadewijch, Beatrijs van Nazareth, Ruusbroec
and the hagiographies (Servaes, Brendan, Lutgart). ‘Between 1357 and 1388 the
“Bible Translator of 1360” is active’ (p. 231), supposedly a Carthusian. His
‘tremendous translation activity
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marks the beginning of the period of devotional prose, a period in which the Modern
Devout will dominate’ (p. 231). Certainly the simple, early Christian life commended
in these writings owes much to the Carthusians, who had remained faithful to their
vows. The writings emanating from the Chapter of Windesheim (1387) and the
Brethren and Sisters of the Common Life consist of copies and translations of
monastic texts (for those who could not read Latin), and new works exhorting the
laiety to live according to the spirit of the apostolic tradition.
Among the new genres arising out of the adaptation of old, Latin, writings, was
the ‘collation book’ containing thematically arranged texts to provide introductions
to discussion among the faithful. Other new genres are the spiritual testament, the
vitae, vitae patrum, fratrum and sororum, and the rapiaria, ‘unstructured collections
of notes for the benefit of one's personal religious life’ (p. 236).
The sixth section is devoted to ‘ARTES’ TEXTS. W.P. Gerritsen, H. van Dijk,
Orlanda S.H. Lie and A.M.J. van Buuren have collaborated in A fourteenth-century
vernacular poetics: Jan van Boendale's ‘How Writers Should Write’. The text here
discussed is part of the third chapter of Der leken spieghel (The Layman's Mirror),
a treatise on history from Creation to the present day (1330) and admonitions on the
future.
Boendale's instructions for the emergent number of laymen (as against the Latin
scholars, the clerici, the traditional literati), is that they should be grammarians (i.e.
versed in Latin grammar), write nothing but the truth and be irreproachable in their
conduct: truth in the sense promoted by Maerlant (whom Boendale greatly admired)
as historical accuracy so travestied by the Arthurian minstrels. The lay writer should
be morally irreproachable simply because he could not admonish others if he himself
was not blameless.
However, the undertone in these instructions is highly critical of ‘amateurism’.
‘By gradually acquiring literate habits the [laici illiterati] were challenging the age-old
monopolies of the [clerici literati]. Learned and lay writers became rivals, competing
for the favours of the same patrons. Boendale, loyal to the intellectual and cultural
ideals of the clerici, emphasizes the difference between the two groups by painting
the lay poets as black as he can’ (p. 250-251). Here, implicitly, speaks a good writer
upholding virtue and truth, who is thus worthy of ‘a generous remuneration’ (p. 252)!
The full text of this ‘defence of poetry’ is added, in Erik Kooper's translation.
The burden of Ria Jansen-Sieben's essay From food therapy to cookery-book is
that for more than twenty centuries medicine and the art of cooking were closely
connected - from Akron of Agrigentum (fifth century BC) to Maino de Maineri
(fourteenth century). In the Netherlands there are plenty of medical texts with culinary
advice, but not one cookery-book as such before the fifteenth century. Even in the
next century the majority of recipe books include medical advice. So ‘culinary
literature, with a few exceptions, was mainly the work of physicians’ (p. 271). The
explanation for the tardy withdrawal of the physician from the kitchen, is shown by
the author to be due to the arrival of exotic spices, long known in pharmacopoeia
and the monasteries, on the tables of the more affluent citizens. This is confirmed
by the addition of quantities to recipes only in the sixteenth century, since previously
doses and weights were known to the practitioners.
Finally, in the section on DRAMA, H. van Dijk discusses The drama texts in the
Van Hulthem manuscript. This addresses the puzzling fact that two widely diverse
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types of play co-exist in the same MS collection: the early, serious secular plays, the
Abele spelen, alongside a number of farces. The three ‘romance’ abele plays follow
a tradition of secular(ised) drama in the Netherlands, and the fourth (a debate on the
seasons for love-making) has its antecedents in Germany.
Van Dijk considers that the hypothesis that the entire codex forms a repertoire for
actors and storytellers is less likely than that the MS was compiled as the standard
collection of a scriptorium. He argues that the short epilogues or prologues were
added later by the director of a
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company of actors thus bringing them into a company's repertoire.
An examination of the structure of all the plays shows how the monologues can
function as setting a change of scene or time, how most of the plays are set in two
localities which, in the ‘romance’ plays, exemplify a dichotomy in the characters,
and this is similar to the situations in the farces where, however, the generally ‘courtly’
environment of the straight plays becomes the rustic environment of the farces. The
general theme of turbulence in courtship and marriage is also a common factor
between nearly all the plays. However, the two kinds of play may well have been
performed separately until the adaptor-director brought them into his repertoire, when
the longer play would have been followed by one of the farces. Van Dijk's conclusion
is that probably ‘before they were included in the manuscript, they were on the
repertoire of a fourteenth-century company of actors in Brabant, possibly professional,
by whom they were staged in pairs’ (p. 294).
There is an index and two valuable appendixes: a Bibliography of translations
(into English) and a Chronological table, 1150-1500 of Medieval Dutch literature
in its European context.
There can be no doubt that, to quote the blurb, this book offers new insights into
the rich and varied Dutch literature of the Middle Ages. Indeed some of the essays
introduce topics not dealt within the handbooks, and the sociological and
literary-theoretical aspects of some of the contributions provide a welcome context
for traditional approaches to Dutch medieval literary studies. What we are offered
is an interesting selection of medieval Dutch texts in their European context, but are
they representative of Dutch literature? Inasmuch that the title implies the rightful
place of this literature as a European literature, it does not altogether fulfil its promise.
While some of the topics included here certainly belong to the corpus of literate
writing in the vernacular, several of the Middle Dutch works reckoned by German
and French students to match the best in those other literatures are not given a fair
hearing: Karel ende Elegast, Beatrijs, De Bliscappen, Elckerlijc (Everyman!), Mariken
van Nieumeghen. Many of the contributors to this volume are authorities on these
works too, so we must hope that the CUP will be encouraged by the uptake of this
book to publish a second volume.
Adres van de auteur: Eastgate House, Newgate Street, UK-Cottingham, North
Humberside HU 16 4DZ

Lekenethiek en burgermoraal
Herman Pleij
Naar aanleiding van: J. Reynaert e.a., Wat is wijsheid? Lekenethiek in de
Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam, Prometheus, 1994.
Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen ix. (475 blz.) isbn
90-5333-284-7. Prijs: f 55, In het kader van het Leidse projekt ‘Nederlandse literatuur en cultuur in de
middeleeuwen’ verschijnt onder meer een reeks bundels met thematische opzet.
Specialisten op het bewuste terrein vormen gedurende een half jaar een werkgroep,
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waaruit een forse bundel geboren wordt. Daarbij is de opzet zo dat deze ‘masterclass’
geleid wordt door de deskundige bij uitstek, die vervolgens verantwoordelijk is voor
een min of meer principiële uiteenzetting over het gekozen onderwerp. De overige
bijdragen hebben eerder een toetsend karakter ten aanzien van de geopperde inzichten
en stellingen, aan de hand van bekend of nieuw tekstenmateriaal. Nooit ontbreekt
de inbreng van een of meer onderzoekers uit een belendende discipline, waardoor
onder meer het gevaar van tevreden zelfreflectie in de eigen kring vermeden kan
worden. Op deze wijze zijn sinds 1991 in rap tempo bundels tot stand gekomen rond
stadsliteratuur en burgermoraal, lyriek, geestelijke letterkunde en lekenethiek, terwijl
er nog delen op stapel staan over epiek en de betekenis van de latinitas voor de
Middelnederlandse letterkunde.
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In dit artikel gaat het om de in 1994 verschenen bundel rond lekenethiek, voorzien
van de goedgekozen titel Wat is wijsheid? Voorganger is hier de Gentse
medioneerlandicus J. Reynaert, die naast de inleiding ook nog een ‘gewone’ bijdrage
voor zijn rekening neemt. Daarnaast zijn er nog negentien stukken van anderen te
vinden, waaronder twee van historici. Het merendeel gaat in het licht van de inleiding
over afzonderlijke teksten of auteurs: Maerlant (tweemaal: Andringa en Berendrecht),
Boec van Catone (Van Buuren), Boeken van Zeden (Meder), Roman van de roos
(Van der Poel), Sidrac (Lie), Boendales Jans teestye (Kinable), Dietsche doctrinale
(Reynaert), een alchemietraktaat (Fraeters), rijmspreuken (Brinkman), boerden
(Lodder), het Scaecspel (Van Herwaarden), de Parabelen van Cyrillus (Schippers)
en de Gentse Boëthius (Wissink). In de minderheid zijn enige thematische
benaderingen: de beroepsethiek van medici (Van Gijsen), recht en rechtvaardiging
binnen de ‘Antwerpse School’ (Van Anrooij), het begrip ‘ghemeyn oirbaer’ (Avonds),
ethiek in prologen (Sonnemans) en het thema van spreken en zwijgen (Wackers).
Apart staat de bijdrage waarin twee verzamelhandschriften worden vergeleken op
hun werelds-ethische gehalte (Hogenelst).
De keuze van een onderwerp als lekenethiek ligt in het verlengde van de groeiende
belangstelling voor het onchristelijke van de middeleeuwen. Daar zijn we kennelijk
in het kader van een meer algemene ontkerstening eindelijk aan toe. Misschien hebben
de nogal eenzijdig overgeleverde bronnen ons ook onbewust parten gespeeld. Zetten
we niet ongemerkt een christelijke bril op bij alles wat er middeleeuws uitziet? Er is
heel wat onchristelijks in de middeleeuwen bewaard en (verder) ontwikkeld. Dan
moet men niet zozeer denken aan spectaculaire vormen van ketterij, aangezien die
eerder uitwassen zijn van een al te bevlogen speurtocht naar het eeuwige heil. Ketters
moet men eerder zien als superchristenen, die ijdele pogingen ondernemen om de
sobere godsdienst van de eerste eeuwen te herstellen of zelfs de paradijselijke staat
van voor de zondeval te recreëren. Veel meer gaat het om antiek gedachtengoed dat
naast de taaie Germaanse en Keltische volksculturen veel onchristelijke wijsheid
bleef aanbieden, waarmee men in het dagelijkse leven van de middeleeuwen uitstekend
uit de voeten bleek te kunnen. Dat geldt vooral voor stoïcijnse denkbeelden, die een
heel pragmatische bescherming boden tegen de gevaren van alledag door een sterke
nadruk te leggen op zelfbeheersing en matiging: laat je niet van je stuk brengen door
materiële zaken, de verdwazingen van de liefde of de onvermijdelijke dood.
Het is origineel om de vraag over het onchistelijke van de middeleeuwen ook te
stellen aan onze moraliserend-didactische literatuur, waarvan iedereen bijna
automatisch aanneemt dat ze zwaar christelijk geïmpregneerd is. Dat blijkt dan zeer
mee (of tegen) te vallen, zoals uit talrijke voorbeelden in de bijdragen naar voren
komt. Vooral Aristoteles, Cicero, Seneca en Cato vormen gewilde inspiratiebronnen,
zowel in direkte aanhalingen als in navolgingen. En niet zelden moet men vaststellen
dat deze lekenethiek op gespannen voet komt te staan met de vertrouwde evangelische
waarheden.
Misschien gebeurt dat het meest pregnant in de herhaaldelijke adviezen om toch
vooral aan jezelf te denken en zeker geen vrijgevigheid of andere mildheid te
betrachten, waardoor je zelf aan lager wal zou kunnen raken (zie bij voorbeeld p. 72,
89, 244, 300, 312-3). Duidelijk is dat dergelijke klemmende aanbevelingen uit stoïcijns
gedachtengoed komen. Dat leert namelijk dat het individu zich van nature wil
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handhaven en bijgevolg eerst voor zichzelf kiest en dan pas voor de ander. En alles
waartoe de natuur dwingt dient richtsnoer te zijn. Maar de vraag blijft dan hoe dit
egocentrisme te rijmen valt met de bekende bijbelplaatsen die aanzetten tot
naastenliefde, ook en juist wanneer dat ten koste moet gaan van het eigen voordeel.
Deze knuppel gooit de Utrechtse neerlandicus Van Buuren behendig in het
hoenderhok (p. 72). Elders blijkt dat deze zelfbevoordeling ook voor middeleeuwers
een probleem kon zijn. Daarvan lijkt Boendale te getuigen, wanneer hij die zo
tegenstrijdige opvattingen over ethisch handelen probeert te verzoenen. Reynaert
wijst daarop in zijn inleiding (p. 11). Maerlant komt al in de Heimelijkheid der
heimelijkheden met een opmerking over het primaat van de keus voor
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het eigen welzijn boven dat van een ander. Weliswaar ligt die uitspraak in de mond
van een heiden tegenover een jood, maar alles wijst erop dat Maerlant hem met
instemming aan het woord laat. Een dergelijke houding is ook aan te treffen bij
Boendale. Met een verwijzing naar Cato merkt hij op dat de mens alleerst zichzelf
moet beminnen en dan pas de rest. Maar Boendale toont zich dan zeer bewust van
het feit dat hij hiermee nogal bot over het evangelie heenwalst. Daarom voegt hij
enigszins leep toe (Lekenspieghel, III:20; cursivering van mij):
Der ewangelien hoort men bevelen,
dat wi onsen evenkersten zelen
minnen ghelijc ons selven, als God hiet,
maer meer dan ons en staet daer niet.

Hiermee opent Reynaert op gelukkige wijze deze bundel over lekenethiek. Alleen
al uit de spanning die iemand als Boendale kennelijk voelt, volgt dat een dergelijke
ethiek naast en waarschijnlijk niet zelden in concurrentie met een religieuze ethiek
heeft bestaan.
Dat laatste kan in het bijzonder afgeleid worden uit de talrijke verbodsbepalingen,
waartoe het opleggen van een kerkelijke moraal noopte. Die spitsen zich toe bij een
nadere regulering en vooral beperking van het seksuele gedrag. In de praktijk dacht
men daar onder leken aanzienlijk ruimer en gemakkelijker over dan de kerk wel
wilde. Er is zelfs wel eens gesuggereerd, dat bij het opvolgen van alle geboden en
verboden inzake de bijslaap er na de middeleeuwen niemand meer over geweest zou
zijn om deze zin te noteren. Het mocht zo vaak niet, dat men een komplete
boekhouding zou moeten bijhouden voor de planning en berekening van de toegestane
momenten, hetgeen op zichzelf nogal demotiverend kan werken. In plaats van
moedeloos bij de pakken neer te zitten, lag het veel meer voor de hand om al die
verboden naast zich neer te leggen en vrijelijk de roep van de natuur te volgen. En
al even natuurlijk is het dan om zulk ‘verboden’ gedrag te draperen met
rechtvaardigingen, die de kern vormen van een eigen lekenethiek op antieke basis
en met een sterk pragmatisch karakter.
Dat maakt die moraliserend-didactische literatuur met haar concurrerende
lekenethiek heel spannend en allesbehalve ‘oubollige lering op rijm’ (p. 16). Met
een dergelijk etiket deed de traditionele, op moderne esthetiek gerichte
literatuurwetenschap deze literatuursoorten bij voorkeur af. Merkwaardigerwijze
schuift Reynaert mij deze kwalificatie in de schoenen. Maar ik gebruik de aangehaalde
woorden juist evenzeer om een te overwinnen standpunt bij anderen aan de kaak te
stellen. Nou ja.
Deze lekenethiek is organisch voortgekomen uit de verhalende ridderliteratuur,
die van meet af aan ook fungeerde als schouwtoneel van gedragsmodellen voor een
hofpubliek. Door de twaalfde-eeuwse intellectualisering van leken in het algemeen
nam de behoefte aan lering sterk toe, waardoor de meer lerende en ethische aspecten
van deze ridderteksten als het ware geïsoieerd werden en een eigen leven gingen
leiden, bij voorkeur nog steeds in een narratieve vorm. Men zou kunnen spreken van
een didactisering van de literatuur, waarvan optreden en werk van Jacob van Maerlant
in feite direkt getuigen, zelfs in die mate dat men een even natuurlijke als soepele
overgang kan constateren van ridderliteratuur naar didactiek en moraal.
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Gaandeweg beleeft deze tamelijk ‘heidense’ lekenethiek echter een spiritualisering,
die zo sterk aanzet tegen het eind van de middeleeuwen dat zelfs onduidelijk wordt
of het nog wel (alleen) leken zijn, die men met zulke geestelijk aangeklede wereldse
stof op het oog heeft. Misschien gaat het dan eerder om een publiek van geestelijken
of semi-religieuzen. Verklaringen voor deze beweging zijn te vinden in de groeiende
spanning tussen kerk en wereld. De verwereldlijking van de literatuur riep sterke
reacties op, te beginnen met de preek- en catechesatie-offensieven van de
bedelmonniken sinds de dertiende eeuw. Lekencultuur wordt in groeiende mate
geïdentificeerd met volkscultuur, en die moet het aan het eind van de middeleeuwen
steeds meer ontgelden in een algemeen beschavingsoffensief, dat elite en kerk weer
met elkaar verbindt (getuige bij voorbeeld de stedelijke broederschappen) en de
volkscultuur onderdrukt of assimileert.
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De globale schets van een dergelijke gang van zaken heeft aantrekkelijke kanten. En
het begrip ‘lekenethiek’ lijkt voor de toekomst een bruikbaar instrument om
betekenissen van Middelnederlandse teksten nader en vooral preciezer aan te geven.
Reynaert en zijn team hebben duidelijk beet. Uit de toetsing aan vele teksten en ook
verschillende thema's blijkt hoe zinvol het is om dit begrip te hanteren en hoezeer
deze ethiek ‘heidens’-antiek geïnspireerd is.
Slechts een enkele keer wordt de hand overspeeld in de drift om zo'n ethiek aan
te wijzen. Zo haalt de Rotterdamse leraar Fred Lodder een ware tour de force uit om
aan te tonen dat de boerde Dits vanden vesscher van Parijs directe propaganda zou
zijn voor onbekommerd seksueel genot, zonder zich iets van de kerk aan te trekken.
Onder de enigszins uit de toon vallende titel ‘“Ik vind het gewoon lekker”. Komische
versvertellingen over seksuele moraal’ betoogt hij dat er in die boerde ‘expliciet
stelling [wordt] genomen tegen het ascetisch ideaal van de Kerk, terwijl in andere
vertellingen de kerkelijke seksuele moraal geproblematiseerd wordt. Het
geslachtsverkeer vindt in de komische versvertellingen uitsluitend plaats om het
genot. Het “liefdesspel” is een spel dat met overgave gespeeld wordt en is nooit op
voortplanting gericht.’ (p. 256)
Maar de toon van de boerden laat er toch weinig twijfel over bestaan, dat dergelijk
‘dierlijk’ gedrag afgekeurd wordt, geridiculiseerd en bijgevolg toegeschreven aan
de typische exponenten van wat onbeschaafd gedrag moet heten, gepersonifieerd in
karikaturale constructies, vaak geënt op plattelanders. Die belichamen het tegendeel
van wat in de betere burgerkringen als beschaafd en fatsoenlijk moet gaan gelden.
Doorgaans zijn het in boerden en kluchten geile feeksen die dat beluste gedrag met
verve uitvoeren. Modellen voor een lekenethiek? Het is zelfs de vraag of zij de
aanvoersters zouden kunnen zijn van een ‘problematisering’ van de kerkelijke seksuele
moraal. Zoals zo vaak wordt door middel van humor voor een breder publiek
afwijkend gedrag geridiculiseerd, terwijl de traditionele waarheden een extra accent
krijgen door hun tegendeel belachelijk te maken.
In de Vesscher van Parijs gaat het in het bijzonder om het aantonen van een oude
waarheid, namelijk hoe hypocriet vrouwen ook in de seks zijn. In feite zijn ze maar
in één ding geïnteresseerd en dat is het geslachtsdeel van een man. Zo staat het ook
in de ‘moraal’ aan het slot van deze boerde: hoe mooi je ook bent, rijk of edel, zonder
lid kun je bij een vrouw wel inpakken; en zelfs een melaatse of een kreupele vindt
nog een vrouw zolang zijn lid maar intakt is. Hiermee wordt geen andere ethiek
gepropageerd, maar op komische wijze de bekende schijnheiligheid van vrouwen
ook op dit punt aan de kaak gesteld: ze denken alleen maar aan seks. Met die kritiek
heeft de kerk weinig moeite, evenmin als met het gebruikte instrument daarvoor. Het
is voldoende bekend welke actieve rol bedelmonniken en andere predikers speelden
bij het samenstellen en opvoeren van dergelijke teksten. Overigens zegt Lodder ook
dat andere boerden inderdaad wel in het gelid van de kerkelijke moraal lopen,
waarmee het des te onduidelijker wordt waarom de Vesscher van Parijs daarop een
uitzondering moet zijn. Jammer genoeg vestigt hij niet zijn hoofdaandacht op een
ander verschijnsel, dat hij wel aanwijst: de motiveringen voor de traditionele
afwijzingen in het kader van die kerkelijke moraal veranderen. Het ongewenste
gedrag wordt niet meer veroordeeld omdat het zondig is, maar omdat het tot schande
leidt. En dat wijst volgens Lodder in de richting van de stad: er is in deze vertellingen
eerder sprake van een aangepaste burgermoraal dan van een traditionele religieuze
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moraal. (p. 257) Die gedachte lijkt mij veel vruchtbaarder: de inkleding van de
vertrouwde moraal binnen nieuwe levensvormen.
Merkwaardigerwijze komt de tweede fase in de geschetste ontwikkeling, die van
de spiritualisering, weinig uit de verf in de bundel. Reynaert zelf is er ook nogal
summier over, terwijl daarmee toch een even belangwekkend als gecompliceerd
probleemveld is geïntroduceerd. Mogelijk is het gewoon toeval. Zoals in de inleiding
wordt opgemerkt, waren de auteurs van de bijdragen geheel vrij in het aandragen
van hun materiaal en daar bleek helaas betrekkelijk weinig uit de vijftiende eeuw bij
te zijn. (p. 33) Daarmee is meteen een van de zwakten van dit soort werkgroepen en
bundels van gevorderde specialisten aangegeven. Het ontbreekt kennelijk aan
mogelijkheden om dwingend een onderzoeksplan uiteen en uit te zetten, waartoe het
gekozen weidse onderwerp op

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 2

174
zijn minst uitnodigt. Nu ontstaan er merkwaardige lacunes op vele essentiële punten,
waardoor menige opmerking van Reynaert (of een ander) onnodig in de lucht blijft
hangen en onbesproken, onbewezen of zonder bijval moet voortleven tussen de beide
kaften die als enige bindmiddelen overblijven.
Bij voorbeeld die spiritualisering. Bij de uitgave van twee wereldse novellen uit
de vijftiende eeuw wees Rena Pennink al in 1965 op dit voor ons zo merkwaardige
fenomeen.1 Zelf borduurde ik daarop voort met een aantal andere voorbeelden, vooral
ontleend aan de vroege drukpers, van wereldse vertelstof die in een nieuwe prozavorm
tevens in een kader werd gebracht dat aan de volkspreek deed denken. Onder
verwijzing naar bijbelplaatsen, maar ook naar klassieke en middeleeuwse filosofen,
werd het verder nauwelijks of niet gewijzigde verhaal al op de titelpagina en in de
proloog verheven tot een demonstratie van een hogere waarheid van religieuze en/of
ethische aard.2 Dit zo breed om zich heen grijpende verschijnsel bij de (her)produktie
van talrijke teksten had niet onbesproken mogen blijven in deze dikke bundel. Dat
steekt vooral omdat die spiritualisering allerminst ondubbelzinnig valt te interpreteren.
Catechesatie-offensief op de wijze van de middeleeuwse kerstening, waarbij
aangeknoopt werd bij wat het ‘volk’ aantrekkelijk zou vinden? Of eerder een
explicitering van boodschappen die voordien per implicatie op vanzelfsprekende
wijze begrepen werden?
In dat laatste geval zou dat betekenen, dat wereldse vertelstof in de praktijk aan
het eind van de middeleeuwen niet meer gezien werd in de allegorische of
typologische verbanden van voorheen. Of is de wereldse vertelstof begonnen als
vrijblijvend vermaak en is die verdieping pas later aangebracht? Leende zij zich
aanvankelijk slechts voor een pragmatische, op de wereld gerichte lekenethiek in de
vorm van aanstekelijke gedragsmodellen, en werd zij pas later overgenomen en
verdiept voor meer kerkelijke belering? Deze vijftiende- en zestiende-eeuwse teksten
van wereldlijke aard, gebakerd in evangelische en antieke diepzinnigheden aan de
buitenkant vormen een belangrijke toetssteen voor de komplete constructie van
Reynaert, die bij een zorgvuldige beschouwing van dat overgeslagen materiaal zeker
bijgesteld zal moeten worden.
Curieus is het verzet tegen de hantering van het begrip ‘burgermoraal’. Dat zit diep
bij Reynaert, en daarin gaan verschillende auteurs met hem mee. Anderen daarentegen
hebben er geen enkele moeite mee, sterker nog, ze kunnen er goed mee uit de voeten
en dragen nieuwe gegevens aan die de levensvatbaarheid van dit begrip aanzienlijk
bevorderen. Veel van de behandelde teksten horen thuis in de stad en richten zich in
het bijzonder op de gecompliceerde bestuursproblemen bij deze betrekkelijk nieuwe
vorm van samenleven. (zie bij voorbeeld p. 18, 94, 129-30, 149 vlg., 164 vlg., 200)
Toch betwijfelt Reynaert of daaraan dan ook een typische burgermoraal beantwoordt,
zoals ik volgens hem ‘niet zonder argumenten’ bij herhaling heb betoogd. (p. 18)
Maar in plaats van een kritische bespreking en toetsing van deze argumenten volstaat
1
2

R. Pennink, Twee uit het Latijn vertaalde Middelnederlandse novellen. Zwolle 1965.
H. Pleij, ‘Is de laat-middeleeuwse literatuur in de volkstaal vulgair?’, in: Populaire literatuur.
Onder redactie van J. Fontijn. Amsterdam 1974, p. 34-105, met name 67-8. H. Pleij, ‘Over
de betekenis van Middelnederlandse teksten’, in: Spektator 10 (1980/81), p. 299-339, met
name 318-29. Vergelijk R.J. Resoort, Een schoone historie vander borchgravinne van Vergi.
Onderzoek naar de intentie en gebruikssfeer van een zestiende-eeuwse prozaroman. Hilversum
1988, p. 131-51.
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Reynaert met de opmerking, dat vele van de typisch geachte elementen van die
burgermoraal overal in de literatuur terug te vinden zijn. Ze hebben een lange
geschiedenis achter zich en worden ook in andere dan stadskringen aangetroffen. En
met grote instemming haalt hij de Nijmeegse neerlandicus Wackers aan, die al eerder
hetzelfde had betoogd: ‘Die verschijnselen doen zich overal voor, niet alleen bij de
burgerij maar ook bij adel en geestelijkheid.’ (p. 19) Exit burgermoraal?
Op voor mij onbegrijpelijke wijze wordt, bij herhaling, voorbijgegaan aan wat ik
zelf op verschillende plaatsen heb aangegeven als het wezen en de kern van die
burgermoraal: het assemblage-
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karakter, gefundeerd in een annexeer- en adaptatiedrift die op zichzelf goed te
verbinden vallen met de naakte bestaansgronden van de burger. De lekenethiek wordt
verbijzonderd tot een moraal die beantwoordt aan de sterke behoefte om ook een
spirituele wal te leggen rond de nieuwe groepsbelangen, die vanaf de dertiende eeuw
zo overweldigend gestalte kregen in de Brabantse en Vlaamse steden. Zeker in het
licht van de felle aanvallen op burger, koopman, de ‘vierde stand’ en de
corrumperende stad in het algemeen - de meest recente uitvindingen van de duivel
om de wereld te gronde te richten - is een dergelijk ideologisch fundament om die
nieuwe samenleving te rechtvaardigen en te propageren meer dan noodzakelijk. En
daartoe sprokkelt men als het ware alle bruikbare elementen uit deze lekenethiek
bijeen, past ze aan, vergroot ze uit en bundelt ze tot een waarlijke burgermoraal die
de stedelijke samenleving legitimeert en inspireert.
Daarbij is dat gebruik maken van ouder materiaal uit diverse milieus ook geheel
in overeenstemming met de grote aarzelingen die men in de middeleeuwen in het
algemeen heeft met het naar voren brengen van iets nieuws of origineels. Wat niet
met een beroep op de autoriteiten gestaafd kan worden, is eigenlijk inferieur of zelfs
verdacht.3 Reynaert geeft hiervan zelf een goed voorbeeld door de aarzelingen te
citeren van Boendale bij het presenteren van zijn eigen idealen. (p. 23)
Heel principieel heb ik deze eclectische assemblage-techniek aan de orde gesteld
in het slothoofdstuk van mijn Sneeuwpoppen van 1511 uit 1988. Daarin komt zelfs
een paragraaf voor met de tussenkop ‘De kernen van de burgermoraal’ (p. 328-36),
om het genoemde karakter des te duidelijker te doen uitkomen. Daaruit citeer ik een
stukje (p. 330-1), waarbij in de noot ook wordt verwezen naar secundaire literatuur:
Individualisme, hard werken, carrière maken zijn geen particuliere
verworvenheden van de stedelijke samenleving, hoe vaak men deze ook
als primeurs van de stad probeert te slijten. Een substantieel deel van de
opgesomde termen stamt uit de klassieke oudheid, vele daarvan vinden
we aan het hof, en bijna de hele reeks treffen we al aan in de vroegste
kloostermilieus. Steeds gaat het hier om overlappingen, want dit
mentaliteitsgoed heeft als voornaam kenmerk dat het steeds contamineert.
Grofweg gezegd reikten de klassieke auteurs het dictaat van de rede aan
en de beheersing van de emoties, als leidraad voor het leven op aarde te
zamen met instructies voor het planmatig voeren van de huishouding
(oeconomia). Op dat laatste sluiten de kloosterorden aan met hun vlijt,
discipline en de daarop gerichte efficiëntie in de tijdmeting. Bovendien
hoort in dit milieu het ideaal thuis om een gemeenschap te zijn, die geheel
voor zichzelf kan zorgen. Ten slotte kent de individuele avonturier, die de
wereld uitdaagt en wedijvert met Fortuna, een eerste ontplooiing in de
hofcultuur die af te lezen is aan de ridderliteratuur.
Verder heeft bij mijn weten nooit iemand beweerd, dat ‘van meet af aan’ (p. 7)
wereldlijke elementen in de moraal gesplitst zouden moeten worden in adellijke en
burgerlijke componenten. Integendeel, binnen mijn centrale opvattingen over
annexatie van leer- en gedachtengoed ten bate van een burgermoraal in opbouw heb
3

Vergelijk H. Pleij e.a., Op belofte van profijt. Stadsliteratuur en burgermoraal in de
Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen. Amsterdam 1991, p. 48-9.
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ik juist veel aandacht geschonken aan het overnemen en aanpassen van hoofse en
adellijke levensvormen en literaire modellen in de stad, nádien en niet van meet af
aan.
Het lijkt me heel zinvol - in dat opzicht is de bundel overtuigend genoeg - om eerst
en in het algemeen van een lekenethiek te spreken ter onderscheiding van kerkelijke
en religieuze ethiek. Vervolgens ligt het zeer voor de hand om vast te stellen, dat in
het bijzonder de stad belangrijke elementen aan die lekenethiek ontleent, om deze
uit te bouwen en te verbinden met haar eigen belangen. Maar dat vindt Reynaert zelf
ook, wanneer hij vaststelt dat de antieke, stoïcijns gekleurde ethiek veel beter aansloot
op de dagelijkse wereld van de leek dan de religieuze moraal. En die dagelijkse
wereld speelt zich in toenemende mate af binnen stadsmuren, vandaar dat men binnen
deze nieuwe omheiningen zo gretig veel van die lekenethiek overneemt. Of in
Reynaerts woorden (p. 29):
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Waar de oude (grosso modo: de feodale) ordening in stand gehouden
werd door kleinschalige lokale economie, verticale banden van horigheid
en vazalliteit, clan-solidariteit, veterecht e.d., was nu een nieuwe sociale
organisatie in de maak waarin veel van de oude geografische,
maatschappelijke en familiale scheidingslijnen kwamen te vervagen: een
organisatie gekenmerkt door staatsvorming, centralisatie van bestuur en
rechtspraak, geldeconomie, (groot)handel en nijverheid, verstedelijking,
horizontale (beroepsmatige) solidariteit en burgerlijke vriendschap (...).
In veel van die nieuwe elementen zien we op herkenbare wijze laat-antieke
organisatievormen herleven. Het stoïcisme, zowat de geconsacreerde
staatsideologie van de laat-Romeinse tijd, met zijn visie op de mens als
een primair sociaal wezen en zijn nadruk op plichtsbesef en ethische
rationaliteit, had dan ook aan de dertiende- en veertiende-eeuwse
(staats)burger / ambtenaar heel wat toepasselijks te bieden.
Wie verzet zich nu waarom tegen de hantering van een begrip als burgermoraal?
Het komt zo goed te pas. Dat blijkt ook uit diverse bijdragen uit de bundel zelf. De
Antwerpse historicus Piet Avonds geeft een prachtig voorbeeld van ontstaan en
werking van zo'n burgermoraal. (p. 164-80) Twee keer grijpen de Brabantse steden
met succes naar de macht, niet alleen ter bescherming van hun eigen belangen maar
ook om het hertogdom als geheel te redden van verkaveling of andere verkwanseling
door de adel. Burgers beschouwen zich dus ook als dragers van de souvereinteit van
het hele land.
In beide gevallen gaat het om problemen bij de erfopvolging, eerst in 1314-1320
wanneer de regentschappen voor de jonge Jan III verkeerd uitpakken voor Brabant,
en dan in 1355-1356 bij zijn dood en de dreigende verdelingen bij gebrek aan
mannelijke opvolgers. Als derde stand zagen de burgers zich als het melior pars van
de samenleving en dragers van het ghemeyn oirbaer. Dit laatste begrip, ontleend aan
de antieke staatsideologie, maken zij tot kernbegrip van de volkssouvereiniteit. Dat
Algemeen Belang impliceert dat het publiek gezag bij het volk ligt, dat voor de
handhaving en uitvoering daarvan onder meer de hertog inhuurt.
Dit concept nu wordt in de Brabantse en vooral Antwerpse literatuur (Boendale!)
luidruchtig geadverteerd, of zoals Avonds zegt: ‘Zij [=de steden] hebben dan ook
met alle middelen getracht hun opinies daarover op te dringen aan de andere standen,
desnoods met geweld. In hun politieke ethiek genoot het behartigen van het “ghemeyn
oirbaer” de allerhoogste prioriteit. Iedereen moest zich daar naar plooien.’ (p. 167)
Hoezeer dit begrip exclusief door de steden werd opgeëist, blijkt tevens uit het feit
dat het heel opvallend ontbreekt in de hertogelijke oorkonden, wat opgevat moet
worden als een impliciete afwijzing van de besmetting daarvan door de steden.
Volgens die dokumenten ligt het gezag absoluut bij de hertog, aan wie het volk trouw
en hulp verschuldigd is.
Het unieke van dit voorbeeld is vooral, dat we het bewuste begrip als geannexeerd
ideologisch concept zowel zien aanprijzen in de literatuur als metterdaad in werking
treden. De steden nemen met het Algemeen Belang in de hand het gezag over en
roepen zich later daadwerkelijk uit tot ‘kingmakers’, wanneer verdeeldheid dreigt
bij de dood van Jan III. Zijn drie dochters hebben machtige vorsten getrouwd, die
het hertogdom uiteen dreigen te scheuren. Maar de steden slagen erin door
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onderhandeling duidelijk te maken dat zíj bepalen wie de opvolger zal zijn, desnoods
iemand uit een ander geslacht zolang het hertogdom maar intakt blijft. En inderdaad
weten ze een kontrakt met die strekking met de opvolger af te sluiten. Het wordt
Johanna, de oudste dochter, getrouwd met Wenceslas van Luxemburg.4
Ook in de bijdrage van de Amsterdamse neerlandicus Herman Brinkman tekent
zich zo'n zwenking naar stedelijke belangen af in de lekenethiek. Hij heeft een aantal
verzamelingen van rijmspreuken onderzocht, waarin chronologisch gezien een tendens
te bespeuren valt naar toenemende waardering voor de verzelfstandiging van het
individu. Treden eerst nog primair de onderlinge afhankelijkheidsrelaties naar voren
als bouwstenen van de samenleving, dan valt later meer de nadruk op persoonlijke
vrijheid, onafhankelijkheid en de vrijwaring van bemoeienissen van buitenaf. Als
individu, zonder hulp van anderen, moet men tegenspoed en tegenslag leren
incasseren. (p. 244)

4

Pleij 1991 (zie noot 3), p. 17, 28-30.
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Aan zulke morele steun had in het bijzonder de stad behoefte. De burger onttrok zich
aan de wederzijdse solidariteiten die de trifunctionaliteit binnen het oude standenmodel
preekte, en probeerde op zijn eigen kompas te varen. Met behulp van zijn gezonde
verstand, geld en goederen trotseerde hij de gevestigde machten en gedragscodes,
en werd bovenal ‘self-supporting’. Ook daarop heb ik al menigmaal gewezen aan de
hand van verschillende voorbeelden uit literatuur en dagelijkse werkelijkheid.5
Ook de herhaaldelijk voorkomende rechtvaardigingen van rijkdom en het verwerven
van goederen in teksten die in deze bundel besproken worden, passen heel goed
binnen die burgermoraal. (bij voorbeeld p. 201 vlg., 330-1) Het accent ligt daarbij
op waarschuwingen voor de juiste omgang met de nieuwe weelde. Rijkdom en bezit
zijn op zichzelf niet verwerpelijk, maar men moet oppassen daarvan niet afhankelijk
te worden. Geef mild aan behoeftigen, maar vergeet ook niet om zorgvuldig te
investeren in het hiernamaals. We treffen zulke adviezen aan vanaf de
veertiende-eeuwse Dietsche doctrinael tot aan de Elckerlijc.
Het is zeker zo dat dergelijke dringend uitgesproken aanbevelingen niet uitgevonden
zijn in de stad. We kunnen bij voorbeeld veel stoïcijns erfgoed herkennen. Daarin is
de hoofdtoon immers steeds dat de mens zich niet afhankelijk moet maken van
tijdelijke dingen. Maar het is wel de middeleeuwse stad, waarin dat erfgoed op dit
punt zo uitstekend te pas komt, of misschien beter, te pas gebracht wordt. Daar doen
zich door de gedemocratiseerde welvaart de problemen verbonden aan geld- en
goederenbezit snel en in veelvoud voelen. Enerzijds dreigen er enorme afstanden te
ontstaan tussen de rijken en de havelozen (vandaar de noodzaak tot allerlei charitatieve
initiatieven), anderzijds vreest men voor het verdwijnen van het elan uit de
samenleving door de zachte kussens waarop de rijkeluiskinderen belanden. Ze
verkwisten het erfgoed van hun ouders en voeren niets meer uit. Naar het model van
de Verloren Zoon ontwerpt men hiervoor in de veertiende eeuw zelfs de term ‘verloren
kinderen’, ook wel ‘wittebroodskinderen’, waarmee ze in de literatuur maar ook in
de praktijk van het dagelijkse leven aangepakt worden.6 Zulke bezorgdheden vragen
om morele fundering, en alweer krijgt het pandjeshuis van de burgermoraal er een
belangrijk artikel bij: de rechtvaardiging van zowel rijkdom als de verwerving van
goederen en het maken van winst, door middel van doelmatige ethiek.
In dit verband moet men ook denken aan de rechtvaardigingen van hard werken
en rente, waarover vurige debatten gevoerd werden tussen stad en kerk. Steeds moest
immers een ideologisch draagvlak gecreëerd worden om de nieuwe manier van
samenleven te verdedigen en te propageren.7 De Dietsche doctrinael, behandeld door
Reynaert (p. 199-214), doet daaraan van harte mee. Het Latijnse voorbeeld van
Albertanus van Brescia was al geheel op de stedelijke samenleving afgestemd als
een soort instructieboek voor burgerlijk welbevinden. De Middelnederlandse
bewerking heeft dat op sommige punten nog versterkt. Daardoor is het werk eigenlijk
5
6

7

Pleij 1991 (zie noot 3), p. 39-44.
H. Pleij, Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late
middeleeuwen. Amsterdam 1983, p. 32-46. H. Pleij, De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur
en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd. Amsterdam 1988, p. 148-50. Vergelijk
H. Pleij, ‘Van keikoppen en droge jonkers. Spotgezelschappen, wijkverenigingen en het
jongerengericht in de literatuur en het culturele leven van de late middeleeuwen’, in:
Volkskundig bulletin 15 (1989), p. 297-315.
Pleij 1991 (zie noot 3), p. 30-6. J. Le Goff, De woekeraar en de hel. Economie en religie in
de middeleeuwen. Amsterdam 1987.
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een staalkaart geworden van geselecteerde aspecten uit de lekenethiek ten dienste
van een burgermoraal in opbouw.
Het is mij alweer een raadsel waarom Reynaert zich zo beijvert om elke gedachte
aan de toespitsing op een burgermoraal in dit verband buiten te sluiten. Hij probeert
dat zelfs door middel van onderbelichte introducties van passages, die zich veel
directer en onverbloemder in die richting bewegen (p. 205):
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Ghelt ende alle dinc, des sijt vroet,
Sijn in hem selven herde goet,
Ende die sijn al onghelaect
Tes menschen behoef al ghemaect;
Wel hem eest wijf of man,
Diese te poente besitten can.

Daarmee is niet de pendant gegeven van het Senecaanse ‘aardse goederen zijn op
zich niet slecht’ (p. 204), het staat er veel positiever: geld en aardse goederen zijn
op zichzelf heel goed, en gemaakt ten behoeve van de mens, vandaar ook gefeliciteerd
als je er op de juiste manier over kunt beschikken.
Het merkwaardig aandoende egocentrisme dat zo vaak de toon aangeeft in de
lekenethiek kwam al in het begin ter sprake. De aanbeveling om eerst aan jezelf te
denken en dan pas aan de evennaaste, ook ontleend aan het stoïcisme, wordt een van
de hoofdpunten van een burgermoraal die het voor-jezelf-zorgen hoog in het vaandel
heeft.8 De stedelijke samenleving is gebaseerd op persoonlijke initiatieven en
verantwoordelijkheden, en niet meer op prerogatieven en gedragscodes ontleend aan
de stand waarvan men een leven lang geacht wordt deel uit te maken. En voor de
bevordering van dit nieuwe bewustzijn is deze ‘onchristelijke’ ethiek zeer bruikbaar.
Zeker zit er iets in Wackers' opmerkingen dat die moraal op dit punt niet altijd
geadverteerd wordt, maar mogelijk ook min of meer ironisch aan de kaak gesteld.
(p. 300-1) Dat betekent echter hoe dan ook, zoals hij zelf konstateert, dat een
dergelijke moraal kennelijk actief aanwezig is en om kommentaar vraagt. Zoals we
zagen en nog zullen zien, vinden rond alle kernpunten uit die burgermoraal in
ontwikkeling vanaf de veertiende eeuw hevige debatten plaats. Die maken ook
duidelijk dat deze moraal als bundeling en accentuering van traditionele elementen
van her en der een dermate konkreet gezicht kreeg, dat tegenspraak niet mocht en
kon uitblijven.
Jammer genoeg blijft buiten beschouwing hoezeer in het verlengde van dat
egocentrisme een voorkeur ontstaat voor een nieuw type literaire held. Die is geheel
in zijn eentje en uitsluitend op basis van zijn slimheid de hele wereld de baas, of het
nu om koningen gaat, wijsgeren, theologen of gewapende ridders. Tientallen teksten
voeren zulke uitgekookte eenlingen op, die meestal naar uiterlijk, gedrag en afkomst
van de grootste simpelheid getuigen of zelfs lichaamsgebreken vertonen: Marcolphus,
Esopus, Jan Splinter, Heynken de Luyere, Aernout, Everaert, François Villon, Tijl
Ulenspieghel, de pastoor van Kalenberg. Ook helden uit het verleden en een ander
milieu blijken nu in dit licht opnieuw gewaardeerd te worden, zoals Vergilius,
voorgesteld als een soort tovenaar, en ook Reynaert de vos die in de stad een tweede
leven begint binnen dit nieuwe perspectief.9 Zelfs talrijke helden uit het bijbelse,
klassieke en middeleeuwse verleden worden waarlijke titelhelden van een speciaal
op de burgerij gerichte literatuurproduktie, omdat ze eveneens in het spoor gebracht
zijn van een demonstratieve en onverschrokken ondernemingszin.
Al die helden leveren modellen voor dat zo begeerde onafhankelijkheidsstreven
van de burger, die niet over de traditionele middelen beschikt om geestelijke of
8
9

Pleij 1991 (zie noot 3), p. 39-42.
Pleij 1991 (zie noot 3), p. 43. Vergelijk H. Pleij, ‘Reynard the Fox: the Triumph of the
Individual in a Beast Epic’, te verschijnen in The Low Countries. Arts and society in Flanders
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wereldlijke macht uit te oefenen. En wie niet sterk is, moet slim zijn. Hierbij moet
ook goed nota genomen worden van wat de Utrechtse neerlandica Dieuwke van der
Poel vaststelt over de recepties van de Roman van de Roos. Een tekst kan zeer
verschillend gebruikt en geïnterpreteerd zijn, sterker nog, middeleeuwse teksten
hoeven helemaal niet ingericht te zijn op strikt samenhangende totaal-interpretaties.
De zucht naar dat laatste komt eerder voort uit een moderne eis die we aan literatuur
stellen en die we ongemerkt ook op teksten van voorheen projecteren. Ze doet deze
belangwekkende uitspraken aan de hand van wat ook al over de Franse versies van
de tekst is opgemerkt. De Roman van de
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Roos is eerder een compendium, waarin voor velen heel diverse standpunten en
aanbevelingen te vinden zijn, die zelfs een tegengesteld karakter kunnen dragen. (p.
115) We doen er goed aan zowel bij intenties als recepties met deze gespreide opzet
achter Middelnederlandse teksten rekening te houden. Zo kan ook de Reynaert een
graaibak zijn voor de bevestiging van verschillende en zelfs tegenstrijdige belangen.
Er ontbreekt wel meer dat een centrale behandeling in deze bundel had verdiend.
Ik wees al op de spiritualisering in de tweede fase, arbeidsethos en dus ook al die
slimme helden. Daaraan kunnen de aansporingen tot privé-gedrag en de huishoudelijke
adviezen toegevoegd worden.10 Echt onvergeeflijk vind ik echter dat de
gecompliceerde discussies en polemieken rond het begrip ‘wijsheid’ in de
Middelnederlandse literatuur nergens samenhangend behandeld worden. Dat debat
zelf over wat wijsheid is, vanaf de veertiende eeuw aan te treffen in de
moraliserenddidactische literatuur, komt zelfs als zodanig nergens ter sprake. Wel
wordt in enkele bijdragen vastgesteld hoezeer het begrip ‘wijsheid’ leeft in deze
tekstsoorten en hoe men telkens probeert om de aard daarvan zorgvuldig te
omschrijven (zie bij voorbeeld p. 94, 308, 335). Dit is vooral storend omdat de bundel
zich met de overigens heel toepasselijke titel Wat is wijsheid? tooit. Maar nergens
wordt deze provocerende vraag principieel aan de orde gesteld, hoezeer die ook
getuige de bundel zelf blijkt te leven onder zovele laatmiddeleeuwse leken.
Al vóór Boendale begint men te praten, in positieve of negatieve zin, over een
praktisch soort van wijsheid, waarmee men de dagelijkse gang van zaken naar zijn
hand kan zetten. Slimheid zouden wij eerder zeggen, handigheid, terwijl de
tegenstanders dan kiezen voor typeringen als sluwheid of zelfs oplichterij. Dat is de
wijsheid nieuwe stijl die men in de stad heeft uitgevonden, niet ongelijk aan de
bijzondere vermogens die men die oude en nieuwe literaire helden toedicht.11 De
Leidse neerlandicus Theo Meder geeft daarvan een mooi voorbeeld uit de door hem
behandelde gedrags- en etiketteboeken. Het Boec van Seden geeft al in de versie van
omstreeks 1290 een sterke gerichtheid te zien op stedelijke belangen. Diverse adviezen
over wijs en dwaas gedrag zijn toegespitst op geld en arbeid. Wie niets heeft is niets
waard, en je bent pas wijs wanneer je graag geld verdient met ambachtswerk of
handel. Overmatige vrijgevigheid is iets voor dwazen, gepaste matiging daarin (dat
wil dus zeggen: zonder zelf in de problemen te komen) heet wijs. Daarbij sluiten de
adviezen tot spaarzaamheid en vlijt aan. De dwaas verbrast zijn geld buiten de deur,
maar wie wijs is blijft thuis en investeert in zijn gezin. (p. 94) Dit voert allemaal
rechtstreeks naar stedelijke belangen en bekommernissen zoals nog wel meer in die
vroege tekst. Meder aarzelt dan ook niet om deze adviezen in het kader van een
burgermoraal te plaatsen.
Hoezeer de omschrijving van ‘wijsheid’ in de zin van praktische slimheid als het
ware aangeeft dat men het begrip geannexeerd heeft als bouwsteen voor de
burgermoraal, wijst niet alleen de contemporaine discussie tussen voor- en
tegenstanders uit. Er worden ook pogingen ondernomen om tot een compromis te
komen, door even expliciet als neutraal twee verschillende soorten ‘wijsheid’ te
onderscheiden. Zo interpreteer ik tenminste wat de Rotterdamse historicus Jan van
Herwaarden vaststelt bij de bewerking van Dat scaecspel. (p. 308) Afwijkend van
het Latijn maakt de Middelnederlandse tekst bij de behandeling van de koning een
10
11

Vergelijk Pleij 1991 (zie noot 3), p. 27-46.
Pleij 1991 (zie noot 3), p. 39-44.
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verschil tussen ‘vroetscap’ en ‘wijsheit’. Die ‘vroetscap’ is pragmatisch en op het
aardse gericht, kortom het vermogen om de tijdelijke zaken naar behoren te beheren.
‘Wijsheit’ daarentegen staat in onmiddellijke relatie tot God en vormt het spirituele
instrument waarmee men God mint, dient en kan leren kennen.
Ik voeg daaraan toe dat Ruusbroec ook een dergelijke opvatting van ‘vroetscap’
lijkt te huldigen. Die vat hij dan weer negatief op door te spreken van ‘verkeerde
scalk vroede’, die hun sluwheid richten op het regelen van aardse zaken tot en met
een verzekerde plaats in het hiernamaals: ze willen ‘ertrike (...) besitten ende
hemelrike verdienen.’ Ook uit zijn toelichting blijkt die opvatting, in de parafrase
van Van Mierlo: ‘(...) zij willen God zoeken en aardsche goederen
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te gelijk; vrekheid: zij willen wel God dienen, maar zij hebben nooit genoeg en
beoefenen dan ook nooit de naastenliefde; natuurlijke schranderheid, om in alles
verlies en winst op voorhand te berekenen; alleen als 't op sterven aankomt, geven
ze om den hemel te koopen; verhardheid tegen de genade: zij verbeteren nooit.’12
Lekenethiek dreigt een zinloos container-begrip te worden als het niet verbonden
wordt met maatschappelijke ontwikkelingen. Veel wijst dan in de richting van de
stad, die haar nieuwe belangen stoffeert met veel bruikbaars dat ze in die ‘heidense’
lekenethiek aantreft. Het daarin prominent figurerende stoïcijnse erfgoed was toch
al van meet af aan gericht op reguleringen van het dagelijkse leven, veel meer dan
de kerkelijke moraal. Het is ook in de stad dat die spiritualisering van deze inmiddels
in de vijftiende eeuw onontwarbare lekenethiek of burgermoraal op grote schaal ter
hand genomen wordt. Zij vindt plaats in het kader van een algemene elitisering, die
de volkscultuur onderdrukt en onderwerpt aan een catechesatie- en
beschavingsoffensief. Het is nu dwaas om wel voortdurend over stad te spreken en
stedelijke oriëntaties in verband met die lekenethiek, maar vervolgens het begrip
burgermoraal te vermijden. Wat is nu wijsheid?
Adres van de auteur: Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Historische Nederlandse
letterkunde, Spuistraat 134, NL-1012 VB Amsterdam

Een begheven Willemijn geeft Willem Wilmink het laatste woord
A.G. van Melle
Naar aanleiding van: Beatrijs. Een middeleeuws Maria-mirakel. Vertaald
door Willem Wilmink. Met een inleiding en een teksteditie door Theo
Meder. Amsterdam, Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker, 1995. isbn
90-351-1453-1 (geb.), 90-351-1454-x (paperback). (112 blz.) Prijs: f45,(geb.), f24,90 (paperback).
Wie hertaalt, herhaalt de tekst. Elke vertaler is gedoemd tot het herhalen van de
‘legger’, maar geen enkele vertaler wordt gedreven door het verlangen zijn contrafact
te laten samenvallen met het origineel. De nieuwe tekst die als vertaling wordt
gegenereerd zou echter het stempel van onbetrouwbaarheid moeten krijgen, als de
relatie tot het origineel tot niet meer dan een flauwe herinnering zou verbleken. De
oorspronkelijke tekst moet ook in de versie van de vertaler duidelijk herkenbaar
blijven; de nieuwe lezer mag niet in de verleiding komen de hertaling voor het
origineel te houden, de vertaler mag de eerste dichter niet verdringen. Maar de
herhaalde tekst proclameert zich in een nieuwe tijd en eist een eigen ruimte op in de
literatuurgeschiedenis. Die ruimte is begrensd door de vragen die de vertaler stelt
aan het oorspronkelijke werk, door zijn tijdgebonden taalgebruik en niet in de laatste
plaats door zijn persoonlijke affiniteit met het verhaal dat hij niet met rust kon laten.
Zijn rusteloze bemoeienis met de literatuur van vroeger of elders leidt onherroepelijk
en onmiskenbaar tot een aantal hoogst particuliere formuleringen waarin de vertaler,
12

J. van Mierlo, ‘Ruusbroec's bestrijding van de ketterij’, in: Ons geestelijk erf 6 (1932), p.
304-346.
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bewerker, hertaler zich onderscheidt van de eerste auteur en van zijn voorgangers.
Aan dit verschil ontleent hij zijn bestaansrecht.
In het geval ‘Beatrijs’ ligt de zaak gecompliceerder. Niet alleen waren er voor
Wilmink eerdere pogingen tot hertaling van de tekst (zie hieronder), maar de
Middelnederlandse Beatrijs zelf is een herhaling van een ouder verhaal, van twee
verhalen om precies te zijn. Immers, de lange versie uit Libri octo miraculorum over
de anonieme non mag dan het sterkst overeenkomen met het verhaal uit de Haagse
codex, aan de korte versie uit Caesarius' Dialogus miraculorum is in elk
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geval de naam Beatrijs ontleend. Heeft de auteur van de bron (zichzelf?) dus reeds
herhaald (de verleider werd van geestelijke getransformeerd tot wereldlijk jongeling)
‘onze’ Beatrijs wordt zo een herhaling die tot stand kwam via verschillende
paradigmata. En pas goed ingewikkeld is het netwerk van de Europese
Beatrijs-overlevering, dat volgens Guiette (1927) 54 redakties telt.
Wat heeft hen allen bezield, die vertellers van de Beatrijs-legende, van de
cisterciënzer Caesarius van Heisterbach tot onze tijdgenoten Gabriël Smit en Willem
Wilmink? Welke vragen hebben zoveel vertellers aan het onderwerp gesteld, dat dit
hen steeds opnieuw inspireerde tot eigenzinnige herhalingen van het mirakelverhaal?
Misschien is dat voor de middeleeuwse auteurs nog eenvoudig te beantwoorden door
uit te gaan van een collectieve Maria-verering als verbindende schakel. Maar interesse
voor de gedragscode van een hoofse non (visie-Zemel) en voor haar pogingen onder
alle omstandigheden haar zelfrespect te bewaren (visie-Lulofs) leidt tot een ander
verhaal dan de Latijnse bron bevat.
Beatrijs' moederschap van twee kinderen kan te danken zijn aan een kopiistenfout
(corruptie is immers overal en volgens Duinhoven vooral in r. 439!), maar het gedrag
van de ontaarde non roept minder vragen op wanneer men haar moederlijke
verplichtingen mee laat klinken. Dat zal ook voor een middeleeuws publiek gegolden
hebben. Een publiek dat ook vragen stelde waaraan de moderne lezer voorbijgaat:
de symboliek van getal en kleur, het wankel evenwicht tussen ‘dubitatio’ en
‘desperatio’, de onontkoombare noodzaak van de biecht. Vragen waarop de tekst
antwoord geeft, voor de goede verstaander.
Editeur Meder is geen voorstander van de theorie dat het deel na r. 864 toegevoegd
zou zijn. Dat viel op grond van hoofdstuk 13 in Nederlandse literatuur, een
geschiedenis (Groningen, 1993) pp. 67-73 ook niet te verwachten. Hij suggereert dat
de beide Latijnse versies uit 1223 en 1227 tot de geestelijke bagage van de
Middelnederlandse auteur (een sprookspreker?) behoord hebben. Wat een ander ‘heet
hangijzer’ betreft: de zes al dan niet verdwaalde verzen (r. 477-482) handhaaft hij
met de conjectuur Die leste voor Dierste (r. 481), wat een logisch verloop van de
tekst garandeert. Overigens doet Meder geen pogingen om de tekst regressief te
herstellen. Wat het geïntendeerde publiek betreft: het hof van de hertogen van Brabant
past uitstekend in het veronderstelde publieksprofiel. Een opmerkelijk receptie-detail:
in de cisterciënzer abdij van Vrouwenpark in Rotselaar zou zich het enig echte
Mariabeeld bevinden waar Beatrijs' gebeden aan gericht waren. En dat beeld is
klaarblijkelijk de trekpleister van innige devotie geweest.
Meders editie kent dezelfde typografie als de Brandaan van Gerritsen/Oppenhuis
de Jong/ Wilmink uit dezelfde reeks van deze uitgever. Dat wil zeggen een opmaak
over vier kolommen (resp. Middelnederlands - woordverklaring - hertaling commentaar & illustraties), voorafgegaan door een uitvoerige inleiding en afgesloten
door een beredeneerd literatuuroverzicht. Voor zover ik kan overzien worden daarin
alle kwesties die in het Beatrijs-onderzoek figureerden, aan de orde gesteld. Een
literatuurlijst van zes pagina's nodigt de gebruiker uit tot zelfstandig onderzoek van
de behandelde problematiek. Voor deze grondige inventarisatie past alleen maar
waardering. Minder geslaagd acht ik een grappig bedoelde uitgelijder in de inleiding
(p. 19). Citaat: ‘Bij de lieflijke plek in het bos ontbreekt het de jongeling duidelijk
aan geduld en weet hij zijn hormonen niet te bedwingen. Vergelijk de hele situatie

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 2

maar hiermee: als een pasgetrouwd stel naar de bruidssuite van het Holiday Inn rijdt,
vraagt een nette jongen onderweg ook niet om een wip op de achterbank van zijn
Fiat Panda.’ Ik denk niet dat de snelle jongeling zijn lief in het equivalent van een
Fiat Panda ontvoerde, een Golf GTI Cabriolet lijkt mij meer in overeenstemming met
zijn status; zo'n anachronistische grap past misschien tijdens een college voor
eerstejaarsstudenten, in een serieus bedoelde uitgave hoort zij niet thuis. Hetzelfde
bezwaar kan worden aangevoerd tegen Wilminks inleidende pagina's. Een captatio
benevolentiae, gericht aan het grote publiek, die in mijn ogen zijn doel voorbij schiet.
Te gewild van toon en ontsierd door een overbodige parallel met Achterbergs
Bekering.
Wilminks hertaling is echter nauwkeurig genoeg om de Beatrijs terug te horen en
voldoende
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meeslepend voor de lezer van onze dagen. In r. 559-561 zegt Wilmink toch meer
dan er staat: ‘Soe langhe dolede si achter dlant/ Dat si den cloester weder vant/ Daer
si hadde gheweest nonne’ wordt weergegeven als: ‘Ze doolde zo lang de wereld
rond/ tot ze bij toeval (curs. v.M.) het klooster vond/ waar ze verbleven had als non.’
‘Witheet’ is kennelijk een favoriet Wilminkwoord. Zowel Beatrijs in het foreest (r.
363) als de weduwe extra muros (r. 596) worden ermee getypeerd in hun aanval van
woede. Ter vergelijking laat ik hieronder twee stalen van bewerking volgen. Die van
Gabriël Smit (Baarn, 1979) en die van Willem Wilmink uit 1994, ontleend aan de
passage r. 346-354, waarin Beatrijs zich verzet tegen het imago van een willig
herderinnetje uit de pastourelle, dat zich als een hoer gedraagt:
GABRIËL SMIT
‘Wat wilt ge, lummel,’ sprak zij fel,

WILLEM WILMINK
‘Boerenkinkel,’ zei ze, ‘wat denk je wel!

‘dat ik ga liggen in het groen

Moet ik vrijen in het open veld,

gelijk het ook de sletten doen

zoals vrouwen het doen, voor geld

die hun lichaam verkopen voor geld?

met hun ordinaire lijven?

't Zou met mijn eer slecht zijn gesteld.

Ik zou niet weten waar ik moest blijven

Waart gij niet van lage aard

van schaamte. Nu weet ik, vent,

dan had gij mij dit woord bespaard.

dat je een boerenhufter bent.

Helaas, 'k heb van mijn vlucht al spijt.

God zal je om dit voorstel haten

Gods haat straffe u uw schofterigheid.

en met zo iemand heb ik me ingelaten.

Dat Wilmink zich heeft ingelaten met Beatrijs behoeft niemand te betreuren. Dat
de redactie van Nederlandse literatuur, een geschiedenis haar aanvankelijk over het
hoofd had gezien, kan alleen verklaard worden uit het geforceerde pogen om de
canon te vermijden. De editie-Meder demonstreert hoe verkeerd zo'n herschrijving
van de literatuurgeschiedenis kan uitpakken: Beatrijs heeft daarin recht op haar eigen
beeld; met deze herhaling van de legende is de tekst opnieuw toegankelijk gemaakt
en keerde Beatrijs terug op de plaats waar zij behoorde.
Adres van de auteur: Olympus 10, NL-1186 CB Amstelveen

Brabants eigenheid binnen de Bourgondische staat
Wim van Anrooij
Naar aanleiding van: Robert Stein, Politiek en historiografie. Het
ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende
eeuw. Avec un résumé en français. Leuven, Peeters, 1994. Miscellanea
Neerlandica x. (372 blz.; ill.) isbn 90-6831-591-9. Prijs: 1530 bf. (Ook
verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Leiden.)
‘Willems' monumentale uitgave van Boendales Brabantsche yeesten is nauwelijks
bruikbaar voor inhoudelijk onderzoek naar deze kroniek.’ Zo luidt de zesde stelling

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 2

bij de dissertatie Politiek en historiografie, waarop de historicus Robert Stein in het
voorjaar van 1994 met lof promoveerde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Het gaat
vermoedelijk niet te ver om in deze verzuchting een impliciet pleidooi te lezen voor
een nieuwe, wetenschappelijke editie van een kroniek die kenners van de materie
wel aanduiden als de ‘standaardgeschiedenis’ van Brabant.1 En niet alleen de

1

Aldus de karakterisering van J.G. Heymans in Van den derden Eduwaert, coninc van Ingelant
hoe hij van over die zee is comen in meyningen Vrancrijc te winnen ende hoe hij Doernic
belach. Uitgegeven met een inleiding over de Brabantse historiografie tussen ca. 1270 en ca.
1350. Nijmegen, 1983, Tekst en tijd 10, p. 35. Met instemming aangehaald door Stein (p.
303).
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editie-Willems van de Brabantsche yeesten (boek I-VI; Brussel, 1839-1843) is intussen
aan herziening toe, hetzelfde geldt voor het door J.H. Bormans uitgegeven boek VII
(Brussel, 1869). Willem de Vreese oordeelde althans dat de editie daarvan mank
ging aan ‘een vrijwel teugellooze willekeur’ ten aanzien van hetgeen in de bronnen
te lezen stond (MNW X, kol. 141, nr. 117 sub 222).
Wat voor de Brabantse standaardgeschiedenis geldt, geldt trouwens voor de
Brabantse historiografie als geheel. Te denken valt alleen al aan een kritische
heruitgave op basis van alle overgeleverde handschriften (is ons huidige overzicht
daarvan trouwens wel compleet?) van de Brabantse genealogieën van ca. 1270 (ook
opgemerkt door Stein, op p. 6 n. 23), of aan een editie (de eerste!) van de
laat-vijftiende-eeuwse Die alder excellenste cronike van Brabant. En nu zijn dit nog
de min of meer bekende teksten, waarnaar in de literatuur hier en daar nog wel eens
wordt verwezen, maar hoe staat het met de honderden andere historiografische werken
uit de Zuidelijke Nederlanden? Om een globale indruk te krijgen van het materiaal,
moeten we ons vooreerst nog behelpen met wat oude, incomplete overzichten. Het
verschijnen van de Belgische pendant van het onvolprezen Repertorium van
verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen van M. Carasso-Kok
('s-Gravenhage, 1981) zou het onderzoek een enorme impuls kunnen geven, maar
naar verluidt zal dat overzicht nog geruime tijd op zich laten wachten. En er is op
het vlak van de Brabantse historiografie, vooral waar het de vijftiende en zestiende
eeuw betreft, nog zoveel te ontdekken!
Maar terug nu naar de Brabantsche yeesten en de Voortzetting. Voordat aan een
nieuwe editie van dit tekstcomplex kan worden begonnen, is intensieve studie van
de overgeleverde teksten en handschriften een eerste vereiste. Stein, die zich als
historicus ook graag op het terrein van de medioneerlandistiek begeeft, heeft in
eerdere studies-in-artikelvorm al een begin gemaakt met een nadere analyse van
Boendales Brabantsche yeesten.2 Een van de belangrijkste inzichten die hij daarbij
ontwikkelde (zie het in noot 2 genoemde artikel uit 1990), was dat Boendales tekst
verscheidene cesuren vertoont die in verband gebracht kunnen worden met evenzovele
vervolgen. Stein onderscheidt in de totstandkoming van de Brabantsche yeesten vijf
fasen. Omstreeks 1316 ontstond de eerste versie van de kroniek, in opdracht van de
Antwerpse schout en schepen Willem Bornecolve; in 1318, ca. 1324, ca. 1335 en
ca. 1348 (of: ca. 1347?) voorzag de auteur zijn tekst (lees: de voorafgaande versie)
telkens van een nieuw vervolg.3 Stein voert hiervoor als mogelijke redenen aan het
verloop van de politieke ontwikkelingen, waardoor Boendale zich genoopt voelde
2

3

Ik doel hier op ‘Boekproduktie in de middeleeuwen. De betaling van de kopiist en de
verluchter van een handschrift van de “Brabantsche yeesten”’, in: Spiegel historiael 24
(1989), p. 507-512; ‘Wanneer schreef Jan van Boendale zijn “Brabantsche yeesten”?’, in:
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 106 (1990), p. 262-280; en ‘Jan van
Boendales “Brabantsche yeesten”: antithese of synthese?’, in: Bijdragen en mededelingen
betreffende de geschiedenis der Nederlanden 106 (1991), p. 185-197.
Om, in aansluiting hierop, nog even terug te komen op de problematiek van de gebrekkige
editie roep ik in herinnering dat aan de door Stein onderscheiden vijf versies van de
Brabantsche yeesten onlangs een zesde (1351) kon worden toegevoegd (vgl. W. van Anrooij,
‘Boendales “Boec van der wraken”: datering en ontstaansgeschiedenis’, in: Queeste 2 (1995),
p. 40-53). De bedoelde continuatie komt alleen voor in (deel twee van) het zgn. Affligemse
handschrift van de Brabantsche yeesten (Brussel, KB Albert I, IV 685). Willems kende dit
handschrift wel, maar vond het blijkbaar niet de moeite waard om het bedoelde tekstgedeelte
uit te geven.
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de pen op te vatten, en de opdracht van een mecenas (p. 8-9). De tweede optie komt
me overigens het meest waarschijnlijk voor. Een mecenas zal echter niet alleen om
een vervolg hebben gevraagd. We moeten ons de gang van zaken vermoedelijk zo
voorstellen dat de Antwerpse schepenklerk af en toe een bestelling kreeg voor een
afschrift van de Brabantsche yeesten, en dat hij van de gelegenheid gebruik maakte
om zijn tekst steeds zoveel mogelijk te actualiseren. Het is denkbaar dat Boendale
bij het vermenigvuldigen van de tekst, als hem dat zo uitkwam, de hulp inriep van
één of enkele kopiisten, en aldus optrad als ‘werkleider-coördinator [...] waar het
zijn eigen teksten betrof’, zoals Jan Willem Klein het onlangs formuleerde.4 Als

4

J.W. Klein, ‘(Middelnederlandse) handschriften: produktieomstandigheden, soorten, functies’,
in: Queeste 2 (1995), p. 15. Tot zo'n mogelijk (ad hoc-)samenwerkingsverband behoorden
wellicht ook een perkamentmaker en misschien een verluchter, zoals Klein opmerkt.
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stadsklerk zal Boendale, naar mag worden aangenomen, over voldoende contacten
hebben beschikt. Zijn eigen betrokkenheid bij de verspreiding van de tekst blijkt in
elk geval uit de telkens nieuwe toevoegingen aan het slot, waar hij de meest recente
geschiedenis uit de doeken deed. De hier besproken kwestie geeft aan - en dat lijkt
me een belangwekkend nieuw inzicht - dat varianten in de tekstoverlevering niet
altijd op het conto van kopiisten kunnen worden afgeboekt: het kan immers zijn dat
een auteur gedurende een langere periode bemoeienis hield met zijn eigen tekst.
Hetzelfde verschijnsel - dat zich vooral voordoet bij historiografische teksten? wordt in het proefschrift van Stein ook geïllustreerd aan de hand van de Brabantiae
historia diplomatica van Petrus de Thimo, die zich als auteur tientallen jaren met de
tekst bleef bezighouden (hoofdstuk II).
Vanuit zijn gedegen achtergrondkennis van de Brabantsche yeesten, kon Stein
besluiten zich in zijn proefschrift te concentreren op de vijftiende-eeuwse Voortzetting
ervan, die door historici en literatuurhistorici per saldo nog weinig is bestudeerd.
Wat op het eerste gezicht misschien niet zo'n inspirerend onderwerp lijkt, blijkt in
de uitwerking een ‘gouden greep’ te zijn geweest.
Literatuurhistorici - vooral degenen onder hen die zich bezighouden met de wat
vroegere periode van onze letterkunde - moeten vaak woekeren met de schaarse en
vaak zo goed als ontbrekende gegevens om teksten te kunnen situeren in het milieu
waarin ze functioneerden. Werkend binnen het gangbare paradigma van de
historiserende literatuurbenadering, neemt men noodgedwongen soms zijn toevlucht
tot een reconstructie van het geïntendeerde publiek, puur op basis van de teksten
zelf. Hoe waardevol zulke exercities op zich ook kunnen zijn, vaak wordt eraan
voorbijgegaan dat de speurtocht naar opdrachtgever en publiek in beginsel ‘slechts’
een middel is om tot een beter - dat is: historisch meer verantwoord - tekstbegrip te
komen, en geen doel in zichzelf. Om meer inzicht te krijgen in het ‘spanningsveld’
tussen auteur (uitgever), tekst, (eventuele) opdrachtgever en publiek, ligt het eigenlijk
voor de hand om vaker casussen te kiezen waarbij kan worden geput uit een overvloed
aan concrete, historische gegevens. In deze zin is het dan ook opvallend dat aan de
literatuur ten tijde van de Bourgondiërs en (meer nog) ten tijde van Maximiliaan I,
Filips de Schone en Karel V - waarbij het gaat om teksten die inhoudelijk vaak veel
explicieter op de buitentekstuele werkelijkheid betrokken zijn dan de vroege werken
- relatief nog altijd zo weinig aandacht wordt geschonken.5 Hoe later in de tijd, hoe
groter de kansen voor een historiserende literatuurbenadering.
Bovenstaande opvatting wordt in zekere zin bevestigd door het onderzoek van
Robert Stein. Hoofdstuk voor hoofdstuk tast de auteur verschillende aspecten af van
de context van de tekst die hij centraal heeft gesteld om, vanuit de opgedane kennis,
pas in het laatste hoofdstuk over te gaan tot een algehele interpretatie. De uitkomsten
van dit gedetailleerde onderzoek - en dat zou literatuurhistorici aan het denken moeten
zetten - zijn al direct a-typisch. Stein komt namelijk tot de conclusie dat de
Voortzetting het werk is van een driemanschap. Emond (en niet ‘Edmond’, zoals
Stein op p. 77 laat zien) de Dynter, secretaris van de vooral in Brussel residerende
hertog Filips van Bourgondië, fungeerde als leverancier van historisch materiaal
(oorkonden, historische notities uit een persoonlijk dagboekje), dat hij ter beschikking
5

Het onlangs verschenen themanummer van Millennium (8 (1994), nr. 2), gewijd aan de
‘Bourgondische cultuur: dynamiek en expansie, 1430-1530’ (aldus de titel van een in 1992
gehouden symposium) geeft aan dat er op dit vlak heel wat te bereiken valt.
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stelde van Petrus de Thimo, als pensionaris van het Brusselse stadsbestuur de
belangrijkste stedelijke ambtenaar. De Thimo had kort voordien reeds de Brabantiae
historia diplomatica voltooid (de eerste versie door Stein gedateerd ca. 1425;
aanmerkelijk vroeger dus dan de gangbare datering tussen 1464 en 1474).6 Op basis
van deze en andere teksten, en mede onder gebruikmaking van de historische
informatie van De Dynter, zette De Thimo omstreeks 1430 een (anonieme) dichter
aan het werk,

6

Ten behoeve van de Arturisten zij hier opgemerkt dat in de Brabantiae historia diplomatica
onder meer wordt gehandeld over de wetten van koning Artur en de Ronde Tafel (Stein, p.
17).
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wiens taak erin bestond de hem ter hand gestelde historische informatie te berijmen.7
Op 3 december 1432 werd, in het Zoniënwoud, boek VI voltooid; boek VII kwam in
1441 gereed. De dichter kreeg onder meer tal van Brabantse oorkonden, die zo
tekstgetrouw mogelijk op rijm gesteld dienden te worden. Op zich was het opnemen
van berijmde oorkonden in een historiografische rijmtekst niet nieuw. Melis Stoke
deed ca. 1278-1282 immers hetzelfde met de stichtingsoorkonden van Holland,
overigens als eerste in het Nederlandse taalgebied. De omvang waar we ons hier
echter voor gesteld zien is echter ongeëvenaard: meer dan honderd zijn er in de tekst
verwerkt. Van de werkwijze van de dichter en de kwaliteit van wat hij leverde kunnen
we ons een goed beeld vormen omdat de autograaf bewaard is gebleven (Brussel,
KB Albert I, 17017). Uit deze bron komen we bovendien te weten, zoals Stein aantoont,
dat Petrus de Thimo zich bleef bemoeien met de tekst in wording: op tal van plaatsen
kan zijn controlerende en structurerende hand worden aangewezen (p. 40). De
autograaf heeft dus duidelijk het karakter van werk-inuitvoering. Interessant is ook
het verband dat Stein legt met het fraaie afschrift van de Brabantsche yeesten (boek
I-VII) dat in 1444 op instigatie van het Brusselse stadsbestuur werd gemaakt door
Hendricus van den Damme (Brussel, KB Albert I, 19607). Dit verzorgde handschrift
zou een net-afschrift zijn en in tamelijk concrete zin de eindfase representeren van
het project van de Voortzetting, dat ruim tien jaar voordien van start was gegaan (p.
164). Toen Petrus de Thimo omstreeks 1430 de dichter van de Voortzetting aan het
werk zette, deed hij dat vermoedelijk op instigatie van het Brusselse stadsbestuur.
De keuze van de rijmvorm was in de tijd van ontstaan ouderwets te noemen (p.
148). De auteur laat zien hoezeer opzet en indeling van de Voortzetting geënt zijn
op de Brabantsche yeesten van Boendale. Het zgn. Kluit-handschrift van Boendales
tekst (Leiden, UB, Ltk. 1019), waarvan de datering (gangbaar: eind veertiende eeuw)
ruim een kwart eeuw later wordt gesteld, kan volgens Stein worden beschouwd als
het privé-(werk)exemplaar van De Thimo. De Thimo wilde de Voortzetting dus
nadrukkelijk beschouwd zien als een vervolg op de standaardgeschiedenis van
Brabant; de boeken VI en VII moesten gaan gelden als een ononderbroken vervolg
op Boendales tekst. Hoewel Stein daar niets over zegt, kan worden opgemerkt dat
de ‘ouderwetse’ rijmvorm wellicht tevens de anciënniteit van Brabant moest
onderstrepen, als bevestiging van de eeuwenoude dynastieke traditie die Brabant
binnen het Bourgondische machtscomplex zijn bijzondere status verleende.
De band met Boendales Yeesten had, inhoudelijk gezien, op nog een andere manier
kunnen worden geaccentueerd. Na Boendales felle stellingname tegen de legende
van de Zwaanridder en zijn keuze voor de afstamming van de Brabantse hertogen
van de Karolingen - en nog verder terug: van de Trojanen -, kwam er een
synthetiserende ontwikkeling op gang die de ‘officiële’ genealogie wilde verbinden
met het meer legendarische Brabon-verhaal. Beide tradities werden naar elkaar
toegebogen en met elkaar in verband gebracht in de Genealogie van Godfried met
de Baard (opgedragen aan hertog Jan III van Brabant, vermoedelijk kort voor diens
overlijden in 1355) en, later, in de Cornicke van Brabant (1415), van Hennen van
Merchtenen. Dat het hier blijkbaar om een breder gevoelde behoefte ging, blijkt uit
het feit dat de anonieme dichter van de tekst over Godfried met de Baard en Hennen
7

In een recensie van de dissertatie van Stein in Spiegel der letteren 37 (1995), p. 65-68 wijst
Remco Sleiderink op Weinken van Cothem als mogelijk auteur.
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van Merchtenen onafhankelijk van elkaar op hetzelfde idee waren gekomen.8 A.L.H.
Hage, in zijn proefschrift Sonder favele, sonder lieghen (Groningen, 1989), koos ca.
1360 als achtergrens. Hennen van Merchtenen viel bij hem dus buiten de boot. Ook
Stein besteedt weinig aandacht aan Van Merchtenen (vgl. p. 10 n. 57). Diens kroniek
vormt ‘een wat aarzelende aanzet voor de herleving van de Brabantse historiografie’
en neemt ‘een betrekkelijk geïsoleerde positie in binnen de Brabantse historiografie’,
waaraan hij verder voorbij gaat, om direct over te gaan tot een bespreking van de
Voortzetting en de

8

Zie hierover W. van Anrooij, ‘Zwaanridder en historiografie bij Hennen van Merchtenen’,
in: Spiegel der letteren 36 (1994), p. 279-306.
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teksten daaromheen, ‘die de werkelijke herleving van de Brabantse historiografie
vormgaven’ (alle citaten op p. 10). Als reden voor deze uitsluiting geldt de mening
dat de Cornicke weinig invloed heeft uitgeoefend op de latere Brabantse historiografie,
maar die reden lijkt moeilijk verdedigbaar.9 Ook de hernieuwde aandacht voor de
slag bij Woeringen (1288) en de coalitie-oorlog van 1332/34, door Stein (p. 281) in
verband gebracht met de tijd van de Voortzetting, komen reeds uitgebreid aan de
orde bij Van Merchtenen. Op zich getuigt het wellicht van een weloverwogen keuze,
dat het driemanschap van de Voortzetting zich verre hield van alles wat met de
Zwaanridder te maken had. Zij kozen duidelijk het meer officiële standpunt, dat
voordien werd gehuldigd in de genealogieën en in Boendales Yeesten. Hoe dit ook
zij, het gaat te ver om de opleving van de Brabantse historiografie pas rond 1420 te
laten beginnen. Met zijn sterk ‘nationale’ toon - volgens Van Merchtenen zullen zijn
lezers ontroeren (!) bij het horen van een toekomstige door hem te schrijven
geschiedenis van Brabant - hoort de Cornicke er alleszins bij.10 Als er al een
omslagpunt moet worden aangewezen, dan lijkt me dat eerder te liggen bij het
aanvaarden van de regering door Antoon in 1406, het tijdspunt dat ook in de
Voortzetting voor een duidelijke breuk zorgde, zoals Stein zelf laat zien (paragraaf
XI/1).
Een aardig detail in dit verband is dat de samensteller van het zgn. Tongerloose
handschrift van de Brabantsche yeesten (Antwerpen, Stadsbibliotheek, B 15828)
over de mogelijkheid beide tradities te combineren blijkbaar toch weer anders dacht:
hij combineerde de Genealogie van Godfried met de Baard (de benoeming op p. 308
van deze tekst als ‘voorwerk Brabantsche yeesten’ zonder meer is niet duidelijk),
waarmee hij het handschrift liet beginnen, met boek I-VII van de Brabantsche yeesten;
de eerste vijf boeken van de Brabantsche yeesten (het Boendale-stuk dus) omkaderde
hij bovendien met excerpten uit de kroniek van Van Merchtenen: twee ervoor, één
erna.11
Het handschrift-Van den Damme was, zoals hiervoor al werd opgemerkt, bestemd
voor de Brusselse magistraat, die er naar believen - al dan niet tijdens vergaderingen
van het stadsbestuur - historische gebeurtenissen, bepalingen, afspraken etc. in kon
opzoeken; soms speelde het een rol in de politieke besluitvorming. Meer dan het
geval kon zijn in een inventaris à la die van Adriaan van der Ee (1438), werden hier
de historische stukken in de loop van een historische ontwikkeling geplaatst.12 Het
9

10
11
12

Vgl. W. van Anrooij, ‘De literaire ambities van Hennen van Merchtenen’, in: Tijdschrift
voor Nederlandse taal- en letterkunde 109 (1993), p. 291-314, alwaar ik concludeer ‘dat de
Cornicke van Brabant van Van Merchtenen een relatief brede en langdurige receptie heeft
gekend, die reikt tot ver over de grens van middeleeuwen en renaissance’ (p. 293).
Vgl. voor de betreffende passage G. Gezelle (ed.), Hennen van Merchtenen's ‘Cornicke van
Brabant’ (1414). Gent, 1896, vs. 4260-4265.
De twee excerpten ervóór worden door Stein (p. 308) niet als zodanig benoemd/herkend.
Vgl. Van Anrooij (zie n. 9), p. 293.
Genoemde inventaris (Brussel, Algemeen Rijksarchief, fonds handschriftenverzameling 983)
is voorzien van een reeks gehistorieerde initialen, waarvan er een de voorkant van het
proefschrift siert. We zien daarop, voorgesteld als jachttafereel, de strijd van hertog Jan III
(met aan zijn zijde de graaf van Bar) tegen de zeventien landsheren in 1332/34. De iconografie
van de afbeelding houdt verband met die van het gedicht Van den Ever, dat is overgeleverd
in het Wapenboek Gelre. De afbeelding roept een vraag op: waarom wordt de ommuurde
ruimte (Brabant) toegankelijk gemaakt door middel van een trapje? Het trapje (linksonder
op de afbeelding) wekt de suggestie van een verhevenheid, de ruimte binnen de ringmuur
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handschrift kwam in het stadhuis aan de ketting te liggen. Was het dáár toegankelijk
voor een brede laag van de Brusselse bevolking, die Stein, mede gelet op de keuze
van de volkstaal, tot het mogelijke publiek van de Voortzetting rekent? (o.a. p.
153-159). Hoe ging dat er in de praktijk aan toe?
Als Brabants eigenheid binnen het Bourgondische territorium in de Voortzetting
zo sterk op de

zou kunnen verwijzen naar de Coudenberg, de residentieplaats van de hertogen te Brussel.
Aldus opgevat, verbeeldt de initiaal de (lots)verbondenheid van landsheer en territorium.
Alle overige afbeeldingen uit het register verdienen in kleur te worden uitgegeven en
diepgaand te worden geanalyseerd. Heeft de inventaris wellicht (mede) een representatieve
functie gehad?
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voorgrond wordt gesteld - en dat wordt in deze dissertatie zeer overtuigend en met
kracht van argumenten aangetoond - dan zou men verwachten dat de tekst in de eerste
plaats onder de aandacht van de Bourgondiërs en hun kring moest worden gebracht
(Filips de Goede kende Diets, vgl. p. 111). Over deze mogelijke extensie van het
publiek spreekt Stein zich opmerkelijk genoeg niet uit.
Politiek en historiografie illustreert in heel concrete zin een fenomeen dat soms
wel wordt gesignaleerd, maar zeker in de medioneerlandistiek niet vaak wordt
uitgewerkt, namelijk dat tussen het hof/de adel en de stedelijke elite veel persoonlijke
contacten en personele overlappingen bestonden.13 Eerder dan te denken in elkaar
uitsluitende tegenstellingen, is het zaak de precieze relaties bloot te leggen, en dat
kan vaak alleen maar door zeer gedetailleerd, prosopografisch onderzoek. Van het
driemanschap dat aan de basis stond van de Voortzetting behoorde De Thimo tot de
kring van het Brusselse stadsbestuur; de anonieme dichter was afkomstig uit de
omgeving van de hertog; De Dynter was een belangrijk hertogelijk ambtenaar. De
Dynter zal zich eerder Brabander dan Bourgondiër hebben gevoeld, maar dat doet
niets af aan het feit dat de samenwerking tussen vertegenwoordigers uit beide kringen
desondanks tot stand kwam. Dat het resultaat niet alleen de goedkeuring wegdroeg
van de Brusselse magistraat, maar dat ook De Dynter te spreken was over het resultaat,
blijkt uit de omstandigheid dat hij de Voortzetting als bron benutte toen hij in het
begin van de jaren veertig (de later dan gebruikelijke datering wordt gemotiveerd in
paragraaf IV/2) zijn Chronica realiseerde. Het standpunt van de Staten van Brabant
was tevens het standpunt van Petrus de Thimo en Emond de Dynter, en toen het in
de Voortzetting werd gekozen, kreeg het daardoor ook aan het hof een bredere
verspreiding. De Voortzetting vormde een precair evenwicht tussen de belangen van
de hertog en die van de Brusselse elite, die het hof binnen de stadsmuren wenste te
houden.
Het boek van Stein biedt meer inzicht in het literaire leven van de stad Brussel in
de eerste helft van de vijftiende eeuw, en is in zijn gedetailleerde analyse van de
materie en zijn nieuwe kijk op de stof te beschouwen als een aanvulling op de
Sneeuwpoppen van 1511 van Herman Pleij. Het is wellicht jammer dat de bevindingen
van Pleij zo summier en vluchtig worden verwerkt: pas in het besluit wordt er in
enkele bladzijden aandacht aan besteed (p. 301-302). Stein komt tot de conclusie dat
het beeld dat naar voren komt uit de Voortzetting, weinig te maken heeft met de
kenmerken die Pleij hanteert bij het benoemen van stadsliteratuur: respect voor het
individu (privé-leven, arbeid, wijsheid/slimheid), sociale mobiliteit en zelfhandhaving,
aandacht voor stadslof en het algemeen belang. De oorzaak van deze discrepantie
zou in sterke mate afhangen van de door Pleij gehanteerde keuze van zijn bronnen.
De Brusselse historiografie ontsnapte daardoor bijna geheel aan zijn aandacht. Dat
mag op zich waar zijn, maar de conclusie ‘dat binnen Brussel blijkbaar sterk
verschillende cultuurkringen bestonden’ gaat mijns inziens te ver, als daarmee een

13

J. Reynaert, ‘Literatuur in de stad? Op zoek naar een voorgeschiedenis van het
Gruuthuse-liedboek’, in: F.P. van Oostrom en F. Willaert (red.), De studie van de
Middelnederlandse letterkunde: stand en toekomst. Symposium Antwerpen 22-24 september
1988. Hilversum, 1989, Middeleeuwse studies en bronnen 14, p. 93-108 biedt, in algemene
zin, een aantal belangwekkende observaties, in een poging heersende schematismen te
doorbreken.
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scheidingswand wordt opgetrokken tussen ‘volk’ en ‘elite’. De discussie met Pleij
had best wat duidelijker gekund en iets meer mogen worden uitgesponnen.
Politiek en historiografie is een geslaagde studie, leesbaar geschreven (overigens
zónder vertaling van de Latijnse citaten) en op de juiste plaatsen geïllustreerd. Op
een meer algemeen niveau wordt aannemelijk gemaakt dat historiografische teksten
éérst als tekst bestudeerd moeten worden, vooraleer ze als historische bron kunnen
worden geraadpleegd. Met zijn bijzondere aandacht voor de handschriften, hun
onderlinge relaties, en de creatieve bestudering daarvan, sluit de auteur aan bij een
nieuw accent in de medioneerlandistiek dat ook historici van thans moet aanspreken:
ad fontes!
Adres van de auteur: Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Nederlands, Postbus 9515,
NL-2300 RA Leiden
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Dutch Drama in English Performance Texts
Erik Kooper
Mariken van Nieumeghen. A Bilingual Edition. Edited, Translated, and
with an Introduction by Therese Decker and Martin W. Walsh. Columbia,
sc: Camden House, 1994. Studies in German Literature, Linguistics, and
Culture; Medieval Texts and Translations. (144 blz.)
Een Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit / Man's
Desire and Fleeting Beauty. Edited, annotated and revised by Elsa
Strietman, translated from the Dutch by Robert Potter and Elsa Strietman.
Leeds, 1994. Leeds Medieval Studies; Medieval Texts and Translation
Series, Middle Dutch 1. Leeds, 1994. (xxv-116 blz.).
Medieval and Renaissance Dutch literature is not widely known outside the Low
Countries. This is not so much due to its insignificance as to the inaccessibility of
the language in combination with the relative paucity of texts in translation.1 Two
new and important titles, both in doubletext editions, have now been added to what
was available, and since each is issued as part of a series of texts with translations,
there is every reason to expect that this is the beginning of a readily accessible corpus
of Middle Dutch texts for English readers.
In spite of their many differences, the two plays under review share many
characteristics. Both are products of rhetoricians, both contain a play-within-the-play,
both boast passages with perplexingly complex rhyme schemes, that most distinctive
hallmark of rhetoricians' poetry, and, most important of all, both are creations of the
highest literary and dramatic quality.
Mariken van Nieumeghen, the oldest of the two (it is usually dated ca. 1500),
survives in a postincunabulum printed in Antwerp by Willem Vorsterman in 1514-15,
which invariably serves as the basis of modern editions. An early prose translation
in English was also printed in Antwerp around 1518; modern research has shown
that this translation must go back to a Dutch prose version which predates that of the
Vorsterman text. The latter has in itself been the cause of much controversy due
mostly to its form, a combination of narrative prose and dramatic poetry, written, it
is now generally believed, by two different authors, with the poetry inserted into an
older prose text. The man who is responsible for the drama sections was most likely
a member of an Antwerp Chamber of Rhetoric, an institution which flourished in
every self-respecting town in the Low Countries in the fifteenth and sixteenth
centuries. The prose author, on the other hand, shows an up-to-date knowledge of
historical events relevant to the Duchy of Guelders and the city of Nijmegen. Who
it was that put these two texts together, or why, or for what kind of audience, are
questions that will probably never be answered.
In their introduction the editors have made quite an effort to provide a survey of
the many complexities that critics of the text are faced with. Under the deceptively
simple heading of ‘Author’ they discuss a variety of issues, such as the identity of
1

For a bibliography of English translations of Middle Dutch texts, see Erik Kooper, ed.,
Medieval Dutch Literature in its European Context. Cambridge Studies in Medieval Literature
21 (Cambridge: University Press, 1994), pp. 297-304.
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the poet, the date of composition, the internal historical references and the external
historical situation, the form of the original story, the connexion between the narrative
prose and dramatic poetry parts, the reasons why the play was never performed until
the nineteenth century, its relation to the veneration of the Holy Virgin, and much
more, in the space of less than seven pages. It stands to reason that not all of these
could be dealt with extensively; still, it seems to me that where this work so clearly
bears the stamp of the Rhetoricians, a phenomenon not met with outside the Low
Countries and therefore most likely unknown to most readers, this specific feature
needs to be explained at some length (as is done by Elsa Strietman). Especially the
opening paragraph of this first section, which deals with the speculations about the
possible author of the poetic parts, is rendered
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virtually incomprehensible by the clumsy and highly idiosyncratic habit of giving
full bibliographical references between brackets in the text.
The second section of the ‘Introduction’, entitled ‘The Power of Language’,
presents a new interpretation of the play, suggesting that ‘In a sense, the whole play
seems to comment on the power of words, their use and abuse, their positive and
negative impact on the lives of people’ (p. 8). Interesting as this may appear, there
is, as the authors say themselves, too little space to ‘permit a complete investigation
of this question’. However, it is not merely due to lack of space that the reader is left
with feelings of doubt. In her final exhortation to the audience Mary says:
O mensche vol ghebreken ende vol sonden
Hier aen moechdi nemen exempele
Ende ter eeren deser weerdicheit sonder gronden
Den almoghende god eewighen lof vermonden
Naer v arm macht seer sempele
Weldaet dient wel ghedaen in gods tempele

On this the editors comment that the last and ‘most enigmatic [line] may mean nothing
more controversial than the good work of penance as endured by Mary/Emmeken
for over twenty years’. But since they are of the opinion that there must be a (more)
logical link with the preceding five lines, they give the following ‘more daring
reading’: ‘Good works [of poetry] deserve to be well performed in the House of the
Lord’ (p. 11). In my view this comes very close to reading one's interpretation into
the text.
The last section, ‘Stage Directions and Performance Reconstruction’, is certainly
the best of the three. It contains convincing analyses of a number of dramatic aspects
of the text, e.g. when they discuss the ‘onward movement, both physical and spiritual,
through a fictive space of Lowland towns and countryside, and through a kind of
negative pilgrimage, from error into sin into indifference, to find salvation in the
end’ (p. 14).
Two sections on the Middle Dutch text and the translation conclude the
‘Introduction’, but I will deal with these topics for the two texts together.
In the opening sentence of the introduction to Man's Desire and Fleeting Beauty
Elsa Strietman most rightly says that this play represents one of the highlights of the
in itself extraordinarily rich period of the sixteenth century. The structure is a complex
one: it starts with the encounter, on stage, of two ‘normal’ people, a citizen of Gouda
(where the play is set) and a woman from Leiden, who asks the citizen about a play
that is to be performed that day by the Rhetoricians. After a second dialogue, by the
citizen and his neighbour, the Rhetoricians perform their play of the allegorical
characters Man's Desire and Fleeting Beauty, ending with a tableau vivant, and some
concluding lines by the so-called sinnekens (‘personifications of evil, allegorizing
negative aspects of sinful mankind’, p. xvi). A final dialogue between the two citizens
concludes the play.
Strietman opens her introduction with a brief but enlightening exposition on the
Chambers of Rhetoric, followed by sections on ‘Genre’, ‘Structure’ (which is in fact
mostly about the intricate verse forms used), ‘Staging and Dramatic Method’,
‘Properties and Costumes’, ‘Realism and Allegory’, ‘The Sinnekens’ and ‘Allegory
and Theme’. She is an acknowledged expert on medieval Dutch drama, and this
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shows in the apparent ease with which she discusses these subjects. Once or twice
her great familiarity with the subject causes her to overlook the needs of her readers,
as when she forgets to explain that, in the context of the play, the Rhetoricians are
the actors who perform the play-in-the-play, or discusses the message of the play
and the tableau vivant (when the moral is shown to the audience written out on a
tapestry) without giving that moral. But on the whole this is a sound, informative
and quite readable introduction.
A question that must inevitably come up when reviewing double text editions is
that of the type and quality of the edition and of the translation. To begin with the
translations: about theirs Decker and Walsh say that it ‘served as the basis for a
production of the play’ (‘Acknow-
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ledgments’), and that they have opted to render the sense ‘as faithfully as possible’
rather than give a line by line translation (p. 21). What they might have said more
explicitly is that they preferred ‘performable’ prose to ungrammatical or stilted verse.
Nevertheless, considering the purpose for which they made their translation this
seems a sensible decision, and the text will certainly have served its end well. On
the other hand Man's Desire and Fleeting Beauty is a verse translation, and quite a
clever one at times, although the translators have to admit that it was impossible to
follow the intricate rhyme scheme of the original. It is therefore all the more
commendable that in spite of such difficulties both translating couples have included
one example in which they reproduce the metrical tour de force of the Dutch poets.
It is quite sufficient to prove the point that for the text as a whole this simply will
not do. True as this may be, it also means that both translations have rendered the
originals rather freely; consequently, the presence of the original side by side with
the translation is by no means superfluous.
Where so much attention is paid to the translation there is always the risk that
insufficient light is shed on the original text. Strietman's book has appeared in a series
which, as the blurp says explicitly, ‘is designed for classroom use’, and in the
introductory paragraph to the ‘Notes on the Text and Translation’ she shows herself
aware of this: ‘These notes aim to elucidate words and phrases for readers who are
able to read the Dutch or aim to to show the reader the literal meaning of words and
phrases which could not be rendered literally in the translation’ (p. 103). The
translations provided are indeed informative, but unfortunately not complete, and
since a glossary is lacking even the Dutch reader is sometimes at a loss, e.g. when
the line ‘Ja, hûe sûet mögen sij beijde leggen möselen!’ (714) is translated as ‘They'll
sweetly lie, enjoying it and clawing’, without so much as a gloss to explain the word
möselen. Another, more general point is that if the Dutch text is so important then
why is nothing said about it? We must learn from a cursory remark in the ‘Preface’
that the text has survived in a manuscript - but we never hear whether there is only
one manuscript, how old it is, or what other texts are found in it. Also in the ‘Preface’
we are told that the edition ‘contains the Dutch text of the play as published in the
Dutch edition’ (Zwolle, 1967). As far as I can see Strietman has indeed strictly
adhered to this text, even to the extent that she indicates the foliation of the
manuscript, includes the single slash which the manuscript occasionally employs for
a comma, and copies the double slash to signal extra rhyme words in the text. In
itself this is useful but in combination with the single slash with its different function
it is rather confusing and does not make for easy reading. If this seems a negative
appraisal it is nothing in comparison with what must be concluded about the
presentation of Mariken. For reasons which escape me entirely the editors have
reproduced ‘as faithfully as possible’ (p. 20) Vorsterman's chapbook, complete with
all its printing errors and missing capitals, and without providing any form of
punctuation, capitalization or spelling adjustment (e.g. modernization of i/j and u/v).
The result is a text that is not even accessible to a Dutch audience, so what can the
editors have hoped to achieve for an English language readership? What is worse,
this kind of naive presentation will estrange the reader not only from this text but
from early Dutch literature in general, whereas a well prepared edition could made
him curious and desirous to know more.
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To sum up what has been said: the two editions-cum-translations form a much
appreciated addition to the small collection of available Dutch texts in translation.
It is hoped that more will follow, but also that the critical remarks aired here will not
go unheeded.
Adres van de auteur: Universiteit Utrecht, Vakgroep Duits/Engels/Keltisch, Trans
10, NL-3512 JK Utrecht
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