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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Een lied van hoon en weerwraak
‘Ruters’ contra ‘kerels’ in het Gruuthuse-handschrift
Herman Brinkman
Lied, historie en historielied
In een eerder artikel heb ik geprobeerd aan te tonen dat het veertiende-eeuwse
Kerelslied, dat we kennen uit het Gruuthuse-handschrift, op grond van registrale
kenmerken beschouwd dient te worden als historielied.1 Met name het karakteristieke
rijmpaar ‘(wi willen) singen/dwinghen’ in de eerste strofe blijkt lange tijd als sterke
genre-indicator te hebben gewerkt. De gegeven voorbeelden van liederen met een
aan het Kerelslied verwante aanhef laten zich uitbreiden met een aantal historie-,
landsknecht- en geuzenliederen uit de zestiende eeuw. Het Kerelslied blijft niettemin
de vroegste representant van het liedtype met dit kenmerk.2
De vaststelling van het genre biedt een degelijk uitgangspunt voor een poging tot
interpretatie. Zoals uit mijn vorige artikel wel gebleken is, zijn de meest recente
interpretaties, waarin het lied werd beschouwd als komisch tegenbeeld van hoofse
gedragsnormen, ontoereikend. Terzelfdertijd voldoet ook geen van de oudere, meer
traditionele interpretaties, waarin het lied te boek stond als weerspiegeling van de
boerenopstand in Kust-Vlaanderen in de jaren 1323-1328.
De genrebepaling maakt het noodzakelijk om een interpretatie te funderen op het
axioma dat de tekst betrekking heeft op een gewelddadig conflict. Het lied werd
geschreven om partijdige sentimenten binnen het kader van dit conflict te kanaliseren
en aan te wakkeren. De vraag op welke gebeurtenissen het lied betrekking kan hebben
gehad bleef nog onaangeroerd. Die vraag komt nu aan aan de orde, zij het niet voordat
er een aantal tekstuele, semantische en inhoudelijke problemen de volle aandacht
hebben gehad.
Hieronder volgt een nieuwe editie van de tekst van het Kerelslied. Ter inleiding

1
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Mijn dank gaat uit naar Pepijn de Gier voor een kritische lezing van het manuscript.
Brinkman 2002b. Zie ook aldaar voor eerdere edities van het lied. In het vervolg zal ik, om
de overzichtelijkheid te bevorderen, telkens het woord waar het mij in een citaat om te doen
is, cursiveren. Hier volgen, in chronologische volgorde, een aantal Nederlandse en Duitse
historie-, landsknecht- of geuzenliederen uit de zestiende eeuw die mij bekend werden na
verschijning van het vorige artikel: ‘To love wille wi singen/Marien, der jungfruwen fin,/de
finde halp se uns dwingen,/de uns wolden vordringen’: betreft de ‘Hildesheimer Stiftsfehde’
uit 1519-1523 (Von Liliencron 1867, III, nr. 326); ‘Ein nie led wi heven an,/dat best dat wi
gelernet han,/ein nies led to singen./Junker Balzar nam ein hupen landsknecht an,/den graven
wold he dwingen.’ (Von Liliencron 1869, nr. 435); ‘Een liet sal ick u singhen,/Hoort toe man
en vrou,/Ter zee meynt ons te dwinghen,/Den grave van Bossou’: geuzenlied uit 1573 over
de Slag op de Zuiderzee (Van Vloten 1852, II, 77-78); ‘Wie wil hooren een nieu liet,/Al
watter op Pincxterdach is gheschiet?/Hoort toe, ick salt u singhen,/Al van de Papouwen,
hoort mijn bediet,/Noort-Hollant meynden zy te dwinghen’: geuzenlied uit 1574 (Van Vloten
1852, II, 128); ‘Een nieu liet soo wil ick singhen,/Wter harten alsoo fraey,/Hoe Papou
Noort-Hollant meynde te dwingen,/Den seven-en-twintichsten deser May’: geuzenlied over
een strooptocht in 1575 (Van Vloten 1852, II, 148).
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roep ik nog even de voornaamste zaken betreffende vindplaats, vorm en inhoud van
het lied in herinnering. Het lied is alleen bekend uit het omstreeks 1400 geschreven
Gruuthuse-handschrift. Daar bevindt het zich als vijfentachtigste lied in het tweede
deel van het handschrift, het deel dat ook wel het Gruuthuse-liedboek wordt genoemd.
Het lied (‘chanson’) bestaat uit zes strofen van acht versregels, die elk worden gevolgd
door een refrein van vier regels.3
Wi willen van den kerels zinghen,
Si sijn van quader aert:
Si willen de ruters dwinghen,
Si draghen enen langhen baert.
5 Haer cleedren die zijn al ontnait,
Een hoedekijn up haer hooft ghecapt,
Tcaproen staet al verdrayt,
Haer cousen ende haer scoen ghelapt.
Wronglen, wey, broot ende caes,
10 Dat heit hi al den dach.
Daer omme es de kerel so daes.
Hi hetes meer dan hijs mach.
Henen groten rucghinen cant
Es arde wel sijn ghevouch.
15 Dien neimt hi in sijn hant
Als hi wil gaen ter plouch.
Dan comt tot hem sijn wijf, de vule,
Spinnende met enen rocke,
Een sleter omtrent haer mule,
20 Ende gaet sijn scuetle brocken.
Wronghele ende wey, et cetera.
Ter kermesse wille hi gaen.
Hem dinct datti es een grave.
Daer wilhijt al omme slaen
25 Met sinen verroesten stave.
Dan gaet hi drincken van den wine.
Stappans es hi versmoort.
Dan es al de werelt zine:
Stede, lant ende poort.
30 Wronghele ende wey, et cetera.
Met eenen zeeuschen knive
So gaet hi duer sijn tassche.
Hi comt tote zinen wive.
Al vul brinct hi sine flassche.
35 Dan gheift soe hem vele quader vlouke

3

Een editie van de muziek blijft hier achterwege. Het lied bevindt zich op de folia 25vb-26ra.
De gegeven tekst is gebaseerd op de tekst in het handschrift, met dien verstande dat de weinige
abbreviaturen stilzwijgend zijn opgelost, spelling van u/v en i/j en hoofdlettergebruik zijn
aangepast aan het huidige gebruik en de tekst is voorzien van interpunctie.
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Als haer de kerel ghenaect.
Dan gheift hi haer een stic van den lijfcouke,
Dan es de pays ghemaect.
Wrongle ende wey, et cetera.
40 Dan comt de grote cornemuse
Ende pijpt hem turelurureleruut.
Ay, hoor van desen abuze:
Dan maecsi groot gheluut.
Dan sprincsi alle al over hoop,
45 Dan waecht haer langhe baert.
Si maken groot gheloop.
God gheve hem quade vaert!
Wrongle ende wey, et cetera.
Wi willen de kerels doen greinsen
50 Al dravende over tvelt.
Hets al quaet dat zi peinsen,
Ic weetze wel bestelt:
Me salze slepen ende hanghen,
Haer baert es alte lanc.
55 Sine connens niet ontganghen,
Sine dochten niet sonder bedwanc.
Wrongle ende wey, et cetera.

Het is lastig een inhoudelijke samenvatting te geven van het lied zonder dat die steunt
op de betekenistoekenning van een aantal woorden die in belangrijke mate de
interpretatie richting geven. Wie wil weten waar het lied over gaat, moet zeker zijn
van een aantal grondbegrippen. Zo moet het bijvoorbeeld duidelijk zijn wat we dienen
te verstaan onder een ‘ruter’ en wat onder een ‘kerel’. Duidelijk is dat het een lied
is over en tegen de ‘kerels’, die ‘van quaeder aert’ zijn en van zins zijn de ‘ruters’
(klaarblijkelijk de ‘goeden’, tot wiens partij de auteur zich zal hebben gerekend) te
‘dwinghen’. Na deze algemene introductie in de eerste strofe volgt een karikaturaal
en spotlustig portret, eerst van de uiterlijke verschijning van de hele groep haveloze
‘kerels’, dan van de ongeciviliseerde, onbehouwen en aanmatigende gedragingen
van een exemplarische vertegenwoordiger van zijn soort, beschreven in een sequentie
van karakteristieke situaties (eetgedrag, gewelddadig optreden op de kermis, seksuele
omgang met zijn vrouw). Het portret van de ‘kerel’ wordt gevolgd door een
beschrijving van een massaal optreden van een grote groep ‘kerels’, die uitmondt in
een oproep tot een strafexpeditie tegen hen met als zoet vooruitzicht ze over de kling
te jagen. In het telkens terugkerend refrein worden de voedingsgewoonten van de
‘kerel’ (die onmatig brood en zuivel tot zich neemt) op de hak genomen en aangevoerd
als reden voor zijn zotheid.
In het verleden zijn de ‘ruters’ veelal vereenzelvigd met ruiters, ook wel ridders,
door een foute gelijkstelling van het veertiende-eeuwse woord ‘ruter’ met het
hedendaagse en misschien ook door de eenzijdige associatie van het ‘draven’ uit de
laatste strofe met rijden, achtervolgen te paard. De ‘kerels’, dat waren de boeren.
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De raadsels van Heeroma
Zijn eigenzinnige opvattingen mogen hem niet in dank zijn afgenomen, maar met
de vragen die hij als scherpzinnig lezer formuleerde, reikt Heeroma ons ook nu nog
een waardevolle leidraad aan bij de voorgenomen tekstinterpretatie. Sommige van
zijn vragen lijken erg voor de hand te liggen; toch moeten ze gesteld en beantwoord
worden, willen we tot een bevredigende interpretatie komen. Ik som hier een aantal
op, te beginnen met de drie die hij zelf betitelde als ‘raadsels’.4 Gaandeweg dit artikel
zullen ze ter sprake komen, niet in onderstaande volgorde, maar verspreid door het
betoog.
Zijn eerste raadsel luidde: ‘Wat doet dit lied eigenlijk in het liedboek van Jan
Moritoen?’ Hoewel deze vraag op het eerste gezicht louter lijkt voort te komen uit
Heeroma's inmiddels achterhaalde complex aan biografische kaartenhuistheorieën
heeft ze toch zeker nog belang, mits hergeformuleerd als: ‘Hoe past dit historielied
als eenling in een verzameling die verder alleen bestaat uit hoofse en zotte liederen?’
Vooropgesteld dat de aanname juist is dat de Gruuthuse-collectie toebehoord heeft
aan, of althans gebruikt is door een poëzie- en muziekminnend gezelschap, blijven
ook de hiermee samenhangende vragen overeind: ‘Wat had die kring als kring met
“de kerels” te maken?’ en ‘Wat kan die maatschappelijk blijkbaar zo weinig
geïnteresseerde kring bewogen hebben om in dit ene lied plotseling zo fel partij te
kiezen?’
Heeroma heeft ook een punt wanneer hij - zijn tweede raadsel - een verklaring
noodzakelijk acht voor de op het oog zo plotseling doorbrekende toon van haat en
vergelding: ‘Wat motiveert, van de kring uit gezien, die explosie van wraakzucht in
de slotstrofe, de zesde, van het ‘kerelslied’? en: ‘Wat wordt er in de voorafgaande
vijf strofen eigenlijk aangevoerd dat de straf van het “slepen ende hanghen” zou
kunnen rechtvaardigen?’
Zijn derde raadsel betreft een detail in de beschrijving van het uiterlijk van de
‘kerels’: ‘Waarom laat de dichter in deze toch als realistisch bedoelde caricatuur zijn
“kerels” een kransje bloemen dragen? Dat behoorde toch niet bij de normale
boerendracht?’ Ook hier kan men fronsen bij een begrip als ‘realistisch bedoelde
caricatuur’, maar dat neemt niet weg dat Heeroma voor de goede verstaander een
punt heeft. We mogen ons inderdaad afvragen: ‘Hoe past het dragen van een
bloemenkransje in het karikaturale portret van een verder als louter lomp, agressief,
geil, gevaarlijk en bruut neergezet boerenportret?’
Ten aanzien van de bekende kermisscène, waarin de kerel zich op gewelddadige
wijze uitleeft, stelt Heeroma een hele reeks vragen. Zo betwijfelt hij of de dichter en
zijn vrienden (de ‘wi’ van het gedicht) de zich aanstellende kermisganger nou wel
echt als een potentieel gevaar zien, en of ze werkelijk bang zijn geweest voor een
schrikbewind van ‘kerels’ in hun eigen stad. Hij vraagt zich af of we moeten geloven
dat zijn dronkemansgebral hun vrees inboezemt en of het werkelijke angst is die hen
de roep tot die vreselijke straffen uit de laatste strofe ingeeft.
Heeroma's vragen zijn belangwekkend genoeg om ze serieus te overwegen.
Merkwaardig genoeg deed hij dat zelf soms niet ten volle. Het bovenstaande complex
bij4

Heeroma 1969, 97.
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voorbeeld beschouwde hij als retorisch, blijkens het laconieke: ‘Dat is toch nauwelijks
een redelijke veronderstelling.’ Zijn opvatting dat het Kerelslied de weerslag zou
zijn van een persoonlijke wraakoefening van de dichter ten opzichte van een rivaal
die toegang wenst te krijgen tot de ‘poëzie- en kunstminnende kring’, wordt thans,
bij mijn weten, door niemand aanvaard. Maar zijn vragen blijven staan: er moeten
dus andere antwoorden worden gevonden. Voordat we ons buigen over het structurele
probleem van de verhouding tussen het historielied-kader en het satirische middendeel,
beginnen we met een poging tot vaststelling welke sociale groepen er in het lied
tegenover elkaar staan.

Wat zijn ‘ruters’, wat zijn ‘kerels’?
Zoals gezegd kunnen twee woorden in het Kerelslied, ‘kerels’ en ‘ruters’, indien hun
betekenis niet geheel juist wordt bepaald, de interpretator van het lied op een
dwaalspoor brengen. De talrijke vertalingen en woordverklaringen die vanaf de eerste
moderne publicatie het licht hebben gezien, bewijzen dat het gevaar dat dit ook
inderdaad gebeurt, levensgroot aanwezig is. Of ‘kerels’ eenvoudig synoniem is met
‘boeren’ zullen we zo dadelijk bezien. We beginnen met de ‘ruters’.
De negentiende-eeuwse Franstalige auteurs, of zij nu vertaalden of parafraseerden,
gaven het weer met ‘chevaliers’5 of ‘chevalerie’, ‘noblesse’.6 In het Nederlands is
‘ruters’ meestal gelijkgesteld met ‘ridders’, ‘edelen’ of ‘leenheeren’.7 De eerste die
afweek van de gangbare opvatting was G. Kalff. Volgens hem was het Kerelslied
ontsproten aan de vijandschap tussen ‘ruiters’ en ‘boeren’. Onder ‘ruiters’ verstond
hij huursoldaten, soms uit het buitenland afkomstig, die tijdens binnenlandse oorlogen
naar believen werden aangenomen en weer ontslagen als er aan hen geen behoefte
meer bestond, waarna ze rovend en plunderend over het platteland trokken, tot schrik
van de boerenbevolking.8
Een auteur die zorgvuldig het MNW volgde, is Van Buuren. In zijn vertaling van
‘ruter’ heeft hij gekozen voor ‘soldaten’. Reynaert toonde meer belangstelling voor
5
6
7

8

Kervyn de Lettenhove 1847, De Baecker 1850, Derode 1864-1865, X.
Pirenne 1900, X.
Conscience beschouwde het lied tegen de ‘kerels’ als ‘een strijdzang hunner vijanden, de
ridders of leenheeren’. Johan Winkler vertaalt ‘edelen, aanzienlijken’ en meent dat het lied
vervaardigd werd door een ‘“ruter”, eenen edelman, of althans van iemand, die de party der
edelen aanhing’. De dichter De Geyter had het over ‘ridders’, voor Van de Graft is de auteur
een ‘edelman’. P.J. Meertens achtte het ‘waarschijnlijk’ dat de auteur van het Kerelslied ‘een
ruiter, misschien een edelman [was], uit het leger van Lodewijk van Nevers’; in zijn herspelde
tekst maakt hij van ‘ruters’ ‘ruiters’, een woord dat hij in de annotatie weer vertaalt als
‘ridders’. Knuttel noemt de auteur een ‘vertegenwoordiger van de ridderschap’. Zie voor al
deze auteurs Brinkman 2002b. Ook sommige recente auteurs houden zich aan deze
interpretatie: voor Berents maken de ‘ridders’ in het lied hun afkeer kenbaar van het
boerenvolk. We zagen al dat Heeroma in de interpretatiegeschiedenis van het lied een eenzame
positie inneemt. Dat geldt ook voor zijn opvatting over wie de ‘ruters’ eigenlijk waren: ‘de
legitieme leden van de kring [rond Jan Moritoen en Jan van Hulst, HB]’. Deze opvatting laat
ik verder terzijde.
Kalff 1883, 388, 396-398. Kalff kon het MNW nog niet raadplegen, want hij schreef in 1883
en het desbetreffende deel verscheen pas in 1907. Zie ook Brinkman 2002b, 101.
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geweest op een avondje van Brugse ‘soldateska’, mogen wij opmaken dat hij de
‘ruters’ als ongeregeld krijgsvolk beschouwde.
Net als Van Buuren lijkt het mij het best om bij het MNW te beginnen. Het eerste
dat we dan al kunnen doen is het uit de weg ruimen van het hardnekkige misverstand
dat het Middelnederlandse ‘ruter’ zich zou laten vertalen door het modern-Nederlandse
‘ruiter’, zoals bijvoorbeeld gebeurt in de moderne vertaling onderaan de pagina in
Komrij's bloemlezing van Middelnederlandse en zestiende-eeuwse poëzie.9
Verdam geeft twee betekenissen; volgens hem is die van ‘vrijbuiter, landlooper,
straatrover’ de oorspronkelijke. Daarbij tekent hij aan: ‘Dergelijk volkje werd door
steden of landsheeren in dienst genomen of gebruikt voor het doen van invallen of
strooptochten op vijandelijk gebied [...], ook ter zee, zeeschuimer, zeeroover. In het
eerste geval konden zij zijn te voet ofte paard’. In de eerste, ongunstige, betekenis
van het woord ‘ruter’ lag de associatie met ‘krijgsvolk’ al besloten, wat de tweede
betekenis is die door Verdam wordt opgegeven. ‘Het kenmerk “door landsheer of
stad in dienst genomen”’, schrijft Verdam, ‘komt op den voorgrond, en ruter neemt
de beteekenis aan van krijgsknecht, soldaat, zoowel te voet als te paard krijgsdienst
verrichtende; oorspronkelijk wel de lichtgewapenden, die aan een leger voorafgingen’.
Deze ‘ruters’ konden dus te voet gaan. Ons woord ‘ruiter’, is in de betekenis van
‘berijder van een paard’ pas vanaf de zestiende eeuw in gebruik; voor de berijder
van een paard gebruikte men het woord ‘rider’.10 Het Middelnederlandse ‘ruter,
ruyter’ is ten nauwste verwant met het Franse ‘routier’, wat, net als bij ons, zowel
‘soldaat’ als ‘rover’ kon betekenen.11
Verdam haalt uiteenlopende bronnen aan, maar gaat in dit artikel voorbij aan een
lange tekst die vanuit ons oogpunt (de toestanden in Vlaanderen aan het einde van
de veertiende eeuw) erg interessant is: de Middelnederlandse vertaling van de kroniek
van Froissart over de periode 1379-1385. Door het Middelnederlands te vergelijken
met het Frans komen we te weten wat de vertaler, Gerrit Potter van der Loo, precies
verstond onder ‘ruyters’ (de Hollandse orthografie voor ‘ruters’). Maar vooral stelt
deze tekst ons, door het feit dat Froissart een goed gedocumenteerde en rijk
gedetailleerde kroniek schreef, in staat de historische werkelijkheid achter het woord
in de toenmalige context te vinden12.
Potter van der Loo gebruikt het woord ‘ruyter’ voor vier woorden, of
omschrijvingen in het Frans. Ik geef telkens een aantal passages met de bijbehorende
context.

9
10
11

12

Komrij 1994, 222: ‘de ruters’ wordt er ‘onze ruiters’.
Van der Sijs 2001, 1065 geeft als eerste attestatie van ‘ruiter’ in de betekenis ‘paardrijder’:
1573; voorts MNW sub ‘rider’.
Zijn veronderstelling dat uit een oorspronkelijke betekenis ‘vrijbuiter, landlooper, straatrover’
zich de betekenis ‘krijgsknecht’, etc. zou hebben ontwikkeld laat zich niet afleiden uit de
door hem aangevoerde bewijsplaatsen. Het proces kan evengoed omgekeerd zijn geweest.
De vertaling is uit 1430 en werd geschreven in een Hollands dialect.
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1. routes, routier:
De graaf van Vlaanderen vormt een legermacht tegen de Gentse Witte Kaproenen,
en ronselt daarvoor ex-ballingen:
ende hij sette hemluden II edele mannen tot cappyteynen [...]. Dese II
cappyteynen, mit hoiren ruyteren, voerden des graven bannier mit
hemluden, ende lagen omtrent III weken twischen Oudenairden ende
Cortrijke optie Leye, dair sij groten scade deden.13
Bedoeld zijn hier dus manschappen van het grafelijk leger. Het woord is echter
ook toepasbaar op de tegenstander in het conflict.
Als dese ruyteren hem tot deser plaetsen van Brugge gerust hadden den
tijt van IIII dagen lanck, schieden sij van dair, ende namen horen wech na
die brugge tot Waesten, ende dair leden sij over die riviere van der Leye,
ende quamen voir die stede van Rijsel [...].14
Met ‘dese ruyteren’ wordt hier een afdeling van het rebellenleger bedoeld.15
2. saudouiiers
Nadat het Gentse leger het beleg van Oudenaarde heeft moeten opgeven, ontslaat
de graaf zijn verdedigende troepen, zijn ‘saudouiiers’:
Ende die grave van Vlaenderen gaf over alle sine ruyteren ende
soudenairen oirlof ende dancte die vreemde heren, die hem gedient hadden,
zeer van den eerbaren ende groten dienste die sij hem gedaen hadden.16
Na het vertrek van het leger van de Franse koning uit Vlaanderen vormt Frans
Ackerman, de Gentse leider, nieuwe troepen:
13

14

15

16

1380; Potter van de Loo, 84; ‘Si rapella li contes, pour estre plus fors contre ces Gantois,
tous les banis de Flandres, et leur abandonna son païs pour resister contre les blans
caprons, et leur bailla deus gentils hommes à cappitainnes [...]. Chil doi, avoecques
leurs routes, portèrent le banière dou conte, et se tinrent environ trois sepmainnes entre
Audenarde et Courtrai, sus le Lis, et i fissent mout de damages.’ (Raynaud 1894, 230).
1382; De Pauw 1898-1909, I, 208; ‘Quant chil routier furent rafresqui quatre jours, il
prissent leur chemin vers le pont à Warneston, et passèrent le rivière dou lis et s'en
vinrent devant le ville de Lille [...]’ (Raynaud 1897, 208).
Dat blijkt uit de volgende passage: ‘In desen tijden, dat men voir Oudenairden aldus lach,
schieden uuten heere omtrent XIIC gewapent, in meninge duer tlant van Vlaenderen te trecken
ende visenteren ende te barnen ende terneder te werpen der ridderen ende edele mannen
woningen, die met horen wiven ende kinderen uut Vlaenderen geruymt waren [...]’ (De Pauw
1898-1909, I, 207). Ook in het volgende citaat gaat het om een legeronderdeel van de Gentse
rebellen: de graaf verneemt dat zijn kasteel te Male door de Gentenaren is geplunderd: ‘dair
quam hem die tijdinge dat die ruyteren van Gendt te Malen geweest hadden [...]’ (De Pauw
1898-1909, I, 202); ‘[Si] li fu recordé comment li routier de Gand avoient esté à Malle [...]’
(Raynaud 1897, 250).
1379; De Pauw 1898-1909, I, 58; ‘et li contes de Flandres donna tout partout ses
saudouiiers congiet, et remerchia les estraingniers grandement des biaus services que
il li avoient fait [...]’ (Raynaud 1894, 204). Ook elders is ‘soudenairs ende ruyteren’
de vertaling van ‘saudoiiers’ (De Pauw 1898-1909, I, 369; Raynaud 1899, 93).
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ende maicten dairup van nyews weder cappiteinen, die overste van horen
volke waren, ende ontboden ende cregen uut vreemde landen vele
soldenairs ende ruyteren.17
De context maakt duidelijk dat beide termen tautologisch zijn op te vatten; ze
duiden hetzelfde begrip aan: huurlingen.

17

1383; De Pauw 1898-1909, I, 354; ‘Si se renouvelèrent ces cappitaines de nouvelles
gens et saudouiiers qui leur vinrent de pluseurs païs’ (Raynaud 1899, 82).
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3. cil des garnissons
In het navolgende fragment is sprake van de belegering van Gent door grafelijke
garnizoenssoldaten.
Aldus bleven die saken ongesoent staen, ende dat oirloge wert felre ende
quader dant voir ye geweest hadde; want die ruyteren des graven, die upten
sloten omtrent Gendt in garnysoenen lagen, waren nacht ende dach int
velt, sodat binnen Gendt gene provande comen en mochte [...].18
4. pillart
De huurtroepen uit Bretagne, Normandië en Bourgondië, gevreesd vanwege hun
wrede plunderingen, vormden de voorhoede van het Franse leger dat Vlaanderen
binnentrok. Ook zij worden ‘ruyteren’ genoemd:
Tis wair dat die ruyteren, die dus voir int velt waren uut Bertangen, uut
Normandien, uut Bourgonghen ende oic uut anderen plaetsen, waren so
overdwaelt dat, dair sij in den dorpen ende huysen quamen, en wouden
sij na geen lakenen, veederye, lindenwaet of na dier gelike goeden
ommesyen, mer niet dan na sulver of goudt [...].19
Deze troepen worden door Froissart steeds als ‘pillart’ (‘plunderaars’) aangeduid.
Uit het bovenstaande kan men afleiden dat ‘ruters’, ongeacht of zij tot de grafelijke
of de opstandige partij gerekend worden, behoren tot de lagere legeronderdelen en
niet tot de adellijke strijders. Dat laatste blijkt nog eens heel duidelijk uit een passage
over een legertje dat de bastaardzoon van de graaf in een opwelling formeert,
bestaande uit ‘edelre vromer mannen van wapene, alle ridderen ende knapen’. Vanuit
Atrecht valt het door de Gentenaren gecontroleerde gebied binnen. Deze vermetelen
laten zich door een geïmproviseerd leger van dorpelingen (‘volk uuten dorpe’,
‘gebuyren’ ‘lantvolk’ (het woord ‘kerel’ valt niet!)) op dramatische wijze in de pan
hakken. Als dit nieuws de edelen rond de Franse koning bereikt, zijn de meest
ervarenen onder hen van mening dat deze lui zich gedragen hebben ‘als jonghe ende
simple ruyteren’. Wat wil zeggen: handelend zonder enig overleg, zonder tactisch
inzicht.20 In de Franse tekst luidt het commentaar dat ‘che n'est pas emprise faite de
sages gens d'armes’. Elders wordt het algemene ‘ces gens d'armes’ gespecificeerd
vertaald door ‘die ruyteren, noch die edele mannen die wapenen volligen’.21 Dat komt
overeen met de passage waar ‘ches gens d'armes et ces routes’ wordt weergegeven
door ‘dese heren, ruyteren ende andere’.22
18

19
20
21
22

1382; De Pauw 1898-1909, I, 147; ‘La cose demora en cel estat, et la guerre plus felle
que devant, car cil des garnissons autour de Gand estoient nuit et jour songneusement
sus les camps, ne nulles pourveances ne pooient venir à Gand [...]’ (Raynaud 1897,
152).
De Pauw 1898-1909, I, 291; ‘Li pillart, Breton et Normant et Bourgegnon, qui
premièrement entrèrent en Flandres’ (Raynaud 1899, 26).
1382; De Pauw 1898-1909, I, 253; ‘che n'est pas emprise faite de sages gens d'armes qui
voellent venir à bon chief de leur besonge’ (Raynaud 1897, 291).
1383; Potter van de Loo, 360; Raynaud 1899, 87.
Potter van de Loo, 365; Raynaud 1899, 90.
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We vatten samen. Wat onder ‘ruters’ in de Vlaamse omstandigheden van 1379-1385
verstaan moet worden blijkt overduidelijk uit de kroniek van Froissart en de vertaling
ervan door Gerrit Potter van der Loo: ‘ruters’ zijn krijgsknechten die niet behoren
tot de hogere rangen en die in de regel als huurlingen worden gerekruteerd om tijdelijk
de legers van een vorst of stad te komen versterken als de situatie daarom vraagt.
Het gegeven dat zulke legers ontbonden werden als er geen behoefte meer aan hun
diensten was (waardoor het gevaar ontstond dat zelfstandig opererende bendes zich
vormden) plaatst het Kerelslied, net als de genre-indicatoren die we eerder bespraken,
in de context van een gewapend conflict van enige schaal. Overigens was het Kalff
die zich als eerste bewust toonde van de sociale groep ‘ruters’ en die wees op het
genre ‘ruiterliederen’, dat volgens hem gecultiveerd werd in kringen van
huursoldaten.23

‘Kerels’ als sociale groep
Hieronder bespreek ik een aantal passages uit diverse, vooral historiografische
bronnen, waaruit blijkt dat het woord ‘kerels’ vanaf de late veertiende eeuw bij uitstek
functioneerde als depreciërende aanduiding of als scheldwoord voor de oproerige,
zich aan het hogere gezag onttrekkende volksklasse. Dit betekenisaspect vinden we
bij Verdam niet geëxpliciteerd. Toch is het van eminent belang voor de interpretatie
van het Kerelslied.
In de min of meer neutrale, zelfs nobele betekenis die Verdam aan het woord
‘kerle’ toekent, namelijk die van ‘een vrij man niet van den ridderstand, een man
van lage geboorte, een boer, een dorpeling, een plattelandsbewoner’ wordt in elk
geval voor de periode die wij bestuderen, maar ook voor een flink aantal van de in
het MNW aangehaalde passages die als bewijsplaats moeten gelden, het pejoratieve
element onvoldoende verdisconteerd.24 De suggestie dat een neutrale aanduiding
voor een plattelandsbewoner langzaam een betekenisontwikkeling zou doormaken
waarbij het element ‘ruw, onbeschaafd, ongelikt’ op de voorgrond zou treden komt
nauwelijks overeen met de context van het grootste deel van de bewijsplaatsen voor
de ‘neutrale’ betekenis. Daar is immers dikwijls ook al sprake van wreedheid,
onbetrouwbaarheid, afgunst, trots en wildheid.
Voordat ik de teksten de revue laat passeren zal ik aandacht schenken aan de ideeën
van Hubert van Houtte die zich in 1898 heeft gebogen over het sociale karakter van
de term ‘kerel’. Hoofddoel van zijn studie (waarvan de ondertitel luidde: Contribution
à l'étude des origines ethniques de la Flandre), was de ontkrachting van een onder
Vlaamse nationalisten vigerende theorie die beweerde dat met het Middelnederlandse
23

24

De ruiters bespreekt hij als volgt: ‘Onder de verschillende standen, welke ons geschetst
worden, nemen de ruiters en landsknechten eenen eerste plaats in. De langdurige
binnenlandsche oorlogen, welke ons land teisterden gedurende de 14e, 15e en de eerste helft
der 16e eeuw, maakten het onderhouden van huurtroepen noodzakelijk. Die troepen deels
vreemdelingen (voornamelijk Duitschers) deels Nederlanders vochten voor den meestbiedende,
waren gedurende den oorlog eene plaag voor de ingezetenen of zwierven na afloop daarvan
plunderend en roovend het land rond.’ (Kalff 1883, 388).
MNW sub ‘kerle’.
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woord ‘kerel(s)’ een ethnische groep werd bedoeld, nazaten van een Saksische
volksstam die reeds vanaf de vroege Middeleeuwen zou zijn geattesteerd en die zich
gevestigd had in het Westvlaamse kustgebied, in de streek van Boulogne tot aan de
monding van de Schelde.25 Hoewel het Kerelslied voor Van Houtte niet het centrale
studieobject was, heeft hij op belangrijke wijze bijgedragen aan een beter begrip van
deze tekst. Zo probeerde hij om het vroegste voorkomen van het woord ‘kerel’
alsmede de exacte betekenis ervan vast te stellen. Eén van zijn verdiensten is dat hij
heeft laten zien dat de aanduiding ‘kerels’ als benaming voor een aparte sociale groep
of voor individuen die tot die groep zouden behoren, in geen enkele bron wordt
aangetroffen vóór het laatste kwart van de veertiende eeuw. Voor die tijd is het woord
in het Middelnederlands weliswaar niet onbekend, maar betekent het ‘man’ of ‘oude
man’, zoals bijvoorbeeld bij Jacob van Maerlant. Pas tegen het einde van de veertiende
eeuw wordt het woord gebruikt om er iemand van een lagere sociale klasse mee aan
te duiden.
Kan deze groep nader geïdentificeerd worden? Van Houtte meende van wel. Op
grond van zijn veronderstelling dat in het Kerelslied boeren, lieden van het platteland
worden geportretteerd, stelt hij dat met ‘kerels’ uitsluitend plattelandsvolk wordt
bedoeld. Aan het portret van de ‘kerel’ in het Kerelslied ontleent hij de overtuiging
dat ‘kerels’ alleen boeren kunnen zijn: ‘surtout le caractère de leurs occupations “als
hi wil gaen ter plouch” excluent totalement l'homme de la ville’.26
Toch is het in het betoog van Van Houtte zelf dat we twee argumenten lezen die
tegen een beperkte, agrarische, opvatting van de groep ‘kerels’ pleiten. Overigens
meent hij zelf dat deze argumenten geen gewicht in de schaal leggen. Het gaat om
twee teksten: een zestiende-eeuws Duits historielied en het Middelnederlandse gedicht
Van den kaerlen. Daarbij is het lied alleen aan Van Houtte bekend via een aanhaling
in Grimms Deutsches Wörterbuch.27 Beide teksten zullen, samen met een aantal
vergelijkbare andere, hierna worden besproken.
Terwijl Van Houtte de ethnische interpretatie bestrijdt, blijft voor hem de situatie
die in het lied wordt geschetst en die de aanleiding tot het schrijven ervan zou hebben
gevormd er een van spanningen tussen boeren en ridders. Zijn onderzoek naar het
voorkomen van het woord ‘kerel’ brengt hem tot de volgende uitspraken: ‘le Kerel
est un homme de la plèbe, un incultus’ en voorts: ‘par le mot Kerel les ruters ne
désignent que le plébéien de la campagne à l'exclusion de celui de la ville’.28 Zodra
er verder sprake is van enige toespitsing van de betekenis, dan is er maar een
mogelijkheid: het woord verwijst niet naar een ‘type social’, maar naar een ‘type
moral’. Zijn conclusie luidt: ‘Le kerel c'est le Jacque’, anders gezegd: de ‘kerel’ is
het Vlaamse equivalent van de Franse opstandige boer.29 Als we afzien van de beperkt
agrarische toepassing moet men toegeven dat Van Houtte goed heeft gezien dat het
woord zeer

25
26
27
28
29

Zie over de achtergronden van deze theorie Brinkman 2002b.
Van Houtte 1898, p. 54.
Grimm & Grimm 1873, k. 584 sub ‘Kerl’, II, 7.
Van Houtte 1898, 51-52, 55.
Van Houtte 1898, 59.
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vaak wordt gebruikt in een context van sociale opstand en verzet tegen wat het
rechtmatige bestuur door een hogere klasse kan worden genoemd.
Door net als hier boven na te gaan op welke woorden van Froissart het door Gerrit
Potter van der Loo gebruikte ‘kerel’ teruggaat en in welke context dit gebeurt, kunnen
we nauwkeuriger zicht krijgen op de contemporaine inhoud van het woord.
Napoleon de Pauw, die als editeur van Potters vertaling een glossarium
vervaardigde, signaleert, met betrekking tot deze tekst, dat ‘kaerle(n)’ een ‘smadelijke
naam [is] gegeven, aan de Vlamingen in 't algemeen als vijanden, door de Franschen
en de Engelschen’. Slechts vijfmaal komt het woord bij Potter van der Loo voor. Het
valt voor het eerst, en wel meteen tweemaal, bij de weergave van een gesprek aan
het Franse hof in 1382, in de periode dat de opstandelingen de dienst uitmaakten in
Vlaanderen. De Franse koning voegt zich bij Filips de Stoute en hertog Jean de Berry
met de vraag waarover zij spreken. De hertog van Berry antwoordt:
ziet hier nu, oem, mijn broeder, die staet hier ende beclaecht hen zeer
tegens my van den Vlamingen, want die geboeren ende karelen uut
Vlaenderen hebben den grave van Vlaenderen, hoeren here, uut sinen erve
verdreven [...].
En na een uitleg over de militaire situatie aldaar besluit hij:
Nu, ghij lieve here, wat segdy hiertoe? Wildy uwen neve van Vlaenderen
helpen weder sijn erve te conquesteren ende te crijgen dat hem dese
geboeren ende kairlen aldus nemen met hoverdien, met ongenaden ende
met craften?30
In deze passage is ‘geboeren ende kairlen’ in beide gevallen de tautologische
vertaling van ‘villain’.31 Het is goed om vast stellen dat er wordt gesproken over een
vanuit Gent geleide opstand waarbij de rest van de Vlaamse steden en het platteland,
buiten diegenen die op de vlucht zijn geslagen en de graaf zijn gevolgd, zich, al dan
niet onder dwang, hebben aangesloten.32
30
31
32

De Pauw 1898-1909, I, 214.
Raynaud 1897, 254.
Overigens kunnen er ook andere kroniekfragmenten worden aangewezen waarin ofwel een
Vlaamse graaf ofwel de Franse koning zich beklaagt over opstandige Vlamingen en ze daarbij
denigrerend aanduidt als ‘kerels’. De vijftiende-eeuwse auteur van de Vlaamse kroniek die
door Blommaert en Serrure is uitgegeven laat graaf Robbrecht van Anjou zeggen over het
Vlaamse leger dat hem aan de vooravond van de Guldensporenslag opwacht: ‘Ic duchte dat
dese rustiers ende kierrels bliven sullen alle voer onse voetgangers, ende voer onse schutters,
ende by dien ne sullen wy gheen yeere van der victorien hebben, maer ic hebbe een ander
voren’. (Blommaert & Serrure 1839, 159). In de Wonderlijcke oorloghen van den
doorluchtighen hoochgheboren prince, keyser Maximiliaen roept de Franse koning na een
hartgrondige vloek uit: ‘sal ick aldus van den boeren moeten gheplaecht sijn, sullen mi die
kerrels nu bedwinghen [...]’ (Alberts 1957, 17). In hetzelfde licht moet de denigrerende
scheldnaam ‘der kaerlen god’ worden bezien die door de afgunstige adel aan de Hollandse
graaf Floris V werd gegeven nadat hij veertig van de aanzienlijkste en rijkste boeren uit het
graafschap tot ridder had geslagen. De oudste bron voor dit gegeven is de kroniek van de
Clerc uten lagen landen, die schreef in het tweede decennium van de vijftiende eeuw. Zie
hierover Verbij-Schillings 1999 (dank aan deze auteur en aan dr. Jan Burgers (Den Haag)).
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In de volgende passage van Potters Froissart-vertaling bevinden wij ons in het
kamp van de Engelsen, die zich jaloers tonen op de Fransen, omdat zij de Vlamingen
bij West-Rozebeke hebben verslagen:

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 11

12
ende plagen dese engelse heren in Engelant, als sij van deser materien
collacioneerden ende spraken, onderlinge te seggen: ‘Waendy hoe fyer
ende hoe verwaent ende verworden hoverdich sullen nu die Franssoyse
wesen om een deel kaerlen die sij overvallen ende verwonnen hebben.’33
Hier is ‘een deel kaerlen’ de vertaling van ‘un mont de villains’.34 We zien het
woord ‘kerel’ dus fungeren bij precies dezelfde stereotypering van het opstandige
Vlaanderen.
Dan is er een passage over een heraut van de hertog van Bretagne, die naar het
Vlaamse opstandelingenleger wordt gestuurd als boodschapper van de Engelsen. Bij
aankomst wordt hij echter zonder pardon gedood:
want, terstont als hij in horen hope quam, sonder hem te vragen wien
hij sochte, wair hij ghinck, of wien hij toebehoirde, of wat bootscappe hij
dair hadde, ommesloten sij hem ende sloegen terstont als quade zotten
ende onnairdige, onredelijke kairlen doot.35
De Franse tekst heeft hier voor ‘quade zotten ende onnairdige, onredelijke kairlen’
‘folle gent et de petite congnissance’, waaruit blijkt dat de connotatie ‘dom, stom’
samengaat met de notie ‘kwaadwillig’.36
Interessant is het vierde fragment dat weliswaar niet over Vlamingen gaat, maar
over de Parijse opstand van 1382 en de daaropvolgende troebelen in diverse andere
Franse steden. Deze golf van rebellie was geïnspireerd op het verzet van de
Gentenaren tegen hun graaf. De opmerkingen van Froissart hebben betrekking op
de toestanden in Frankrijk ten tijde van de afwezigheid van de Franse adel die ten
strijde was getrokken tegen de Vlaamse opstandelingen:
Nu merct doch wat vreselijker duvelye dit van deser gemeenten [nl.
Parijs, HB] gheworden soude hebben ofs die coninc in Vlaenderen
tondergelegen hadde met dat edel geselscap dat hij dair voir hem gebracht
hadde; [...] Oic mede hieven hem die kairelen up tot Ryemen, tot Chalons,
ende uptie riviere van der Maerne, ende begonden alrede tselve
ridderscappe dat thuys gebleven was, of die wiven ende kinderen der edelre
mannen die mede met den coninc gereden waren, te dryegen; ende van
gelijken begonden sij oic te doen tot Orlyens, tot Bloys, tot Ruwaen, in
Normandyen, ende oic in Biauvoisijs; ende dese duvelye hadden sij int
hooft begrepen, ende was hoir upset, alle tridderscappe overal doot te slaen
[...].37
Opnieuw is ‘kairelen’ hier de vertaling van ‘villain’.38 Ogenschijnlijk geven deze
passages Van Houtte gelijk, die stelde dat de ‘kerel’ de Middelnederlandse equivalent
van de Franse ‘Jacque’ is. Toch laat de kroniek zien dat bij de beschrijving van deze
33
34
35
36
37
38

De Pauw 1898-1909, I, 358.
Raynaud 1899, 85.
De Pauw 1898-1909, I, 383-384.
Raynaud 1899, 105.
De Pauw 1898-1909, I, 301.
Raynaud 1899, 33.
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opstand het woord ‘kerel’ blijkbaar gemist kon worden. De naam van de
boerenopstand van 1360 (‘li Jaquerie’) waarmee Froissart de heftigheid van de
Vlaamse rebellie vergelijkt, wordt door Potter van der Loo vertaald als ‘dat upstal
van den Jacken’.39 Het is

39

De Pauw 1898-1909, I, 301.
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daarbij veelzeggend dat Froissarts ‘païsans’ in de regel wordt vertaald met ‘lantvolk’,
een veel waardevrijere aanduiding dus.40
Omdat in al deze gevallen steeds duidelijk is dat Froissart over een door stedelingen
aangevoerde opstand spreekt, kan men toch niet anders concluderen dan dat èn het
Nederlandse woord ‘kerel’ èn het Franse woord ‘villain’ gebruikt worden als
aanduiding niet alleen voor boeren, maar ook voor stedelingen.41
Een strofisch gedicht dat vaak in één adem wordt genoemd met het Kerelslied is
Vanden kaerlen. In deze Hollandse boerenspottekst, die de invloed vertoont van een
Duitstalige traditie van boerenspot, bekend uit de liederen van Neidhart von Reuental
en zijn navolgers, wordt een groep zich liederlijk gedragende plattelanders
geportretteerd door een ik-figuur die door hen in gevangenschap wordt gehouden.42
Opmerkelijk in deze tekst is een directe verwijzing naar een Gentse opstand (mogelijk
die uit het midden van de vijftiende eeuw).
Daertoe soe peynst hi altoes quaet.
Ten is gheen heer so hooch van staet,
Waerlic, gheestelic noch prelaet,
Hadden die karel macht op die straet,
Of woutmen volgen haren raet,
Si riepen: ‘Slaet den heren, slaet!’
Dat edel bloet dat is een present:
Dies meest mach storten, dat is een sent.
Dat woert is in haer hart gheprent,
Aen oerkond menighen carel te Ghent.43

Van Houtte kent deze tekst, die tegen zijn stelling ‘“kerels” zijn geen stedelingen’
pleit, ook. Maar, zo redeneert hij, er staat in het gedicht niet ‘menighen carel van
Ghent’, maar ‘menighen carel te Ghent’. We zouden zijns inziens daarom niet te
maken hebben met een verwijzing naar de rebellerende Gentenaren zelf, maar met
een toespeling op een delegatie vertegenwoordigers van het omringende land die in
1384 in Gent kwamen pleiten voor maatregelen tegen roofzuchtige heren.
Het lijkt mij evident dat Van Houtte zich hier volkomen onnodig in een bocht
heeft gewrongen. Dat er in een Hollands gedicht verwezen wordt naar de roerige
Gentenaren die jaren lang oorlog voerden tegen hun graaf en daarbij grote delen van
Vlaanderen wisten te onderwerpen, is aannemelijk. Maar dat hier specifiek op één
historisch volstrekt onbeduidend incident zou worden gedoeld is buitengewoon
onwaarschijnlijk.
De tweede tekst die Van Houtte noemde als schijnbaar in tegenspraak met zijn
stelling is een historielied uit 1493 over de ‘Braunschweigschen Fehde’. De situatie
is kort gezegd als volgt: de stad Braunschweig is in conflict geraakt met zijn hertog.
Deze

40
41

42
43

De Pauw 1898-1909, I, Glossarium, 79.
In een Duits spotlied uit 1524 op lutherse predikers wordt ‘kerlss’ eveneens toegepast op
stedelingen: ‘Nu kame ik hen to Wismar fort,/Dort synt de kerlss so sehr verdorth’, etc.
(Schiller & Lübben 1877, 349-350 sub ‘plôch’).
Zie over dit gedicht Brinkman 1987.
Verwijs 1871, p. 75, vs. 165-174.
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heeft een groot verbond van edelen en omringende steden gesmeed om de
weerspannige stad op de knieën te krijgen. Na een mislukte belegering besluit een
aantal andere Hanzesteden Braunschweig te hulp te komen. Men werft krijgsknechten,
probeert de stad te bevoorraden. Dan komt het in het open veld tot een confrontatie
tussen het hertogelijke leger en een leger van de verbonden steden Braunschweig en
Hildesheim. De dichter van het historielied (die zegt inwoner van Braunschweig te
zijn) schildert de scène voorafgaand aan de strijd, als er over en weer gescholden
wordt. Een ‘ruter’ richt zich dan tot de tegenpartij:
Ein vormeten ruter sprak tohand:
‘Gi buren ut twier heren land,
Nu horet na minen worden:
Juwe heiken werpet in dat veld,
So steit manich vor ein guden held,
De kerls wille wi vormorden!’44

Omdat verderop in het lied ook de strijders van de hertog ‘buren’ worden genoemd,
kan mijns inziens jammer genoeg niet met volstrekte zekerheid vastgesteld worden
op welke partij het scheldwoord ‘kerls’ betrekking heeft. In Grimms woordenboek
is het echter zo opgevat dat de ‘ruter’ behoort tot het hertogelijke leger en dat met
de ‘kerls’ de burgers van Braunschweig en Hildesheim bedoeld zijn.45
Van Houtte meende dat dit lied, omdat het betrekking had op de Duitse landen,
voor Vlaanderen niet van belang was. In het vorige artikel hebben we echter gezien
dat we het Kerelslied beter gaan begrijpen als we ook Duitse historieliederen in het
onderzoek betrekken. Als Grimm gelijk heeft, pleit deze tekstplaats dan ook sterker
tegen Van Houtte's stelling dan hem lief zou zijn geweest.
In het verlengde van dit lied ligt een zestiende-eeuws Duits historielied over de
‘Hildesheimer Stiftsfehde’ (1519-1522). De auteur, die tot de partij van de belegerde
stad Peine behoort, richt zich tegen de belegeraars, de Braunschweigers, en spoort
hen aan op te geven met de schimpende woorden:
Nu teet to hus, gy van Brunswyk,
[...].
Sus liggn gy kerls in juwer stad
und supen juwer mummen satt46

Een qua toon en inhoud met het genre verwante korte berijmde kroniek uit de
Noordelijke Nederlanden verdient hier evenzeer vermelding, ook al is het geen
historielied. In 1496 werd een groot deel van Friesland overheerst door de partij der
Vetkopers, die een verbond had gesloten met de Groningers. De partij der edele
Schieringers vreesde een aanval op Franeker, geleid vanuit Bolsward. De Franekers
stelden zich teweer

44
45
46

Von Liliencron 1866, 320 nr. 185, strofe 5.
Grimm & Grimm 1873, k. 584: ‘die ritter nannten im 15. 16. jh. selbst die bürger “bauern”
und demnach auch kerls, so in einem liede [enz.]’.
Von Liliencron 1867, III, nr. 333, str. 15-16. ‘Mummen’ is Braunschweigs bier.
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en slaagden erin de Groningers te verdrijven. Van deze confrontatie is een berijmd
gedicht bewaard gebleven dat bekend staat als de Groningher passie en dat niet lang
na de gebeurtenissen moet zijn geschreven door Meynert toe Fraenker, aan het einde
van de vijftiende eeuw een vicaris van de kerk te Franeker. Het oudste handschrift
waarin het fel anti-Groningse gedicht bewaard is gebleven dateert van omstreeks
1525.47
Wat opvalt is dat, terwijl de boer als ‘huysman’ wordt aangeduid, de burgers van
Groningen en hun bondgenoten tot driemaal toe worden aangeduid als ‘keerls’.48 In
de klacht op de tyrannie van de Groningers en Leeuwarders gaat dat zo:
Fraenker mienden sie te winnen.
Ghy keerls! ghy dorstens niet beghinnen.49

Na een opsomming van de misdaden van de Groningers worden tot slot de Franekers
geprezen om hun succesvolle optreden:
Ghy, edele Fraenkers! weest wel ghestelt.
Die keerls hebben ghy mit hopen ghefelt.50

De belagers worden bespot alsof het dwazen zijn:
Noch wil wy van hoer sotheyt spreken.
Schutters van den Dam quamen ende woltent wreken.
Dese ghecken woldent al toe breken,
Wijf ende kynd den hals af steken.
Thoe Fraenker meenden sie dat te doen;
Die keerls waren niet soe koen.51

Er klinkt in deze tekst een verwantschap met het Kerelslied door die we niet zozeer
zullen moeten toeschrijven aan directe beïnvloeding, als wel aan een literaire conventie
waarin bij de bespotting van een militaire tegenstander wordt teruggegrepen op een
tamelijk beperkt idioom en waarbij de ander in zo scherp mogelijke bewoordingen
te kijk wordt gezet als onbeschaafde, als verachtelijke, als boer - of hij nu een echte
boer is, of niet. Ook in deze tekst krijgen de Groningers behalve het woord ‘kerel’
ook eenmaal genadeloos ‘boer’ naar hun hoofd geslingerd:
Schaemdy, du buer! heb grote schanden,
Dattu edele vrouwen holdest in banden;
This nie ghehoert in onse landen.
Die honden moetten dy schoeren mit tanden!’
Men en kans niet toe vollen dichten.
Wie ken van hoer sotheit swichten?52

47
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Carasso-Kok 1981, nr. 334.
Van Vloten 1852, I, 154.
Van Vloten 1852, I, 159.
Van Vloten 1852, I, 161.
Van Vloten 1852, I, 161. Vergelijk ook: ‘Och, hoert van dese versoerden sotten!/Hoe wel
mach Fraenker mit dy spotten!’ (Van Vloten 1852, I, 160).
Van Vloten 1852, I, 161.
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Anthonis Stalin noemt de inwoners van Dinant die zich in 1466 keerden tegen Karel
de Stoute ‘lodders’:
Als lodders willen heeren wesen,
Als lodders hebben die overhant,
So wert ghedestrueert dat lant,
Dus wort menichte verloren,
Om lodders die nieuwers sorghen voren.53

Stedelijke rebellen tegen het landsheerlijk gezag worden gescholden voor ‘lodders’
(zwervers), maar ook de ‘groententers’ (over wie we in de volgende paragraaf meer
zullen vernemen) zijn volgens Stalin ‘lodders’.54 Op dezelfde manier, zo veronderstel
ik, worden de rebellen bejegend in het Kerelslied: het zijn kerels, ongeciviliseerde
(gewelddadige) boerenkinkels van het laagste allooi, uitvaagsel, dat zich gerechtigd
waant de dienst uit te maken.
Het is allemaal tamelijk eenvoudig: zowel in het Kerelslied als in Van den kaerlen
vormt een conflictsituatie tussen een verachte volksklasse en vertegenwoordigers
van of geassocieerden met de adel de uitgangssituatie. Dit is vanaf de late veertiende
eeuw een voorname, zo niet de voornaamste gebruikscontext van het woord ‘kerel’
in het Middelnederlands. We zullen moeten concluderen dat met ‘kerels’ vanaf de
late veertiende eeuw een (mannelijk) ‘plebs’ werd aangeduid, ongeacht of deze van
landelijke of van stedelijke herkomst was.

Het kerelsportret
Tweemaal in zijn betoog over het Kerelslied spreekt Heeroma twijfel uit over de
vraag of ‘deze “kerel”’ - het type dat in het lied ten tonele wordt gevoerd - ‘wel een
normale boer [is].’ Nu is in het Gruuthuse-handschrift nergens anders dan in ons lied
sprake van ‘ruters’. Voor de juiste opvatting van dat woord waren we dus afhankelijk
van externe bronnen. Maar ‘kerels’ komen wel in andere Gruuthuse-teksten voor, in
twee liederen wel te verstaan. Bovendien wees Heeroma op een zekere gelijkenis
tussen de figuur Roukeloos in de eerste minneallegorie en de Kerelslied-kerel.
In het liedboek treffen we een bijna terloopse vermelding van een ‘kerel’ aan in
het eerste lied van de collectie. In de verzen ‘Een kerel ghert der vruechden gheyn/Hi
mint den scat spise ende wijn’ (vs. 26-27) krijgt de ‘kerel’ dezelfde rol toebedeeld
als de ‘nider’ uit de hoofse lyriek, die in de eraan voorafgaande strofe wordt
geïntroduceerd. In lied 48 is de ‘kerel’ een oude man die de plaats inneemt aan de
zijde van een door de ik-figuur begeerde vrouw. De typering van deze ‘kerel’ doet
in de verte denken aan het type in het Kerelslied: opmerkelijk is bijvoorbeeld zijn
lange baard. Lied 48 is een ‘zot chanson’ waarin de traditionele rolverdeling is
omgedraaid: de dichter zelf treedt op als ‘nider’. Hij is jaloers op de liefdesbetuigingen
die, zo meent hij,
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De Pauw 1914, 393 sub anno 1466, r. 20 e.v.
Wat ik aan Anthonis Stalin toeschrijf, kan ook gedicht zijn door zijn latere stadgenoot Jacob
de Hont.

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 11

17
eigenlijk aan hem zouden behoren toe te vallen. Maar tegen de ‘kerel’ delft hij het
onderspit.
Zoals gezegd ziet Heeroma een verwantschap in de uittekening van de ‘kerel’ in
het Kerelslied en de figuur Roukeloos in de eerste allegorie. De overeenkomst tussen
de beide figuren betreft voornamelijk hun slordige en onverzorgde uiterlijk.
Opmerkelijke details zijn de scheve kaproen en de kleren die uit de naad zijn. Het
was deze gelijkenis die Heeroma op de gedachte bracht dat in het centrale deel van
het Kerelslied geen boer wordt geportretteerd maar een rivaal van de dichter. Ook
hier zijn, meen ik, de verdere bespiegelingen van Heeroma over de gelijkenis minder
interessant dan de constatering zelf. Van belang lijkt me vooral het gegeven dat
Roukeloos in de allegorie degene is die de val van de dichter bewerkstelligt en hem
van zijn bevoorrechte positie stoot.55 Daarin komt hij overeen met de ‘kerel’ in lied
48. Maar ook voor de ‘kerel’ in het Kerelslied gaat dat op: de partij waartoe de dichter
zich rekent, is in het nauw gedreven en zint op wraak. Roukeloos en de andere ‘kerels’
vervullen in dit opzicht eenzelfde rol. En hoezeer ze verder ook verschillen, allen
zijn afgeleid van het prototype van de afstotelijke, ongeciviliseerde mens. Daarbij
is de teneur van de tekst steeds ergernis, samengaand met een element van rivaliteit
of bedreiging. We hebben hier te maken met een prototype dat op velerlei wijze kan
worden geconcretiseerd: als wildeman, als boer, als haveloze, als ‘lodder’, als ‘kerel’.56
In het Gruuthuse-handschrift zien we hem als verachtelijke rivaal (die de overhand
heeft), zoals in lied 48, de verpersoonlijking van de onverschilligheid (die uiteindelijk
instrumenteel is bij de nederlaag van de hoofdpersoon), zoals in de minneallegorie,
en de verbeelding van de (onbeschaafde) vijand, zoals in het Kerelslied. Bij de
uitbeelding van het rebellerende stads- en plattelandsvolk is dus een prototype voor
de gelegenheid geactualiseerd.
De stereotypering in ons lied verloopt langs twee lijnen: een beschrijving van
collectieve trekken en een beschrijving van een exemplarische ‘kerel’. Het collectief
wordt in de eerste strofe getypeerd door boosaardige intentie (de ‘ruters’ dwingen),
wild voorkomen (lange baard), haveloos uiterlijk (versleten kleren, ‘hoedekijn’ op
het hoofd, scheve muts, gelapt schoeisel) en slechte inborst. Het refrein bezingt de
dwaasheid, toegeschreven aan primitieve eetgewoonten. In de voorlaatste strofe (die
verderop in dit artikel in een afzonderlijke paragraaf zal worden besproken) komt
daar nog uitgelatenheid en ongecoördineerdheid bij.
De exemplarische ‘kerel’ krijgt van hetzelfde laken een pak: hij neemt genoegen
met het allereenvoudigste voedsel, zijn vrouw is zo mogelijk nog lelijker en havelozer
dan hijzelf, op de jaarmarkt gaat hij zich te buiten aan intimidatie, wapengeweld en
drank, en zijn vrouw moet zich zijn geile lusten (in eerste instantie) tegen haar zin
laten welgevallen.
Het zou te ver voeren om alle aspecten van dit specifieke kerelstype contextueel
te bespreken. Ik beperk me daarom tot een paar kenmerkende, soms bevreemdende
eigenschappen die mijns inziens commentaar behoeven: de baard, het gelapte
schoeisel, het eten van brood en zuivel, het ‘gaen ter plouch’ en het ‘hoedekijn’.
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Zie Carton 1848-1849, 305 (vs. 2129 e.v.) en recentelijk Lassche 2002, 246.
Zie Raupp 1986 en Vandenbroeck 1987.
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Si draghen eenen langhen baert
Terwijl voor de romantische nationalist de baarddracht van de kerels bijdroeg aan
hun imago van onverzettelijke vrijheidsstrijders, moeten we toch aannemen dat de
middeleeuwse toehoorder hier een volstrekt ander signaal opving. Alle spotlust van
de dichter lijkt te convergeren in dit satirische idee-fixe: hun baard is te lang, daarom
deugen ze niet. Wat is dat voor malle logica? Willem Kuiper heeft de functie van dit
uiterlijke kenmerk kernachtig geformuleerd: ‘Waanzinnigen dragen (in de literatuur)
lang haar en een lange baard.’57 A.M.J. van Buuren wees in dit verband al op de
zegswijze ‘Wie een baert laet wassen, die heft een schalcheyt gedaen, oft heft eene
in den wille’ die laat zien dat de baard kon worden opgevat als teken van kwade
trouw.58 Meer nog dan in het Nederlands vinden we in Franstalige Bourgondische
bronnen een groot aantal zegswijzen waarin variaties op dit motief tot uitdrukking
komen, zoals ‘mettre en barbe’: zich verzetten, ‘faire la barbe à quelqu'un’: iemand
trotseren, tarten, honen en ‘montrer barbe’: zich met trots verzetten.59
Er is een liedje bewaard gebleven uit de tijd van de Gentse Oorlog (1380), dat op
straat werd gezongen door Brugse kinderen nadat de (toen nog) graafgezinde
Bruggelingen (de Leliaerts) twee achtereenvolgende aanvallen van de Gentenaren
(de Clauwaerts) hadden afgeslagen. Daarin vinden we ook een toespeling op het
dragen van een baard: al zou u nog zo gebaard zijn, zij [de Leliaerts] zullen u bang
maken:
Clauwaert, Clauwaert,
Hoet u wel van den Lelyaert,
Gaet ghi niet te Ghendtwaert,
Ghi laetter uwen tabbaert
Al waerdi noch soe seere ghebaert,
Sy sullen u maken vervaert,
O Clauwaert, Clauwaert,
Wacht u voere den Lelyaert.60

Hoewel er in geen van bovengenoemde gevallen sprake is van het dragen of tonen
van een lange baard, zoals in het Kerelslied, lijkt mij het nadrukkelijk tot driemaal
toe noemen van die baard, enerzijds op de plaats waar hun uiterlijk wordt beschreven,
maar tegelijkertijd daar waar de haat tegen de ‘kerels’ wordt gemotiveerd, op twee
manieren te moeten worden verstaan. Enerzijds als verwijzing naar een waarschijnlijk
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Kuiper 1994.
Van Buuren 1987, 152.
Voor deze en vergelijkbare zegswijzen zie Di Stefano 1991, 59-60. In het Nederlands kennen
we nog: ‘Iemand in de baard varen/vliegen’: het iemand lastig maken, hem tegenwerken
(WNT II, 1, k. 825-829 sub ‘Baard’).
Van de Graft 1904, nr. VII. Zie voor acht soms variante bronnen waarin het spotlied is
overgeleverd het Repertorium van het Nederlandse Lied tot 1600 (De Bruin & Oosterman
2001, nr. T4059). De moderne Nederlandse vertaling van de twee regels is naar Komrij 1994,
177. In het repertorium wordt niet vermeld dat de eerste vier regels van het lied ook
voorkomen in het Chronicon comitum Flandrensium (ook genaamd Flandria generosa),
voorafgegaan door de woorden: ‘Et sic Brugenses triumphaverunt de Gandensibus. Unde
fuit proverbium et cantus puerorum:’ (De Smet 1837, 237). Dat het een kinderlied was blijkt
ook uit het opschrift in hs. Brussel, KB, 13.073-74.
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tarten. Deze verklaring past heel goed bij de openingsstrofe en ook bij het slot: we
moeten ze grijpen en doden, want ze trotseren ons.

Haer cousen ende haer scoen ghelapt
Bij wapenfeiten horen straatliederen waarin bewondering en ontzag voor het ene of
verachting en haat voor het andere kamp worden geventileerd. In een kroniek over
de oorlogen van keizer Maximiliaan in de Nederlanden lezen we een interessant
bericht hierover. Onderwerp van het lied is een vrijbuitersleger, genaamd ‘De Ghelapte
Scoen’, dat in Vlaanderen aan de zijde van de keizer streed tegen de Franse koning:
Dus waren die Ghelapte Scoen seer sterc, ende deden sulcken feyten van
wapenen datmer liedekens af sanc lancx der straten.’61
De naam van dit leger ‘groententers’ (dat wil zeggen: lieden die in de vrije natuur
onder de blote hemel slapen) roept een van de regels uit het Kerelslied in herinnering:
‘Haer cousen ende haer scoen ghelapt’ (vs. 8). Opmerkelijk is dat we in de kroniek
de Franse koning op nagenoeg dezelfde wijze zijn ergernis over dit leger horen
uitspreken als hij dat in de Froissart-vertaling deed over de opstandige Vlamingen.
Nu eens scheldt hij ze voor ‘boeren’: ‘sal is altoos van den boeren ghequelt sijn, tis
my hart om verdraghen’, dan weer voor ‘kerrels’: ‘sullen mi die kerrels nu
bedwinghen’.62 Volgens de kroniek hadden de Fransen hun handen vol ‘om te
wederstane die grove onghemanierde boeren’.63 Zeker is, dat het geen soldeniers
waren.64 De vroegste vermelding van groententers betreft (opnieuw) Gentse rebellen
tijdens de opstand tegen Filips de Goede, die duurde tot 1453.65

Wronglen, wey, broot ende caes
We zien dat bepaalde trekken in de tekening van de ‘kerels’ blijken te fungeren als
pars-pro-toto in de naamgeving van allerlei soorten knokploegen, vrijbuiterslegers
of boerenstrijdgroepen. Hetzelfde is namelijk het geval bij de typering van de ‘kerels’
in het refrein als consumenten van louter brood en zuivel. In Holland vond er, een
eeuw nadat het Kerelslied ontstond, een opstand plaats die bekend is geworden onder
de naam Kaas-en-Broodspel. Het ging hier, volgens de historicus Scheurkogel, om
61
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Alberts 1957, 36.
Alberts 1957, 17, 36; eerder had hij al geroepen: ‘salick nu van den boeren ghedwonghen
worden daer dye edele des lants al meestdeel doot sijn en dat mi de Ghelapte schoen souden
willen dwinghen [...].’ (Alberts 1957, 12).
Alberts 1957, 48-49.
Vgl. Alberts 1957, 44: ‘so dat die boeren van Jan dye Gheest bat ghetuycht waren dan die
knechten die soudye wonnen’.
Verdere vermeldingen van en literatuur over groententers in Gent, Dinant, Luik, Utrecht,
Cambrai en zelfs Normandië (compagnons de la Verte Feuillee): De Smet 1856, III, 488,
495, 497, 502, 505; De Ram 1844, 32 e.v.; Kervyn de Lettenhove 1863, p. 342 e.v., p. 346
n. 1, 382; Dubrulle 1904, 330; Tenhaeff 1920, 85, 97, 105.
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proletariaat en hun acties met name richtten tegen de stedelijke elite.’66 Deze
volksbeweging ‘van
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Scheurkogel 1979, 211.
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stad en land’ ontstond in 1490 uit verzet tegen de hefting van belasting waarmee de
legertroepen werden onderhouden, het zogenaamde ‘ruytergelt’.67 Een eigenaardige
parallel met de Gentse Oorlog vormt het gegeven dat ook deze opstand latere dichters
inspireerde tot verzen waarin een vermeend ‘nationaal verzet’ werd bezongen.68 Het
is met het oog op het gebruik van de aanduiding ‘kerels’ interessant om te zien hoe
de naam waarmee de opstandelingen door hun tijdgenoten werden aangeduid,
‘kaas-en-broodvolk’, ook in dit geval werd geadopteerd als geuzennaam. Het ging
zelfs zo ver dat het rebellenleger een kaas en een brood in zijn banier voerde, terwijl
er ook mannen waren die zich tooiden met kazen en broden.69
Het gebruik van deze scheldnaam voor een groep opstandelingen van plattelandsèn
stedelijke afkomst, roept onmiskenbaar de herinnering op aan het pregnante epitheton
waarmee de kerels in het telkens herhaalde refrein van het Kerelslied worden
bestempeld: achterlijke eters van brood en kaasproducten.70 Als er tussen deze twee
zaken, die in tijd en plaats ver uiteen liggen, een historisch verband bestaat, kan dat
alleen indirect zijn. De aanduiding ‘kaas-en-broodvolk’ zou dan niet slechts in een
lokale context moeten zijn gebruikt, als volkse naam voor Kennemers en
West-Friezen, maar ook van elders bekend zijn. De attestatie van de bijnaam
Casenbroot (ook Casembroot) lang vóór de opstand in West-Friesland en in regio's
ver daarvandaan, doet vermoeden dat dit inderdaad het geval is, en dat de verspreiding
veel breder was.71 Ook in Brugge vinden we een persoon met deze naam al vroeg in
de vijftiende eeuw.72 Het zou dus goed kunnen dat de dichter van het Kerelslied in
het refrein speelt met een courante scheldnaam ‘casenbroot’ voor ‘pauper’ of
‘armoedzaaier’.

Als hi wil gaen ter plouch
Voor Van Houtte impliceerde ‘gaen ter plouch’ dat de ‘kerel’ louter en alleen een
boer kon zijn. Zo evident als dat op het eerste gezicht moge lijken is het niet. Joris
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Hugenholtz 1967, 15; Scheurkogel 1979, 194-195. De term ‘ruytergelt’ komt reeds voor in
1517 in Cornelis Aurelius' Divisiekroniek.
Hugenholtz 1967, 22-23.
Dit laatstgenoemde gegeven is vroeger wel opgevat als symbool voor de inzet van hun strijd:
zij zouden door honger gedreven strijden voor hun elementaire levensbehoeften. Hugenholtz
heeft echter laten zien dat er helemaal geen acute hongersnood in het spel was. Vandaar dat
hij een andere herkomst van de benaming veronderstelt, namelijk dat men buiten
Noord-Holland de Kennemers en wellicht de West-Friezen met de scheldnaam
‘kaas-en-broodvolk’ aanduidde en dat de opstandelingen deze naam vervolgens hebben
overgenomen (Hugenholtz 1967, 27-29; vgl. ook WNT VII, 1, k. 729).
Op de overeenkomst tussen het refrein van het Kerelslied en de benaming van de Westfriese
opstandelingen wees reeds Johan Winkler 1884, II.
Zie Debrabandere 1993, I, 253.
Toen de Italiaan Gaspard Casebon zich omstreeks 1430 vestigde te Damme, werd zijn naam
meteen (ironiserend?) verbasterd tot Casenbroot. Na zijn huwelijk te Brugge vestigde hij
zich aldaar, waar de naam sindsdien veelvuldig voorkomt. Maar ook reeds voor de komst
van Casebon is de naam in Brugge geattesteerd (Pieter Casenbroot, 1426, zie De Flou 1926,
VI, k. 1040).
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nen zijn genomen, daar ze ook ‘aan het werk, aan de slag gaan’ kan betekenen.73 Dat
er met het woord ‘kerel’ naar een boer kan worden verwezen is zonder meer duidelijk;
maar dat dat exclusief gebeurt, mag wel degelijk worden betwijfeld.
Reynaert meent daarom dat de letterlijke opvatting van deze versregel wel eens
verantwoordelijk zou kunnen zijn voor een misinterpretatie van het hele lied, al vanaf
het eerste moment dat men er kennis van nam.74 En dan is er nog een andere
mogelijkheid. Als we het MNW erop naslaan zien we dat ‘plouch’, net als in het
huidige Nederlands twee betekenissen had: het werktuig waarmee de akker wordt
bewerkt, en daarnaast: een afdeling, een bij elkaar behorend gezelschap.75 Men zou
in dat geval de regel dus ook zo kunnen vertalen: ‘Als hij zich bij zijn ploeg wil
voegen’.
Overigens lijkt me de discussie ‘wel boer/geen boer’, die op grond van de
onderhavige versregel blijkens de veelheid aan betekenismogelijkheden niet met
zekerheid kan worden beslecht, niet eens zo heel relevant. Hiervoor is al gebleken
op welke bevolkingslagen de term ‘kerels’ toepasbaar was. Ook Reynaert merkt op
dat er
historisch gezien [...] niets [is] wat er zich fundamenteel tegen verzet om
deze haat niet zozeer een landelijke, als wel een algemenere, ook in de
steden vertegenwoordigde bevolkingsgroep te laten gelden.76
Het hoofddoel van het kerelsportret is niet, om met Heeroma te spreken, een
‘realistisch bedoelde caricatuur’, maar het poneren van een zo kwetsend mogelijk
vijandbeeld. Reële vijand en geprojecteerde vijand smelten samen in een door de
boerenspottraditie gevoed kerelstype.

Een hoedekijn up haer hooft ghecapt
Heeroma noemde het ‘kransje’ van de ‘kerel’ als hoofdtooi een raadsel, al wist hij
dit detail uiteindelijk nog een plaats te geven in zijn idiosyncratische interpretatie.77
Maar Heeroma was zeker niet de eerste die zich erover heeft verwonderd. Hoezeer
de flamingante lezers van het eerste uur, die in de ‘kerel’ een stoer, voorvaderlijk
geslacht geportretteerd zagen, al met het ‘hoedekijn’ in hun maag hebben gezeten,
blijkt in de editie van Kervyn de Lettenhove. Hij vertaalde in 1847 een aantal strofen
van het lied in het Frans, maar deze regel sloeg hij voor het gemak stilzwijgend over.78

73
74
75

76
77
78

Reynaert 1999, 102. Vgl. WNT XII, 2, k. 2694 sub ‘Ploeg III’. In de strofe zou wellicht ook
een seksuele subtekst de metaforiek kunnen hebben beïnvloed.
Reynaert 1999, 102.
MNW sub ‘ploech’. Volgens Verdam vinden we deze laatste betekenis in het
Middelnederlands zeer zelden, en dan alleen gezegd van de boerenstand. Toch is de beperking
tot boeren blijkens het supplementdeel van het MNHW (sub ‘ploech’) niet geheel terecht.
Reynaert 1999, 102.
Heeroma 1969, 97-98 (zie ook hierboven). Vgl. ook Heeroma 1969, p. 106 en zijn uiteindelijke
interpretatie op 115-116.
Kervyn de Lettenhove 1847, 537-539.
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Wat moeten wij onder dit ‘hoedekijn’ verstaan en wat doet het op het hoofd van de
‘kerel’?
‘Hoedekijn’ is het verkleinwoord van ‘hoet’ en kan volgens Verdam betekenen
ofwel (kleine) hoed, muts, helm, ook ijzeren of metalen kapje onder de helm; of
krans.
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Het laat zich raden dat de vertaling ‘kleine helm’ in de context van een historielied
het meest op zijn plaats is. Tot dusverre is echter bijna uitsluitend gedacht aan een
‘bloemenkrans’; dat is niet helemaal onbegrijpelijk, want in deze betekenis is het
woord veel vaker geattesteerd.79
De betekenis ‘helmpje’ past veel beter bij de spottende toon waarmee de vijand
in het Kerelslied wordt bejegend. Tegen de betekenis ‘krans’ pleit ook het samengaan
met ‘cappen’, dat weliswaar in ruimere zin ‘dragen’ kan betekenen, maar wat bij
mijn weten nergens gebezigd wordt als het om het dragen van zoiets fragiels als een
bloemenkrans gaat. Bedenken we ook dat er in de eerste strofe geen individuele
‘kerel’ wordt beschreven, maar de uiterlijke kenmerken van een hele groep. Hoe
zouden we ons dat moeten voorstellen: een heel contingent kransjesdragers?
Voor ‘cappen’ in de betekenis: ‘een kap opzetten’, of algemener: ‘dragen van een
hoofddeksel’ geeft het MWN buiten ons lied slechts één bewijsplaats. Daarin is
sprake van het dragen van een ‘caproen’. Verdam maakt het allemaal nog iets
onzekerder door zich of te vregen of ‘ghecapt’ in de regel uit het Kerelslied eigenlijk
niet zou moeten worden opgevat als ‘aan stukken, aan flarden’, en dus niets met
‘cappen’ ‘opzetten van een hoofddeksel’ van uitstaan zou hebben, maar met ‘cappen’
in de betekenis ‘snijden, stuk snijden, klein snijden, hakken’. Dan zou de regel
wellicht vertaald moeten worden als: ‘een helmpje op zijn hoofd [is] gehavend (of:
geblutst)’, wat weer mooi zou aansluiten bij de beschrijving van het haveloze uiterlijk
in de eerste strofe.

De vijfde strofe: kermisdans of stormloop?
Aanhef en slot van het Kerelslied staan in de traditie van het historielied. Hoe past
nu het satirische middendeel, het portret van de kerel, binnen dit kader? We kunnen
deze vraag nog toespitsen: Hoe verhoudt de spottende typering van de ‘exemplarische
kerel’ zich eigenlijk tot de wraakgierige toon van het slot, waarin wordt opgeroepen
tot het op gruwelijke wijze voltrekken van een collectieve doodstraf (‘Me salze slepen
ende hanghen’). Heeroma slaat de spijker op zijn kop met de opmerking dat het een
vreemde zaak zou zijn als de dichter de conclusie van de slotstrofe alleen maar zou
hebben voorbereid ‘met enkele vaag-aanduidende regels in zijn eerste strofe en een
hoogst onduidelijke “motivering” in zijn derde strofe [de gewelddadige “kerel” op
de kermis, HB], zonder in zijn vierde en vijfde strofe het “dreigement” van de derde
ook maar enigszins te versterken.’ Hij achtte dat ‘uiterst onwaarschijnlijk’ en ‘in
strijd met de “dichterlijke logica”. Ik kan hem, ondanks de problematische term
“dichterlijke logica” daarin wel volgen.
Zijn conclusie is dwingend: “De motivering van de zesde strofe moet het sterkst
aanwezig zijn in de vijfde.” En, zoals hij zelf ook al vaststelde, nauwkeuriger lezing
van die vijfde strofe geeft hem gelijk. Al in de slotregel van de vijfde strofe lezen
we, als opmaat tot de slotstrofe: “God gheve hem quade vaert!” Laten we de
redenerende
79

Een uitzondering is Van de Graft (1904, 60) die bij de uitgave in haar collectie historieliederen
annoteert: “over den kaproen (zie vs. 7) droeg men vaak nog een hoed”.
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Heeroma hier zelf weer aan het woord, in een fraai staaltje van tekstproblematisering:
Deze regel [‘God gheve hem quade vaert!’] is de weerslag op de
voorafgaande: ‘Si maken groot gheloop’, een weerslag, vrijwel, woord
voor woord. Zíj maken ‘groot gheloop’ en daarom moge de straffende
God hén ‘quade vaert’ geven. De dichter speelt hier, zoals dichters plegen
te doen, met woordassociaties: de schúld van het ‘groot gheloop’ roept de
straf van de ‘quade vaert’ op! Maar, vragen wij ons af, wat voor schuld
kan er nu, voor de dichter, gelegen hebben in dat onschuldige gehos bij
de muziek van een doedelzak? Het is vreemd, heel vreemd.
Waar gaat het nu eigenlijk over in die vijfde strofe? Heeroma parafraseert:
In 5 komt de speelman met de “cornemuse” en “pijpt” onze “kerel”,
samen met zijn soortgenoten, het huis uit, de straat op. Samen gaan zij het
liedje meebrullen, dansen, hossen. Hun lange baarden deinen [...]. En dan
juist, naar aanleiding van deze deinende, in koor brullende volksmassa,
komt de dichter tot zijn vervloeking die de strafoefening van de slotstrofe
inleidt [...]’.
Heeroma heeft goed gezien dat de strafexpeditie van de ‘ruters’ in de laatste strofe
gemotiveerd zou behoren te zijn in de voorlaatste strofe; mijns inziens is dat ook
precies wat er gebeurt. Alleen wordt er geen onschuldig vermaak met wreed
oorlogsgeweld vergolden. Het vooruitzicht op een militaire uitval is niets anders dan
een reactie op een karikaturale beschrijving van een stormloop in de vijfde strofe.
Zo'n lezing breekt met een lange traditie waarin de strofe gezien is als literaire pendant
van een Bruegheliaanse kermisverbeelding; misschien lijkt ze daardoor minder
overtuigend. Maar wanneer we de versregels van de vijfde strofe vergelijken met
een groot aantal Middelnederlandse beschrijvingen van aanvalshandelingen, wordt
duidelijk dat het register hier ronduit martiaal genoemd moet worden.80 Om dit goed
te zien is het nodig om de strofe regel voor regel door te nemen.

Dan comt de grote cornemuse
Het begint met de blaastonen van een grote doedelzak, een typisch instrument van
het platteland, een herdersinstrument, dat we vooral kennen uit de iconografische
traditie waarin het verbonden wordt met boerenvermaak. Minder bekend is dat het
instrument al in de veertiende eeuw niet alleen in Schotland, maar ook op het Europese
vasteland werd ingezet bij toernooien, veldtochten en krijgshandelingen.81
Het MNW geeft erg weinig bewijsplaatsen voor het woord ‘cornemuse’. Dat maakt
het nogal lastig om de gebruikssfeer van dit instrument aan de hand van
80

81

Een analyse van de manier waarop het krijgsbedrijf in kronieken en ridderromans wordt
beschreven vindt men in Hage 1989, hoofdstuk II. Daar onze tekstpassage niet behoort tot
de literaire formules die hij bespreekt, ben ik genoodzaakt tamelijk uitvoerig te zijn met het
geven van bewijsplaatsen.
Van der Meer 1998, 768.
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Nederlandstalige contemporaine teksten te achterhalen.82 Dat de doedelzak tijdens
militaire campagnes werd ingezet is vooral bekend van de Britse eilanden. De vroegste
expliciete

82

Oudfranse benamingen voor de doedelzak zijn o.m.: symphonie, muse, musette, sacomuse,
chievrette, chevrie, turelure, turelurete, loure, enflabot, vèze, bibiou, bourdon en pibole
(Brücker 1926, 48-59).
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beschrijving daarvan stamt uit de zestiende eeuw.83 Maar ten onrechte wordt wel
aangenomen dat het militaire gebruik van de doedelzak pas vanaf de zestiende eeuw
gedocumenteerd is.84
Veertiende-eeuwse Franstalige bronnen, zowel literaire als historiografische, tonen
aan dat de doedelzak ook op het slagveld te vinden was. Een passage in het Libvre
du bon Jehan, duc de Bretaigne beschrijft een leger dat zich opmaakt voor de aanval:
Adonc véissez belle assemblée
De gens prestz à faire mellée,
Et oïssez les tabourins,
Trompez, naquaires et bouzins,
Cornemuses et chalemies,
Et menestreux de toutes guis'.85

Een ander interessant geval komt voor in het tweede deel van een roman van Henri
de Ferrières, de Livres du roy Modus et de la royne Ratio. Dit deel, een allegorisch
werk over de ellende, het ongeluk en de ondeugden van deze periode getiteld Le
songe de pestilence, bevat een beschrijving van een oorlog tussen de deugden en de
ondeugden.86 De situatie is als volgt: als de ochtend aanbreekt klinkt in de stad
trompetgeschal: alle ondeugden die deel uitmaken van het leger staan op, wapenen
zich en gaan naar de kerk van de duivel om er de mis te horen. Als de dienst voorbij
is klinkt wederom de trompet ten teken dat de strijders die over een paard beschikken
het moeten bestijgen. Bij het derde trompetsignaal verlaten alle strijders, te paard of
te voet de stad en begeven zich naar het open veld. Wanneer dan iedereen gereed is
voor het gevecht wordt krijgsmuziek van blazers en trommelaars aangeheven:
Donques oïssiés cors sonner, trompes, buisines, cornemuses, naquaires,
tabours et toutes manieres de instrumens, qui faisoient si grant noises que
l'en n'oïst mie Dieu tonnant.
Dit oorverdovende lawaai is het teken tot de aanval.87 Verderop in de tekst wordt
er een bestand afgekondigd en besluiten de koningen tegen elkaar te strijden in een
83
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85

86
87

Richardus Stanihurstus, De rebvs in Hibernia gestis, libri qvattvor. Antverpi{ae}, ap. C.
Plantinum, 1584. Vgl. het citaat hieruit in Du Cange, IV, 584: ‘Hoc genus sistri apud Hibernos
bellicae virtutis cotem esse constat. Nam ut alii milites tubarum sono, ita isti hujus clangore
ad pugnandum ardenter incentuntur.’
Vgl. Stone 1961, 502: ‘Bagpipes were used for military music as early as the 16th century
[...]’. Hoever dit gebruik teruggaat is moeilijk te zeggen. Uit de dertiende eeuw stamt een
Engelse miniatuur van een toernooi waarop temidden van andere instrumentalisten ook een
doedelzakspeler met een op zijn schouder rustende boerdonfluit met aanhangende banier is
afgebeeld (Strutt 1968). Op p. 121 een gravure is opgenomen naar een miniatuur in het
dertiende-eeuwse handschrift Royal Library, No. 14, E. iii (titel: St Graal). Hoewel het niet
gaat om een veldslag is het goed te bedenken dat een toernooi in feite de gestileerde, sportieve
versie van het oorlogsbedrijf was.
Libvre du bon Jehan, duc de Bretaigne, aangehaald in Hewitt 1967, 311. Vgl. ook de
opmerking aldaar op p. 308: ‘Among the Military Musical Instruments of this century [de
veertiende, HB] we find the trompe, trompette, oliphant, cor, cornet, cor sarrazinois, clarion,
graisle, cornemuse (or pipes), chalemie, buisine, claironceau and drum (nacaire); and those
who played upon them were called “minstrels.”’.
Zie over deze tekst: Hasenohr & Zink z.j., 671-672.
Tilander 1932, het citaat in II, p. 143-144, kap. 206 r. 14-17.
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toernooi op leven en dood, geleid door een heraut. Orguel, de koning van de
ondeugden neemt zijn eigen muzikanten mee:
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Donques veisiés menestriex faire de leur mestiers de trompes, de
naquerez, de cornemuses, de calemes, et vindrent au bout du champ.88
Dit werk werd geschreven door een Normandiër en voltooid ergens tussen 1374
en het einde van 1376 of het begin van 1377.89
Ook dichter bij huis vinden we een fraai voorbeeld. Froissart beschrijft een scène
uit de Honderdjarige oorlog waarin een Frans leger de door Engelsen bezette stad
Valenciennes belegert. Drie afdelingen, die van de hertog van Bourbon, die van de
hertog van Normandië en die van de graaf van Vlaanderen stellen zich in slagorde
op:
Là estoient muses, calemelles, naguaires, trompes et trompettes qui
menoient grant bruit et grant hustin.90
Verder vinden we bij Froissart ook nog vermelding van het bespelen van de
doedelzak bij de afvaart van een oorlogsvloot en bij de intocht van de overwinnaars
na een beleg van Calais.91
Romans, allegorieën en kronieken maken dus gewag van het gebruik van de
doedelzak tijdens campagnes te velde. Een zuiver historische documentatie, zij het
dan helaas niet uit de Nederlanden maar wederom uit Frankrijk vinden we in een
genadebrief van de Franse koning uit 1349, waarin de rol van de doedelzak
ondubbelzinnig blijkt tijdens een expeditie tegen een vijandelijk kasteel: ‘Met
uitgevouwen banieren en met doedelzakken, op een vijandelijke oftewel
oorlogszuchtige wijze, trok hij op tegen het genoemde kasteel van Vesobre’.92 Deze
voorbeelden laten geen twijfel bestaan aan de aanwezigheid van de doedelzak op de
slagvelden in de veertiende eeuw.

Ende pijpt hem turelurureleruut
Er klinkt een schril en oorverdovend geluid op, waarin met de onomatopee
‘turelurureleruut’ in één beweging zowel klanknabootsing als het effect van de muziek
wordt gegeven. De muziek maakt de kerels horendol; misschien heeft Heeroma gelijk
met zijn idee dat de uitgang ‘-eruut’ lijkt te suggereren dat ze naar buiten worden
gedreven, hun huizen uit. Het middeleeuws Frans kent het woord ‘turelure’, ook (als
variant) ‘turelurete’. Hoewel in sommige woordenboeken als betekenis ‘doedelzak’,
wordt gegeven, acht F. Brücker, die een studie wijdde aan het voorkomen van
blaasinstrumenten in de Oud-Franse literatuur, dit niet helemaal zeker.93 Twee teksten
88
89
90
91
92

93

Tilander 1932, kap. 227, r. 41-43
Tilander 1932, I, p. XLVI, L. Deze plaats wordt aangehaald in La Curne de Sainte-Palaye
z.j., IV, 276.
Froissart (ed. Kervyn de Lettenhove 1867), III, 150.
Zie het overzicht in Brücker 1926, 67.
Du Cange, II, 605 (genadebrief van Filips VI) sub Cornamusa ‘Lit. remiss. ann. 1349. in
Reg. 78. Chartoph. reg. ch. 45: “Cum banneria distensa et cum Cornamusis, more hostili
sive guerrae, personaliter ad dictam bastidam de Vesobre accessit.”
Brücker 1926, 56.
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laten zien dat er, binnen een militaire context, ook het harde en schelle geluid van
een of meer blaasinstrumenten mee wordt aangeduid dat opklinkt bij het begin van
een bestorming. In de eerste tekst, de Chronique de Bertrand du Guesclin, gaat het
om een
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list: een stad wordt benaderd door een groep als wijnbouw-dagloners verklede
soldaten. Op een afgesproken moment wordt er hard op een ‘cornet’ geblazen, volgens
het verhaal een instrument dat op weinig plaatsen had weerklonken; bij het horen
van deze ‘turelure’ ging men over tot de aanval. De handeling speelt zich of in
Normandië in het jaar 1363.
Un cornet y avoit d'une euvre manovrée,
Qui turelure a non en tant maintes contrée.
Icelle turelure fu haultement sonnée,
Et Guillaume en a bien la voix escoutée.
Lors sont mis au chemin courant de randonnée,
Et li vigneron ont commencié la merlée.94

Het tweede voorbeeld komt voor in Le livre des trahisons de France envers la maison
de Bourgogne, een fel anti-Frans Bourgondisch geschrift. Hier vindt men het tafereel
van de belegering en inname van de Noord-Franse plaats Hem in het jaar 1434. De
belegeraars zetten een schijnaanval in op een specifieke plaats. Door nu de trompetters
daar veel lawaai te laten maken wisten ze alle verdedigers naar die plek te lokken,
waardoor ze zonder veel moeite ergens anders de muur konden bestormen. Het
oorverdovende geluid van de trompetten (‘sy fort et sy orriblement que c'estoit orreur
à les ouyr’) wordt in de kroniek ‘la turelure’ genoemd.95 In beide gevallen is het
geschal van blaasinstrumenten een aanvalsteken dat wordt aangeduid als ‘turelure’.
Het is dus allerminst vanzelfsprekend dat het verschijnen van de cornemuse in het
Kerelslied wil zeggen dat er gedanst gaat worden. Evenzeer is het mogelijk dat er
wordt gedoeld op een militair gebruik van het instrument en dat het ‘turelureleruut’
het teken voor een aanval is. Dat deze mogelijkheid plausibeler is dan dat er een
wilde dans wordt ingezet zal hierna blijken.

Ay, hoor van desen abuze
De derde regel attendeert ons op ‘desen abuze’. Heeroma en met hem Van Buuren
en Reynaert, waren van mening dat ‘desen’ terugverwees: de regel zou de muziek
van de doedelzak becommentariëren, het zou een scherpe afwijzing zijn van dit
boereninstrument door de verfijnde, stadse Gruuthuse-lieddichter. Wat is nu een
‘abuus’ en hoe past het in de tekst van dit lied? Het MNW geeft: 1. Vreemde,
wonderlijke zaak; 2. Fopperij, bedrog. Een flink aantal bewijsplaatsen laat echter
zien dat ‘abuus’ nogal eens wordt gebezigd in de context van een relaas over
oorlogshandelingen of opstanden. Daarbij functioneert een bijna gelijkluidende
versregel meer dan eens vooruitwijzend: ‘Let op wat nu komen gaat!’, zoals in het
zesde boek van de Brabantsche Yeesten, waarin wordt verhaald van de herovering
van Brussel op graaf Lodewijk van Vlaanderen door Everard Tserclaes. ‘Abuus’
betekent daar ‘sterk staaltje’:

94
95

Charriére 1839, 135-139, vs. 3816-3821.
Kervyn de Lettenhove 1873, 174.
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Rechtvort, hoert hier abuus,
Begreep hi der heeren huus
Ende sprac sinen vrienden toe,
Die hi daer binnen hadde doe,
Ende trac af, alsoe sciere,
Des graven Lodewijcs banniere
Van der stathuus, met siere sorten,
Ende ooc mede van den porten,
Ende stac daer uut, met groter eere,
Die banniere van sinen heere,
Den edelen hertoge Wenceline.96

Op dezelfde, vooruitwijzende manier wordt het ook gebruikt in het zevende boek in
een passage over commotie onder de bevolking van Brussel.97 ‘Desen abuze’ in het
Kerelslied verwijst mijns inziens dan ook niet terug naar de doedelzak, maar juist
naar wat volgt. Het aantal malen dat ‘abuus’ in onze literatuur wordt gebruikt om
stedelijke onlusten aan te duiden is opmerkelijk. Als aanvulling op de reeds genoemde
volgen hier nog enkele voorbeelden uit het zesde en zevende boek van de Brabantsche
Yeesten. Een hoofdstuk waarin een ternauwernood verijdelde poging tot bezetting
van het stadhuis van Leuven wordt verhaald, opent:
In dier nacht sijn op ghestaen
Die gemeinte, die bevaen
Meinden te hebben der stat huus
Met Peter Coutreele, nu hoort abuus:98

en vervolgt met het relaas van de strijd in de stad. Later, opnieuw in Leuven: een
woedende massa heeft zich verzameld voor het stadhuis. Om de menigte tegemoet
te komen worden enkele mannen naar buiten geworpen die ten prooi vallen aan de
volkswoede. In deze kolkende orgie van haat gaan de slachtoffers ten onder. Eén
echter weet zich nog enige tijd ‘in desen groten abuse’ voor de menigte te verbergen.99
Eenzelfde beeld biedt de Rijmkroniek van Vlaanderen: de gruwelijke
krijgshandelingen tijdens de door Jacob van Artevelde geleide opstand tegen het
grafelijk gezag worden omschreven als ‘menich wonderlijck abuus’.100 Ook de opstand
(‘wapeninghe’) van Gentse vollers in 1373 wordt gekwalificeerd als ‘groet abuus
ende vremde saken’.101 Het kan bijna niet anders of er moet hier sprake zijn van nauwe
verwantschap met het Oudfranse ‘abusion’, dat onder meer voor ‘usurpatie’
(gewelddadige machtsovername), ‘dwaasheid’, en zelfs ‘plundering’ werd gebruikt.102
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Brabantsche Yeesten, VI, vs. 1557-67. Deze en een aantal volgende bewijsplaatsen ben ik
op het spoor gekomen via de voor dit type onderzoek onmisbare CD-rom Middelnederlands.
Waar ik in het vervolg verwijs naar Middelnederlandse titels in plaats van naar editeurs van
de desbetreffende werken heb ik ontleend aan de cd-romeditie.
Brabantsche Yeesten, VII, vs. 14.210-14.
Brabantsche Yeesten, VI, vs. 4605 e.v.
Brabantsche Yeesten, VI, vs. 7195. In het zevende boek wordt ook een politieke moordaanslag
omschreven als “abuus” (Brabantsche Yeesten, VII, vs. 4087).
Ed. Brinkman & Schenkel 1997, 1439, vs. 8515.
Ed. Brinkman & Schenkel 1997, 1454, vs. 9037.
Vgl. Greimas & Keane 1992, 4; La Curne de Sainte-Palaye z.j., I, 35 (voor “sac” en “pillage”
in de context van een relaas over “brigandages et [...] violences exercées dans la Gascogne”);
Godefroy 1881-1902, I, 40.
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We zien dat ‘abuus’, bij alle andere betekenissen die het hebben kan, een specifieke
gebruikscontext kent in de beschrijving van (inter)stedelijke beroering. De betekenis
zal zeker ‘ongehoorde zaak’ zijn; de connotatie is ‘wanordelijk’, ‘tegen de openbare
orde’ of zelfs (men vergeve mij het anachronisme) ‘anarchistisch’.

Dan maecsi groot gheluut
Als een van de betekenissen van ‘geluut’ noemt het MNW ook ‘krijgsgeschreeuw’.
Hier een tweetal citaten genomen uit gevechtsscènes, dat duidelijk maakt dat ‘groot
geluut maken’ behoort tot de rituelen van een aanvalshandeling. Zo in Melis Stoke's
beschrijving van de belegering van Zierikzee:
De Vlaminghe laghen rechtevoert
Ente Zelanders in dat zuut,
Ende maecten dicke groet gheluut,
Ende liepen dicke op de gracht.
De porters deden se of met crachte103

In de Roman van de riddere metter mouwen wordt een voorstel gedaan tot de aanval
op een stad:
Ende wapenwi ons ende riden uut
Ende maken ter porten groet geluut.104

Het brullend ten aanval trekken, steevast aangeduid als ‘groot geluut’, is een
terugkerend onderdeel van gevechtsbeschrijvingen.105

Dan sprincsi alle al over hoop
Verdam onderscheidt naast een transitief gebruik van ‘springen’, dat hier niet aan
de orde is, verschillende manieren waarop dit woord zonder object kan voorkomen.
Van de vier betekenissen waarbij het onderwerp een levend wezen is, werd tot
dusverre de tweede, ‘springen, huppelen, dansen’, als de voor deze regel toepasselijke
beschouwd. Nu noemt Verdam ook wel de betekenismogelijkheid ‘een uitval doen,
onverwachts (voor den dag) komen om een plundertocht te doen’, maar hij zegt dat
103
104
105

Rijmkroniek van Holland, boek 9, vs. 166-70.
Riddere metter mouwen, vs. 17.572-3.
Hier volgen enkele passages. De Perchevael (vs. 41.112-15): “Soe ward daer buten een
gevecht/Ende een harde groet geluut,/Want die van binnen togen uut/Ende slogen optie
andere soe”. In de Spieghel historiael, vijfde partie (vs. 4.444-6): “Binnen desen quam groet
geluut/Te Ludeke, daer menich trac uut,/Wel gewapent ende wel gereden”. In de Roman van
Torec (vs. 24.028-33): “Ende alse Torec verhorde dat,/Ende sine gesellen alle ter
stat,/Wapenden si ende trocken ut./Ginder werd een groet geluut./Ende die andere trocken
achterwaerd/Tot haren scaren metter vart”. In de Historie van Troyen (vs. 10.804-5): Groot
gheluyt was daer sy quamen/Ende groot stryt viel daer te samen’; en tenslotte Alexanders
gheesten (boek IX, vs. 201-4). ‘Teerst dat die Inden vernamen/Dattie Grieken ghinder
quamen,/Waert daer een groot gheluut,/Si traken hare sweerde uut.’
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Kerelslied niet het geval. De enige bewijsplaats die hij hierbij geeft komt uit de al
eerder ter sprake gekomen Froissart-vertaling:
Dair plagen tot veel tijden uut Gent van dien lichten knechten te springen
ende theer te versoeken, die oic tot sommigen tiden al onzafte tot horen
groten scade weder in gedruct werden.106
Men kan zich afvragen of hier echt aan een vaste verbinding met ‘ute’ gedacht
hoeft te worden. Dat dit inderdaad niet zo is laten de volgende, niet door Verdam
aangehaalde plaatsen zien:
Hi en wiste waer mede die ruyters betalen,
Hi lietse vast hier ende daer gaen springhen,
Den armen lantman sijn goet off halen.107

Het citaat stamt uit 1489 en is afkomstig uit een strofisch gedicht over de Jonker
Fransen oorlog. Ook in de eerder genoemde ‘Groningher Passie’, de tekst over de
aanval van Groningers en Leeuwarders op Franeker, komt een gebruikt van ‘springen’
in de betekenis ‘aanvallen’ voor zonder dat er sprake is van een verbinding met ‘ute’.
De Groningers trekken op naar Bolsward en de meisjes die zich buiten de stad bij
de koeien bevinden, roepen:
O lacy! nu is ghedaen ons singhen;
Die knechten comen hijr an springhen.’

Het gebruik in het Kerelslied ligt in de lijn van de betekenis van ‘spronc’ die ook
door Verdam wordt opgegeven: ‘onverhoedsche of plotselinge aanval; ook aanval
in het algemeen’.108 Ook ‘sprincreise’ (‘Stroop- of plundertocht, een plotselinge of
onverwachte uitval of aanval’) is hieraan verwant.109 Van ‘springen’ in de betekenis
‘aanvallen’ kunnen veel voorbeelden worden gegeven uit de sfeer van de
gevechtsbeschrijvingen.110
Het ‘springen’ in het Kerelslied wordt wel verbonden met de bepaling ‘al over
hoop’. Verdam heeft zowel onder ‘over’, onder ‘hoop’ als onder ‘overhoop’ iets over
de betekenis hiervan gezegd, die moet luiden ‘bijeen, bij elkaar, te zamen’.111. Een
specifiekere betekenis is die van ‘te hoop lopen’, wat heel mooi te zien is in een
passage uit de Grimbergse Oorlog waarin twee legers zich tegenover elkaar hebben
opgesteld. Er is nog geen contact geweest. Aan beide zijden wacht men af, totdat er
een strijder het initiatief neemt en die onder het roepen van ‘Grimbergen!’ in volle
106
107
108
109
110
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De Pauw 1898-1909, I, 134.
VanVloten 1852, I, 122.
MNW sub ‘spronc’, 5.
MNW sub ‘sprincreise’.
‘Hi hadde ute getrect sijn swaerd/Ende spranc onder henlieden ter vard,/Ende hi sloec soe
sere onsoete/Die hem irst quam te gemoete,/Dat hi niet mochte weder opstaen. (Arturs doet,
vs. 4417-21); ‘Doe spranc hy aen hem in cortten stonden/Ende werp hem onder hem der
neder.’ (Alexanders geesten, 18.378-9); ‘Doe sprongen si op onder hen lieden/Met haecsen
ende met swerden ter vart’ (Roman van Lancelot, 3576-7); ‘Si sprongen op beide metter
vart/Ende elc van hen trac sijn swart’ (idem, 7095-6).
MNW sub ‘hoop’, 2, b; ‘over’, 23, e; en ‘overhoop’.
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‘Doen sloech 't heer al overhoop’.112 Zo ook in de kroniek van Despars, over een
stedelijk oproer: ‘Ten zelven tijde liep tghemeente van der stede van Cassele al over
hoop jeghens huerlieden bailliu’.113 Een plaats waar men onwillekeurig moet denken
aan de ‘kerel’ die zwaaiend met zijn ‘verroesten stave’ over de jaarmarkt gaat (‘Daer
wilhijt al ommeslaen’) is de passage waarin verhaald wordt van vechtend voetvolk:
Ende sloegen in, alle gemeene,
Overhoop op de viande
Met haer staven menigerhande114

Nemen we dit alles samen dan zou de regel in het Kerelslied in vertaling moeten
luiden: ‘Dan vallen ze allemaal tegelijk aan’.

Dan waecht haer langhe baert
Hoewel Verdam deze regel schaart onder de citaten die de betekenis ‘Zich bewegen,
heen en weer gaan, ook wankelen, waggelen, schudden’ moeten adstrueren, is er
mijns inziens meer te zeggen voor de door Verdam in hetzelfde artikel opgegeven
betekenis ‘wapperen’. Hoewel mij geen krijgsbeschrijvingen bekend zijn waarin het
wapperen van een baard ter sprake wordt gebracht (het wordt wel gezegd van een
banier), kan men zich de functie van de regel in dit verband natuurlijk goed
voorstellen: het wapperen van de baarden van de ‘kerels’ accentueert de plotselinge
snelheid van de stormloop.

Si maken groot gheloop
Als afgeleide betekenis van ‘geloop’ in de zin van ‘drukte, gewoel, bedrijvigheid’
noemt Verdam niet alleen ‘een oploop, standje, tumult, beroering’, maar ook ‘storm,
stormloop’ en ‘strijd, oorlog’.115 Het is opvallend hoe vaak er in het type beschrijvingen
dat wij tot dusverre hebben aangehaald sprake is van ‘groot geloop’. Burgers van
Vianen en ‘ruteren’ van de jonker van Brederode raken slaags nadat de jonker met
een afgedwongen schatting om zijn soldaten te betalen de stad eindelijk verlaat: ‘Also
dat daer een groet geloep was tusschen den ruteren ende sommige burgers’.116 Dikwijls
gaat het om massale vechtpartijen, zoals bier in de Rijmkroniek van Holland:
Doe wert dat gheloop so groot
Onder tfolc, ende tgherochte;
Het sloech al dat slaen mochte,
Beide jonc ende out117
112
113
114
115
116
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De Grimbergse Oorlog, II, vs. 1770.
De Jonghe 1837-1840, III, 322 (over een voorval in 1430).
De Grimbergse Oorlog, II, vs. 2890-2.
MNW sub ‘geloop’, 2.
De gebeurtenis speelt zich of in 1482 (Tenhaeff 1920, 112).
Rijmkroniek van Holland, boek VI, vs. 862-65.
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Het ‘maken’ van ‘geloop’, zoals in het Kerelslied staat, vinden in een toernooiscène
in Walewein ende Keye, waar ‘geloep’ net als in het Kerelslied met ‘over hoep’ tot
een rijmpaar wordt verbonden:
Ende heeft gemaect enen scart
Inden tornoy, ende sulc geloep,
Hi sakere twintech over hoep118

Dit geval staat niet opzichzelf. In talrijke oorlogsscènes en toernooibeschrijvingen
wordt ‘(groot) geloop’, net als in het Kerelslied verbonden met het erop rijmende
‘(al) over hoop’. Misschien zou je het een registraal rijmpaar moeten noemen.119
In sommige teksten waarin gevechtshandelingen worden beschreven komt een aantal
kernwoorden uit de vijfde strofe min of meer geclusterd voor, op een manier die doet
vermoeden dat hier in een motiefgerelateerd register is gedicht. Dat is bijvoorbeeld
het geval in een beschrijving van een gevecht tussen Grieken en Trojanen in Maerlants
Historie van Troyen (17.430-32):
Der wert aver so groet ghejach,
So groet gheluyt ende so groot gheloep,
Sy vielen by XL aver een hoep.’120

In een tekst uit 1432 over een strijd tussen inwoners van Mechelen en Brusselse
‘soudeniers’, vinden we krijgstaferelen die met hetzelfde penseel zijn geschilderd
als de vijfde strofe van het Kerelslied. Al zijn de woorden niet precies dezelfde als
in het Kerelslied, de verwantschap is toch wel zo groot dat de verleiding bestaat te
denken aan stofgebonden woordgebruik, te meer daar we hier te maken hebben met
een historielied:
Ghy heeren van Bruesele, wy makens u vroet,
Dat ghy u harnas ane doet,
Ende sprinct uyt uwer muyten:
U soudeniers die scijnen verwoet,
Doch en willen op ons niet ruyten.
118
119
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Walewein ende Keye, vs. 21.814-6.
Hier volgt een aantal plaatsen waar dit verschijnsel zich voordoet: ‘Menegen slouch hi metten
swarde/Ter middele ontwee man ende paerde/Stac hi ende vellede over hoop/Noit man sach
al sulc gheloop/Sulc gheclanc ende sulc ghescal’ (Roman van Walewein, vs. 10.511-15);
Ende vergaderden te samen/Met borsten ende met lichamen,/Soe dat si vielen in dat
geloop/Met orssen, met allen overhoop. (De Grimbergse oorlog, I, 4426 e.v.); ‘Al dat sire
mochten beriden/Slogen si doet te dien tiden,/Gelijc oft stomme beesten waren./Lanceloet
volgede harre scaren/Ende dede hen so groten oploep,/Datter vele doet lach over hoep.’
(Arturs doet, vs. 12.577-82); ‘Mettien setti sijn ors inden loep/Ende reetter daer vive over
hoep,/Dat si daer vielen metten perde/Sere gequetst op die eerde.’ (Roman van Perchevael,
vs. 38.799-802); ‘Mettien daden si enen keer/Om bat te verhaelne haren loep:/Si reden te
gadere over hoep’ (Roman van Perchevael, vs. 41.264-6). Vergelijk ook: ‘Ende ginc daer
slaen onder hoep./Daer werd te hans een groet geloep,/Want al dat hi conde geraken/Moeste
daer die doet smaken.’ (Walewein ende Keye, vs. 21.863-6) en de toernooiscène in de korte
versie van de Wrake van Ragisel: ‘Doen nam Y dier scilt ende spere/Ende sette hem saen
daer ter were./Ende elc herhaelde sinen loep,/Ende quamen gereden over hoep/Soe vresselijc,
ende so met crachte,/Dat si braken beide haer scachte’ (Die wrake van Ragisel (verkorte
versie), vs. 14.185-90).
Jacob van Maerlant, Historie van Troyen, vs. 17.430-3.
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[...]
Opt water hoorden wy groot gheluyt
Van Gielis Sanders knechten:
‘Her, hoeresoons! ghy Mechelers ruyt!
Wy willen teghen u vechten!’
[...]
Daer was to male een groot gheloop;
Daer viel er velen over hoop.
Eer sy daer binnen conden,
Sy hadden de pyken in haren cop,
Vele doode, ende vele ghewonden.121

Toch wel veelzeggend voor de mate waarin deze woorden bijeen horen is het gegeven
dat ze ook in proza gezamenlijk voorkomen, zoals in de beschrijvingen van de
krijgshandelingen waar de eerder ter sprake gekomen ‘groententers’ bij betrokken
waren. Als bij de beraming van een ‘sprincreyse’ op Doornik de hertog van Gelre
uitlegt hoe de bestorming moet worden aangepakt, is het alsof we een verre echo
horen van de vijfde strofe van het Kerelslied:
weest onversaeft, rijt in den hoop, roept ‘Vlaendren den leeu’, ‘vive le duc
de Gheldere’, maect groet gheluyt, si worden vervaert, so si oock deden.
Maer den hoop der Franchoysen was alsoe groot dat syse niet wederstaen
en mochten, want si waren bespronghen ain alle ziden.122

God gheve hem quade vaert!
Tot aan de laatste regel van de strofe past het woordgebruik in de context van de
stormloop. De verwensing kan natuurlijk in algemene zin worden opgevat: ‘Moge
het slecht met hen aflopen!’, of, zoals de vertaling in Komrij's bloemlezing niet
onaardig heeft: ‘God moge ze in het ongeluk doen lopen!’, wat ook in onze lezing
niet zou misstaan.123 Maar ongetwijfeld speelde voor de dichter ook een specifiekere
betekenis van ‘vaert’ mee, die door Verdam wordt omschreven als ‘krijgstocht’, of
algemener nog ‘strijd, oorlog’.124
De vijfde strofe is tot nu toe altijd gelezen als beschrijving van een boerendans. Laat
ik vooropstellen: zo'n lezing is op grond van de woordbetekenissen niet onmogelijk.
Maar een andere lezing, namelijk dat er een stormloop van de ‘kerels’ wordt
beschreven, is niet alleen mogelijk, maar verdient mijns inziens veruit de voorkeur.
Zo'n lezing sluit immers aan bij de functioneringscontext van het genre, het
historielied, dat ontstaat en wordt gezongen in tijden van beroering en gewelddadige
121
122
123
124

Van de Graft 1904, nr. VIII, uit strofen 1, 4 en 11.
Alberts 1957, 13.
Komrij 1994, 224.
MNW sub ‘vaert’, 3, b.
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achtige wraaklustige toon van de laatste strofe verklaart. Zo sluit die strofe als het
ware op natuurlijke wijze aan bij de voorafgaande. Tenslotte vervolmaakt een
karikaturale beschrijving van een drieste aanval van de ‘kerels’, ingezet door de
inferieure tonen van een doedelzak heel mooi de satire in een spotlied op trouweloze
opstandelingen van het laagste allooi.

Het Brugse Gruuthuse-milieu en de Gentse Oorlog
Met het Kerelslied hebben we een tekst die in het licht moet worden gezien van een
confrontatie tussen een partij die zich loyaal verklaart met zekere huursoldaten en
een opstandig proletariaat. Het lied moet, zoals dat bij historieliederen het geval is,
op het moment van ontstaan hoge actualiteitswaarde hebben gehad. Zelfs als we
ruime dateringsgrenzen hanteren, zal de tekst gesitueerd moeten worden in het Brugge
van omstreeks het laatste kwart van de veertiende eeuw. Allereerst door de
overlevering in het corpus Gruuthuse-teksten (vó'or ca. 1400), vervolgens op grond
van het gegeven dat de benaming ‘kerels’ voor een sociale groep pas vanaf de late
veertiende eeuw geattesteerd is, maar ook doordat het lied behoort tot een genre dat
pas in de vijftiende en zestiende eeuw voor ons zichtbaar tot opbloei komt. De meest
waarschijnlijke historische achtergrond wordt daarmee dat ene grote conflict dat het
laat-veertiendeeeuwse Vlaanderen jarenlang in zijn greep hield: de al eerder ter sprake
gekomen Gentse Oorlog. De woelingen in deze periode zijn weliswaar ook vroeger
al naar voren geschoven als mogelijke voedingsbodem van het lied, maar nooit anders
dan bij wijze van suggestie. Niet eerder is er een poging gedaan om de relatie te
onderzoeken tussen het milieu waarin de Gruuthuse-teksten primair moeten zijn
gerecipieerd en de beweging van de opstandelingen. Omdat er recentelijk meer
bekend is geworden over de sociale omgeving van de enige twee Gruuthuse-dichters
die zich historisch laten identificeren en omdat ook de ideeën over het
functioneringsmilieu van de gehele codex inmiddels steeds duidelijkere contouren
beginnen te krijgen, kan nu, met de nodige voorzichtigheid, worden gepoogd het
Kerelslied te positioneren in het historisch krachtenveld van toen.
Om te beginnen een korte schets van dat oorspronkelijke Gruuthuse-milieu. Van
een aantal teksten mogen we aannemen dat ze zijn geschreven voor gebruik door of
in het bijzijn van leden van de Brugse elite, zoals die zich verenigde in sociale
verbanden als het toernooigenootschap van de Witte Beer, de broederschap van Onze
Lieve Vrouwe van den Drogen Boom en wellicht ook de Triniteitsbroederschap. Van
Jan van Hulst, een van de Gruuthuse-dichters, weten we dat hij zijn talenten namens
de stadsregering mocht aanwenden om de naaste verwanten van de Bourgondische
vorst te vermaken. Als hij bovendien dezelfde is als de Jan van Hulst die ‘frater ad
succurrendum’ werd van de Eeckhoutabdij, moet hij op goede voet hebben gestaan
met enkele hooggeplaatste personen, als Henry Percy, graaf van Northumberland,
kardinaal Pierre d'Ailly, hertog Jean de Berry en abt Lubertus Hautschilt, die toegang
hadden tot de hoogste Bourgondische machtskringen. Van Jan Moritoen, de andere
historisch identificeerbare Gruuthuse-dichter, is onlangs bekend geworden dat hij,
als
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lamwerker, zijn leven lang heeft behoord tot het sociale milieu van de plaatselijke
bontwerkers, die zich hadden verenigd in de broederschap van Onze Lieve Vrouwe
van Hulsterloo. Er zijn bovendien aanwijzingen dat in elk geval het
Gruuthuse-gebedenboek, maar wellicht ook de gehele Gruuthuse-codex,
oorspronkelijk in dit milieu thuishoorde.125
In de periode van de Gentse Oorlog waren de partijen grofweg te verdelen in
antigrafelijken met Gent als spil van de rebellie; en graafsgezinden, die zich in
wisselende allianties tegen Gent te weer stelden.126 De opstand wordt ingeluid door
een bloedig incident tussen Gent en Brugge naar aanleiding van de aanleg van een
kanaal van Brugge naar de Leie, wat de Gentse economie zou schaden. Als graaf
Lodewijk van Male in september 1379 de Bruggelingen steunt, wordt zijn baljuw in
Gent vermoord en komt de stad tegen hem in opstand. Het industriële Gent staat dan
tegenover de rijke handelsstad Brugge. In Brugge maken de wevers, die na de
Guldensporenslag van 1302 zich het verlies van hun vroegere machtspositie hebben
moeten laten welgevallen, van deze situatie gebruik door de zijde van de Gentenaren
te kiezen en zich eveneens te richten tegen de graaf en het Brugse patriciaat. Terwijl
de Gentse troepen, Witte Kaproenen genaamd, in de wijde omgeving een waar
schrikbewind uitoefenen en steden en dorpen aan hun gezag onderwerpen en dwingen
mee te vechten in de oorlog tegen de graaf, nemen in Brugge de wevers de macht
over. De enige steden die voor de graaf behouden blijven zijn Oudenaarde en
Dendermonde. In Brugge raken de wevers gaandeweg geïsoleerd. Ze voelen zich
bedreigd en roepen de hulp in van de Gentenaren, die een gewapend leger naar Brugge
sturen. Daar ontmoeten zij verzet van de zijde van vleeshouwers, visverkopers, rijke
burgers, makelaars en bontwerkers, die de aanval weten of te slaan (naar aanleiding
van deze gebeurtenis werd het eerder geciteerde lied tegen de Clauwaerts gezongen).
Vanaf dat ogenblik hebben de graafsgezinden weer de overhand en wordt Brugge
de grafelijke hoofdverblijfplaats. Het is dan mei 1380. Deze situatie duurt voort tot
3 mei 1382, de dag waarop te Brugge de jaarlijkse Heilige Bloedprocessie wordt
gehouden, het begin van een grote jaarmarkt. Een leger Gentenaren onder leiding
van Filips van Artevelde nadert de stad tot aan het Beverhoutsveld. Voor een flink
deel van de Bruggelingen is het meifeest al begonnen: overmoedig geworden door
de drank besluit een groep de stad uit te trekken en de Gentenaren ervanlangs te
geven. Dat blijkt een voor velen noodlottig plan te zijn. De Bruggelingen maken
geen schijn van kans, worden verslagen en achtervolgd tot in de straten van hun eigen
stad. Daar voltrekt zich een vreselijke slachtpartij. De woede van de Gentenaren richt
zich vooral op de bevolkingsgroepen die zich eerder achter de graaf hadden gesteld.
Een deel van de Gentenaren neemt het marktplein in terwijl een ander deel
systematisch de wijken doortrekt waar de makelaars, de beenhouwers, de
pelsbewerkers en de vishandelaren wonen. Daarbij wordt iedereen over de kling
gejaagd die zij tegenkomen; de huizen van de rijke bontwer-
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Zie Brinkman 2002a en Brinkman (te verschijnen).
Wat hier te berde wordt gebracht over dit conflict en de rol van Brugge daarin is ontleend
aan Dumolyn 1997, 121-124, Pirenne 1948-1952, I, Quicke 1947, hoofdstuk 16,
Vandermaesen, Ryckaert & Coornaert 1979, 22-27 en Van Werveke 1951, 202-209.
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kers worden geplunderd.127 Volgens de kroniek van Jan van Dixmude werden er bij
die gelegenheid 3000 mensen omgebracht.
De graaf weet in vermomming te ontvluchten, anderen volgen uit lijfsbehoud zijn
voorbeeld. De wevers zijn weer aan de macht. De drie poorten aan de Gentzijde
worden gesloopt, de macht van Brugge is gebroken.
Lodewijk van Male verlaat Vlaanderen en sluit een alliantie met de Franse koning.
Met behulp van een omvangrijk Frans leger (waarbij zich ook gevluchte Vlamingen
aansluiten) wordt het Vlaamse leger van Filips van Artevelde in november 1382 bij
West-Rozebeke verslagen.128 In Brugge worden de wevers afgezet en de graaf wordt
wederom ingehuldigd. De Bourgondische schoonzoon van Lodewijk, Filips de Stoute,
zorgt ervoor dat er een militaire gouverneur in de stad wordt benoemd en dat Franse
garnizoenen worden ingekwartierd. Vanaf dat moment maakt de graaf weer de dienst
uit in Vlaanderen, maar Gent blijft niettemin weerstand bieden. Een langdurig beleg
in de winter van 1382 blijft vruchteloos, de oorlogssituatie duurt voort. Intussen is
Lodewijk van Male gestorven en opgevolgd door Filips de Stoute. Na een mislukte
aanval op Aardenburg slaagt de nieuwe Gentse leider Frans Ackerman erin Damme
in 1385 met een verrassingsaanval in te nemen. Opnieuw schiet de Franse koning
met zijn leger te hulp. In deze periode en ook na de vrede met Gent in datzelfde jaar
wemelt het in Brugge en omgeving van de Franse garnizoenssoldaten. De Franse
koning wil de gelegenheid te baat nemen om vanuit Sluis een invasieleger naar
Engeland te sturen.129 Deze situatie verandert pas in 1386 als de aanval onverhoopt
wordt afgeblazen.
Het is duidelijk dat het mij bier met name gaat om de rol die de Brugse bontwerkers
in deze oorlog hebben gespeeld. Blijkens verschillende kroniekberichten hebben zij
behoord tot de weinige groepen in de stad die trouw zijn gebleven aan de graaf en
die dit met plundering, verdrijving of de dood hebben moeten bekopen. Nergens zal
de haat tegen de opstandelingen groter zijn geweest dan in dit kamp, nergens zal
meer wrok zijn gekoesterd na de halve overwinning bij West-Rozebeke, dan onder
127
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Ziehier de beschrijving van deze voor de Brugse bontwerkers zo dramatische gebeurtenis in
het Chronicon comitum flandrensum: ‘Et in forum venientes, mediam partem exercitus
Philippus [de Artevelde] penes se retinuit in foro, aliam vero partem misit, ubi piscatores et
macellarii commorabantur, quos omnes occiderunt. Tandem iverunt ad Bursam et ad pontem
sancti Johannis, omnes domos eorum exeuntes interfecerunt. Iverunt tandem, ubi Grauwerkers
commorantur, et juxta Augustinenses, et intraverunt loca, ubi ditiores cives commorabantur,
quos male tractabant et spoliabant.’ (De Smet 1837, 240).
De aanwezigheid van Vlamingen in dit leger is in de historiografie een bijna verzwegen feit,
doordat de veldslag veelal in een nationalistisch licht is geplaatst en gezien is als een oorlog
tussen Frankrijk en Vlaanderen. De volgende passage uit de kroniek van Despars is echter
duidelijk genoeg. In de avant-garde van het Franse leger bevonden zich 4000 Vlaamse
voetgangers. Het totale leger wordt aangevoerd door vier maarschalken, waarvan er een de
graaf van Vlaanderen was. In zijn divisie bevonden zich ‘XVI duysent vrome mannen van
wapenen, zo te peerde zo te voet, daer veel ballinghen ende fugitiven mede ondere waren,
met expressen bevele dat mer over al niet dan walsch spreken en mochte, up die verbuerte
van thooft.’ De Vlamingen moesten Frans spreken om niet door de eigen troepen voor
opstandelingen te worden aangezien (Despars 1839, III, 63-64).
In 1386 vond er een oploop plaats tegen baldadige Franse soldeniers die te Brugge verbleven
ter voorbereiding van een invasie van Engeland. De hertog van Berry ontsnapte ternauwernood
aan lynching. Zie Dumolyn 1997, 124.
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de Gruuthuse-dichters uit hun midden komt staat vast.
Dat in dit conflict de opstandelingen werden uitgescholden voor ‘kerels’ komen
we uit onverwachte hoek te weten. Eustache Deschamps, de dichter op wiens werk
wel is gewezen vanwege de opmerkelijke overeenkomsten met bepaalde aspecten
van de Gruuthuse-poëzie, is blijkens zijn eigen getuigenis in zijn leven herhaaldelijk
in Vlaanderen geweest.130 Zijn eerste bezoek aan Brugge vond waarschijnlijk plaats
tijdens de Frans-Engelse vredesonderhandelingen in 1375.131 Hij keerde terug in
1382, op het moment dat Gent in zijn rebellie tegen de Vlaamse graaf het hele land
had meegesleept, waardoor ingrijpen van de Franse koning noodzakelijk werd. In
een reeks van gedichten keert hij zich tegen de altijd tot oproer geneigde Vlamingen
die hem zo vaak het leven zuur hebben gemaakt. Mikpunt van zijn misprijzen is
Gent.132
Deschamps was erbij toen het grote Franse leger slag leverde bij West-Rozebeke.
In zijn gedicht hierover duidt hij de opstandelingen aan als ‘villains’, of ‘la gent
villaine’.133 Zoals we zagen was ‘villain’ het woord dat in de Froissart-vertaling werd
weergegeven door ‘kerel’. De volgende keer dat hij naar Vlaanderen werd
gesommeerd - tegen zijn zin - was in de zomer van 1385, toen hij optrok met het
Franse leger dat moest assisteren bij de belegering van Damme.134 Weer een jaar later
werd hij gedwongen deel te nemen aan de voorbereidingen voor een invasie van
Engeland.
In een van zijn ballades (nr. 782) beschrijft hij de omstandigheden waaronder hij
verkeerde tijdens een belegering - en hoewel hij Damme niet noemt, blijkt uit een
andere ballade (nr. 334) waarin hij in nagenoeg gelijkluidende bewoordingen dit
beleg in herinnering roept, dat het hier moet gaan om zijn ervaringen tijdens het beleg
van Damme. Het gedicht biedt een staalkaart van alles waar hij zich tijdens dit verblijf
aan stoorde: hij kon zich niet scheren (was hariger dan een beer), zwart van het vuil
en door de zon gebruind, kreeg er de schurft, moest aldoor overnachten in het veld
en slapen in zijn wapenrusting. In de derde strofe schildert hij op plastische wijze de
wanorde in het legerkamp:

130
131
132

133
134

Op het belang van Deschamps wees m.n. Reynaert (1999, 43, 73 e.v., 97 e.v., 103).
De Queux de Saint-Hilaire 1878, nr. 127. Zie voor de vredesonderhandelingen Perroy 1952.
Tegen de Vlamingen zijn De Queux de Saint-Hilaire 1878, nrs. 17-18; over de slag bij
West-Rozebeke: De Queux de Saint-Hilaire 1882, nr. 347. Tegen Gent in het bijzonder: De
Queux de Saint-Hilaire 1878, nr. 94, De Queux de Saint-Hilaire 1887, nr. 876 en De Queux
de Saint-Hilaire 1882, nr. 334. Over zijn ervaringen daar nog: De Queux de Saint-Hilaire
1878, nr. 19, 46 en De Queux de Saint-Hilaire 1889, nr. 1124. Waarschijnlijk ook tegen de
Vlamingen gericht is De Queux de Saint-Hilaire 1878, nr. 16.
De Queux de Saint-Hilaire 1882, nr. 347.
Verwijzingen naar zijn oponthoud te Damme: in Raynaud 1889, nr. 1403, vs. 121 en een
aantal van de hiervoor genoemde teksten.
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D'avoir argent font pluseurs leurs clamours;
Vive qui puet; pour ce ne l'ont it mie,
Il put en l'ost, l'en y fait des rumours,
L'en oit bondir canons, artillerie,
‘Carles tuer’, l'un brait, li autre crye:
‘Alarme!’, ‘Au feu!’, ‘Aux larrons!’ C'est biaux jus.
[Meer dan één wil geld zien;
Ze leven er op los en daarom is het altijd op;
Het stinkt in het kamp, er wordt ruzie gemaakt,
Je hoort de kanonnen bulderen en ook de artillerie.
‘Dood de kerels’ schreeuwt er een, de ander roept:
‘Help!’, ‘Brand!’, ‘Grijp de dieven!’. Fraai is dat alles.]135

De geciteerde tekst is, met een aanpassing van de interpunctie, geheel naar de uitgave
van het enig bekende handschrift, met dien verstande dat waar ‘Carles’ staat, de
editeur dit woord, dat blijkens zijn annotatie zo in het handschrift voorkomt, heeft
geëmendeerd tot ‘Varlès’. Het woord ‘carles’ is immers in het Frans niet bekend,
dus dat moest wel een corruptie zijn.136 Wat hij niet heeft gezien is dat hier het
Middelnederlandse woord ‘Karels’ in een door Deschamps geciteerde strijdkreet is
overgewaaid naar de Franse tekst, precies zoals dat ook gebeurde met de woorden
‘Wacharme’ en ‘Ware’ in Deschamps' andere gedicht over dat beleg.137 In het gedicht
van Deschamps horen we zo nog altijd de wapenkreet ‘Dood (aan) de kerels’ die
moet hebben opgeklonken in het Vlaams-Franse leger voor Damme.
Niet alleen Deschamps' lijfelijke aanwezigheid in het leger voor Damme, in het
kamp van de ‘ruters’ waarover in het Kerelslied sprake moet zijn, brengt hem wel
erg dicht in de buurt van het Gruuthuse-milieu. Er zijn teksten van hem die een
frappante verwantschap tonen met het Kerelslied. Op de ‘turelure’ van de doedelzak
die ook bij hem voorkomt wees Reynaert reeds. In een andere tekst, een ballade
gericht tegen maatschappelijk uitvaagsel (zwervers, bedelaars, straatschuimers, en
ander dievenvolk) klinkt de volgende rigoureuze aanbeveling aan de rechterlijke
macht voor de aanpak van al die veroorzakers van ergerlijke overlast (‘font trop
d'annuis’):
Trainez soiez a queues de chevaulx,
Et puis après panduz a un gibet!
Advisez y, baillis et seneschaulx,
Prenez, pandez, et ce sera bien fet.138

135
136

137
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Met dank aan Janet van der Meulen voor hulp bij de vertaling.
Het is weinig waarschijnlijk dat ‘Carles’ een waals/picardische orthografie van ‘Charles’ is.
Uit een gedicht met letterglos op de naam Charles kunnen we opmaken dat Deschamps die
naam met ch spelde (De Queux de Saint-Hilaire 1878, nr. 168).
In dit chanson royal klaagt hij in vergelijkbare termen over de ongemakken tijdens de
belegering van Damme en daar lezen we: ‘Leur “Wacarme!” a troublé mon esperite’ (De
Queux de Saint-Hilaire 1882, nr. 334, vs. 29; ‘Hun “Ach en wee” stompte mijn geest af’) en
sub ‘“War derriere!” crient paiges toudis’ (vs. 38; ‘Let op de achterhoede!’). Vgl. MNW sub
‘Wacharme’ en sub ‘Waren’, ‘Op iets letten, acht geven’, imperatief.
Raynaud 1889, nr. 1299, vs. 28, 7-10.
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Het is hetzelfde motief dat we in een iets andere formulering kennen uit de grimmige
slotstrofe van het Kerelslied, wanneer de dichter oppert de ‘kerels’ ‘al dravende over
tvelt’ te achtervolgen:
Ic weetze wel bestelt:
Me salze slepen ende hanghen.

Het Kerelslied en verder
In de loop van dit artikel hebben de raadsels van Heeroma naar ik hoop wat van hun
raadselachtigheid verloren. De nog niet beantwoorde vraag hoe het lied, als enige
historielied, in een verzameling past met verder vrijwel alleen hoofse liefdeslyriek
en zotte liederen, wordt misschien ook minder moeilijk te beantwoorden als we ons
realiseren welke grove inbreuk de periode van de Gentse oorlog moet hebben betekend
voor de kringen waarin de Gruuthuse-poëzie tot stand kwam. We zijn er eerder van
uit gegaan dat de solitaire positie van een historielied in een dergelijke liedverzameling
iets ongebruikelijks zou zijn, iets zonder precedenten. Of dat zo is valt nog te bezien.
Al bij een eerste vergelijking met een handschrift dat in het verleden met vrucht in
comparatistische studies is betrokken, merken we een treffende parallel op. Het
Augsburgse liedboek van Clara Hätzerlin valt op velerlei wijze te vergelijken met
het Gruuthuse-handschrift; het bevat talrijke teksten die geschreven zijn in een register
dat ten nauwste aansluit bij de Gruuthuse-lyriek.139 In dit handschrift nu bevindt zich
eveneens slechts één gedicht dat politiek van stof is. Of het toeval is of niet, maar
het gedicht gaat over een oorlog tussen de adel en de rijkssteden, en over burgers die
zich boven hun stand willen verheffen. Het perspectief is dat van de adel; de burgers
worden uitgemaakt voor boeren.140
Maar het zou ook om andere redenen onjuist zijn het Kerelslied te beschouwen
als een anomalie in de verzameling, als een curieus geval dat op zichzelf beschouwd
moet worden. Integendeel, het Kerelslied is met handen en voeten verbonden met
de rest van het liedboek en met de codex waar het in is opgenomen. De literaire
cultuur waarvan de Gruuthuse-verzameling getuigt, heeft gedijd in een spanningsveld
tussen enerzijds een elitair milieu waar innerlijke en uiterlijke verfijning, smaak,
modegevoeligheid, weelde en liefde als hoofs spel werden gecultiveerd, en anderzijds
een klerikaal milieu waarin gewetensvol handelen, resignatie, versterving en de
betrachting van christelijke deugden werd gepredikt. Voor de wereldlijke pool in dit
krachtenveld moet een oriëntatie op de hofcultuur, die in Brugge werd gerepresenteerd
door de kringen rond de graaf onontbeerlijk zijn geweest. De dichters die achter de
Gruuthuse-verzameling schuilen laten in alles blijken open te staan voor de Franse
literaire
139
140

Geerts 1909, 35; Reynaert 1999, 161 e.v.
‘Sy gedunckt, es sey nit ir geleich,/Vnd nennen sich das Römisch reich,/Nun sind sy doch
nur pawren.’ (ed. Haltaus 1840, Erste Abt., p. 40, nr. 29, vs. 13-15). Het lied eindigt met
deze strofe: ‘Gelück bestand dem adel bey,/Verpewt den pawern ir geschray,/Wunsch ich
von gantzem hertzen,/Das sy sich vor dem adel schmiegen/Vnd nicht gewynnen an den
kriegen,/Dann rew, laid vnd schmertzen!’ (idem, p. 41, nr. 29, vs. 109-114).
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smaak. Die moet voor hen, met de toenemende politieke invloed van de Bourgondiërs
en hun feitelijke toetreding tot de werkelijk macht in 1384, een sterke
aantrekkingskracht hebben gehad. In het oplaaiende conflict tussen het rebelse volk
en het door de Franse koning gesteunde grafelijke gezag kunnen wij het
Gruuthuse-milieu alleen vinden in het kamp van degenen die trouw bleven aan de
graaf. De portee van het Kerelslied, zoals die in deze interpretatie naar voren komt,
sluit naadloos aan bij de sentimenten onder deze groep.
Zoals ik als zei kunnen we het lied niet als een geval op zich blijven beschouwen.
Een situering van het lied in de periode van de Gentse Oorlog heeft directe
consequenties voor onze opvatting van de liedverzameling als geheel en in het
bijzonder voor de datering van het ontstaan van de Gruuthuse-lyriek. Wanneer we
uitgaan van de meest recente en courante datering van de ontstaansperiode van het
handschrift (tegen het einde van de veertiende eeuw, omstreeks 1400)141 en daarbij
aannemen dat de volgorde van de liederen grofweg de chronologie van hun ontstaan
weerspiegelt,142 zullen we onder ogen moeten zien dat, hoewel we vermoeden dat
het handschrift stamt uit dezelfde kring waarbinnen de teksten zijn ontstaan, er een
periode van misschien wel vijftien jaar is verlopen vooraleer de liederen in het
handschrift werden genoteerd. Nu is er niets in de biografische gegevens van de
bekende Gruuthuse-dichters dat zich daartegen zou verzetten; maar we zouden dan
wel uitkomen bij een vermoeden dat we - voor zover het de liederen betreft - met
jeugdwerk te maken hebben.
Misschien trekken we de lijnen die dit beperkte onderzoek aanreikt dan te ver
door. Er zal toch eerst meer onderzoek naar de opbouw van de liedverzameling
moeten plaatsvinden. Maar we kunnen het ook beschouwen als nieuwe
onderzoeksuitdaging: brengt ons een dergelijke benadering dichter bij het werkelijke
functioneren van de liederen? Als we de Gruuthuse-lyriek zien als jeugdpoëzie, als
onderdeel van een jeugdcultuur waarin hofmakerij, liefdesavonturen, geldgebrek,
herbergbezoek, dichten en muziekmaken de kernwoorden zijn, dan valt misschien
ook de latere poëzie uit het gedichtenboek beter op zijn plaats. Intrigerend heb ik
altijd lied 146 gevonden (Ic danc u jonstelijc, vrauw Ghenuecht), één van de twee
liederen die door een cursieve hand achteraf aan de verzameling zijn toegevoegd.
Qua taal, dichtvorm en stijl sluit het lied probleemloos aan bij de door hand alfa in
textualis geschreven verzameling. Door onder meer het opzettelijke toepassen van
een rebus-teken voor ‘Et scilt’ in het refrein, net zoals dit voorkomt in het tweede
lied, helemaal aan het begin van de collectie, heeft de auteur van dit lied een
opmerkelijke symmetrie in de verzameling als geheel totstandgebracht. Het lied
verschilt echter vooral in toon van de liederen die eraan voorafgaan. Naar mijn
mening, is het duidelijk een later bijgecomponeerd lied, waarin een dichter dankbaar
terugblikt op een voorbije tijd en daarbij

141
142

Vgl. Reynaert 1999, 213, 210-222, met name: ‘Tussen het ontstaan en het vroege “gebruik”
van het handschrift valt geen duidelijke scheidingslijn te trekken’ (p. 220).
De vraag of de volgorde van de liederen de chronologie van hun ontstaan min of meer getrouw
weerspiegelt kan bier onmogelijk aan de orde worden gesteld, maar verdient beslist een
diepgaand onderzoek. Ik ga er hier dus verder niet op in en verwijs kortheidshalve naar
Brinkman 2002a, 4
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- opmerkelijk genoeg - niet de geliefde aanspreekt, maar de personificatie van datgene
wat hem vreugde heeft geschonken. Op die manier zet het in:
Ic danc u jonstelijc, vrauw Ghenuecht,
Met herten ende met zinne,
Dat ghij mi liet in jongher jeucht
Ghebruken uwer minne.

En zo eindigt het, in retrospectief: ‘Tscilt mi niet zo vele alst plach’ (Nu maakt mij
het (nl. de wanhoop, die de dichter kwelde) niet meer zo veel uit als vroeger).
Kijkt de dichter hier terug op zijn vroegere productie, zoals die is neergelegd in
de door hand alfa afgeschreven teksten? Is de verzameling wel het werk van één
dichter? Het zijn deels nieuwe, deels oude vragen die verrassend genoeg voortkomen
uit de interpretatiepoging van een lied dat ogenschijnlijk met de rest van de
verzameling weinig uitstaans heeft. Maar het bewijst eens te meer dat tekstinterpretatie
en contextuele studie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Summary
This article proposes an interpretation of the fourteenth-century ‘Kerelslied’. By
focusing on lexical meaning and the contextual use of key words in historical and
literary sources describing revolt and war, the author argues that the song played a
role in the conflict between those loyal to the duke and non-aristocratic revolutionaries
during the socalled ‘Gent War’, which plagued Flanders from 1379-1385.The ‘kerels’
who are lampooned in the song are not peasants, but those rising up against ducal
authority; under the leadership of Ghent revolutionaries they subjected Flemish cities
to their own rule. It is the ‘ruters’ who clearly enjoy the sympathy of the song's
author: they are soldiers from the mercenary armies who fought on behalf of the
Flemish duke. At least one of the known authors from the Gruuthuse-manuscript,
the one to whom most if not all of its songs are ascribed, belonged to a social
environment in Bruges that was severely punished by the rebel victors for its
unconditional support of the ducal side. In these circles the song most likely served
as a channel to express scorn and revenge.
Adres van de auteur:
Constantijn Huygens Instituut
Postbus 90754
NL-2509 LT Den Haag
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Middelnederlandse rijmspreuken: iets over vloertegels, doodkisten
en Latijnse voorbeelden
Herman Mulder
Inleiding
Middelnederlandse rijmspreuken vormen een lastig genre. Er zijn twee factoren die
bestudering bemoeilijken. De eerste is dat het niet gemakkelijk is om de overlevering
van een rijmspreuk in kaart te brengen. Veel spreuken kunnen door hun kortheid op
tal van plaatsen voorkomen. Er bestaan gelukkig enkele tientallen handschriftelijke
verzamelingen van enige omvang,1 zodat wie een spreuk wil bestuderen gemakkelijk
een begin kan maken met het vergaren van vindplaatsen, maar rijmspreuken komen
ook los voor en die plaatsen zijn moeilijk te vinden.2 Menig handschrift met geestelijke
of devote teksten bevat als toegift ook een of enkele rijmspreuken. Vaak staan ze
dan aan het eind van de codex,3 maar dat hoeft niet per se.4 Dikwijls functioneren ze
trouwens als bladvulling en kunnen dan in principe overal verschijnen waar een
gedeelte van een blad leeg is gebleven.5 Rijmspreuken kunnen zelfs voorkomen
buiten de lopende tekst van een handschrift, in de decoratie. C.W. de Kruyter heeft
in 1973 aandacht besteed aan Delftse devotieboeken met in de marge banderollen
met rijmspreuken. Ook in het door C. Boot beschreven getijdenboek Boston
(Massachusetts), Public Library, Ms. q med. 86 komen in banderollen zulke spreuken
voor, onder meer de absolute topper van het genre ‘Dagen [bedoeld wordt: Tegen]
die doot en is geen salt [lees: scilt] daerom leeft als gi steruen wilt’.6 Dezelfde tekst
komt zelfs voor in een banderol van een Franstalig handschrift.7 Rijmspreuken staan
verder nogal eens op schutbladen, niet alleen van codices, maar ook van archivalia.
Zo die laatste
1
2

3
4
5
6
7

Enkele verzamelingen worden besproken in Brinkman 1994.
Volledigheid valt dan ook niet te bereiken. Enkele jaren geleden heb ik geprobeerd van een
paar rijmspreuken de verbreiding na te gaan (Mulder 2001, p. 166-168, nr. I, II en IV) en
van bijna al die spreuken heb ik inmiddels weer nieuwe vindplaatsen gevonden: nr. I (‘God
te minnen ende hem te ontsien’) komt ook voor in hs. Brussel KB 3075-83, f. IV en op het
schutblad van het register van de schepenakten van de stad Aalst uit 1507 (ed. De Potter
1907, p. 58), nr. II, vs. 7-10 (‘Onrecht goet en rijct niet’) ook in Mone 1838, p. 311 (‘Aus
einem Buchdeckel um 1522’), nr. IV, vs. 1-4 (‘Och wat vroude daer wesen mach’) ook in
hs. Brussel KB 11397, f. 187v-188r (zie Deschamps-Mulder 1998-2003, 4, p. 15-16) en in
hs. Brussel KB 11740-48, tussen f. 119 en 120 (zie Deschamps-Mulder 1998-2003, 5, p.
14-15), nr. IV, vs. 5-8 (‘ende alle blijscap is een verganc’) ook in hs. Leiden UB Ltk. 272,
115r (vriendelijke mededeling dr. Werner Hoffmann) en in hs. Boston (Massachusetts),
Public Library, Ms. q med. 86, f. 51r (alleen vs. 5-6, ed. Boot 1979, p. 358). Zie ook nog
noot 31.
Zie bijvoorbeeld Mulder 2001, p. 165-168.
Vgl. bijvoorbeeld Het liedboekje 1966, p. lxxii en p. 48 (vier rijmspreuken in hs. Leiden UB
Ltk. 218, 1. 73r).
Zie bijvoorbeeld de afbeelding in Van Bueren 1999, p. 136, en in Ars vivendi 2001, p. 445.
Boot 1979, p. 357-361. Het geciteerde staat op p. 358.
Het gaat om hs. Brussel KB II 6175 (Chronique de Flandre abrégée), f. 13r. Zie Lyna 1989,
p. 321 en pl. XC. De spreuk komt ook voor in een banderol op de houtsnede met het
Middelnederlandse gedicht over de dood als schaakspeler dat uitgegeven is in Bax 1951. Zie
de afbeelding aldaar.
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gevallen al ergens in de literatuur gemeld zijn, dan toch vaak in publicaties die
neerlandici niet alle dagen onder ogen krijgen. F. de Potter heeft er bijvoorbeeld
enkele uitgegeven in zijn Huiselijke godsdienst onzer voorvaderen, geschreven naar
familiepapieren en andere echte oorkonden van vroegeren tijd, naar registers van
de schepenakten van de stad Aalst (1907, p. 56-58). Dat boekje wordt in de
bibliografie van L.D. Petit niet eens genoemd. En dan is er nog de kwestie dat veel
rijmspreuken als bij- of opschrift dienst deden. J. Reynaert heeft daar aandacht aan
besteed naar aanleiding van het ‘Geraardsbergse handschrift’ (1999) en W. van
Anrooij heeft in 1997 in een artikelenreeks in het tijdschrift Literatuur voorbeelden
van zulke opschriften aangewezen.8 Het gros van de getuigen-buiten-de-boeken is
natuurlijk verloren gegaan, maar men mag op grond van de gevallen die Van Anrooij
noemt, verwachten dat er de komende jaren nog wel wat op zullen duiken. De
belangstelling van medioneerlandici voor rijmspreuken als opschrift is immers van
recente datum. Ook hier geldt echter dat het niet gemakkelijk is om de overlevering
in kaart te brengen. Men komt er of en toe een tegen, maar gericht zoeken is
ondoenlijk.
De tweede hindernis bij het bestuderen van rijmspreuken is de ‘beweeglijkheid’
van de teksten. Rijmspreuken worden vaak samengevoegd tot grotere gehelen. De
thematische overeenkomst van veel spreuken maakt dat heel gemakkelijk. Dat er
achter een groter geheel meerdere spreuken kunnen schuil gaan, is niet alleen lastig
voor wie een bepaalde spreuk zoekt (alleen naar incipits kijken is niet genoeg), het
is uiteraard ook een complicatie voor wie de nieuwe, samengevoegde tekst wil
bestuderen. Er is vaak veel vergelijkingsmateriaal voor nodig om vast te kunnen
stellen wat de afzonderlijke bouwstenen zijn. Een goed voorbeeld van zo'n
samengesteld geheel is nr. 100 in de editie van het hs.-Jan Phillipszoon (Brinkman
1995, p. 93-94):

5

10

15

20

HOe vervaerlic ay lacen zal hen sijn dat sceyden
Die hem eerst vp sijn doetbedde wilt bereyden
Daer om leeft altijt soe ghij steruen wilt
Voerde doot en is medicine noch scilt
Ia sy comt dicke onuersien met cracht
Ter vervairliker woester midder nacht
Eer sy dan comt weest te voren bereet
Want ghi moet corts van hier tsi v lief of leet
Hier om wacht v nauwe ende doet altoes wel
Den tijt is zeer snel ende die doot is fel
Alst comen sal tot die herder stont
Dat v ziel versceyden sal doer v mont
Dan sel di den loen van wercken ontfaen
V weder keeren es oec te male gedaen
Hebt dit dicwijls jn uwe memorie
Dus vergaet alder werelt ydel glorie
Daer om hebt ihesus dicke in vwen mont
Ende draecht ihesus altijt in uwen gront
Ende neemt ihesus voer in allen wercken
Soe sal v ihesus in duechden stercken

8

Zie over rijmspreuken als opschrift (en zelfs als tableau vivant) ook Brinkman 1994, p.
231-232.
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Achter dit geheel van twintig verzen schuilen zes verschillende rijmspreuken (vs.
1-2, 3-4, 5-8, 9-14, 15-16, 17-20). In zijn proefschrift is H. Brinkman de overlevering
van de afzonderlijke spreuken nagegaan (1997, p. 355-356). De twintig verzen als
zodanig zijn verder nergens teruggevonden, het gaat dus waarschijnlijk om een
‘gelegenheidsformatie’. Van sommige onderdelen zijn verscheidene
parallelhandschriften bekend. Van vs. 1-2 noemt Brinkman zes vindplaatsen, van
vs. 3-4 zelfs dertien (bij vs. 3-4 gaat het om het hierboven al genoemde ‘Tegen die
doot en is geen scilt’). Andere onderdelen trof hij nergens aan (vs. 5-8) of alleen in
een druk uit 1603 (vs. 15-16).9 Vs. 17-20 vond Brinkman als geheel ook louter in de
druk van 1603, vs. 19-20 daarnaast ook in een handschrift. Twee van de spreuken
kennen bovendien een gekoppelde overlevering: vs. 1-2 en 3-4 zijn eigenlijk twee
afzonderlijke rijmspreuken, maar treden ook elders een keer samen op. Het lastigst
van dit geheel is vs. 9-14, op die tekst kom ik straks terug. Zonder kennis van de
paralleloverlevering zou het geheel vrijwel onontwarbaar zijn, want de samensteller
heeft de spreuken handig met elkaar verbonden (vs. 3: ‘Daer om...’; vs. 9: ‘Hier
om...’; vs. 17: ‘Daer om...’).
Rijmspreuken worden overigens niet alleen samengevoegd, ze kunnen ook worden
gesplitst. We hebben al gezien dat vs. 19-20 van nr. 100 uit het hs.-Jan Phillipszoon
alleen kan voorkomen, zonder vs. 17-18.10 Een ander voorbeeld is ‘Alle dinc is
verganc / sonder alleen der engelen sanc’ in Boston (Massachusetts), Public Library,
Ms. q med. 86 (banderol).11 Deze twee verzen zijn normaliter het begin van een
spreuk van vier en vervolgen dan met ‘Ende alle pijn is een eynde / sonder der
droeuiger ellende’.12
Samenvattend: bij rijmspreuken heeft men vaak veel vergelijkingsmateriaal nodig
om vast te kunnen stellen wat wat is, maar dat vergelijkingsmateriaal zit doorgaans
goed verstopt.
In dit artikel worden drie spreuken nader bekeken.13 De eerste blijkt niet alleen
een ruime handschriftelijke verbreiding te kennen, maar ook nogal eens in epigrafische
vorm voor te komen, wat wel bekend is in kringen van archeologen en kunsthistorici,
maar in de neerlandistiek onopgemerkt is gebleven. Er doet zich bovendien een
onverwachte complicatie voor bij deze tekst: één markant vers van de spreuk treedt
op in verschillende rijmspreuken. De tweede rijmspreuk dient meestal als bijschrift
bij een tekening en daardoor vond ik - zonder er naar te zoeken - het Latijnse
9

10

11
12
13

Vs. 7-8 heb ik teruggevonden in een opschrift. Op een schilderij uit 1562 dat hing in de
Jacobskerk te Utrecht (thans Utrecht, Centraal Museum, inv. nr. 2473) leest men: ‘Och hoe
svaer ende hardt zall sijn dat scheijden Den ghenen die hem op hoer dootbedde ierst zullen
bereijden Daer omme all eer die doot kommt sijt te voren bereijt Want alssdan zoe moit ghij
mede het is iov lieff off leijt...’ (afbeelding in Van Bueren 1999, p. 182-183). Dit is vs. 1-2
en 7-8 van Brinkmans tekst.
Het lijdt weinig twijfel dat de vier verzen oorspronkelijk een eenheid vormden. Zij komen
ook samen voor op een vijftiende-eeuwse houtsnede (Van der Stock 2002, nr. 109, met
afbeelding): ‘Hebt ihesus dicwijle in uwen mont Draecht ihesus altijts in uwen gront Neempt
ihesus voer v in uwen wercken So sal v ihesus in sijnder minnen stercken’.
Boot 1979, p. 358.
Mulder 2001, p. 167-168, nr. IV, vs. 5-8. Zie daar ook n. 23.
Van de drie spreuken worden vindplaatsen genoemd, maar ik heb niet de illusie álle
handschriften te hebben gevonden. De BNM is alleen on-line geraadpleegd. De onderzochte
spreuken zijn in sommige handschriften opgenomen in een groter geheel, dat wordt niet
steeds weer gemeld.
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1 Die tijt es cort die doot es snel Wacht v van sonden soe doedi wel
Een veel voorkomende rijmspreuk luidt:
Die tijt es cort die doot is snel
Wachtu van sonden soe doedi wel
(hs. Brussel KB IV 1010, f. 58r-58v)

Of ook wel (met het werkwoord ‘hoeden’ i.p.v. ‘wachten’, wat aan de betekenis niets
verandert):
Die tijt is cort ende die doot is snel
Hoyt v voer sonden soe doet ghi wel
(hs. Brussel KB IV 421, f. 213v; ed. Indestege 1951, p. 96, nr. 68)

In totaal zijn mij acht handschriften bekend.14 De spreuk is bovendien opgenomen
in de Rethoricale wercken van Anthonis de Roovere.15 Zij blijft lang voortleven: in
1681 wordt zij nog op het schutblad van hs. Brussel KB II 478 gekrabbeld.16 En wat
belangrijker is: deze spreuk kent een ruime epigrafische verbreiding.
Alvorens nader op die opschriften in te gaan, moet de tekst (verder ‘spreuk I’ te
noemen) afgezet worden tegen een aantal nauw verwante rijmspreuken, die eveneens
het vers ‘Die tijt es cort die doot es snel’ bevatten. De eerste twee (Ia en Ib) zijn als
varianten van I op te vatten. Het gaat om:
Die tijt is cort die doot is snell
Die wael doet et loent hem well
(Ia; hs. Brussel KB II 112, f. 98r)
Die tyt es cort die doot es snel
Die wel doet het loont hem wel
(Ia; hs. Oxford, Bodleian Library, Cod. can. misc. 278; naar de editie Priebsch 1896, p. 325)
Die tijt es cort die doot es snel
Elc zie voor hem zo doet hij wel
(Ib; hs. Brugge SB 436, f. LXXX; naar de editie Dewitte 1981, p. 115, nr. XXII)

Tot zover is er nog niet zoveel aan de hand. Dat rijmspreuken enigszins aangepast
worden, is een bekend verschijnsel. De wijzingen zijn doorgaans onschuldig van
aard. Waarschijnlijk werden dit soort tekstjes vaak uit het hoofd opgeschreven
(bladvulling, schutbladnotities), wat onvermijdelijk tot variatie leidt. Bij het
samenvoegen van meerdere spreuken tot één geheel zijn vaak kleine aanpassingen
nodig om de teksten
14

15
16

De zes andere handschriften zijn: hs. Brussel KB 1654-55, f. 181v (ed. Deschamps-Mulder
1998-2003, 5, p. 2); hs. Brussel KB 11797, f. 249r; hs. Brussel KB 19563, f. 42v; hs. Brussel
KB II 112, f. 100v; getijdenboek in Nederlands particulier bezit, f. 123v (dit handschrift heb
ik in de BNM-on-line gevonden; de codex is hs. 168 in Oosterman 1995, 2, p. 353); hs. olim
Amsterdam, Begijnhof, 967 (ed. Van Anrooij-Mertens 1992, p. 225, met n. 34 op p. 394).
De BNM-on-line en Stooker-Verbeij 1997, 2, p. 21-22, nr. 42, melden dat hs. 967 van het
Begijnhof thans in de UB te Amsterdam berust, maar dat is onjuist: van de Begijnhof-collectie
is slechts een gedeelte aan de UB overgedragen (vriendelijke mededeling van dr. Jos A.A.M.
Biemans, conservator van de handschriften van de UB).
Zie de ed. Mak 1955, p. 262.
Deschamps 1972, p. 137.
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goed te laten aansluiten. Ook zo kunnen varianten ontstaan. Maar er bestaan ook en daar lijken we hier mee te maken te hebben - wijzingen die tot doel hebben de
strekking van de tekst te veranderen. Bij Ib is de betekenis zelfs drastisch gewijzigd.
De tekst is profaan geworden.
Kan men Ia en Ib nog als varianten van I opvatten, dat wordt al moeilijker bij de
volgende spreuk (II):
Die tijt is cort die doot is snel
Dencket ouer hoe ghy hebt gheleeft
Ende bewaert v hier alsoe wel
Dat ghy ten ordel nyet en sneeft
(hs. Brussel KB IV 421, f. 208v; ed. Indestege 1951, p. 91, nr. 39, vs. 13-16)

Dit is een geheel van vier verzen. Door het gekruist rijm kan het niet verdeeld worden
in twee verschillende rijmspreuken. Het is daardoor een andere tekst dan I. Ook de
volgende rijmspreuk (III) mag mijns inziens niet gelijk gesteld worden met I. Ik ken
haar uit drie handschriften:
Nv merct v nauwe ende huet v wel
Die tijt es cort de doot es snel
Want alst comt ane dier stont
Dat v ziele lijt den mont
Dan seldi loen na werken ontfaen
Dat weder keeren. dat es ghedaen
(hs. Brussel KB 2559-62, f. 100v.a; ed. De Vreese 1901-1902, 1901, p. 311)
Merct v nauwe ende merct v wel
Die tijt is cort die doot is snel
Als compt aen die stont
Dat v ziele lijdt doer den mont
Dan suldi loen na werck ontfaen
Dat wederkeeren is dan al ghedaen
(hs. Brussel KB 3075-83, f. 4r)
Hier om wacht v nauwe ende doet altoes wel
Den tijt is zeer snel ende die doot is fel17
Alst comen sal tot die herder stont
Dat v ziel versceyden sal doer v mont
Dan sel di den loen van wercken ontfaen
V weder keeren es oec te male gedaen
(hs. Berlijn SBB-PK Mgq 557 (het hs.-Jan Phillipszoon), f. 36r; geciteerd naar Brinkman
1995, p. 94, nr. 100, vs. 9-14)

Eénmaal heb ik vs. 3-6 van III als aparte tekst aangetroffen, zonder vs. 1-2:
Alstu comst aen die stont
Dat die ziele moet liden den mont
Dan is dat weder keren ghedaen
Dan sal men loen nae werken ontfaen
(hs. Brussel KB IV 421, f. 212v. Ed. Indestege 1951, p. 94, nr. 58)

17

In dit vers herkent men maar nauwelijks het oorspronkelijke ‘Die tijt es cort die doot es snel’
meer.
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Zou vs. 3-6 wat vaker als zelfstandige rijmspreuk voorkomen, dan moest men
overwegen om III op te vatten als een samenvoeging van twee rijmspreuken (vs. 1-2
en vs. 3-6). Vs. 1-2 zou dan een variant van I kunnen zijn.18 Vooralsnog ziet het er
echter naar uit dat de zes verzen een eenheid vormen. Zij treden bijna altijd samen
op en komen bovendien gezamenlijk voor in Ruusbroec's Vanden seven sloten:
Merct u nauwe ende hoedt u wel
die tijt es cort die doet es snel
Alst comt ane die stont
dat uwe siele lijdt den mont
dan suldi loen na werke ontfaen
dat wederkeren es ghedaen
(naar ed. De Baere 1981, p. 201)19

Wat is nu de relatie tussen I, II en III? Het is uiteraard ondenkbaar dat er géén relatie
tussen de teksten bestaat. Daarvoor is het vers ‘Die tijt es cort die doot es snel’ te
markant.20 Maar ik betwijfel of die relatie verder gaat dan de aanwezigheid van dat
ene vers. Waarschijnlijk is het goed in het geheugen liggende ‘Die tijt es cort die
doot es snel’ gebruikt om nieuwe spreuken te vormen. I, II en III zijn wel verwant,
maar kunnen maar beter als aparte teksten worden beschouwd.
Keren wij terug naar spreuk I. Deze rijmspreuk blijkt een zeer wijde verbreiding
gekend te hebben op vloertegels.21 Zie de natekening (afb. 1), die is overgenomen
uit het ‘tegelnummer’ van het tijdschrift Ons heem22 en die gemaakt is naar exemplaren
die in 1958 te voorschijn kwamen bij de verbouwing van het kasteeltje Hagelstein
nabij Sint-Katelijne-Waver. De tekening geeft een goed beeld van de tegels, maar
bevat kleine foutjes: van de vershelft ‘Wacht v van sonden’ is het pronomen vergeten
en ‘is snel’ is een vergissing voor ‘es snel’. Een mooie kleurenafbeelding van
eenzelfde set tegels in het bezit van Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam
vindt men in de tentoonstellingscatalogus Thuis in de late middeleeuwen, p. 95.23
De tegels dateren van rond 1500 of uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Zij
meten ca. 14,5 × 14,5 cm. en hebben doorgaans een dikte van 20 mm. Ze zijn
tweekleurig, meestal rood met geel: ze zijn vervaardigd van roodbakkende klei die
18

19

20

21
22
23

Waarbij vs. 1 en 2 zijn omgewisseld. Omwisseling van verzen komt bij samengestelde
rijmspreuken vaker voor. Zie bijv. het hierboven geciteerde nr. 100 van Brinkman 1995
(hs.-Jan Phillipszoon). De twee verzen van de spreuk ‘Tegen die doot en is geen scilt’
verschijnen daar in omgekeerde volgorde (vs. 3-4)
In de ed. Reypens-Schurmans 1947 staat de tekst op p. 120. De Baere (1981) wijst op p.
282-283 op de overeenkomst met de hierboven geciteerd teksten uit hs. Brussel KB IV 421,
f. 213v (mijn spreuk I), f. 208v (II) en f. 212v (III, vs. 3-6). Het is De Baere ontgaan (p. 70)
dat Indestege de vier verzen van f. 212v al geïdentificeerd had als behorend tot Vanden seven
sloten. De vraag of Jan van Ruusbroec ook werkelijk de auteur van de verzen is, moet hier
blijven rusten.
De zinsnede ‘die tijt es cort’ komt vaker voor, dat is een bijbelcitaat (I Cor. 7: 29: ‘tempus
breve est’). Vgl. De Bruin 1970, p. 318, ‘Die tijt es cort’ en De Bruin 1971, p. 33, ‘de tijt es
cort’.
Ik dank hier mijn vriend Frans van den Heuvel, die mij de vloertegels uit zijn collectie
Archeologica liet bestuderen en me wat basiskennis over tegels bijbracht.
Jaargang 15 (1960-1961), nr. 5-6. De afbeelding staat op p. 151.
Een grotere foto, maar dan in zwart-wit, van dezelfde tegels is te vinden in De Jonge 1971,
afb. 2a.
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is ingelegd met witte klei. De witte klei is geel geworden door het afdekkende
loodglazuur.
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Afb. 1 Natekening van middeleeuwse vloertegels.

De vloertegels konden echter ook in een andere kleur geleverd worden.24 Elke
tegel bevat twee vershelften, er zijn vier tegels nodig om de cirkel met de volledige
spreuk te kunnen leggen.
Op tal van plaatsen zijn deze vloertegels teruggevonden. Het tegelnummer van
Ons heem noemt o.a. Zierikzee, Rotterdam en Dordrecht (p. 151-152). In 1911 is er
een tegel uit de vloer van de kerk van de Boudelo-abdij te Klein-Sinaai opgegraven.25
Zelf bezit ik een tegel die in de jaren negentig van de twintigste eeuw te voorschijn
kwam bij opgravingen door amateurarcheologen op de site van het
Norbertinessenklooster Leliëndaal nabij Hombeek. In de collectie van de heer F. van
den Heuvel te Hombeek bevinden zich fragmenten die in de jaren zeventig boven
water kwamen in Mechelen bij het uitbaggeren van de Dijle. Bovendien zijn er curieus genoeg - tegels teruggevonden op verschillende plaatsen in Engeland.26 De
tegels met de Middelnederlandse spreuk waren dus zelfs een exportproduct.
Het succes van de tegels blijkt ook nog uit iets anders. In de collectie-Van den
Heuvel bevinden zich enkele vloertegels met dezelfde tekst en vrijwel hetzelfde
decoratiepatroon, maar met een heel andere belettering.27 Terwij1 de belettering van
24

25
26

27

Zelf bezit ik een fragment van zo'n tegel in een andere kleur, in 1998 gekocht van een antiquair
te Antwerpen. Het is maar een brokstuk, maar de bovenkant is zeer goed bewaard gebleven
(vloertegels zijn doorgaans sterk afgesleten door het belopen). De tegel is grijsgroen (plus
geel). Hij zou gevonden zijn te Antwerpen.
Zie Middeleeuwse tegelvloeren 1992, p. 27 (en p. 4).
Zie Ward Perkins 1937, p. 442 (tegels waarschijnlijk gevonden te Londen) en Lane 1960,
p. 34 (tegels uit de parochiekerk van Edmonton). Ward Perkins noemt op p. 443 nog meer
vindplaatsen in Engeland.
Het gaat om drie tegels en een fragment.
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de tegels van afb. 1 elegant en goed leesbaar is, is het schrift van het tweede type
tegels minder geslaagd. De woorden zijn niet goed van elkaar gescheiden en sommige
lettervormen zijn onduidelijk. De ‘t’ van ‘doot’ en ‘wacht’ lijkt meer op een lange
‘s’ dan op een ‘t’. Ik kan me niet voorstellen dat het atelier dat de eerstgenoemde
tegels vervaardigd heeft, ook verantwoordelijk is voor dit tweede type. Waarschijnlijk
moeten we aan twee ateliers denken. De tegels van het tweede type lijken zeldzamer
dan die van het eerste,28 maar zijn toch ook op verschillende plaatsen teruggevonden,29
wederom onder meer in Engeland.30

28

29

30

Op afbeeldingen ziet men bijna louter tegels van het eerste type. Zie naast de al genoemde
plaatjes ook Clarijs 1970, p. 25 (exemplaren van het Nederlands Tegelmuseum te Otterlo),
Ward Perkins 1937, pl. XCV (exemplaren Guildhall Museum), en Eames 1980, pl. 1432 en
1433 (exemplaren British Museum). Alleen op pl. 1431 van Eames vindt men wel het tweede
type.
Genoemde tegels van Van den Heuvel zijn in 1987 in Utrecht gekocht en zouden daar ook
gevonden zijn. In zijn collectie bevindt zich voorts een fragment van dit tweede type dat in
Mechelen uit de Dijle is gekomen (baggerwerkzaamheden).
Pl. 1431 van Eames 1980. Zie aldaar ook p. 274 en p. 324, nr. 1360. Provenance: Halnaker
House, Chichester.
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Met deze tegels is het verhaal van de verbreiding van de rijmspreuk nog niet ten
einde. Het tegelnummer van Ons heem attendeert op twee andere
vindplaatsen-buiten-het-boek (p. 151-152). Bij een laatmiddeleeuws ‘Besloten Hofje’
(collectie-Van Herck te Kontich) doet de rijmspreuk dienst als opschrift. Onder de
afsluiting van de tuin staat op een perkamenten strook de tekst: ‘Die tijt is cort die
doot is snel Wacht v van sonden so doet ghi wel Och wat vroechden daer wesen
mach Daer dusent iaer is enen dach’.31 En ook op de smeedijzeren scharnieren van
een eiken charterkist uit de vijftiende eeuw te leper was de spreuk aangebracht.32 De
rijmspreuk was kennelijk ook buiten de handschriften zeer populair.

2 En hoep in die werelt nyet zeer Dit huysken blijft dy ende nyet meer
In de schitterende tentoonstellingscatalogus Leven na de dood van Museum
Catharijneconvent te Utrecht vindt men een afbeelding van f. 19v-20r van een
getijdenboek dat onder de signatuur 135 K 15 bewaard wordt in de KB te Den Haag
(Van Bueren 1999, p. 136). Op f. 19v komen drie rijmspreuken voor. Zij staan tussen
de Litanie van alle heiligen en de Dodenvigilie; het gaat om bladvulling. De tweede
spreuk is weer het bekende ‘Tegen die doot en is geen scilt’, de derde luidt: ‘En hoep
in die werelt nyet zeer Dit huysken blijft dy ende nyet meer’. Deze rijmspreuk is
duidelijk een bijschrift, want zonder object valt niet uit te maken welk huisje bedoeld
wordt. Na de spreuk volgt dan ook een tekening, en wel van een doodkist. In die kist
staan de woorden ‘Dit is dat huysken’.
Er bestaat nog een voorbeeld van deze rijmspreuk. Zij komt ook voor in hs. Brussel
KB IV 421, f. 214r. De spreuk luidt daar net zo als in het Haagse handschrift: ‘En
hoep in die werelt nyet zeer Dit huysken blijft dy ende nyet meer’.33 Ook hier is een
tekening van een doodkist aanwezig. De woorden ‘Dit is het huisje’ ontbreken; in
deze codex is het de spreuk zelf die in de doodkist staat.
Zo'n lijkkist vond ik ook in de Latijns-Franse codex Brussel KB IV 1250, f. 94v
(afb. 2). En dat brengt ons bij de Latijnse moedertekst van de spreuk: ‘In mundo vili
spem to tibi ponere noli Nam tibi de multis hec erit vna domus’.34
Zoals gezegd, kan de spreuk niet goed zonder tekening. Maar natuurlijk valt daar
met wat handigheid wel een mouw aan te passen. In hs. Brussel KB II 112, f. 100v,
staat: ‘Ende oeck en hoept in die werelt nyet seer Een kistgen blijft dich ende nyet
meer’.

31
32
33
34

De eeuw der Vlaamse primitieven 1961, p. 206-207, nr. 105, met afbeelding. Zie voor die
tweede rijmspreuk noot 2.
De kist ging in de Eerste Wereldoorlog verloren. Zie De Deyne z.j., p. 75.
De spreuk is uitgegeven in Indestege 1951, p. 97.
Hs. IV 1250 stamt uit de Zuidelijke Nederlanden. De codex is nr. 42 in König-Tenschert
1989 en nr. S18 in Wittek 1991.
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Afb. 2 Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. IV 1250, f. 94v.

3 Drie dinghen weet ic voerwaer Die my mijn herte maken zwaer
De vorige paragraaf maakt duidelijk dat men bij Middelnederlandse rijmspreuken
erop verdacht moet zijn, dat er een Latijns voorbeeld kan bestaan. Het is echter niet
altijd eenvoudig om die Latijnse moedertekst te vinden. Het omgekeerde is soms
wat gemakkelijker. In het ‘Geraardsbergse handschrift’ staat te midden van enkele
Middelnederlandse rijmspreuken het Latijnse tekstje:
Sunt tria que vere faciunt me sepe dolore
Est primum durum quia nosco me moriturum
Secundum timeo quia tempus nescio quanto
Inde magis flebo quia nescio quo remanebo35
(hs. Brussel KB 837-45, f. 125r; geciteerd naar de editie van Govers e.a., p. 80, nr. 61).
35

Gumbert 1996, p. 70, heeft er al op gewezen dat ‘dolore’ en ‘quanto’ fouten zijn voor ‘dolere’
en ‘quando’. De tekst is nr. 30847 in dl. 5 en nr. 43412 in dl. 9 van Walther 1963-1986.
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Als dit in het Middelnederlands vertaald wordt, dan luidt het begin allicht ‘Drie’:
‘Drie dingen’ of iets dergelijks. Dat betekent dat het niet moeilijk is om naar zo'n
vertaling te zoeken. Alleen raadpleging van de registers van Petit levert al twee
vindplaatsen op.36 Inmiddels ken ik vijf handschriftelijke getuigen van de vertaling.
Ik citeer er twee:37
Dry dingen weyt ic voerwaer
Die decke myn herten maken swaer
Dat eerste beswaert nu mynen moet
Want ic ymmer steruen moet
Dat ander beswaert myn herte meer
Als dat ie [bedoeld wordt: ic] niet en weyt wanneer
Als dat ic niet en weyt waer ic varen sal
(hs. Rotterdam GB 96 G 10, geciteerd naar Van Heel 1948, p. 133; na vs. 6 ontbreekt kennelijk
een vers)
Want drie punten weet ic wel voerwaer
Die mijn maken dat hart swaer
Dat eerste dat mijn sorghen doet
Is dat ic vmmer steruen moet
Dat ander beswaert mijn noch meer
Want ic en weet niet wanneer
Dat derde beswaert mijn bouen al
Want ic en weet niet waer ic varen sal
(hs. Brussel KB 19563, f. 40r)

De acht verzen zijn ook opgenomen in sommige drukken van Dirc Coelde van
Munster's Der kerstenen spieghel.38

Résumé
Les dictons rimés en moyen-néerlandais sont largement répandus dans les manuscrits,
non seulement dans le corps des textes, mais aussi dans la décoration (banderoles)
ou sur des feuillets de garde. En dehors des livres, on les rencontre sous forme
d'inscriptions. La multiplicité et la dispersion des objets qui peuvent les porter rendent
leur recensement malaisé. Une difficulté supplémentaire tient à la nature mouvante
de leur texte, éminemment variable. Ils sont de surcroît susceptibles d'être intégrés
dans des combinaisons nouvelles. Trois dictons sont étudiés ici en détail: le premier
figure sur de nombreux carreaux de céramique, les deux autres dérivent de modèles
latins.
36
37

38

I, nr. 645, II, nr. 1562k.
De andere drie zijn: hs. Leiden UB Ltk. 223, f. 22v (ed. Verdam 1897, p. 306), hs. Warschau,
Nationale Bibliotheek, Goll. O.v.I, nr. 14 (volgens de BNM-on-line in de Tweede
Wereldoorlog verloren gegaan), f. 123v (zie Lievens 1963, p. 187), en ubi? (uitgegeven in
Kronijk van het Historisch Gezelschap te Utrecht 3 (1847), p. 66; ‘Geschrift uit het laatst
der XV. eeuw’).
Ed. Mone 1838, p. 259-260, naar een incunabel. In de standaardeditie van Drees (1954) vindt
men de tekst op p. 310-311. Zie voor drukken De Troeyer-Mees 1974, 1, p. 199-202, 2, p.
45-53, en De Troeyer 1969-1970, 2, p. 181-192. De rijmspreuk is te zien op ill. 22 en 103
in dl. 3 van De Troeyer-Mees 1974.
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De Oudfranse Voeux du Paon en de fragmenten van de
Middelnederlandse Roman van Cassamus
Anne Reynders*
In het begin van de veertiende eeuw, waarschijnlijk nog voor 1313, dichtte Jacques
de Longuyon de Voeux du Paon.1 Het werk kan worden beschouwd als een interpolatie
in de Roman d'Alexandre en telt ongeveer 8500 verzen. Het biedt een vervolg op de
Fuerre de Gadres en de Prise de Defur, die respectievelijk tot de zogenaamde tweede
en derde branche van de Roman d'Alexandre behoren. In de Voeux wordt verteld hoe
Alexander, na de inname van Defur en op weg naar Babylon, een omweg maakt naar
de stad Epheson en de belegering van die stad opheft. Dat doet hij op vraag van
Cassamus, die opkomt voor de kinderen van zijn broer Gadifer, heer van Epheson,
die gesneuveld is in de strijd met het leger van Alexander, die verhaald wordt in de
Fuerre de Gadres.2
De handschriftelijke overlevering getuigt van de enorme populariteit van het werk.
C. Casey, die de meest recente editie van de Voeux du Paon heeft bezorgd, maakt
melding van 34 handschriften en 5 fragmenten.3 Uit de handschriftelijke overlevering
blijkt verder dat de Voeux inderdaad in de Roman d'Alexandre is ingevoegd, maar
vaker afzonderlijk is overgeleverd. Nog frequenter zijn evenwel de handschriften
waarin de Voeux wordt gevolgd door zijn eigen voortzettingen: de Restor du Paon
van de hand van Brisebarre en de Parfait du Paon van Jean de le Mote.4 De Voeux
wortelt met andere woorden in de traditie van de Alexanderverhalen, maar ligt zelf
aan de basis van een nieuwe literaire traditie. Het werk leverde met name inspiratie
voor verhalen waarin het zweren van eden op het afleggen van heldendaden centraal
staat, zoals de Voeux de l'Epervier en de Voeux du Faisan.5
Casey gaat ervan uit dat de Voeux uit twee delen bestaat.6 Hij baseert zich daarvoor
op de argumenten van R.L.G. Ritchie, die al eerder een editie van de Voeux heeft
bezorgd.7 Ritchie schrijft daarover:

*
1
2
3
4
5
6
7

Ik bedank de redactie van Queeste en met name Janet van der Meulen en Remco Sleiderink
voor hun waardevolle kritiek op een eerdere versie van dit artikel.
Casey 1956, III.
Ritchie 1921-1929, vol I, XXXI-XXXVI.
Casey 1956, VII-VIII.
Casey 1956, XIII.
Hasenohr & Zink 1992, 735.
Casey 1956, XX.
Ritchie 1921-1929. Ritchie biedt in de eerste plaats een editie van The Buik of Alexander,
een Schotse vertaling van de Fuerre de Gadres en de Voeux. De basistekst van de Voeux is
dan ook helemaal in functie van de Schotse tekst gekozen. Het gaat om handschrift W, dat
volgens Ritchie het dichtst bij The Buik staat. Naast die basistekst worden alleen de varianten
gegeven van de handschriften die zich toentertijd in Engeland bevonden (N1, P, P1, S1 en
S2). Zie hierover Ritchie 1921-1929, vol. II, XIII en Casey 1956, IX-X.
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Parts I. and II. of the poem must have been ‘published’ separately,
because M follows one redaction of Part I. and a different redaction of
Part II., while P4 only contains Part II.8
Wat Ritchie precies met ‘published’ bedoelt, is me niet helemaal duidelijk. Ziet
hij de Voeux als een roman die door Jacques de Longuyon in twee delen is
geconcipieerd of als een werk waarvan de delen pas later apart gingen circuleren?
Het doet er niet zoveel toe, want zijn conclusie is in beide interpretaties overhaast.
Op basis van slechts twee van de 34 handschriften kun je niet stellen dat de roman
van meet af aan uit twee delen bestond, net zo min als je kunt veronderstellen dat de
roman later opgedeeld raakte in twee delen die een apart leven gingen leiden. Bij de
samenvatting van het verhaal in de volgende alinea's zal ik die tweedeling niettemin
aangeven. Nogal wat onderzoekers die in dit artikel ter sprake komen, verwijzen
immers naar die vermeende twee delen van de Voeux. Het lijkt me evenwel zuiverder
om niet van twee delen, maar van twee helften te spreken.
De eerste helft (vs. 1-3879) verhaalt hoe Cassamus bij toeval Alexander ontmoet
en hem op de hoogte brengt van het ongelukkige lot van de kinderen van zijn broer.
Epheson wordt belegerd door Clarus, de koning van Indië. Clarus is verliefd op
Fezonas, de dochter van Gadifer, maar omdat ze hem afwijst probeert Clarus haar
nu met geweld te veroveren. Op die manier dreigen ook de broers van Fezonas,
Gadifer (junior) en Betis, onterfd te worden. Daarop belooft Alexander Cassamus
dat hij diens neven en nicht te hulp zal komen. Cassamus keert naar Epheson terug
om het goede nieuws te melden. In de rest van de eerste helft wordt verteld hoe men
in Epheson op Alexanders hulp wacht. De mannen smeden strijdplannen, doen af en
toe een uitval in de richting van het vijandelijke kamp of slaan een vijandelijke
rooftocht af. Niettemin blijft er in het belegerde kasteel van Epheson nog veel tijd
over voor hoofs vermaak. Zo wordt er in afwachting van de grote strijd een
koningsspel gespeeld en een partij schaak. Aan het einde van de eerste helft wordt
Porrus, de zoon van Clarus, gevangen genomen en naar Epheson gevoerd. Hij wordt
er eervol onthaald en sluit zich bij het hoofse gezelschap aan.
De tweede helft (vs. 3880-8584) verhaalt hoe Porrus op een dag een pauw doodt.
De pauw wordt gebraden op tafel gebracht en alle aanwezige edelen zweren er een
eed op. Wat later barst de grote strijd los. Zo goed als alle boude eden worden er ten
uitvoer gebracht. Clarus sneuvelt in de strijd en zijn zoon Porrus moet Alexander als
zijn leenman erkennen. Het verhaal besluit met een reeks huwelijken en met de
begrafenis van de gesneuvelden, onder wie zich ook Cassamus bevindt.
Al snel, namelijk nog in het eerste kwart van de veertiende eeuw, kwam er een
Middelnederlandse vertaling tot stand, die tegenwoordig bekend staat als de Roman
van Cassamus. H. Kienhorst zegt daarover het volgende.9 De bron van de vertaling
wordt gevormd door het eerste deel van de Voeux. Van de vertaling bestaan twee
versies: een lange versie die slechts fragmentarisch bewaard is en een verkorte die
volledig overgeleverd is. De verkorte versie bevindt zich in een codex uit de eerste
helft van de veertiende eeuw, die ook een tekst van Die Rose en het begin van de
boerde
8
9

Ritchie 1921-1929, vol. III, LXVI.
Kienhorst 1988, deel I, 29-32.
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Dit es de frenesie bevat.10 Deze zogenaamde verkorte Cassamus werd uitgegeven
door E. Verwijs in 1869 en telt 1890 verzen.11 Van de lange versie zijn twee
fragmenten overgeleverd. Het eerste fragment, dat wel het Leidse fragment wordt
genoemd, werd eveneens in 1869 door Verwijs uitgegeven en bevat in die editie 177
verzen.12 Het tweede fragment, het zogenaamde Brusselse fragment, werd uitgegeven
door A. Willems in 1871 en bevat 150 verzen.13 De fragmenten komen uit
verschillende handschriften en overlappen elkaar niet. Het Leidse fragment (H15A)
dateert Kienhorst in de eerste helft van de veertiende eeuw, het Brusselse (H16A)
circa 1350.14
Over de relatie tussen de twee versies verschaft Kienhorst de volgende informatie.
De zogenaamde korte versie zou een verkorting zijn van en dus gebaseerd zijn op
de lange versie. Voor deze stelling verwijst Kienhorst naar Verwijs en J. te Winkel.15
Daarop volgt evenwel de wat enigmatische opmerking dat E. Daverman in 1978 tot
geheel andere bevindingen gekomen is. Welke dat dan wel zijn, wordt niet vermeld.
Net als Verwijs in 1869 heeft Daverman in 1978 de Cassamus met zijn Oudfranse
bron vergeleken. Beiden komen tot andere conclusies, maar beiden hebben ook in
andere omstandigheden gewerkt. Zo had Verwijs voor zijn studie niet alle fragmenten
tot zijn beschikking. Op het ogenblik dat hij aan zijn editie en zijn studie werkte,
was het Brusselse fragment zoek.16 Verwijs heeft dus wel het Leidse fragment met
de Cassamus uit de Rose-codex en de Oudfranse tekst kunnen vergelijken, maar
heeft daar het Brusselse fragment niet naast kunnen leggen. Als hij veronderstelt dat
het Brusselse fragment tot dezelfde versie als het Leidse behoord heeft, dat het met
andere woorden een restant moet zijn van dezelfde zogenaamde lange versie, dan
kan dat niet meer dan een veronderstelling zijn. Toch wordt deze veronderstelling
algemeen aanvaard, terwijl Daverman tot geheel andere conclusies komt en zij wel
degelijk alle fragmenten bestudeerd heeft.
Verwijs en Daverman verschillen op drie punten van mening. Volgens Verwijs
hebben beide fragmenten tot dezelfde versie behoord, heeft deze ene, lange versie
aan de basis gelegen van de Cassamus in de Rose-codex en ging het om een vertaling
10

11
12
13
14

15
16

Klein dateert de codex circa 1320-1325, zie Klein 1995, 14. Het gaat om Den Haag,
Koninklijke Bibliotheek, KA, XXIV. De codex wordt, naar zijn vroegere bewaarplaats, soms
nog wel het Amsterdamse Rose-handschrift genoemd. Ik zal deze in dit artikel kortweg
Rose-codex noemen.
Verwijs 1869, 1-71.
De bewaarplaats en signatuur van het fragment is Leiden, Universiteitsbibliotheek, Ltk. 1195.
Voor de editie, zie Verwijs 1869, XV-XIX.
De bewaarplaats en signatuur is Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 18.228. Voor de editie,
zie Willems 1871.
Volgens Klein is het Brusselse fragment ouder dan het Leidse. Volgens hem is het Brusselse
fragment circa 1325 ontstaan en het Leidse fragment in het tweede kwart van de veertiende
eeuw en dan eerder tegen het einde van dat kwart dan aan het begin ervan. Zie Klein 1995,
14 en 15. Inmiddels hebben Kwakkel en Mulder aan het licht gebracht dat het Brusselse
fragment door de zogenaamde Ferguut-kopiist is geschreven en dat het fragment behoorde
tot een codex die ook een Alexanders Geesten en een Historie van Troyen bevatte. Kwakkel
& Mulder 2001, 153
Zie Verwijs 1869, XXI en Te Winkel 1973, I, 212-214. Te Winkel geeft ten opzichte van
Verwijs echter geen aanvullende argumenten.
Verwijs 1869, XIV-XV.
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van de hele Voeux du Paon.17 Volgens Daverman kunnen de twee fragmenten niet
tot dezelfde versie hebben behoord en bestaat de overlevering van de
Middelnederlandse Roman

17

Verwijs 1869, XXI.

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 11

59
van Cassamus niet uit twee versies maar uit drie. Volgens haar gaan de beide
fragmenten en de Cassamus uit de Rose-codex elk afzonderlijk terug op een
oer-Cassamus die niet is bewaard. Ze stelt uitdrukkelijk dat geen van de drie
overgeleverde versies als bron van de twee andere kan hebben gefungeerd.18 Tot slot
meent Daverman dat het Leidse fragment deel heeft uitgemaakt van een handschrift
dat net als de Cassamus uit de Rose-codex slechts de eerste helft van de Voeux heeft
bevat. Over de lengte van de tekst waartoe het Brusselse fragment behoorde, spreekt
Daverman zich niet uit.
In dit artikel wil ik de argumenten van Verwijs en Daverman tegen elkaar afwegen
en confronteren met de resultaten van een vertaalonderzoek dat zich tot de fragmenten
van de Cassamus zal beperken. Omdat de fragmenten elkaar niet overlappen, kunnen
ze alleen indirect vergeleken worden: enerzijds via de Oudfranse brontekst, anderzijds
via de Cassamus uit de Rose-codex, die ik hierna kortweg de Rose-Cassamus zal
noemen. Op die manier hoop ik uit te kunnen maken van hoeveel versies de
teksttraditie van de Cassamus getuigt en kan ik mogelijk ook enige klaarheid brengen
in de relaties tussen de onderscheiden versies. Vooraf ga ik nog in op enkele
uitgangspunten voor mijn vertaalbeschrijving en geef ik een kort overzicht van de
visie van Verwijs en Daverman op de relatie tussen de Rose-Cassamus en de Voeux.
Op die manier wordt mijn eigen vertaalonderzoek, dat zich tot de fragmenten beperkt,
toch enigszins van een kader voorzien.

Uitgangspunten
Hoewel Daverman over het volledige tekstmateriaal beschikte, hebben de resultaten
van haar onderzoek bijzonder weinig weerklank gevonden. Dat heeft zo zijn redenen:
Daverman is er namelijk niet in geslaagd haar conclusies eenduidig te formuleren.
Zo maakt ze bijvoorbeeld geen duidelijk onderscheid tussen begrippen als ‘vertaling’,
‘redactie’ en ‘versie’. Dat blijkt meteen al uit de inleiding waar ze over de fragmenten
opmerkt:
They are probably later, independent workings of the Voeux du Paon.
Lieftinck dates the Leiden manuscript at about 1340 and the Brussels
manuscript about 1350, whereas he dates the Amsterdam manuscript at
about 1325.19
De term ‘independent workings of the Voeux du Paon’ is misleidend. Op het eerste
gezicht kan men daarbij gemakkelijk aan twee afzonderlijke en dus nieuwe vertalingen
van de Voeux denken. Later in haar werk zal echter blijken dat Daverman daarmee
twee afzonderlijke versies bedoelt.20 Verder lijkt ze die ‘workings’ te dateren op
grond van de datering van de handschriften waarin ze tot ons gekomen zijn! Hier
worden dus ook nog eens redacties met versies verward.
18

19
20

‘Not one of the three versions could have served as the basis for the other. This independence
probably represents the work of several Dutch copyists, all of whom were working with a
Dutch Ur-text.’ Daverman 1978, 102
Daverman 1978, 2.
Daverman 1978, 102.
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Uit een en ander blijkt dat er in het onderzoek naar de Cassamus in de eerste plaats
behoefte is aan een eenduidige terminologie. In wat volgt, zal ik dan ook de term
‘vertaling’ uitsluitend gebruiken voor het resultaat van het werk van de vertaler, dat
is de dichter die de Oudfranse tekst in het Middelnederlands heeft omgezet. De termen
‘redactie’ en ‘versie’ zal ik gebruiken in de betekenis die W.P. Gerritsen eraan
gegeven heeft.21
Getuigt de tekstoverlevering van de Cassamus inderdaad, zoals Daverman beweert,
van niet meer dan één vertaling? Ze komt slechts heel aarzelend en op grond van
bizarre argumenten tot die conclusie.22 Daarbij lijkt ze niet te beseffen dat ze daar
een sterke aanwijzing voor in handen heeft. Ze heeft namelijk een
grondtekstonderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat zowel de beide fragmenten als de
Rose-Cassamus verwant zijn met de handschriften van de zogenaamde P-groep van
de Voeux.23 Vergelijking van de beschikbare Nederlandse teksten kan bier overigens
al duidelijkheid brengen: beide fragmenten bevatten namelijk verzen die woordelijk
overeenstemmen met de Rose-Cassamus. Het Brusselse fragment telt tientallen
identieke verzen. Het Leidse fragment telt er slechts vijftien, maar het gaat wel om
een aaneengesloten blokje tekst.24 Vijftien opeenvolgende identieke verzen kunnen
niet aan het toeval worden toegeschreven: het is niet denkbaar dat twee vertalers
onafhankelijk van elkaar vijftien verzen lang identiek dezelfde woorden kiezen. Het
kan dus redelijkerwijs worden uitgesloten dat de tekstoverlevering van de Cassamus
van meer dan één vertaling getuigt.
Davermans onderzoek naar de Oudfranse grondtekst van de Middelnederlandse
Cassamus maakt wel een betrouwbare indruk. Om die reden gebruik ik net als zij de
editie-Casey, die de P-handschriften ontsluit.25 Een gelukkig toeval wil dat ook
Verwijs een handschrift van de P-groep heeft geraadpleegd.26 Als de bevindingen
van Verwijs en Daverman verschillen, kan dat dus niet liggen aan de keuze van een
andere grondtekst.
21

22

23

24
25
26

‘Het verschil tussen een redactie en een versie van een middeleeuws werk is in sommige
gevallen slechts gradueel. Er zijn kopiisten die zich in hun afschrift zoveel afwijkingen ten
opzichte van hun legger veroorloven, dat men het resultaat van hun werk een afwijkende
versie zou kunnen noemen. Toch meen ik dat principieel beschouwd mag worden als redactie:
het werk van een kopiist [...] die het werk dat hij afschrijft niet heeft willen wijzigen. De
afwijkingen van een kopiist zijn het gevolg van de onleesbaarheid van de grondtekst, van
slordigheid, of van het streven de tekst van de legger in een ander dialekt om te zetten, te
corrigeren, te moderniseren, of aan geëvolueerde verstechnische eisen aan te passen. De
auteur van een versie daarentegen heeft de bedoeling de inhoud van zijn origineel te wijzigen,
over de gehele linie of op bepaalde punten. Zijn werk is creatief, dat van de kopiist
reproducerend.’ Gerritsen 1963, deel I, 59-60.
Ze baseert haar stelling onder meer op de veronderstelling dat er in het veertiende-eeuwse
Brabant maar heel weinig dichters waren die voldoende Frans kenden. Zie Daverman 1978,
102.
Daverman 1978, 73-85 en 97-102. Enigszins simplificerend kan men stellen dat de
handschriftelijke overlevering van de Voeux uit drie grote groepen bestaat: de P-groep, de
S-groep en de N-groep. Zie Daverman 1978, 73. Voor meer details, zie Ritchie 1921-1929,
vol. II, XLIX-LXVIII en vol. III, XL-LXVII en Casey 1956, XX-XXXVII.
Vergelijk vs. 163-177 van de Cassamus-Leiden en vs. 2786-2798 van de Cassamus in de
Rose-codex.
Casey 1956.
Verwijs heeft het Brusselse handschrift gebruikt dat nu met het siglum P2 wordt aangeduid.
Verwijs 1869, XIII en Casey 1956, VII.
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Rest nog de vraag hoe Verwijs en Daverman de Rose-Cassamus benaderen. Hun
visie loopt opvallend gelijk. Beiden beperken zich tot de beschrijving en de verklaring
van de macrostructurele verschillen tussen de Oudfranse roman en de Rose-Cassamus.
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Ze proberen in kaart te brengen op welke manier de Middelnederlandse tekst is
verkort en wat het motief daarvoor kan zijn geweest. Over de vraag hoe er is bekort
zijn Verwijs en Daverman het eens. Beiden noteren dat de bekorting selectief
doorgevoerd is. De gevechtsscènes worden steevast drastisch bekort of gewoon
overgeslagen.
De hoofse taferelen daarentegen worden altijd overgenomen en zijn vrijwel
woordelijk vertaald. Bij deze hoofse taferelen gaat het vooral om hoofs tijdverdrijf,
waaronder gesprekken tussen verliefde jonge mensen.27
Als ze het over het motief achter de verkorting hebben, leggen Verwijs en
Daverman iets andere accenten. Verwijs brengt de verkorting hoofdzakelijk in verband
met de veertiende-eeuwse voorkeur voor korte verhalen en met de gewoonte om uit
grote teksten geliefkoosde passages te excerperen. De Rose-Cassamus ziet hij veeleer
als een losse selectie van hoofse scènes gemaakt voor een publiek dat daar nu eenmaal
van hield.28 Daverman gaat ervan uit dat de Rose-Cassamus slechts de eerste helft
van de Voeux weergeeft. Het belangrijkste motief is volgens haar dan ook een streven
naar een afgerond verhaal en een evenwichtiger balans tussen hoofse scènes en
gevechten.
Ze wijst er bijvoorbeeld op dat de weergave van het koningsspel en het schaakspel
nauwelijks bekort of bewerkt zijn, maar wel direct op elkaar aansluiten, terwijl ze
in het Oudfrans door een episode van ongeveer 800 alexandrijnen van elkaar
gescheiden zijn. Maar die episode, waarin Cassamus en Gadifer naar het tentenkamp
van Alexander trekken, is - aldus Daverman - dan ook integraal gewijd aan
strijdplannen die vooruit verwijzen naar de komst van Alexander naar Epheson.29

Het Brusselse fragment en de Oudfranse roman
Het Brusselse fragment bevat een gedeelte van de episode van het koningsspel. In
de Oudfranse tekst bevindt het koningsspel zich halverwege de eerste helft van de
roman (Casey vs. 1668-1949). Tijdens een nachtelijke overval van Glarus' kamp
heeft Cassamus de dappere Cassiel van Baudres gevangen kunnen nemen. Hij brengt
Cassiel naar de kamer van Venus in het kasteel van Epheson. Daar bevinden zich
naast Betis en Fezonas, ook Edea, een nichtje van Fezonas, en nog een derde
jonkvrouw Ydorus genaamd. Cassamus, die weet dat Cassiel op Edea verliefd is,
stelt dit gezelschap van jonge edelen voor een koningsspel te spelen. Daarop
vertrekken Cassamus en Gadifer naar het kamp dat Alexander intussen in de buurt
van Epheson heeft opgeslagen. Het koningsspel dat in Epheson gespeeld wordt,
bestaat uit twee vragenrondes. In de eerste ronde stelt Betis, de koning van het spel,
een vraag aan zijn vier medespelers. Het gaat telkens om persoonlijke vragen over
de aanwezigheid van liefdesgevoelens. In de tweede ronde stellen de deelnemers
vragen aan de koning. Hier gaat het om algemene wetenswaardigheden over de liefde.
Het Brusselse fragment vangt aan midden in het eerste deel van het koningsspel,
27
28
29

Verwijs 1869, XXII en Daverman 1978, 60.
Verwijs 1869, XXI.
Daverman 1978, 59-61.
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wanneer Ydorus op Betijs' vraag antwoordt. Edea, Phesonie en Casseel hebben hun
vraag dan al gehad. Het fragment breekt of in het midden van het tweede deel van
het spel, net nadat Edea haar vraag heeft gesteld. Daaraan zijn de vragen van Casseel
en Phesonie voorafgegaan.
Het Brusselse fragment is alleen door Daverman bestudeerd en dan nog besteedt
ze er maar weinig aandacht aan. Zo typeert ze de relatie tussen het Brusselse fragment
en het Oudfranse origineel slechts in vage termen en spreekt ze op basis daarvan een
negatief waardeoordeel uit:
Unlike the Leiden fragment, the additions and deletions in this redaction
do not appear to stem from a well-conceived artistic motivation, but rather
from a hasty or sloppy copyist. The work of this particular version, as a
matter of fact, represents the weakest rendition of the French by any of
the Dutch texts.30
Om dit oordeel te ondersteunen, verwijst ze naar inhoudsloze toevoegingen en
naar weglatingen die de verhaallogica verstoren.31 Ze geeft echter geen enkel voorbeeld
van een toevoeging en slechts één voorbeeld van een weglating. Het betreft bovendien
een weglating ten opzichte van de Rose-Cassamus: de verzen 1463-1469 uit de
Rose-Cassamus komen in het Brusselse fragment niet voor. Die weglating verstoort
volgens Daverman de verhaallogica, omdat Ydorus net in de bewuste zeven verzen
op Betijs' vraag antwoordt. Precies in die zeven verzen beantwoordt ze zijn liefde.
Vergelijking met de Voeux wijst uit dat hier inderdaad een paar verzen zijn
overgeslagen: de verzen 1745-1747 uit de Voeux zijn in Cassamus-Brussel niet terug
te vinden. Ook is het zo dat het verdwijnen van die verzen de verhaallogica aantast.
Maar precies om die reden is het erg waarschijnlijk dat we hier met een kopiistenfout
te maken hebben.32 Davermans betoog heeft hier opnieuw te lijden onder de verwarring
tussen redactie en versie: op basis van één kopiistenfout in de redactie, spreekt ze
van een versie, die ze ook nog elk artistiek concept ontzegt. Een en ander impliceert
dat dit negatieve waardeoordeel onvoldoende onderbouwd is en dat de relatie tussen
het Brusselse fragment en het Oudfranse origineel onvoldoende beschreven is.
Op welke wijze verhoudt het Brusselse fragment zich, afgezien van deze ene
kopiistenfout, tot het Oudfranse origineel? Het eerste wat opvalt is dat de
overeenkomstige Oudfranse verzen van dit fragment moeiteloos teruggevonden
kunnen worden.
Het Brusselse fragment bevat zoals gezegd 150 verzen. Het gaat om de bovenste
helft van een folium met 3 kolommen van oorspronkelijk 50 regels. Van elk van de
zes kolommen zijn er precies 25 verzen bewaard en precies 25 verloren gegaan.33
Van zowel het begin- als het eindvers van elk groepje van 25 verzen kan in de Voeux
het overeenkomstige vers worden bepaald. In de volgende tabel staan die
overeenkomstige
30
31
32

33

Daverman 1978, 96.
‘The one or two additions made by this version add very little to the original; moreover the
deletions greatly weaken the narrative.’ Zie Daverman 1978, 96.
Mogelijk is zelfs de oorzaak van de fout te achterhalen: het zou kunnen gaan om een saut
du même au même (van minnen in v. 1462 naar minnen in v. 1468). Ook volgens Willems
gaat het hier om een kopiistenfout, zie Willems 1871, 160.
Kienhorst 1988, deel I, 31-32.
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Oudfranse verzen aangegeven in de eerste kolom. In de tweede kolom staat het aantal
verzen, in de derde kolom het aantal woorden dat die verzen bevatten. In de kolommen
vier en vijf staan de foliëring en de nummering van de zes groepjes van 25 verzen
van het Brusselse fragment, gevolgd door het aantal verzen en het aantal woorden
die ze bevatten. Aan de 25 verzen van recto a heb ik de 7 verzen die door de kopiist
zijn overgeslagen toegevoegd: ze bevatten in de Rose-Cassamus 40 woorden.
Voeux du Paon
Versnrs Aantal
verzen
1737-1757 21

Cassamus-Brussel
Aantal
Fol.
Versnrs Aantal
woorden
verzen
169
Ra
1-25
25+7=32

Aantal
woorden
129+40=169

1772-1790 18

156

Rb

16-50

25

137

1803-1824 21

198

Rc

51-75

25

142

1839-1853 15

138

Va

76-100

25

147

1875-1890 16

141

Vb

101-125

25

141

1910-1932 23

187

Vc

126-150

25

132

Totaal

989

Totaal

114

150+7=157 828+40=868

Het feit alleen al dat dit schema kon worden opgesteld, wijst erop dat het Brusselse
fragment het verhaal weergeeft in bewoordingen die dicht bij die van het Oudfranse
origineel aansluiten. Verder blijkt dat de Middelnederlandse tekst maar in één van
de zes gevallen meer woorden telt dan de overeenkomstige Oudfranse tekst, en wel
in verso a. Dat lijkt me een opvallend gegeven. Vaak is immers al vastgesteld dat de
vertaling van een stukje Oudfranse tekst in het Middelnederlands wat langer uitvalt.34
Toch is er een beperkte schommeling in het aantal Oudfranse woorden dat elk
blokje van 25 Middelnederlandse verzen weergeeft: van minimaal 138 woorden tot
maximaal 198 woorden. Die schommeling moet echter gerelativeerd worden. Het is
namelijk zo dat de tekstoverlevering van de Voeux vrij veel variatie vertoont in het
aantal verzen. Daarbij gaat het zelden om grote tekstblokken. De handschriften
verschillen vooral doordat ze ten opzichte van elkaar enkele verzen meer of minder
hebben.35 Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de Voeux in laisses met
monorime gedicht is. Uit zulke laisses kan hier en daar een vers worden weggelaten
zonder dat het rijm daardoor verstoord wordt. Bovendien bestaan nogal wat Oudfranse
alexandrijnen uit afgeronde zinnen. Het relatief hoge aantal Oudfranse verzen en
woorden dat met de verzen op recto c overeenkomt, zou zo verklaard kunnen worden.
Zo komen in P3 de verzen 1807, 1809 en 1810 niet voor. Waarschijnlijk bevatte de
grondtekst van de Middelnederlandse vertaling ze evenmin, want de inhoud van die
verzen is in het Middelnederlands niet terug te vinden.
34

35

Dat is het geval voor de vertaalde passages in de beide Rose-teksten, zie Van der Poel 1989,
93. Hetzelfde geldt voor de Parthonopeus, zie Reynders 2002, 160. Het lijkt me zelfs een
kenmerk van de Lanceloet, die als een erg woordelijke vertaling bekend staat. Besamusca
zegt in zijn beschrijving van de vertaaltechniek niets over de omvang van de vertaling, maar
de voorbeelden die hij geeft, zijn vaak langer dan de overeenkomstige Oudfranse tekst. Zie
Besamusca 1991, 35-73.
Casey 1956, XX-XXVII.
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vertaler toe te schrijven. Toch heeft de Middelnederlandse vertaler waarschijnlijk
wel af en toe hele verzen overgeslagen. Zo bevat recto c evenmin een spoor van de
Oudfranse verzen 1812, 1813 en 1818-1820. Die verzen worden in geen enkel
overgeleverd handschrift van de P-groep weggelaten. Het gaat om de verzen uit laisse
50 die naar het koningsspel en zijn regels verwijzen. Zulke verzen die naar de context
van het koningsspel verwijzen, komen voor in elke laisse die aan het spel gewijd is.
Zij dragen bij tot de strofische structuur van het werk: in de Voeux lijken de laisses
geconcipieerd te zijn als min of meer afgeronde tafereeltjes die telkens opnieuw en
elk voor zich in de grotere context van het koningsspel worden geplaatst.36 Ik denk
dat deze telkens hernieuwde situeringen door de vertaler zijn geschrapt. Het weglaten
van deze passages lijkt me immers samen te hangen met de keuze voor paarsgewijs
rijmende verzen. Die vertonen een grotere continuïteit dan de Oudfranse strofen,
waardoor de telkens hernieuwde verwijzingen naar de context achterwege konden
blijven.37
De vertaler heeft trouwens meer verzen overgeslagen dan alleen deze verwijzingen
naar het koningsspel. Zo blijven er verwijzingen naar de komende strijd (vs. 1752
en vs. 1754-1755) onvertaald; valt er een eed op de heidense goden weg (vs. 1779),
verdwijnt er een beschrijving van Fezonas (vs. 1805) en een beschrijving van de
kamer van Venus (vs. 1913-1914). Geen van deze weglatingen lijkt vooralsnog in
een bewerkingspatroon te passen. Op andere plaatsen wordt wel naar de grote strijd
verwezen, gezworen op heidense goden en worden er wel personages en plaatsen
beschreven. Wat de Oudfranse verzen wel gemeen hebben, is dat het om losse en op
zich staande verzen in een laisse gaat die los staan van de hoofdhandeling. Ook hier
zou ik het optreden van de vertaler in verband willen brengen met het loslaten van
de strofische opbouw.
De vertaler blijkt dus af en toe een vers over te slaan, maar dat neemt niet weg dat
hij vaak verzenlang erg dicht bij de bewoordingen van zijn origineel blijft zonder
dat zijn vertaling uitdijt. Dat komt vooral doordat hij in staat is zich bondig uit te
drukken en maar weinig versvulling nodig heeft. Als de vertaling van een zin wat
langer uitvalt dan het origineel, volgt daar steevast een compactere vertaling op.
Anders gezegd, het uitdijen en inkrimpen van de vertaling wordt in evenwicht
gehouden door de woordkeuze. Het volgende fragment laat zien wat ik bedoel. Het
gaat om de eerste 15 verzen van recto b en de overeenkomstige Oudfranse tekst.

36
37

Rychner heeft dergelijke situatiebeschrijvingen ook in de chansons de geste aangetroffen.
Hij noemt ze ‘rappels de situation’. Zie Rychner 1955, 51.
Er zijn overigens nog meer vergelijkbare situeringen verdwenen. Ook Ofr. vs. 1889 en vs.
1928-1929 zijn in Brussel niet terug te vinden.
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Voeux du Paon

1772

1775

Cassamus-Brussel
Et quant je voi celi
.........
devant moi en
present
Cui j'aing de loyal
cuer et d'amorous
talent,

.........

Se je sui tresmüés a 26
penser hautement

Te meer beruert int herte mijn

Por atendre a valor
et a avancement

Van hogen gepeise en lettelkijn,

Nus n'en devroit
parler trop
merveilleusement;

Omme te hogene minen name.

Et tant savés vos
bien si com on le
m'aprent

Het ware onrecht haddix blame,

Que cuers ou fine
amors s'enracine
[et] se prent

1780

30

Want die herte daer die minne

A souffrir li estuet
maint grant
triboulement,

Es in, moet dogen in allen sinne

Joie et duel et
foidor et grant
escauffement

Wat dat hare overgeet,

Por tant vous en jur
tous les diex de
Orïent

Bliscap, rouwe, lief ende leet.

Qu'en tel point ai
usé jusqu' à chi mon
vivent

Dat kint mijn herte altemale.

Que n'och mais
ocoison de gehir
mon torment;

35

Nochtan en dorstic noit die tale

Et se j'en ai parlé
trop
descouvertement

Beginnen iet in al mijn leven,

La merchi en
requier de fin cuer
humelment.

Dat is te kinnen hadde gegeven
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Mijn vernoi ende mijn torment.
Hebic gesproken te verre twent,
40

Ic bids genade oetmoedelike.’

Het Middelnederlandse fragment telt 80 woorden, de overeenkomstige Oudfranse
tekst 96 woorden. Slechts twee Oudfranse verzen worden niet vertaald (vs. 1775 en
vs. 1779), maar die bevatten dan ook alleen een nadrukformule. Versvulling komt
alleen voor in vs. 26 (‘int herte mijn’), vs. 27 (‘en lettelkijn’) en vs. 35-36 (‘die tale
Beginnen iet’) en vs. 38 (‘vernoi’): die woorden hebben strikt genomen geen
equivalent in het Oudfrans. Verder verdwijnt er wel eens een tautologie doordat er
slechts één element van overgezet wordt. Voorbeelden daarvan zijn: vs. 1773 (‘a
valor et avancement’) en vs: 1776 (‘s'enracine [et] se prent’). Wat echter vooral
opvalt, is dat de tekst van het Brusselse fragment een grote woordelijke
overeenstemming met het Oudfranse origineel vertoont en ook nog korter uitvalt.
Vergelijk bijvoorbeeld Ofr. vs. 1774 en Mnl. vs. 29; Ofr. vs. 1782 en Mnl. vs. 39;
Ofr. vs. 1783 en Mnl. vs. 40. Beide laatste Middelnederlandse verzen zijn bijzonder
compact. Ze zorgen voor een inhaalmanoeuvre na een vertaling die wat langer was
uitgevallen (namelijk van Ofr. vs. 1780-1781 met Mnl. vs. 34-38).
De bovenstaande verzen bieden een opvallend woordelijke en economische
vertaling van de Oudfranse tekst en zijn representatief voor het grootste deel van
Cassamus-Brussel. Toch wijkt de Middelnederlandse tekst van een van de zes blokjes
duidelijk verder van de bewoordingen van het Oudfrans af. Het gaat om het tekstblokje
op verso a, dat is het blokje dat met het geringst aantal Oudfranse woorden
overeenkomt en in het Middelnederlands dan ook meer woorden telt dan in het
Oudfrans. Dat lijkt op het eerste gezicht op toevoegingen in de Middelnederlandse
tekst te wijzen, maar er is meer aan de hand. Ik illustreer dat aan de hand van de
eerste verzen. Betijs legt er uit wat hij voelt wanneer hij van op een afstand aan zijn
geliefde denkt.
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Voeux du Paon
1848

1850

Mais quant je sui
tout seus en cambre
clere et coie

Cassamus-Brussel
92
Maer wanneer ic ben allene

E li dous souvenirs
a penser mi ravoie

Ende met nieman gemene,

De ce que j'ai veü,
se ja mais le veoie,

Soe compt mi dat soete
gepeis

Miex et plus
sagement vers li
maintenroie

95

Et mes biens et mes
mals coiement li
diroie.

Dat ic liege hare ende gens;

Ic peise ende weder peise

Lors pens et
In mijn
contrepens, recorch herte, dat ic
et estudoie,
te tseise

1855

Et les yex de mon
cuer en pensant li
envoie

Houde, op verwermen ende
op vercolen

Si que tous mes
deduis a penser me
resjoie.

Op bliscap ende op rowe
gevolen,

Quant plus sui
lonch de li, amors
plus mi mestroie,

100

Van hare, omme haer grote
dogt

Nu worden er in het Middelnederlands wel degelijk frasen toegevoegd (bijvoorbeeld
vs. 93 en vs. 97-100) die strikt genomen in het Oudfrans niet voorkomen. Maar het
omgekeerde geldt ook: zo worden bijvoorbeeld vs. 1850-1852 en vs. 1854-1856 niet
vertaald, of althans toch niet woordelijk. En dat laatste typeert de verhouding tussen
het Oudfrans en het Middelnederlands hier nog het best. Hier is de woordelijke
overeenstemming ineens veel geringer, terwijl aan de inhoud eigenlijk niet geraakt
wordt: Betijs heeft in het Middelnederlands dezelfde gevoelens als Betis in het
Oudfrans.
Hoe kan deze grotere vrijheid ten opzichte van de bewoordingen van het origineel
worden verklaard? Stelde de vertaler zich ten opzichte van zijn origineel ineens vrijer
op? Of moeten deze afwijkingen aan iemand anders worden toegeschreven,
bijvoorbeeld aan een latere kopiist-bewerker? Ik kom later op deze vraag nog terug.

Het Leidse fragment en de Oudfranse roman
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Het Leidse fragment bevat de aanloop tot het schaakspel. In de Oudfranse roman
wordt er geschaakt nadat Cassamus en Gadifer van hun bezoek aan het kamp van
Alexander naar Epheson zijn teruggekeerd. Net voor zijn vertrek naar Alexander is
Cassamus op de hoogte gebracht van Clarus' plannen voor een rooftocht. De sultan
zou de volgende dag vlak onder het kasteel van Epheson zo veel mogelijk vee willen
roven. Als Cassamus dit aan Alexander vertelt, stuurt de Griekse veldheer ter
versterking alvast een aantal van zijn beste krijgsheren met Cassamus mee. Uiteraard
worden die Griekse veldheren te Epheson eervol ontvangen. De partij schaak maakt
deel uit van het onthaal dat hen te beurt valt. Het wordt gespeeld om hen in afwachting
van de strijd de volgende dag op een aangename manier te verstrooien. De hele
episode van het gastvrije onthaal wordt in de Oudfranse roman verteld in de verzen
2644-2963, het schaakspel wordt weergegeven in de verzen 2766-2939.
Het Middelnederlandse fragment zet in met het antwoord van Edea op de vraag
van Cassamus hoe het koningsspel is verlopen. Daarna wordt beschreven hoe het
hele gezelschap aan tafel gaat. Wat later bevindt het gezelschap zich in de kamer van
Venus, beslist het te gaan schaken en wordt er uitgemaakt wie het tegen wie zal
opnemen.
Na wat heen- en weergepraat stelt Cassamus voor dat Phesonie het tegen Casseel
zal opnemen. Wanneer beiden de uitdaging aangenomen hebben, breekt het fragment
af.
Het Leidse fragment is zowel door Daverman als door Verwijs bestudeerd. Verwijs
om-
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schrijft het Leidse fragment wat vaag als ‘eene niet verkorte bewerking van het
Fransche origineel’ en merkt op dat de vertaler sterk van het origineel afwijkt.38
Daverman stelt dat het Leidse fragment veel sterker van het Oudfrans afwijkt dan
het Brusselse.39
Ze wijst op de sterk uitgebreide beschrijvingen van de romanruimte en de meer
uitgewerkte dialogen.40 Zowel Verwijs als Daverman menen dat deze versie door
een Middelnederlandse bewerker en/of kopiist met eigen materiaal is uitgebreid.41
Het Leidse fragment beslaat twee folia die bovenaan met tekstverlies besnoeid
zijn.
Volgens Verwijs vormden ze een bifolium dat het binnenste van een katern was.
Elk blad heeft 2 kolommen van 21 à 23 verzen, samen goed voor 177 verzen. Verwijs
vermoedt dat de kolommen oorspronkelijk 30 verzen bevat hebben, maar blijft
voorzichtig: ‘de bewerking is zoo vrij, de vertaler wijkt zoodanig van zijn origineel
af, dat eene gissing daaromtrent moeilijk is.’42 Het is inderdaad zo dat sommige
tekstblokjes in het Oudfrans terug te vinden zijn, maar andere in het geheel niet. De
volgende tabel geeft daarvan een overzicht.
Voeux du Paon
Cassamus-Leiden
Versnrs Aantal vzn Aantal woFol
Versnrs
1-21

zAantal Aantal wo
vzn
21
119

26

-

-

-

2734-2753 20

171

-

-

-

2754-2765 12

101

-

-

-

-

-

-

irb

22-42

21

103

-

-

-

iva

66-88

23

124

-

-

-

ivb

43-65

23

120

-

-

2ra

89-107

19

100

2721-2730 10

93

2731-2733 3

Ira

1266-2767 2

13

108-109

2

11

-

-

-

110-111

2

11

-

-

-

112-124

15

71

125-134

8

56

135-152

17

92

153-156

4

22

157-161

5

24

2767-2772 6

50

2779-2785 7

62

-

-

-

-

-

-

38
39
40
41
42

2rb
2va
2vb

Verwijs 1869, XV.
Daverman 1978, 91.
Daverman 1978, 92-95.
Verwijs 1869, XVIII en Daverman 1978, 92.
Verwijs 1869, XV
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2786-2798 13

109

162-177
Totaal

16

86

177

946

Uit deze tabel blijkt duidelijk dat het Leidse fragment zich totaal anders verhoudt
ten opzichte van de Oudfranse tekst dan het Brusselse. Van alle tekstblokjes waaruit
het Brusselse fragment bestaat, konden de corresponderende verzen van het beginen eindvers in het Oudfrans worden teruggevonden. Hier kan dat slechts bij een van
de acht tekstblokjes, en wel bij folium 1 recto a.
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In Cassamus-Brussel wordt of en toe een vers of een paar verzen uit een Oudfranse
laisse niet weergegeven, maar dat zorgt nergens voor wijzigingen in het
verhaalverloop. Hier is een groot aaneengesloten Oudfrans tekstblok niet in het
Nederlands terug te vinden. Ik doel hier op de verzen 2731-2765. Dit tekstblok bestaat
uit drie delen: de verzen 2731-2733 zijn de laatste verzen van laisse 80, de verzen
2734-2753 vormen laisse 81 en de verzen 2754-2765 bevatten het begin van laisse
82. Laisse 81 verhaalt de komst van bodes die Alexander zijn mannen heeft nagestuurd
en die paarden en wapenrusting naar Epheson brengen. Ook zij worden eervol
onthaald, maar meteen daarop verkennen ze het kasteel met het oog op het afslaan
van de strooptocht van Clarus. Daverman meent dat deze laisse door de vertaler of
de kopiist van dit handschrift is weggelaten. Ik denk dat dat klopt. Het is best mogelijk
dat de Oudfranse verzen 2731-2733 in het hiaat tussen folium 1 recto a en 1 recto b
werden weergegeven en misschien bevatte datzelfde hiaat ook nog wat informatie
uit de Oudfranse verzen 2754-2765.43 Dat ook nog de hele laisse 81 in datzelfde hiaat
zou zijn afgehandeld, is echter onwaarschijnlijk. Door deze weglating gaat wel een
stukje van het verhaal verloren. Het is trouwens op de weglating van deze laisse dat
Daverman zich baseert voor haar stelling dat de versie van Cassamus-Leiden tot de
eerste helft van de roman beperkt bleef. Ik kom straks op deze kwestie nog terug.
Terwijl het Brusselse fragment een erg economische vertaling biedt, moet het
Leidse fragment anders getypeerd worden. Het bevat maar liefst 3 tekstblokjes (op
folium 1 recto b, verso a en verso b) waarvan geen vers met de Oudfranse tekst
overeenkomt: ze bieden met andere woorden niets anders dan zuivere toevoeging.
En ook de tekstblokjes op het tweede folium bieden nogal wat toevoeging. Op het
tweede folium staan 89 verzen: daarvan zijn er 43 vertaald en dus 46 toegevoegd,
dat is meer dan de helft. Op het eerste folium wordt verhoudingsgewijs nog meer
toegevoegd: slechts 21 van de 88 verzen hebben er een equivalent in het Oudfrans,
wat nog geen vierde is. Daarmee is toevoeging het meest in het oog springende
kenmerk van het Leidse fragment.
De getalsmatige verhoudingen die uit de tabel blijken, bevestigen reeds de conclusie
van Daverman dat het Leidse fragment zich totaal anders verhoudt ten opzichte van
het Oudfrans dan het Brusselse. Toch wil ik nog even ingaan op de inhoud en het
karakter van de toevoegingen. Davermans typering van het Leidse fragment suggereert
vooral dat de tekst wijdlopiger zou zijn. Dat stijlverschil valt niet te loochenen, maar
de ingrepen reiken verder dan alleen een verschil in stijl. Zo schrijft Daverman:
The translator or copyist who was responsible for the additions to the
original French poem felt inspired to embellish unreservedly on the text,
adding details about the accoutrements of the palace.44

43

44

Ik denk niet dat deze verzen integraal zijn vertaald. Vs. 2754-2765 bieden immers een
uitgebreide situatieschets. Daarin wordt, aan het begin van de nieuwe laisse, herhaald waar
de personages zich bevinden. Ik heb er hiervoor al op gewezen dat dergelijke herhalingen
van de situatie, die zo typisch zijn voor de strofestructuur van het Oudfrans, door de vertaler
vaak sterk worden bekort of zelfs worden weggelaten.
Daverman 1978, 92.
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En:
The effect of this version, although somewhat tedious to the modern reader,
must have greatly delighted its medieval audience, both with the increased
splendour of its setting and with the more dramatic dialogues of its
characters.45
Daverman suggereert hier dat de beschrijving van de ruimte slechts wordt
uitgebreid, terwijl ook de setting gewijzigd wordt. Zo speelt de hele episode van het
gastvrije onthaal van de Grieken zich in de Oudfranse roman grotendeels buiten af.
Wanneer de jongelui het bericht krijgen dat de Grieken te Epheson zijn aangekomen,
verlaten ze de Venuskamer waarin ze het koningsspel hebben gespeeld.46 Pas na het
schaakspel keren de jonkvrouwen er terug, terwijl de heren buiten blijven om over
de nakende strijd te beraadslagen.47 Bij het schaken zelf zit het gezelschap op zijden
tapijten in het gras. In het Leidse fragment speelt de schaakpartij zich in Venus' kamer
af. En voor er geschaakt wordt, wordt de Grieken een maaltijd aangeboden ‘in die
zale’.48 Van die maaltijd die op folium 1 recto b en 1 verso a beschreven wordt, is in
het Oudfrans geen spoor. Ook de verzen op folium 1 verso b zijn integraal toegevoegd:
daarin wordt verteld hoe het gezelschap zich naar Venus' kamer begeeft, terwijl in
het Oudfrans iedereen in het gras blijft zitten. De toevoegingen op folium 2 recto a
betreffen beschrijvingen van die kamer.
In de verzen op folium 2 recto b, verso a en verso b ten slotte worden handelende
of sprekende personages toegevoegd. Het kan daarbij gaan om personages die in het
Oudfrans stilzwijgend aanwezig zijn en zich in Leiden in het gesprek mengen. Zo
vraagt Cassamus in de Oudfranse laisse 83 wie er wil schaken. Daarop stelt Perdicas
voor dat hij zelf begint. Cassamus antwoordt echter dat hij niet kan schaken en dat
Cassiel en Fezonas zullen spelen. In Leiden (in de verzen op folium 2 verso a en
verso b) mengen Caulus en Floridas zich in dit gesprekje. Caulus zegt dat Cassamus
wel degelijk kan schaken, Floridas oppert dat Cassamus de spelers zal aanduiden.
Het zal duidelijk zijn dat bier een kleine, terloopse woordenwisseling sterk wordt
uitgebreid. Zoals Daverman terecht opmerkt, levert dat enerzijds een levendiger
gesprek op, maar moeten toevoegingen als deze flink de vaart uit het verhaal hebben
gehaald.
De toevoeging op folium 2 recto b betreft zelfs een personage dat in het Oudfrans
niet voorkomt: het schaakspel wordt bier gebracht door een mooie en hoofse
jonkvrouw, die het vervolgens aan Phesonie geeft. Om een indruk te geven van de
vrijheid van Cassamus-Leiden, citeer ik hieronder de verzen waarin het schaakbord
wordt gebracht. Zo droog en abrupt als dat in het Oudfrans gebeurt, zo omslachtig
en geraffineerd-verzorgd verloopt dat in Leiden.

45
46
47
48

Daverman 1978, 95.
Vs. 2659-2660.
Vs. 2943-2947 en vs. 2964-2965.
Verwijs vs. 33.

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 11

70
Voeux du Paon
2766

Puis mandent les
eschés si s'asiënt au
ju.

Cassamus-Leiden
108
Mettien men dat scaec ontboet,

On les a aportés en
un doublier velu

Dat daer wart gebracht te hant

De pene de fenis
110
menüement cousu.

Van ere maegt scoen ende
faeliant,
Die daer binnen comen was
[...............]
Si was die hoefste die men vant
Entie meest minde ende wart
gemint:
Dus verloes si niet een twint,

115

Hare voegde altoes dat spel
Vele bat dan iemen el.
Si gaf dat scaec ver Phesonien,
Dies wel mochte te rechte lyen
Ende ere hebben in elc lant.

120

Ic weet wel datmen en vant
Nie so rikelijc engheen,
Want menech precieus steen
Was daer ane, alsic u sal
Die wareit vertellen al.

125

Men bracht gedraghen, geloeft
mi das,
In enen budel, die al was
Van vedren van fenicen
gemaect,
Die al te wel was gheraect.

Daverman had het dus wel degelijk bij het rechte eind toen ze stelde dat de twee
fragmenten van de Middelnederlandse Cassamus van twee sterk verschillende versies
getuigen. De fragmenten zijn weliswaar erg beperkt in omvang, maar ze verhouden
zich zo anders tot de Oudfranse tekst, dat het redelijkerwijs uitgesloten kan worden
dat ze tot een zelfde versie zouden behoren. Het Brusselse fragment biedt een
getrouwe vertaling van de Voeux du Paon, die bijna geen toevoegingen laat zien.
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Het Leidse fragment laat een sterk uitgebreide versie van het Oudfranse verhaal zien,
die in de eerste plaats door toevoegingen gekarakteriseerd wordt.

Het Brusselse fragment en de Rose-Cassamus
Hoe verhoudt het Brusselse fragment zich tot de Rose-Cassamus? Daverman heeft
aangetoond dat de versie van de Rose-Cassamus niet aan de basis kan liggen van de
versie waarvan het Brusselse fragment getuigt. Ze wijst een aantal passages in
Cassamus-Brussel aan die niet in de Rose-Cassamus voorkomen en trouw uit het
Frans vertaald zijn.49 Omgekeerd wijst ze slechts op één plaats die aantoont dat het
handschrift zelf waartoe Cassamus-Brussel behoorde, niet de bron voor de
Rose-Cassamus kan zijn geweest. Het gaat om de passage die ik hiervoor al besproken
heb: de 7 verzen uit het antwoord van Ydorus op Betijs' liefdesverklaring die in de
Rose-Cassamus wel en in Cassamus-Brussel niet voorkomen. Daarmee is Daverman
voorbij gegaan aan de vraag

49

Daverman 1978, 99-101.
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of de versie waarvan Brussel getuigt, mogelijk aan de basis van de Rose-Cassamus
ligt. Ik denk dan ook dat het de moeite loont de verhouding tussen Cassamus-Brussel
en de Rose-Cassamus nog wat nader in kaart te brengen.
Het is opnieuw perfect mogelijk om de zes blokjes tekst van het Brusselse fragment
te situeren ten opzichte van de Rose-Cassamus. Het fragment komt overeen met vs.
1446-1657 uit de Rose-Cassamus. De 150 verzen uit het Brusselse fragment
corresponderen met 119 verzen in de Rose-Cassamus. Brussel telt 868 woorden, de
overeenkomstige tekst in de Rose-Cassamus telt 679 woorden. De tabel hieronder
geeft de precieze aantallen per tekstblokje van 25 verzen weer.
Cassamus-Brussel
Fol.
Versnrs

Rose-Cassamus
Aantal
Versnrs
Aantal Aantal
woorden
verzen woorden
129+40=169 1446-1477 32
181

Ra

1-25

Aantal
verzen
25+7=32

Rb

26-50

25

137

1503-1527

25

138

Rc

51-75

25

142

1544-1555

12

69

Va

76-100

25

147

1563-1581

19

110

Vb

101-125

25

141

1607-1630

24

139

Vc

126-150

25

132

1651-1657

7

42

119

679

Totaal

150+7=157 828+40=868 Totaal

De tekst uit de Rose-codex is dus ruim twintig procent korter dan de tekst van het
Brusselse fragment. De tabel hierboven laat evenwel zien dat de verkorting niet
gelijkmatig is: ze is niet evenredig over de tekstblokjes verdeeld. De fragmentjes op
recto b en verso b zijn zo goed als integraal en letterlijk terug te vinden in de
Rose-Cassamus en de verschillen tussen recto a en vs. 1446-1477 uit de
Rose-Cassamus zijn erg klein. Van de tekstblokjes op recto c en verso c daarentegen
is meer dan de helft niet terug te vinden. Verso a neemt een middenpositie in.
Waaraan is de verkorting in de verzen van recto c en verso c te wijten? Beide
tekstfragmenten bevatten een situatieschets en een gespreksbijdrage die in de
Rose-Cassamus volledig verdwenen zijn. Daarnaast worden sommige passages in
de Rose-Cassamus bondiger geformuleerd, zij het wel in verwante termen. Hieronder
staan de 25 verzen van recto c uit Brussel naast de overeenkomstige tekst uit de
Rose-Cassamus. Het fragment geeft de overgang weer van het eerste deel van het
koningsspel naar het tweede deel.
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Cassamus-Brussel
Rose-Cassamus
51
Ende deze ij heren
met.
Elc hadde daer, is
wille gijt wet,
Sinen vrient ende
sine vriendinnen,
Sonder die vrouwe
van daer binnen,
55

Phesonie, die hare
wale
Conste decken
altemale
Tote si haer stade
sage
Waer daer best haer
herte lage.

60

65

Die Baudrijn
begonste doe,

1544

Ende began doe weder tconincs
spel,

Ende sprac aldus
den coninc toe.

1545

Ende seide: ‘Here coninc, het
es sede,

Hem seithi: ‘Het es
zede

Dat elc heeft ane u ene bede,

Int lant van Baudre
ende van Meden,

Alse u conincscap es uut,

Alsd u conincscap
geet ut,

So dat gi al overluut

Dat gi dan al over
[l]uut

Seggen moet dies men u
vraegt.

Secgen moet des
men u vraget.’

1550

Here, bider trouwe die gi
draegt,

‘Dat wert emmer
van mi gewaget,’

Manic u ende bidde, dat gi

Seide die coninc.
‘Bi mire trowen,

Segt welc u bequamer si,

So vraegic u vore
dese joncfrowen

Soe tanesiene uwe vriendinne,

Ende bidde u met,
dat gi

Soe gepens van uwen sinne,
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Mi segt welc u
bequamer si

1555

Alse gi bi hare niet en sijt.’

Soe te siene uwes
liefs anscijn,
Die niet scoenre en
mochte sijn,
Ende dat u so
dwinget van
minnen,
Soe dat soete
gepeins int herte
binnen,
75

Dat van hare comt
te lene

De verzen 51-58 uit Cassamus-Brussel komen in de Rose-Cassamus niet voor. Ze
bevatten wat ik hiervoor een situatieschets heb genoemd: ze vermelden de deelnemers
aan het spel en hun gemoedstoestand. Waarschijnlijk is deze situatieschets door de
auteur van de Rose-Cassamus geschrapt. In de Rose-Cassamus wordt de episode
waarin Cassamus en Gadefeer aan het legerkamp van Alexander een bezoek brengen,
immers integraal overgeslagen. Het gevolg daarvan is dat Cassamus in de
Rose-Cassamus bij het koningsspel aanwezig is. Hij blijft immers in Pheson. Dat
zou verklaren waarom vs. 51-54 van het Brusselse fragment in de Rose-Cassamus
niet konden blijven staan. De vermelding van slechts twee heren wijst er immers op
dat Cassamus niet bij het koningsspel aanwezig is. Om dezelfde reden zou vs. 68 uit
de Cassamus-Brussel in de Rose-Cassamus verdwenen kunnen zijn: Baudrijn stelt
er een vraag aan Betijs en spoort hem aan de waarheid te spreken ‘vore dese
joncfrowen’. Dat veronderstelt toch dat er verder geen mannen meer aanwezig zijn.
Ook de verzen 55-58 uit Brussel zijn waarschijnlijk door de auteur van de
Rose-Cassamus weggelaten. Ze verwijzen naar de liefdesgevoelens van Phesonie
die in de Rose-Cassamus niet meer ter sprake zullen komen. Fezonas wordt immers
pas verliefd op het einde van de eerste helft van de Voeux. Deze passage is niet
onbelangrijk omdat ze erop lijkt te wijzen dat het verhaal in de Cassamus-Brussel
verder reikte dan in de Rose-Cassamus. Ik kom op deze kwestie nog terug.
Verder komt in de Rose-Cassamus alleen Casseel van Baudre aan het woord. Hij
wordt in bovenstaand fragment niet met naam genoemd omdat hij in de verzen die
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onmiddellijk voorafgaan al aan het woord is. Ydorus heeft als laatst bevraagde in de
eerste ronde haar liefde voor Betijs bekend en Casseel feliciteert Betijs daarmee.
Meteen daarop stelt Casseel een tweede vragenronde voor. Zijn woorden worden
alleen door vs. 1544 onderbroken. De sprekerswisseling die zich in Cassamus-Brussel
in vs. 66-67 voordoet, is in de Rose-Cassamus niet aanwezig.
De formulering van Casseels vraag (in Cassamus-Brussel vs. 67-75; in de
Rose-Cassamus vs. 1550-1555) illustreert wat ik bedoel met de bondiger formulering
van de Rose-Cassamus. De vraag is in essentie dezelfde, maar neemt minder woorden
in beslag en is daardoor droger en directer en misschien ook minder hoofs en
voorkomend. Zo komen vs. 72-73 uit Cassamus-Brussel in de Rose-Cassamus niet
voor terwijl die voor Ydorus wel erg complimenterend zijn. Die verzen alluderen
immers op haar schoonheid en de hevige liefde die Betijs voor haar voelt.
De tekst uit het Rose-handschrift valt dus korter uit doordat hetzelfde verhaal
bondiger wordt weergegeven en doordat kleine afgeronde stukjes tekst verdwijnen.
Ook op verso c van het Brusselse fragment komt een situatieschets voor die in de
Rose-Cassamus verdwenen is.50 En er zijn nog meer voorbeelden van korte vraagjes,
opmerkingen of interjecties van de deelnemers aan het koningsspel die alleen in het
Brusselse fragment voorkomen.51 In de Rose-Cassamus blijft het koningsspel daardoor
meer tot de hoofdvragen en hun antwoorden beperkt. Het commentaar van de anderen
daarop wordt nogal eens geschrapt, met als gevolg dat de discussie een meer
gestileerde en minder natuurlijke indruk maakt.
Tot zover de passages die in het Brusselse fragment en de Oudfranse tekst
voorkomen en in de Rose-Cassamus ontbreken. Ze lijken erop te wijzen dat, afgezien
van die ene duidelijke kopiistenfout, Cassamus-Brussel heel wel de bron van de
Rose-Cassamus kan zijn geweest. Toch ligt de relatie gecompliceerder. Dat blijkt
uit de vergelijking met de verzen op verso a van het Brusselse fragment. Verso a
bevat het antwoord van Betijs op de vraag wat hem het liefst is, bij zijn vriendin
vertroeven of van op een afstand aan haar denken. Er zijn nogal wat verschillen
tussen dat antwoord in Cassamus-Brussel en in de Rose-Cassamus. Daarbij komen
in de Brusselse tekst verzen voor die dicht aansluiten bij het Oudfrans en in de
Rose-Cassamus niet voorkomen. Maar er staan in de Rose-Cassamus evenveel bijna
woordelijk uit het Oudfrans vertaalde verzen die in Brussel niet terug te vinden zijn.
Ik geef daar enkele voorbeelden van. Ik citeer de betreffende Oudfranse verzen twee
keer. Eerst confronteer ik ze met de Rose-Cassamus, daarna met de tekst van het
Brusselse fragment.

50

51

In deze situatieschets wordt nog duidelijker gesteld dat zich in Venus' kamer vijf jonge
mensen bevinden: In Venus camere, geloeft das,/Die vol van soeten gore was,/Saten met
enen bliden sinne ende live/Die jonge liede alle vive:/Twee jigen drie wasser daer. Zie
Cassamus-Brussel vs. 130-134.
Zie vs. 127-128, vs. 139-142 en vs. 143-145 in Cassamus-Brussel.
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Voeux du Paon
1848

1850

Mais quant je sui
tout seus en cambre
clere et coie
E li dous souvenirs
a penser mi ravoie

Ende niet en sie, wardic geware

De ce que j'ai veü,
se ja mais le veoie,

Dat suete gedunken, dat mi sent
toe

Miex et plus
sagement vers li
maintenroie

1855

Rose-Cassamus
1577 Want alsic verre bem van hare

1580

Gepens, dat maect mi therte vroe

Et mes biens et mes
mals coiement li
diroie

Van dien dat ic hebbe gesien.

Lors pens et
contrepens, recorch
et estudoie,

Dat mi dat weder mochte
gescien,

Et les yex de mon
cuer en pensant li
envoie

Ic soude mi dan houden
sekerliker

Si que tous mes
deduis a penser me
resjoie.

Jegen hare bat ende vroedeliker,

Quant plus sui
lonch de li, amors
plus mi mestroie,

1585

Ende hare clagen mijn verdriet;

Dan pensic hare te seggene niet,
Mire herten ogen sendic hare
Met gepense, die mi int hare
Van joien bringen met gepense:
1590

Dus heeft mi minne tenen sense.
Soe ic vorder van hare ben,
Soe si meer dwinget minen sen;

Voeux du Paon
1848

Mais quant je sui
tout seus en cambre
clere et coie

Cassamus-Brussel
92
Maer wanneer ic ben allene

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 11

1850

E li dous souvenirs
a penser mi ravoie

Ende met nieman gemene,

De ce que j'ai veü,
se ja mais le veoie,

Soe compt mi dat soete gepeis

Miex et plus
sagement vers li
maintenroie

1855

95

Dat ic liege hare ende gens;

Et mes biens et mes
mals coiement li
diroie.

Ic peise ende weder peise

Lors pens et
contrepens, recorch
et estudoie,

In mijn herte, dat ic te tseise

Et les yex de mon
cuer en pensant li
envoie

Houde, op verwermen ende op
vercolen

Si que tous mes
deduis a penser me
resjoie.

Op bliscap ende op rowe
gevolen,

Quant plus sui
lonch de li, amors
plus mi mestroie,

100

Van hare, omme haer grote dogt

Alleen de Rose-Cassamus biedt een vertaling van de Oudfranse vs. 1850-1852 en
vs. 1854-1856, te weten in vs. 1581-1585 en vs. 1587-1592. Bizar genoeg bevat
Cassamus-Brussel dan wel een vertaling van de eerste helft van vs. 1853. Dit patroon
van wisselende verwantschap sluit uit dat Cassamus-Brussel en ook de versie die hij
vertegenwoordigt, de bron van de Rose-Cassamus is geweest. Zo'n wisselende
verwantschap kan alleen worden verklaard door aan te nemen dat de Brusselse
fragmenten en de Rose-Cassamus beide teruggaan op een gemeenschappelijke bron.
In dit verband wil ik terugverwijzen naar de vergelijking van het Brusselse fragment
met de Oudfranse tekst. Daaruit is gebleken dat op verso a precies het tekstblokje
van Cassamus-Brussel staat dat ook een veel minder woordelijke vertaling van de
Oudfranse tekst biedt. Dat maakt het erg aannemelijk dat de afwijkingen van de
Oudfranse tekst in verso a van het Brusselse fragment niet het werk zijn van de
vertaler, maar van een latere bewerker. De verloren bron waarop Cassamus-Brussel
en de Rose-Cassamus blijkbaar beide teruggaan, is dan waarschijnlijk de erg
woordelijke vertaling geweest die nog vaak in Cassamus-Brussel doorschemert en
ook in de Rose-Cassamus nog aan te wijzen is. Hiervoor is gebleken dat de
Rose-Cassamus nog op vele plaatsen dicht bij de woordelijk vertaalde delen uit
Cassamus-Brussel staat.52 En waar dat niet

52

Zie ook Daverman 1978, 96.
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zo is, kunnen de afwijkingen in verband worden gebracht met de bewerkingstechniek
van de Rose-Cassamus, hoe rudimentair die ook nog maar beschreven is.
Cassamus-Brussel staat waarschijnlijk dicht bij de vertaling, maar onderscheidt er
zich niet alleen van door een enkele kopiistenslordigheid. Hoe de bewerking van de
Cassamus-Brussel precies getypeerd moet worden, is door het geringe aantal verzen
en het nog geringere aantal afwijkingen moeilijk te zeggen, maar het gaat naar alle
waarschijnlijkheid wel om een aparte versie.

Het Leidse fragment en de Rose-Cassamus
De verschillen tussen het Leidse fragment en de Rose-Cassamus zijn opnieuw veel
groter. Er kan zelfs niet worden vastgesteld met welke verzen uit het Rose-handschrift
het fragment overeenkomt. Dat komt niet alleen doordat we niet weten hoe groot de
lacunes in het Leidse fragment zijn, maar ook doordat van het hele eerste folium
geen vers met de Rose-Cassamus overeenkomt. Het Leidse fragment vindt pas
aansluiting bij de Rose-Cassamus op het ogenblik dat het schaakspel gebracht wordt
(Cassamus-Leiden vs. 108-109; Rose-Cassamus vs. 1680-1682).
Wat wel duidelijk naar voren komt en wat ik in de onderstaande tabel heb
aangegeven, is dat van de toevoegingen van Leiden ten opzichte van de Voeux in de
Rose-Cassamus geen enkel spoor is.
Voeux du Paon
Versnrs

Cassamus-Leiden
Fol

Versnrs

Rose-Cassamus
Versnrs

2721-2730

1ra

1-21

-

2731-2733

-

-

2734-2753

-

-

-

1rb

22-42

-

-

1va

43-65

-

-

1vb

66-88

-

-

2ra

89-107

-

2766-2767

108-109

1680-1682

-

110-111

-

112-124

-

125-134

1684-1690

135-152

-

153-156

-

157-161

-

162-176

1696-1708

-

2rb

2767-2772
2779-2785

2va

2786-2798

2vb
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De verzen 22-42, 43-65, 66-88, 89-107, 110-111, 112-124, 153-156, 157-161 uit
Cassamus-Leiden zijn allemaal toevoegingen ten opzichte van het Oudfrans en hebben
geen pendant in de Rose-Cassamus. Dat sluit uit dat Leiden als bron van de
Rose-Cassamus kan hebben gediend. Omgekeerd kan Leiden ook niet op de
Rose-Cassamus terug-
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gaan. Dat tonen vs. 1-21 uit Leiden aan. Die bieden immers een vertaling van de
Oudfranse verzen 2721-2730. Het is duidelijk waarom de vertaling van die verzen
in de Rose-Cassamus niet voorkomt. Ze maken deel uit van het antwoord van Edea
op Cassamus' vraag hoe het koningsspel is verlopen. Die conversatie kon in de
Rose-Cassamus geen plaats krijgen omdat Cassamus daar bij het koningsspel aanwezig
was geweest.
Uit het antwoord van Edea kan dus worden afgeleid dat Cassamus ook in het
handschrift waar het Leidse fragment toe behoorde, niet bij het koningsspel aanwezig
was. Ze verzekert hem immers dat er tijdens dat spel niets is gebeurd waarover ze
zich hoeft te schamen.53 Ook in dit handschrift heeft Cassamus de jongelui dus verlaten
om een bezoek te brengen aan Alexander. Dat blijkt ook uit de aanwezigheid van
een aantal Griekse krijgsheren te Pheson. Zowel Caulus (vs. 38 en vs. 152), Lyoene
(vs. 41), Percidas (vs. 138) en Floridas (vs. 157) worden genoemd. Dat is een
belangrijke overeenkomst met het Brusselse handschrift, waarin Cassamus eveneens
een bezoek aan Alexander moet hebben gebracht.
In dit verband wil ik de verzen uit Leiden citeren die zo goed als woordelijk
overeenstemmen met de tekst uit de Rose-Cassamus: vs. 164-177 uit Leiden en vs.
1695-1708 uit de Rose-Cassamus. Op die overeenstemming heb ik me gebaseerd
om te stellen dat alle Middelnederlandse Cassamus-teksten uiteindelijk op een enkele
vertaling teruggaan.
Cassamus-Leiden
161

Rose-Cassamus
1691 Cassamus hi sette dat spel
Cassamus, die dit
wel verstaet,

Te sinen rechte harde wel.

Sprac: ‘Mijn her
Casseel die vrie

‘Here Baudrijn, dat u goet gescie

Ende mijn nichte
Phesonie

Gi selt,’ seit hi, ‘ende Phesonie

Selen te gader
spelen beide.’
165

Te gadre spelen alle beide.’

Her Casseel
antwoerde ende
seide,

Here Casseel antworde ende
seide,

Dat hijt doen soude
gherne.

Dat hijt doen sende harde gerne.

Phesonie seide te
scerne:

Phesonie seide te haren scerne:

‘Twaren, here her
Casseel,

‘Van Baudre here her Casseel,

Ic wile u gheven
groet vordeel,
53

1695

1700

Ic wille u geven groet vordeel,

Eerder in het verhaal had Edea aan Cassamus haar liefde beloofd.
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Roc of riddre, welc
ghi kiest;

Roc of riddre, welc gi kiest;

Mer ghevelt dat ghi
verliest,

Mare gevalt dat gi verliest,

Dat ghi u belghen
niet en selt.

Dat gi u niet belgen en selt.

Ic sal uwen coninc
met ghevelt

Ic sal uwen coninc met gewelt

Achter in enen
hornec driven
175

1705

Achter inden hornec driven

Met enen ouden,
daer hi sal bliven.’

Met enen ouden, daer hi sal
bliven.’

‘Nicht,’ seide doen
Edea,

‘Nichte,’ seit si doe, Edea,

Ghi sprect den here
al te na

‘Gi spreect den riddre alte na,
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Er zijn dus wel degelijk overeenkomsten tussen het Leidse fragment en de
Rose-Cassamus enerzijds en het Leidse fragment en het Brusselse fragment anderzijds.
Toch staat het Leidse fragment, dat ook al veel sterker afweek van het Oudfrans, ook
veel verder af van de Rose-Cassamus dan het fragment uit Brussel. Het ontleent zijn
eigenheid aan de vele toevoegingen ten opzichte van het Oudfrans die ook in de
Rose-Cassamus niet voorkomen.

Conclusie
De vergelijking van de fragmenten met de Rose-Cassamus bevestigt opnieuw de
stelling van Daverman dat de fragmenten van de Cassamus van twee verschillende
versies getuigen. Dat brengt, zoals ook Daverman stelt, het aantal overgeleverde
versies van de Middelnederlandse Cassamus op drie. Ook lijkt Daverman gelijk te
krijgen wanneer ze een vierde, verloren gegane versie veronderstelt, die we ons
inderdaad als een soort oer-Cassamus kunnen voorstellen. Aan een beschrijving van
die oer-Cassamus waagt ze zich echter niet, terwijl daar toch wel iets over te zeggen
valt. Ook over de relatie tussen de twee fragmenten en de Rose-Cassamus en de
versies die ze vertegenwoordigen, is een en ander aan het licht gekomen.
Het heeft er alle schijn van dat we ons de oer-Cassamus het beste kunnen
voorstellen als de uiterst woordelijke en economische Middelnederlandse vertaling,
waarvan het grootste deel van het Brusselse fragment ons nog een goede indruk geeft.
Naast de versie-Brussel gaat ook de versie van het Rose-handschrift op die
oer-Cassamus terug. Mogelijk geldt dat ook voor de versie-Leiden, hoewel dat niet
zeker is. Het Brusselse en het Leidse fragment kunnen niet direct met elkaar
vergeleken worden omdat ze elkaar in het geheel niet overlappen. Dat impliceert dat
het niet uitgesloten kan worden dat Leiden (eventueel zelfs direct) op Brussel terug
zou gaan.
Het karakter van de versie-Leiden laat zich vooralsnog het makkelijkst beschrijven.
Ze biedt een vrije bewerking van de oer-Cassamus die vooral door toevoeging wordt
gekenmerkt. Die toevoegingen hebben vooral tot effect dat de luxe en de hoofse
omgangsvormen extra in de verf worden gezet. De versie-Brussel is moeilijker te
karakteriseren. Enerzijds bevat het Brusselse fragment naast woordelijk vertaalde
stukjes tekst, ook een bewerkt stukje tekst, anderzijds ontgaat het motief achter de
bewerking mij. Het achterhalen van het bewerkingsprofiel van de Rose- Cassamus
was hier niet aan de orde. Ik vermeld dan ook slechts dat die tekst een derde versie
biedt die met recht en reden als de verkorte versie te boek staat.
Tot slot wil ik nog ingaan op de laatste stelling van Daverman, namelijk dat de
versie-Leiden slechts de eerste helft van de Voeux zou hebben bevat. Nu is gebleken
dat Cassamus-Leiden een aparte versie vertegenwoordigt, wordt die bewering alleen
maar intrigerender. Van een bewerker die zich ten opzichte van zijn bron grote
vrijheden veroorlooft, kan men zich immers goed voorstellen dat hij zich ook tot de
bewerking van een stuk van het origineel beperkt. Bovendien verliest de stelling van
Verwijs hierover haar grond, omdat die precies gebaseerd was op de overtuiging dat
beide fragmenten tot dezelfde versie behoorden. Verwijs vertrekt voor zijn
argumentatie van de numme-
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ring op het Brusselse fragment die aangeeft dat het folium het 156ste uit een handschrift
zou zijn. Dat kan volgens hem alleen maar een groot Alexander-handschrift zijn.
Omdat nu, volgens Verwijs, zowel het Leidse als het Brusselse fragment van dezelfde
versie getuigen, neemt hij aan dat ook het Leidse fragment tot een analoog ‘volledig
handschrift van Alexanderromans’ behoord moet hebben.54
Zoals reeds gezegd, baseert Daverman haar stelling over de lengte van de
versie-Leiden op het feit dat er in het Leidse fragment een strofe (strofe 81 in de
editie-Casey) integraal wordt overgeslagen. Daverman schrijft daarover:
The French version includes a whole stanza on battle strategy,
occasioned by the arrival of messengers from Alexander (2734-2753),
which this redaction, like the Amsterdam text, deletes. This deletion
indicates that the Leiden version, like the Amsterdam manuscript, only
produced the first half of the story.55
Zoals hiervoor al werd aangestipt is het inderdaad zo goed als zeker dat deze strofe
in Leiden niet voorkwam. Ook klopt het dat ze in de Rose-Cassamus niet is terug te
vinden. Of het ontbreken van de inhoud van strofe 81 er evenwel op wijst dat Leiden
slechts een vertaling van de eerste helft van de Voeux heeft bevat, betwijfel ik. In de
eerste plaats worden in strofe 81 inderdaad krijgsverrichtingen voorbereid, alleen
betreffen die niet de grote strijd tussen Alexander en Clarus die in de tweede helft
van de Voeux aan bod komt. De mannen van Epheson en de enkele Grieken die
Alexander alvast naar Epheson vooruit heeft gestuurd, beraden zich hier over het
afslaan van een kleine rooftocht waarvan ze vermoeden dat Clarus die de volgende
dag zal uitvoeren. De rooftocht, die de volgende dag inderdaad plaatsvindt, wordt
nog integraal in de eerste helft van de Voeux afgehandeld. Daverman geeft er zich
met andere woorden te weinig rekenschap van dat de Rose-Cassamus lang voor het
einde van de eerste helft van de Voeux ophoudt. De Rose-Cassamus breekt na de
schaakpartij nogal abrupt af, terwijl in de eerste helft van de Voeux na de beschrijving
van het schaakspel nog maar liefst duizend verzen volgen. Daarin wordt niet alleen
over de rooftocht van Clarus verteld, maar ook over de gevangenneming van Porrus,
zijn onthaal op Epheson en de ontluikende liefde van Fezonas voor hem.56 Waarom
de inhoud van strofe 81 in Leiden niet voorkomt, is mij niet duidelijk, maar de
54
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Verwijs 1869, XXI. Verwijs heeft de Brusselse fragmenten nooit gezien, maar dat het folium
genummerd was, wist hij uit een beschrijving van Frocheur (Frocheur, ‘Histoire romanesque
d'Alexandre le Grand, ou Recherches sur les différentes versions du Pseudo-Callistène, à
propos d'un manuscrit de la bibl. roy. de Belgique’, in: Messager des Sciences historiques
et Archives des arts en Belgique, Année 1847, 393-436.), zie Verwijs 1869, XIV.
Daverman 1978, 93.
De verschillen in bewerkingstechniek tussen Cassamus-Leiden en de Rose-Cassamus zijn
overigens groter dan Daverman het laat uitschijnen. In de Rose-Cassamus wordt het hele
verhaal van de rooftocht met wortel en tak uitgeroeid. Er is geen sprake van Claruus' plannen
voor een strooptocht, Cassamus en Gadefeer trekken niet naar Alexanders kamp en er komen
voorlopig dan ook geen Grieken naar Pheson. Hiervoor heb ik erop gewezen dat er in Leiden,
net als in het Oudfrans, Griekse veldheren bij de schaakpartij aanwezig zijn. Die heeft
Alexander met maar een enkele bedoeling naar Pheson gestuurd, namelijk om de rooftocht
van Claruus af te slaan. Het ontbreken van de inhoud van strofe 81 in Leiden heeft dus
evenmin te maken met de weglating van het verhaal over de strooptocht.
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weglating levert in elk geval onvoldoende bewijs voor de hypothese dat het Leidse
fragment tot een versie behoorde die slechts de eerste helft van de Voeux weergaf.
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Daarmee is het tegendeel uiteraard nog niet bewezen. Op basis van de vergelijking
met de Oudfranse tekst valt hierover echter niets te zeggen. Hetzelfde geldt ook voor
het Brusselse fragment. Zo heb ik er hiervoor op gewezen dat er in Brussel vooruit
verwezen wordt naar de liefdesgeschiedenis van Phesonie, maar ook die neemt al
een aanvang in de eerste helft, eveneens in die laatste duizend verzen die de
Rose-Cassamus niet meer opneemt. Dat lijkt erop te wijzen dat het verhaal in de
Cassamus-Brussel verder reikte dan in de Rose-Cassamus, maar levert strikt genomen
geen bewijs voor de aanwezigheid van de tweede helft van de Voeux.
Ook kan uit Leiden en Brussel worden afgeleid dat Cassamus er niet bij het
koningsspel aanwezig is. We mogen dus aannemen dat hij en Gadefeer er, net als in
het Oudfranse origineel en in tegenstelling tot de Rose-Cassamus, naar Alexanders
tentenkamp trekken. Maar ik zou niet durven te beweren dat dat een bewijs is voor
de aanwezigheid van de tweede helft. Volgens Daverman is dit bezoek aan Alexander
uit de Rose-Cassamus verdwenen, omdat daarin de krijgsstrategieën besproken
worden van de grote strijd die in de tweede helft plaatsvindt. Ik ben het met die
interpretatie echter niet eens. Veeleer dan dat het grote treffen tussen Alexander en
Clarus voorbereid wordt, brengt Alexander hier een verzoening tot stand tussen
Gadifer en Emenidon, die de vader van Gadifer heeft gedood.57
De vergelijking met het Oudfranse origineel en de Rose-Cassamus lijkt erop te
wijzen dat het verhaal in de teksten waaruit de fragmenten van de Cassamus stammen,
verder reikte dan in de Rose-Cassamus. Of ze evenwel een versie van de hele Voeux
boden, kan op basis van de tekst die hier is vergeleken, niet worden uitgemaakt. De
enige mogelijkheid om over deze kwestie meer zekerheid te krijgen is een studie van
de bewerkingstechniek van de Rose-Cassamus. Die bewerkingstechniek moet
bestudeerd worden in samenhang met het profiel van de Rose-codex en daarbij moet
vooral aandacht worden geschonken aan het slot. Dat einde kan immers niet afdoende
worden verklaard door aan te nemen dat de auteur van de Rose-Cassamus alleen een
vertaling van de eerste helft van de Oudfranse roman tot zijn beschikking had. In de
eerste plaats zijn er zo goed als geen aanwijzingen dat de Voeux bestond uit twee
delen die apart circuleerden. Bovendien is er nog geen enkel handschrift van de
Voeux teruggevonden dat alleen de eerste helft van de roman bevat.58 En ten slotte
valt het einde van de Rose-Cassamus lang niet samen met het einde van de eerste
helft van de Voeux.
In dit artikel heb ik de twee fragmenten van de Middelnederlandse Cassamus naast
de Voeux en de Rose-Cassamus gelegd. De volgende stap in mijn onderzoek zal erin
bestaan de hele Rose-Cassamus met de Oudfranse tekst vergelijken. Naar het zich
laat aanzien mag daarvan niet alleen meer inzicht in de Rose-Cassamus zelf worden
verwacht, maar wellicht ook in de beide fragmenten en, wie weet, zelfs in de
oer-Cassamus.

57
58

Zie in dat verband ook de samenvatting van deze episode van Casey: ‘Gadifer and Emenidus
are reconciled’. Casey 1956, V.
Ritchie 1921-1929, vol. II, XIX-XLVIII en Ritchie 1921-1929, vol. III, XXIV-XXV.
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Résumé
Les Voeux du Paon, le roman que Jacques de Longuyon écrivit vers 1313, fut presque
tout de suite après son apparition traduit en moyen-néerlandais. Cette traduction est
aujourd'hui connue sous le nom de Roman van Cassamus. Il en reste une version
abrégée (La Haye, Koninklijke Bibliotheek, KA, XXIV) et deux fragments. Ce sont
ces deux fragments qui font l'objet du présent article. Les deux fragments, dont l'un
(Bruxelles, Bibliothèque Royale 18.228) compte 177 vers et l'autre (Leiden,
Universiteitsbibliotheek, Ltk. 1195) 150 vers, proviennent de manuscrits différents
et offrent également d'autres passages du roman.
Depuis toujours, on a affirmé que ces fragments représenteraient une seule version
de la traduction. Il s'agirait d'une traduction non-abrégée qui aurait été la source de
la version raccourcie. Dans cet article, je compare les deux fragments d'une part avec
le texte français et d'autre part avec la version abrégée du roman néerlandais. Cette
comparaison montre que les deux fragments proviennent de deux versions à caractère
très différent. Par conséquent, les trois textes qui nous sont parvenu du roman
néerlandais offrent trois versions distinguées. En même temps, il est apparu qu'il
s'agit bien de trois versions d'une seule traduction. Cette traduction a dû être
exceptionnellement littérale et concise. Le fragment de Bruxelles laisse encore percer
cette traduction fidèle à maints endroits. Le fragment de Leiden par contre offre une
adaptation de cette traduction enrichie surtout par des descriptions de la vie courtoise.
Adres van de auteur:
Lessiushogeschool
Departement Vertaler-Tolk
Sint-Andriesstraat 2
B-2000 Antwerpen
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Naar aanleiding van...
Arthur in de Lage Landen
Thea Summerfield
Naar aanleiding van: Geert H.M. Claassens & David F. Johnson (eds.),
King Arthur in the Medieval Low Countries. Leuven, University Press,
2000, Mediaevalia Lovaniensia Series I, Studia XXVIII. ISBN 90 5867
042 2. Prijs €39,04.
One of most heartening developments of recent years in the study of medieval
literature in general, and medieval Dutch and Arthurian literature in particular, is the
publication not only of a large number of Middle Dutch Arthurian texts with parallel
translations in English, but also of indispensable secondary literature about those
texts in English. The Roman van Walewein has been available for some time with a
facing translation,1 while volume XVII in the authoritative series Arthurian Studies
offers a range of articles on this wonderful romance.2 Recently a monograph on the
Lancelot Compilation by Bart Besamusca was published in the same series (no.
LIII),3 while in November 2003 a new parallel text edition has been announced of
five romances from the Lancelot Compilation as the third volume in the Dutch
Romances series.4
The collection of articles published in Leuven in 2000 by Claassens and Johnson
includes contributions in English from Dutch, Belgian and American scholars on
both the Roman van Walewein and the Lancelot Compilation. To assist any reader
not familiar with the primary texts, the book has an extensive appendix of nearly
sixty pages, giving detailed summaries of the romances discussed. This is a helpful
extra, not just for first readers, but also for anyone who, like your reviewer, loses
track at times about who did what in which romance.
The first article offers an introduction to Arthurian literature in the medieval Low
Countries, written jointly by Claassens and Johnson (although in a later article
Claassens refers to it as ‘my introduction’, p. 181), discussing Maerlant's attitude
towards Arthur and Arthurian literature, the Lancelot Compilation, the Burgsteinfurt
codex, a number of fragments, Ferguut and Walewein. It is not easy to write a lucid
and readable overview, but this certainly is one. Recent, sometimes conflicting
theories are mentioned, as well as matters of reception, such as the sudden change
1

2
3

4

David F. Johnson (ed. and transl.), Penninc and Pieter Vostaert, ‘Roman van Walewein’.
New York, Garland, 1992. Garland Library of Medieval Literature, Series A, Volume 81);
also in Geert H.M. Claassens & David F. Johnson (eds.), Dutch Romances I. Cambridge,
D.S. Brewer, 2000, Arthurian Archives VI.
Bart Besamusca & Erik Kooper (eds.), Originality and Tradition in the Middle Dutch ‘Roman
van Walewein’. Cambridge, D.S. Brewer, 1999.
Bart Besamusca, The Book of Lancelot. The Middle Dutch ‘Lancelot Compilation’ and the
Medieval Tradition of Narrative Cycles, transl. Thea Summerfield. Cambridge, D.S. Brewer,
2003.
Geert H.M. Claassens & David F. Johnson (eds.), Dutch Romances III, Cambridge, D.S.
Brewer, 2003, Arthurian Archives (Wrake van Ragisel, Ridder metter Mouwen, Lanceloet
en het Hert met de witte voet, Walewein ende Keye, Torec). Dutch Romances II (Cambridge,
2000) offers an edition and translation by Geert Claassens & David Johnson of Ferguut.
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in the popularity of Arthurian literature after the fifteenth century, with the result
that there are very few Arthurian romances in print as opposed to Charlemagne
romances. Changing tastes during and after the Reformation may
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have played a part here, but, as the authors write, ‘this is a phenomenon that awaits
further study’ (p. 33, n. 135).
The next three articles, by Bart Veldhoen, Ludo Jongen and Karina van
Dalen-Oskam, discuss different aspects of the Walewein. Like Felicity Riddy before
him, Bart Veldhoen compares a number of aspects shared by Walewein and Sir
Gawain and the Green Knight, such as succession symbolism and the significance
of the chess set and the lady, arguing that, in spite of their great geographical and
temporal distance, the two texts have much in common. Ludo Jongen regards the
romance as an ‘anti-Grail text’; his contribution discusses the way the confession of
the Red Knight in Walewein mirrors a scene in the Queste del Saint Graal in which
Walewein refuses to show contrition and do penance. Karina van Dalen-Oskam
concentrates on the chess set and chess symbolism. Unfortunately the last two articles
begin by rehearsing the same basic facts about the romance: its two authors, the fact
that is special and very fine, its date, the folklore elements and Aarne-Thomson, and
a précis of the story, which is the more unnecessary as the Appendix has a six-page
summary (p. 188-193).
The majority of the remaining nine articles discuss aspects of the Lancelot
Compilation, largely in the order in which the romances in question occur in the
Compilation. Frank Brandsma draws attention to the implications of signs in the
margin of the sole surviving manuscript which appear to have been added to facilitate
the aural reception of the text. The ‘exceptional quill wielder’ as Brandsma calls him
(p. 70) superimposed these signs (sometimes words) on the pattern or ‘grid’ by means
of which the text is organised. It would appear that the impetus to do this was
occasioned by flaws in the text resulting from sloppy copying. Thus the incompetence
of one scribe led not simply to corrections, but also to improvements in the written
text and enhancements of its oral delivery. Brandsma does not claim to have said the
last word on the subject, and ends by confessing that ‘the more I look at the corrector's
work, the more elusive he seems to become’ (p. 86), but this is certainly one of the
most intriguing and thorough articles in the collection.
Bart Besamusca's contribution focuses on the function of the damsel of Montesclare,
the loathly lady who appears in Chrétien's Perceval, and, in the Compilation, in
Perchevael and Torec. Besamusca argues that her appearance adds coherence to the
Compilation. Rita Schlusemann discusses the reception in Germany of Middle Dutch
texts in general and, in detail, the likelihood of the existence of a Middle Dutch
Lancelot, now lost. In that story the blow of Lancelot's humiliating ride in the cart
must have been softened by proclaiming him the best knight in the world and by
having King Arthur, with his queen and many other knights, jumping on to the wagon
as well. Traditions governing the production of translations at the Heidelberg court
where the Karrensuite in which this episode occurs was produced, point to a Dutch
source. Soetje Oppenhuis de Jong's article takes up the problems associated with the
(relocation of Perchevael in the Lancelot Compilation and the figure of Acglovael,
first discussed by Maartje Draak and Jan Willem Klein. She concludes: ‘We can see
more clearly now what was done and in which order. What we cannot see (yet) is
who was (or were) the brain(s) behind it: Velthem? The corrector? Scribe B? Or was
there yet someone else?’ (p. 124). Or perhaps there were two phases of compilation,
as she suggests, with some cogent arguments, in a note which might have been worked
out in the main body of the article, and perhaps even two compilers. The bracketed
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(yet) in her concluding remark is evidence of a remarkable, if guarded, optimism in
the face of so many questions. Her recently published book on the subject may offer
more answers or suggestions for answers.5
The indigenous romance Moriaen is the subject of Norris Lacy's article. Here it
is not matters of compilation, derivation or comparison that are at issue, instead the
romance is considered as an independent entity. Lacy offers the reader an inventory
of incongruities in Moriaen, story lines which are ultimately incompatible or fall
‘somewhere between unpersuasive and preposterous’ (p. 129). Moriaen, Lacy points
out, is a text in disorder, and ‘it is only slightly hyperbolic to suggest that nothing
works in

5

Soetje Ida Oppenhuis de Jong, De Middelnederlandse Perceval-Traditie. Inleiding en editie
van de bewaarde fragmenten van een Middelnederlandse vertaling van de ‘Perceval’ of
‘Conte du Graal’ van Chrétien de Troyes, en de ‘Perchevael’ in de ‘Lancelotcompilatie’.
Hilversum,Verloren, 2003, Middelnederlandse Lancelotromans 9.
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this romance’ (Lacy's italics; p. 132). In fact, it is little less than a ‘hermeneutic
conundrum’. The usual approach - blaming the transmission process - is ultimately
unhelpful: the lost original may have been better, but the text as it survives in the
Lancelot Compilation can best be accepted as a puzzle ‘that the present state of our
understanding will not permit us to solve’ (p. 134). It is a refreshing approach, and
a warning that a defensive attitude towards medieval texts may easily cause us to
close our eyes to imperfections. At the same time it should be noted here that recently
a convincing effort towards solving the conundrum has been made by Bart Besamusca
in his recent work The Book of Lancelot (p. 73-83). Geert Claassens' subject is the
Queeste vanden Grale. He argues that the compiler made small, but telling textual
changes, resulting in greater psychological depth of the characters, especially Lancelot
and Guinevere, as well as a sense of delay before the downfall of Arthur's realm.
Geert Pallemans' article on the Wrake van Ragisel follows, as he writes, from his
dissertation on this text. Pallemans regards the Vengeance Raguidel, the source text
of the Wrake, as a parody. According to Pallemans the translator, on whose text the
surviving Wrake is based, removed some of the parodie elements which he considered
subversive. Subsequently, the next person in line, i.e. the compiler of the Lancelot
Compilation, recognized the original author's parodic intent, and as a result considered
it an appropriate move to insert an episode which has much in common with fabliaux:
Hoe Walewein wilde weten Vrouwen Gepens.
Marjolein Hogenbirk discusses Walewein ende Keye, a little studied romance in
the compilation which is also the subject of her current research. In this romance
Walewein is portrayed as the ‘most ideal and least human’ character of that name in
Western European Arthurian romances. The article is a clear analysis of this often
amusing text, and reveals the thematic analogues in it with reference to the opposition
of humility and haughtiness. This author, like Frank Brandsma and Soetje Oppenhuis
de Jong, ends with a question, signalling that, for all our analyses, much is still
uncertain. What can the function of this romance have been? Hogenbirk suggests a
didactic function: ‘while the evil Keye and Walewein's opponents serve as a warning,
the humble Walewein should be imitated, because in all respects he is a perfect
knight’ (p. 172). In view of the ultimately moralistic message of the text, and the
overtly obvious presentation of Walewein as exemplary, this seems probable, but
only insofar as all (medieval) literature is didactic. The final article in the collection,
by Geert Claassens - it is his second article in the volume, in addition to the
Introduction - discusses authorial interventions and narrative voice in Lanceloet en
het Hert met de Witte Voet and the implications of this phenomenon for the Lancelot
Compilation as a whole. Claassens ends on a definite note: ‘It stands to reason that
it is the compiler who is responsible for the authorial interventions...’ and ‘I am
convinced that in doing so he knew very well what he was doing’ (p. 185).
The collection of articles has much to offer the reader: a good introduction on
Middle Dutch Arthurian literature, three articles showing very different approaches
to the Roman van Walewein and nine others representing key issues in Lancelot
Compilation research: questions of production, of the relationship to lost intermediate
sources, of reception and presentation. In addition there are the useful Appendices,
an extensive Bibliography and Index.
One aspect of this book was not clear to me. Were the various contributions written
by their authors in English, and accepted with or without linguistic emendation, or
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in Dutch and translated, and if so, by whom? A couple of articles have notes referring
to translation or correction, the majority do not. The question arose while trying to
account for typos and spelling errors (especially in the Introduction) and a number
of linguistic curiosities. This may be a professional aberration, but, apart from the
fact that it is irritating to find manuscirpt and relagates and leant instead of lent (p.
26, 22, 27), such matters should be made clear. This having been said, the conclusion
can only be that this is a good book which deserves a place on the shelves of libraries
throughout Western Europe and the United States.
Adres van de auteur: Vanvitelliweg 35, NL-5624 KJ Eindhoven.
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De Roman van Walewein als cultureel ambassadeur
Veerle Uyttersprot
Naar aanleiding van: David F. Johnson & Geert H.M. Claassens (ed.),
Roman van Walewein. Cambridge: D.S. Brewer, 2000. Arthurian Archives
VI. Dutch Romances Volume 1. ISBN 0 85991 584 0. Prijs: $90.00
Binnen de medioneerlandistiek bestaat er al sinds decennia een levendige
belangstelling voor de Roman van Walewein (hierna aangeduid als de Walewein),
maar de internationale mediëvistiek heeft tot voor kort nooit veel aandacht besteed
aan dit meesterwerk van onze literatuur. Het Nederlands, laat staan het
Middelnederlands, is nu eenmaal geen wereldtaal. Anderstalige onderzoekers die
toch met de Walewein wilden kennismaken, hebben zich lange tijd moeten behelpen
met samenvattingen en globale overzichten van de Middelnederlandse literatuur.1
Sinds 1992 is er evenwel beterschap. In dat jaar bezorgde David F. Johnson een
nieuwe editie van de Walewein, geflankeerd door een Engelse vertaling die de
oorspronkelijke tekst op de voet volgt. Deze Walewein-uitgzve is de derde in de rij,
althans als het gaat om weergaven van de volledige tekst.2 De eerste dateert reeds
van het midden van de negentiende eeuw en is van de hand van W.J.A. Jonckbloet.3
Het duurde meer dan een eeuw vooraleer Van Es in 1957 de tweede editie op de
markt bracht.4 Dit werk vervulde vijfendertig jaar lang de rol van toonaangevende
uitgave maar inmiddels is Johnsons werk de nieuwe standaardeditie geworden en
dat zal gedurende de volgende decennia wel zo blijven.
De uitgave van 1992 verscheen als volume 81 (series A) in de Garland library of
medieval literature.5 In 2000 bezorgde Johnson binnen de reeks Arthurian Archives
een nieuwe, herziene editie, ditmaal samen met G. Claassens. Dit nieuwe boek dat
hier nu ter recensie voorligt, vormt het eerste van de reeks Dutch Romances. Johnsons
vertaling bestaat uit rijmloze verzen waarbij de oorspronkelijke versinhoud maximaal
1

2
3
4

5

De bekendste daarvan is misschien wel het artikel van H. Sparnaay, ‘The Dutch Romances.’
In: R.S. Loomis (red.), Arthurian Literature in the Middle Ages. A collaborative History.
Oxford, 1959, p. 443-461. Dat maar weinig onderzoekers zich, op basis van deze inspiratieloze
en weinig accurate bijdrage, verder wensten te verdiepen in de Middelnederlandse literatuur
wekt niet echt verbazing. Draak geeft een vernietigend oordeel over Sparnaay: A.M.E. Draak,
Onderzoekingen over de Roman van Walewein (met aanvullend hoofdstuk over ‘Het Walewein
onderzoek sinds 1936’). Groningen/Amsterdam, 1975, p. 231-266.
B. Besamusca vermeldt ook onvolledige edities in zijn Repertorium van de Middelnederlandse
Arturepiek. Utrecht, 1985, p. 46-47.
W.J.A. Jonckbloet (ed.), ‘Roman van Walewein’ door Penninc en Pieter Vostaert. 2 dln.,
Leiden, 1846.
G.A. van Es (ed.), De jeeste van Walewein en het schaakbord van Penninc en Pieter Vostaert.
Artur-epos uit het begin van de 13e eeuw. 2 dln., Zwolle, 1957. M. Draak formuleerde in de
tweede versie van haar dissertatie (met een aanvullend hoofdstuk over het Walewein-onderzoek
sinds 1936) scherpe kritiek op deze editie. Ze wees er onder meer op dat de tekstkritische
aantekeningen al te uiteenlopende gegevens bevatten zonder enige groepering. Verder
formuleerde ze bedenkingen bij de woordenlijst en bij Van Es' weinig consequente houding
tegenover zijn uitgangsprincipe om duidelijke schrijffouten te emenderen. Van Es' standpunten
over het dubbele auteurschap, de bronnen en de datering van de Walewein werden eveneens
door Draak ter discussie gesteld.
D.F. Johnson (ed.), Pennine and Pieter Vostaert. ‘Roman van Walewein’. New York/London,
1992, Garland Library of Medieval Literature, Volume 81 Series A.
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gerespecteerd wordt. Mede dankzij deze minutieuze vertaling hebben een aantal
internationaal gereputeerde literatuurhistorici zich kunnen mengen in het zeer
dynamische Walewein-onderzoek.6
Een lange inleiding geeft allereerst de stand van zaken in het onderzoek in een
notendop. De vele

6

Twee jaar na Johnsons editie publiceerde Janssens ook een Engelstalige bijdrage specifiek
over de Walewein:J.D. Janssens, ‘The Roman van Walewein, an episodic Arthurian Romance.’
In: E. Kooper (red.), Medieval Dutch Literature in its European Context. Cambridge, 1994,
p. 113-128 en in 1996 verscheen van Besamusca een eveneens Engelstalig overzicht van de
Arturliteratuur in de Lage Landen. Dit biedt veel betere kennismaking met de
Middelnederlandse Arturromans dan Sparnaays eerdere resumé: B. Besamusca, ‘The Low
Countries.’ In: N.J. Lacy (red.), Medieval Arthurian Literature. A Guide to recent Research.
New York/London, 1996. p. 211-237. Wat betreff de belangstelling voor de Walewein vanuit
internationale hoek denke men bijvoorbeeld aan B. Besamusca & E. Kooper (red.), Originality
and Tradition in the Middle Dutch ‘Roman van Walewein’. Cambridge, 1999, Arthurian
Literature XVII.
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literatuurverwijzingen zijn niet altijd op een eenduidige manier weergegeven, maar
bieden wel heel wat mogelijkheden tot verder onderzoek.7 Vervolgens komen de
editieprincipes aan bod. Deze worden door de editeurs zelf als ‘conservatively critical’
bestempeld (p. 24): enkel duidelijke kopiistenfouten worden verbeterd; de
allografemen i/j en u/v/w worden aangepast aan het moderne spellingbeeld,
eigennamen krijgen hoofdletters. In de laatste uitgave werd, anders dan in de versie
van 1992, interpunctie aangebracht in de Middelnederlandse transcriptie. Precies
omdat de aanwezigheid van leestekens de interpretatie erg beïnvloedt, geef ik voor
wat dit aspect betreft, de voorkeur aan de vroegere publicatie. Dankzij de Engelse
parallelvertaling is een sturende hand bij de Middelnederlandse tekst trouwens
overbodig, en met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek, vaak ook niet wenselijk.
Bij vergelijking van de versies van 1992 en 2000 valt verder op dat een aantal fouten
in de transcriptie werd rechtgezet.8
Wat betreft de vertaling heeft Johnson een lovenswaardige prestatie geleverd. De
Amerikaanse editeur wordt in de tweede editie weliswaar bijgestaan door de
medioneerlandicus Claassens, maar hij kent zelf zeer goed Middelnederlands én
modern Nederlands. Uiteraard is een vertaling meteen ook een interpretatie, maar
de oorspronkelijke tekst wordt over het algemeen erg goed gerespecteerd. Hier en
daar valt echter wel wat aan te merken op de woordkeuze die de Middelnederlandse
nuances niet altijd ten volle weergeeft. Ik denk bijvoorbeeld aan vs. 3577 waar over
Ysabele wordt gezegd dat zij zich sonder dorperheit ophoudt met haar kamermeisjes
in de prachtige tuin van Endi. Sonder dorperheit wordt weinig accuraat als chastely
(vs. 3578) vertaald. Evenmin correct is de vertaling her love (vs. 7726) voor hare
minne (vs. 7727). Walewein klaagt er in deze passage over dat hij omwille van zijn
liefde voor Ysabele in gevangenschap is terechtgekomen. Her love zou dan ook beter
vervangen worden door My love for her.9 Soms is het Middelnederlands ook grappiger
(vs. 190-191; vs. 4173-4175) of nadrukkelijker verwoord (vs. 3460). Enkele passages
vertonen aanwijsbare fouten, al wegen sommige daarvan niet zwaar door.10
7

8
9
10

Enkele voorbeelden van voorkomende inconsequenties: het systeem om de naam van een
auteur niet meer in de verwijzing op te nemen als die ook al in de lopende tekst voorkwam,
wordt niet overal aangehouden (bijv. bij de verwijzing naar Van den Berg 1987 (p. 6), naar
Van Mierlo 1953 en naar Janssens 1979 (allebei op p. 7). Soms ook ontbreekt de datum van
een aangehaalde Studie: bijv. de verwijzingen naar Van Es (p. 7) en naar Draak (p. 7 en 9).
Op p. 6 wordt verwezen naar McConeghy die verder niet in de literatuurlijst is opgenomen.
De kruisjes naast McConeghy, in plaats van een datum wijzen erop dat de bibliografische
verwijzingen nog niet echt in een finaal stadium waren. Paris' Histoire littéraire de la France
(p. 18) heeft evenmin een plaatsje gekregen in de literatuurlijst achteraan. Het lijkt er een
beetje op of de bibliografische verwijzingen in grote haast tot stand zijn gekomen en nog
niet helemaal op punt stonden.
Men vergelijke vs. 5; vs. 183; vs. 186; vs. 605; vs. 702; vs. 1141; vs. 1271; vs. 2767; vs.
3030; vs. 4934; vs. 5261; vs. 10555; vs. 10979 en vs. 11005/11006.
Zie verder ook: vs. 168-169; vs. 264; vs. 895; vs. 3343-3345; vs. 5820.
Tot de categorie verwaarloosbare vergissingen behoort bijvoorbeeld de vertaling van ten
veinstren (vs. 2240) als at the window (vs. 2239), waar het strikt genomen om een vrouwelijke
of onzijdige meervoudsuitgang in de datief gaat. Eerdere, gelijkaardige constructies werden
wel correct in het Engels omgezet (vs. 234, vs. 2052).Van hetzelfde niveau is het
schoonheidsfoutje in vs. 5358 waar de Engelse tekst de onvoltooid tegenwoordige tijd geeft
in plaats van de onvoltooid verleden tijd van het Middelnederlands. Of bijvoorbeeld de
vertaling van vs. 2683: sijn oghen ende zijn hande wordt ‘his hands and face’. In vs. 6740
komt dezelfde zinsnede voor die dit keer wel letterlijk wordt vertaald.
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Op een aantal andere plaatsen doet de vertaling de betekenis van de tekst wel wat
geweld aan. Twee voorbeelden mogen dit illustreren. Na afloop van Waleweins
eerste avontuur, waarbij hij een gevecht op leven en dood levert met een
drakenfamilie, vindt de ridder zijn paard terug dat tijdens de bloedstollende strijd op
de vlucht was geslagen voor de vuurspuwende moederdraak. Snel loopt het paard
op zijn meester toe:
Ende Gringolet quam te hant
Tote zinen here alstene sach
Ghelopen aldat ghelopen mach
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Die vanden slaghen was mesmaect
Alsone tserpent adde gheraect
Metten claeuwen in menigher stede. (vs. 636-641)

De Engelse vertaling suggereert dat Gringolet gewond werd door de draak en dat
het dier daarom wat moeizaam beweegt, hoewel dat dan eigenlijk in tegenspraak is
met het swiftly van vs. 636:
Gringolet then swiftly approached
His master when he saw him there.
He trotted as best he could,
For he had been sorely wounded
By the blows that the dragon
Had dealt him in many places with its claws, (vs.636-641)

Uit de voorgaande scène bleek nergens dat Waleweins rijdier geraakt werd. Tijdens
een eerste treffen met vier drakenjongen stond Gringolet zijn meester bij in de strijd
en diende één van de jonge draken een geweldige stoot toe. Het paard zelf raakte
daarbij niet gewond. Tijdens de confrontatie met het moederdier zoekt Gringolet
veiliger oorden op en tot twee keer toe wordt in de tekst herhaald dat Walewein er
helemaal alleen voor Staat. De betrekkelijke bijzin van vers 639 slaat dan ook
helemaal niet op Gringolet, maar op Walewein. Die is wel degelijk zwaar toegetakeld
en zal even later, in de burcht van koning Wonder, nog zorg nodig hebben.
In een tweede voorbeeld spreekt Walewein tot koning Wonder en zegt dat hij iets
te kort komt:
Here mi ghebreict ene sake
Dies bem ic zere tonghemake
Waert dat icse ghecrighen mochte
Sone levet hi niet diet mi ontcochte
No om zelver no om goud
In levert jou in jou ghewoud
Mede te doene al u ghebod (vs. 1291-1297)
My lord, there is one thing I lack
and it troubles me greatly;
if I were to possess it
then the man is not alive who could buy the chess-set from me,
neither with gold nor with silver;
I would deliver it into your power
To do with as you please, (vs. 1291-1297)

Volgens de vertaling, die hier explicieter is dan de oorspronkelijke tekst, doelt
Walewein op het schaakbord. Het persoonlijke voornaamwoord het (vs. 1294, in
clisis met die) slaat, blijkens het eerste stuk van de dialoog, niet op het schaakspel
maar op het zwaard met de twee ringen dat koning Wonder in zijn bezit wil, in mil
voor het schaakbord. Walewein belooft dat, als hij het zwaard te pakken krijgt, hij
het aan niemand zal afstaan (voor zilver noch goud) tenzij aan koning Wonder zelf.
De sake (vs. 1291) waaraan het de ridder ontbreekt en waarover hij zich grote zorgen
maakt, is een degelijke wapenrusting zoals duidelijk wordt uit de verdere conversatie
tussen Wonder en Walewein:
Die coninc seide also helpe mi God
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Heer Walewein sect mi wat dat es
Des sijt seker ende ghewes
Ic saels jou helpen na mire macht
Hi seide ic ne hebbe seilt no scacht
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Mijn halsberch hevet menighe score
Die mi gherochte hi stakemi dore
Dies bem ic in groter zorghen (vs. 1298-1305)

Tijdens het voorafgaande gevecht met de draken was Walewein inderdaad zijn schild
en speer kwijtgeraakt en scheurde zijn maliënkolder op vele plaatsen.11
Nog een laatste opmerking in verband met het gebruik van eigennamen. In de
vertaling kiezen de editeurs er regelmatig voor het persoonlijke voornaamwoord uit
de Middelnederlandse tekst te vervangen door de naam van de betreffende persoon.
Dit komt de duidelijkheid zeker ten goede: in de oorspronkelijke tekst wordt er zo
vaak hi gebruikt, dat men op de duur niet meer weet over wie het nu eigenlijk gaat.
Bij het invoegen van eigennamen in de directe rede is echter voorzichtigheid geboden:
in Middelnederlandse dialogen is het niet gebruikelijk dat personages elkaar zomaar
bij de naam noemen zonder dat er enige titulatuur bij te pas komt. Evenmin wordt
er over een derde persoon een verhaal verteld waarbij deze dan zonder meer wordt
genoemd. Wanneer dit in de vertaling wel gebeurt, werkt dat bevreemdend en een
enkele keer gebeurt het ook foutief. In de Rode-Ridder-episode brengt een door
Walewein geredde jonkvrouw verslag uit bij haar oom. Enthousiast heeft ze het over
Walewein die haar aanvallers overwon, maar het meisje kent op dat ogenblik de naam
van haar redder helemaal niet. Traditiegetrouw stelt Walewein zich namelijk nooit
uit eigen beweging voor, maar zal wel gewillig zijn naam geven wanneer hem hierom
verzocht wordt. In de hele, vrij lange passage (vs. 3676-4539) gebeurt dit niet en
wordt de rondetafelridder steeds aangeduid als rudder (vs. 3894, 3921) of als here
(vs. 4374). Dergelijke fouten zijn heel begrijpelijk. Als vertaler is men geconcentreerd
op kleine tekstfragmenten en heeft men de neiging om het overzicht over grotere
passages wat uit het oog te verliezen.
Deze kritische kanttekeningen ten spijt is de Engelse parallelvertaling zonder
twijfel de grootste troef van de recentste tekstedities. Niet alleen wordt de
Middelnederlandse roman daardoor leesbaar voor anderstalige onderzoekers, ook de
medioneerlandistiek vindt er baat bij. Een goede moderne versie van de tekst is, zelfs
voor doorgewinterde medioneerlandici, vlotter te lezen dan de middeleeuwse variant.
Johnsons uitgave maakt van de Walewein niet alleen een culturele ambassadeur
‘in den vreemde’; het boek zorgt er eveneens voor dat deze belangrijke
vertegenwoordiger van de Middelnederlandse cultuur ook binnen het Nederlandse
taalgebied een stuk toegankelijker wordt.
11

Vergelijkbare verkeerde lezingen treft men ook aan in een aantal andere passages. In vs.
3085-3093 wordt in de vertaling de pracht en praal van een bedsprei abusievelijk gekoppeld
aan een vloerkleed; vs. 4538 is deel van de Rode-Ridder-episode waar een jonkvrouw belaagd
wordt door een ridder in rode wapenrusting en diens gezellen. Het door Walewein geredde
meisje brengt hier verslag uit over Waleweins heldendaden bij haar oom. Ze vertelt dat
Walewein drie van de aanvallers doodde en dat de vierde om zijn leven smeekte. Volgens
de vertaling zou de derde booswicht niet gedood zijn. In dezelfde episode is bij het wegwerken
van een vertaalfout van de publicatie uit 1992 een nieuwe interpretatiefout ontstaan. Walewein
wil de nacht niet doorbrengen bij de oom van de geredde jonkvrouw, maar wil terug naar de
plaats waar hij zijn tegenstrevers heeft verslaan, een plaats waar hem bange uren te wachten
staan: ‘dere’ in vs. 4640 moet wel degelijk als ‘leed, verdriet’ worden vertaald en niet als
‘eer’ (honor luidt het in het Engels), als een clisis van ‘die ere’ dus. In vs. 5482 wordt de
zinssnede ‘onsen here’ vertaald als: ‘our lord, your father’ en zou dan slaan op de vader van
de betoverde vos Roges. Ik denk echter dat met ‘onsen here’ verwezen wordt naar God, zoals
dat ook gebeurt in vs. 5491 en 5507.

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 11

Adres van de auteur: KU Brussel, Vrijheidslaan 17, B-1081 Brussel.
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Ferguut says hi!
Karina van Dalen-Oskam
Naar aanleiding van: Dutch Romances II: Ferguut. Edited by David F.
Johnson and Geert H.M. Claassens. Cambridge: D.S. Brewer, 2000. 263
p. (Arthurian Archives Volume 7) ISBN 0 85991 605 7. Prijs: £.40.00, en
Ferguut of De ridder met het witte schild. Vertaling: Willem Kuiper.
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2002. 139 p. (Griffioen)
ISBN 90 253 2747 8. Prijs: €6,95.
In 2000 versehenen de eerste twee delen van de reeks Dutch Romances. Het eerste
deel is een heruitgave van de editie met Engelse parallelvertaling van de Roman van
Walewein door David Johnson en Geert Claassens (zie bespreking elders in dit
nummer). Deel twee, opnieuw van hun hand, bevat de Ferguut. Het lijkt erop dat dit
deel wat in de schaduw is gebleven van het grote broertje Walewein, en dat doet
denken aan de ridder Ferguut die aan het eind van de roman uit respect voor de
beroemde ridder weigert met Walewein te vechten (hij had er geen problemen mee
om Lancelot en de anderen uit het zadel te stoten). Toch verdienen zowel de tekst
als de editie aandacht, onder meer in samenhang met de hertaling in modem
Nederlands van de roman die onlangs in de Griffioenreeks verscheen en die werd
gemaakt door Willem Kuiper.
Johnson en Claassens presenteren een ‘conservatively critical’ editie, zoals zij
deze zelf omschrijven (p. 11); gebruik van i, j, u, v is aangepast, interpunctie en
hoofdlettergebruik zijn naar moderne maatstaven aangebracht, alleen duidelijke
kopiistenfouten zijn verbeterd en andere lezingen en de details rond de emendaties
staan in de annotaties aan het eind van de tekst. De parallelvertaling in het Engels
‘is to some degree intended to serve as a window into the original, though we believe
it may stand on its own as a reliable and citable text of the romance. Our policy has
been to render the Middle Dutch as closely as possible, without straining the limits
of Modern English usage and style overmuch.’ De vertalers hebben zoveel mogelijk
een regel-voor-regel vertaling gegeven, maar dat lukte niet altijd; herschikkingen
omvatten op zijn hoogst drie versregels. Kuiper, in zijn bijdrage aan de Griffioenreeks
(p. 123-124), geeft een prozavertaling in het Nederlands, waarin hij heeft geprobeerd
‘het typische voorlees- c.q. vertelkarakter van de tekst te behouden’. Beide vertalingen
gebruiken de lombarden uit het handschrift als tekstgeledend hulpmiddel en hebben
afwisselingen in tijd in de persoonsvormen gehandhaafd. In de weergave van namen
houden Johnson en Claassens zich (p. 11-12) aan de onverbogen vorm van die in het
handschrift, waarnaast in de Index of Names modern Engelse equivalenten worden
gegeven, wat een prima keuze is. Kuiper (p. 124) heeft de spelling van de namen
genormaliseerd naar andere Middelnederlandse teksten en naar ‘het Middelnederlandse
referentiekader van Bijbel en klassieke oudheid’, wat ook goed werkt.
Het zal duidelijk zijn dat de twee vertalingen een verschillend doel hebben en voor
een deel ook een andere publieksgroep willen bedienen. Johnson en Claassens richten
zich op lezers die het Middelnederlands (en het modern Nederlands) niet voldoende
machtig zijn om de Ferguut in zijn oorspronkelijke vorm op eigen kracht te lezen
en te interpreteren. Het belangrijkste criterium voor de editie zoals zij die presenteren
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is m.i. dan ook zorgvuldigheid, zodat de tekst zonder fouten op basis van de vertaling
geciteerd zou kunnen worden. Op de editie, afgedrukt op de even pagina's, is maar
zelden iets aan te merken.1 Er is wat mis gegaan in vers 1644, waar het woord
‘onvenaert’, dat wordt vertaald met fearless, in de diplomatische editie in de dissertatie
van Willem Kuiper te vinden is als ‘onuervaert’. En tweemaal is er in het
productieproces iets verkeerd geknipt en geplakt: in vers 3086 ‘een .i. clene’ a small
dwarf terwijl er volgens de editie van Kuiper had moeten staan ‘.i. nane clene’ en in
vers 3354 ‘Alse een .i.’ like a bear's in plaats van ‘alse .i. beer’. De vertaling is op
die plaatsen gelukkig wel in orde. Het lukt Johnson en Claassens overtuigend om in
de vertaling, op de oneven pagina's, te

1

Ik heb de editie niet systematisch gecontroleerd, maar alleen vreemde lezingen nagezocht
in W.Th. M. Kuiper, Die riddere metten witten scilde. Oorsprong, overlevering en auteurschap
van de Middelnederlandse Ferguut, gevolgd door een diplomatische editie en een diplomatisch
glossarium. Diss. Amsterdam, 1989.
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leveren wat ze beloven: een betrouwbare vertaling die eventueel ook afzonderlijk
gebruikt en aangehaald kan worden. Natuurlijk is ook hier soms wel wat kleins op
te merken. Zo is de vertaling van vers 43, ‘Dat grote geloep van minen honden’ (the
baying of my hounds), wellicht explicieter dan het gewoonlijk geluidloze ‘geloep’
(‘gedrang, heen en weer geloop’ volgens het MNW) vereist. Bij Willem Kuiper lezen
we hier trouwens mijn jachthonden, die zo snel kunnen lopen (p. 7). Het hert dat aan
het begin van de roman door Artur en zijn ridders wordt achtervolgd, is in het Engels
nu eens he, him (vers 44, 45) en dan weer it (91 e.v.). Net wat te expliciterend wellicht
is de vertaling van vers 155-156 ‘Ende seit dat hi nemmermeer bi karitaten / Goet
doet, die den hert sal laten!’: he said that, by the love of God, whoever / abandoned
the chase would never again prosper! Ook Willem Kuiper doet dat - maar net even
anders - in zijn vertaling: en zei dat diegene die de jacht zou staken nooit meer op
eengunst hoefde te rekenen! (p. 9). Andere kleine ongerechtigheden zijn de vertaling
van ‘Van fierheden’ in vers 1151 als in pride - beter was iets geweest als in his daring;
van ‘metale’ in vers 1629 als copper, vers 3821 ‘beckijn’ little bowl waarbij little
overbodig is. Vers 4655 ‘met alre machte’ is met een wat onhandige metafoor vertaald
als to the letter (Willem Kuiper vertaalt hier (p. 91): voor zover dat in ons vermogen
ligt). In vers 4699 is ‘baraet’ verkeerd vertaald met boasting, Kuipers plannen (p.
92) is m.i. adequater. Vers 2807,‘dachvaerde’, is daily adventures geworden, waar
Kuiper verstandig iets neutraler spreekt van dagreizen (p. 58). Syntactisch wijkt de
Engelse vertaling van vers 531 verder van het Middelnederlands af dan gewoonlijk
bij Johnson en Claassens - mogelijk is het object ‘dat’ in de vorm ‘gijt’ over het
hoofd gezien: ‘Ghi moet ons laten pert ende cleder; / In wille niet dat gijt vort mere’
(vers 530-531): You must give us your horse and clothing; / I refuse to let you pass.
Willem Kuipers vertaling sluit nauwer (maar wel expliciterend) aan bij het
Middelnederlands: U moet ons uw paard en uw kleding afgeven. Ik wil niet dat u
nog langer op dat paard rijdt (p. 16). Vers 2224 ‘Sijn ogen blakeden roet’ is onterecht
his eyes were black as coal geworden; Kuiper heeft hier het betere Hij had [...]
bloeddoorlopen ogen (p. 48).
Kuiper presenteert zijn vertaling zonder het origineel ernaast, en naar we kunnen
aannemen voor een publiek dat eventueel na lezing (of beluistering!) van zijn
weergave alsnog een poging kan wagen om het Middelnederlands te doorgronden.
Dat betekent dat hij zich misschien iets meer vrijheden zou kunnen veroorloven dan
Johnson en Claassens. Een kritische beschouwing van zijn vertaling leidt tot de
conclusie dat Kuiper over het algemeen toch strak aansluit bij het Middelnederlands.
Alleen zijn stijl is veel speelser, flexibeler en humoristischer dan die in de Engelse
vertaling. Het is een waar genoegen om ‘de Ferguut van Kuiper’ te lezen en ik kan
me levendig voorstellen hoe hij het zelf zou voordragen en wat een fantastische
voorleessessies dat zou opleveren. Een dvd met zo'n beeld- en geluidsopname zou
een mooie aanvulling op de hertaling zijn. Ik citeer eerst enkele zinnen die een goed
beeld geven van de doorsneestijl van Kuipers vertaling: Toen verzamelden de
belegeraars zich tot een cohort van vijfhonderd man. Zij stortten zich op Ferguut,
en hoe die zich ook verweerde, hij kon niet voorkomen dat hij geveld werd en op
degrond viel. Allen hakten op hem in en staken hem met pieken en zwaarden. Maar
wat graag zouden zij zich wreken voor alle schade die hij hen had aangedaan (p.
81). Dit is gebaseerd op het Middelnederlands (ik citeer de editie van Johnson en
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Claassens): Doe versagene die van buten / Meer dan .vc. tenen trane / Ende scieden
hem uter bane / Daer si in vochten doe / Ende reden Fergute toe, / Selc met speren,
selc met swerde. / En halp niet dat hi hem werde. / Daer gaven si in dat ghelach /
Den riddere meneghen slach / Ende veldene op die erde; / Elc met piken of met
swerde / Gingen houwen ende steken. / Si souden hem wel gerne wreken, / Hi hadde
hem scaden vele gedaen (v. 4086-4099).2 De vertaling van Kuiper wordt regelmatig
opgeluisterd door levendige zinnen of frases als in de volgende voorbeelden: ‘Het
hert rende met een bloedgang richting dat bos’ (p. 10; vgl. v. 173: Hi Hep up den
foreeste sciere); ‘Met het meisje kon hij het uitstekend vinden. Ze vond hem wel
stoer. Ze kon zich niet herinneren ergens ooit een knappere ridder gezien te hebben.
Jammer alleen dat hij er niet uitzag!’ (p. 21-22; vgl. v. 785-789: Si hadden onder
hem .ij. groet spel. / Hi bequam der joncfrouwen wel. / Haer dochte, datsi nie hadde
bekant / Scoenre ridder in enech lant, / Haddire hem gehouden naer.). Op som-

2

Het valt in het gegeven voorbeeld op dat een aantal zinsdelen of zinnen heel beknopt is
vertaald of/en verschoven is naar een andere plek, met meer vrijheid dat de Engelse vertalers
zich gewoonlijk hebben veroorloofd.
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mige plaatsen gaat de vertaling iets ‘over the top’, bijvoorbeeld in de volgende
passage, die in het Middelnederlands luidt: (v. 3684) ‘Hi ad sere, hi hads te doene’,
door Johnson en Claassens vertaald als he ate heartily, for he was much in need of
it. Kuiper komt hier met de vertaling ‘Hij at als een dijker. Hij had honger als een
paard!’ (p. 73) Al is het misschien iets té, het blijft genieten. Beide vertalingen hebben
trouwens hun vondsten. Zo vind ik de Engelse vertaling van ‘keitive’ als miserable
underlings (bijv. in vers 1767) mooi gevonden. Kuiper spreekt hier (p. 40) en op
verschillende andere plaatsen van ‘sukkels’, wat minder letterlijk maar wel weer erg
grappig is.
Het is aardig om de annotaties bij beide vertalingen te vergelijken. Het is namelijk
opvallend hoe weinig ze samenvallen of overlappen. Zowel de annotaties als beide
vertalingen zelf leveren nuttige extra informatie voor de lezer. In vers 68 is sprake
van ‘enen mantel van hermine’ die de koningin draagt omdat het warm weer is.
Johnson en Claassens hebben het vers expliciterend vertaald als a light cloak of
ermine, terwijl Kuiper in zijn vertaling spreekt van ‘een hermelijnen mantel’ (p. 8)
en in een aantekening achterin het boek (p. 128) vermeldt: ‘Kennelijk waren er
warmere mantels voor koudere dagen’. Een ander voorbeeld: in vers 319 komen we
een prachtige Middelnederlandse vergelijking tegen: ‘Hi stont ende sweette alse een
das’. Kuiper vertaalt hier naar modern Nederlands idioom met ‘Hij zweette als een
otter’ (p. 12). Hier geven Johnson en Claassens ‘He stood there sweating like a
badger’, met in een annotatie op p. 249: ‘The idiomatic English equivalent of the
phrase sweette alse een das would of course here be “sweating like a pig”. We have
chosen to render such transparent idioms more literally. These translations should
pose no problems for comprehension and they have the benefit of preserving some
of the linguistic and cultural charm of the original.’ Een laatste voorbeeld: vers 1850,
‘u bloet es al groene’ wordt in de Engelse parallelvertaling your blood is quite green
met een annotatie op p. 250 dat groen de kleur van de angst is. Kuiper houdt het bij
een niet verder uitgelegd ‘Uw bloed is groen’ (p. 41).
Op welke wijze informeren de vertalers de lezers nog meer? De Engelse
parallelvertaling wordt voorafgegaan door een inleiding en de modern Nederlandse
prozavertaling wordt door een nawoord gevolgd. Johnson en Claassens besteden
aandacht aan Authorship and Dating, Sources and Influences, en Artistic Achievement,
waarmee ze zich dus beperken tot dat wat men over de tekst op zich zou willen weten
en zich duidelijk richten op een academisch publiek dat al een goede achtergrond
heeft in de Arturistiek. Kuiper, wiens vertaling voor een breder publiek - bijvoorbeeld
ook voor leerlingen en Studenten - is bedoeld, begint met de rol van de geschreven
moedertaal in het midden van de dertiende eeuw en dialectaspecten als aanzet tot
zijn hypothese over de Oudenaardse achtergrond en de rol van Arnulf IV van Pamele
als aanvankelijke opdrachtgever. Diens plotselinge dood heeft waarschijnlijk
verstrekkende gevolgen gehad voor de roman, zo schrijft Kuiper in aansluiting op
zijn dissertatieonderzoek. ‘De vertaling lijkt namelijk bijna halverwege abrupt te zijn
afgebroken en vermoedelijk pas jaren later door een andere auteur voltooid te zijn’
(p. 112). Kort gaat Kuiper dan in op de Oudfranse Fergus, om daarna een langere
beschrijving te geven van het ontstaan van Arturromans, iets te vertellen over
intertekstualiteit, en dan weer terug te keren naar de relatie tussen het Oudfrans en
de Middelnederlandse Ferguut.
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De inleiding van Johnson en Claassens bij de Engelse parallelvertaling leunt zeer
zwaar op het eerdere werk van Willem Kuiper; de twee vertalers sluiten zich
volmondig aan bij Kuipers hypothese van twee auteurs die in tijd ver uit elkaar aan
de tekst hebben gewerkt. De vertalers vermelden nadrukkelijk dat het juist de door
Kuiper gehanteerde methode is - ‘an exhaustive quantitative analysis of linguistic
phenomena’ (p. 3) - die diens resultaten zo betrouwbaar maken. Deze ondubbelzinnige
ondersteuning van en waardering voor Kuipers werk is een goede zaak. Wel denk
ik dat Johnson en Claassens hadden moeten vermelden dat Kuipers conclusies nog
niet door alle vakgenoten worden geaccepteerd; hier had toch op zijn minst verwezen
moeten worden naar de bespreking van Bart Besamusca in De nieuwe taalgids 84
(1991), p. 150-162 onder de titel ‘De Vlaamse opdrachtgevers van Middelnederlandse
literatuur: een literair-historisch probleem’ (inmiddels ook te bereiken via http://
www.dbnl.org/tekst/besa001vlaa01/besa001vlaa01_0001.htm), een publicatie die
ook in de literatuurlijst achterin niet wordt vermeld. Als de Engelse vertalers hun
publiek op de hoogte willen stel-
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len van de stand van het onderzoek (en dat zou ik verwachten), dan hoort het
vermelden van in ieder geval deze reactie erbij. Daarnaast zou dat moeten omdat de
voorzichtigheid van Besamusca in het accepteren van Kuipers conclusies erop wijst
dat de door Kuiper gehanteerde methode nog niet voor het hele vakgebied zo
overtuigend is als voor Johnson en Claassens. De Studie van Kuiper is uit 1989 en
met name in de laatste paar jaar is er veel gepubliceerd over methoden en technieken
ten behoeve van het herkennen van auteurs. Momenteel wordt er van verschillende
kanten in het ‘authorship attribution research’ gepleit voor het altijd naast elkaar
toepassen van meerdere technieken, waaronder bijvoorbeeld analyse van het lexicon
van de auteurs in kwestie en de vrij nieuwe principle component analysis.3 Het zou
bijzonder interessant zijn om de analyses van Kuiper te vergelijken met wat een
aantal van de nieuwere methoden zou opleveren. Alhoewel de resultaten van Kuipers
onderzoek overtuigend zijn, is dat naar mijn mening nog niet zo met zijn interpretatie
ervan. Kuiper constateert dat er een lange tijdperiode gezeten moet hebben tussen
de totstandkoming van het eerste en het tweede deel van de Ferguut én dat beide
delen door twee verschillende auteurs geconcipieerd moeten zijn. Ik ben niet overtuigd
door Kuipers redeneringen4 en vraag mij af of het aannemen van twee verschillende
auteurs noodzakelijk is wanneer er sprake is van een lange tijdperiode tussen twee
delen van een tekst. Een andere tak van humanities computing houdt zich al enige
tijd intensief bezig met het onderzoeken van de veranderingen die zich voordoen in
de stijl en woordkeus van een auteur in de loop van zijn carrière. Het is een type
onderzoek met veel voetangels en klemmen, meer nog dan bij het
auteursherkenningsonderzoek, maar ook hier zijn er heel concrete aanwijzingen dat
de veranderingen in stijl zichtbaar gemaakt kunnen worden en bijvoorbeeld ook
kunnen helpen in het dateren van teksten die voorheen chronologisch nog niet
geplaatst konden worden.5 Het is dus niet uitgesloten dat hernieuwd onderzoek naar
de Ferguut de conclusies van Willem Kuiper steviger zal onderbouwen dan wel dat
dat op goede gronden tot andere conclusies zal leiden.
Ook voor onderzoekers die uitstekend thuis zijn in het Middelnederlands en teksten
als de Ferguut gewoonlijk alleen in zijn (min of meer) oorspronkelijke taalvorm
lezen, is de publicatie van moderne vertalingen van diezelfde teksten van belang.
Vergelijk het maar met het lezen van Gerard Reve's De avonden in de momenteel in
stripvorm verschonende versie van Dick Matena: het lezen van deze ‘vertaling in/met
beeld’ is voor menige lezer een nieuwe ervaring van de tekst. De lezer heeft een
andere context, in dit geval beeld, die ervoor zorgt dat er andere dingen in de tekst
opvallen dan bij vroegere lezing van alleen de woorden. Zo gaat het ook bij het lezen
van een (Middelnederlandse) tekst in een Engelse of modern Nederlandse vertaling:
de context is anders in taal en in tijd en ook die hernieuwde kennismaking met het
verhaal van Ferguut leidt tot een geheel nieuwe leeservaring. Dat kan nader onderzoek
van het literaire werk alleen maar ten goede komen. Ferguut vestigt via deze
vertalingen nadrukkelijk de aandacht op zichzelf.
3
4
5

Zie bijvoorbeeld John Burrows, ‘Questions of Authorship: Attribution and Beyond’. In:
Computers and the Humanities 37 (2003), p. 5-32.
Zie ondermeer Kuiper 1989, p. 298-299.
Zie bijvoorbeeld Richard S. Forsyth, ‘Stylochronometry with Substrings, or: a Poet Young
and Old’. In: Literary and Linguistic Computing 14 (1999), p. 467-477.
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De Middelnederlandse Lancelot internationaal
J. Janssens
Naar aanleiding van: B. Besamusca, The Book of Lancelot. The Middle
Dutch ‘Lancelot’ Compilation and the Medieval Tradition of Narrative
Cycles, Cambridge, D.S. Brewer, 2003, 210 pp. Arthurian Studies LIII,
ISBN 0 85991 769 X. Prijs: $ 70,00.
Narratieve cycli
Op 4 augustus 1477 besteeg Jacques d'Armagnac het schavot op de Parijse vismarkt
om er te worden terechtgesteld, beschuldigd van majesteitsschennis. Of de
uitzonderlijke bibliofiel, in het aanschijn van het fatale kapblok, aan zijn geliefde
boeken dacht, zoals Besamusca suggereert, valt te betwijfelen. Maar feit is dat de
man een indrukwekkende bibliotheek naliet. Daaruit blijkt vooral zijn voorliefde
voor Arturromans: hij bezat drie handschriften van de Lancelot-en-prose, drie of vier
exemplaren van de ptoza-Tristan, twee van Guiron le Courtois en een manuscript
van de volumineuze Roman de Perceforest. Op deze manier manifesteerde de edelman
zich als een bibliofiel van eerste rang, behorend tot het slag van cultuurminnaars dat
op de vooravond van de moderne tijd het handgeschreven boek een prachtige Indian
Summer bezorgde, ook bij ons in de Nederlanden.1
Met de Armagnac-casus heeft Bart Besamusca zijn nieuwste boek schitterend
ingeleid. De naam en activiteit van één van diens kopiisten is immers bekend: de
schrijver-bewerker (‘scribe-remanieur’) Micheau Gonnot. Precies een maand en
zeven jaar voor de executie van zijn opdrachtgever voltooide die het boek Lancelot
du Lac, een titel die de lading nauwelijks dekt, want het boek bevat een verzameling
Arturteksten, waaronder zomaar eventjes drie verschillende versies van de Queste
del Saint Graal. De codex waarin deze ‘anthology of Arthurian prose romances’
wordt bewaard (Parijs, Bibliothèque Nationale, fr. 112) vertoont menige overeenkomst
met de Haagse Lancelotcompilatie (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 129 A 10).
Zoals in het Middelnederlandse voorbeeld ontbreekt het eerste boek (in het geval
van BN 112, het eerste van vier volumes), is een priester-schrijver bij de zaak
betrokken (Lodewijk van Velthem in het geval van 129 A 10) en hadden de
samenstellers de ambitie om een grootse narratieve cyclus op te bouwen rond koning
Artur en de ridders van de tafelronde. Dit alles om duidelijk te maken dat de
beschouwingen rond handschrift BN 112 de problematiek van dit boek, i.c. de status
van de Haagse Lancelotcompilatie in comparatistisch perspectief, uitstekend inleiden...
en uitleiden. Want in het laatste hoofdstuk ‘The Lancelot Compilation as a narrative
cycle’ wordt het Middelnederlandse blikveld opnieuw verruimd tot een panoramisch
beeld door de eigenheid van de Haagse compilatie te bepalen in vergelijking met
Franse compilatiehandschriften (BN 1450, Chantilly 472, BN 112) en het werk van
Thomas Malory en Ulrich Füetrer. Op deze manier verkrijgt het boek een wijds
perspectief en bovendien een mooie cirkelstructuur, eerder zeldzaam in
wetenschappelijke monografieën.
1

Zie voor de Nederlanden W. van Hoecke, ‘La littérature française d'inspiration arthurienne
dans les anciens Pays-Bas’, in: W. Verbeke e.a.., Arturus Rex. Volumen I: Catalogus. Koning
Artur en de Nederlanden, Leuven, 1987, p. 199-200.
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Het onderzoek van narratieve cycli beleeft eigenlijk al sinds het onderzoek van
Cedric Pickford in de jaren '60 een gestage opmars. Een hoogtepunt was het
internationaal colloquium te Amsterdam in 1992, waarbij de auteur van deze Studie
een eersterangsrol speelde; het werd tevens de aanzet tot het schrijven van dit boek.
Narratieve cycli plaatsen de onderzoeker inderdaad voor tal van uitdagingen (veel
materiaal moet in de handschriften zélf worden gezocht) en intrigerende vragen.
Immers, wat is in dergelijke monsterverzamelingen nog het statuut van de individuele
tekst, wanneer men vaststelt dat de tekstgrenzen verglijden en werken zonder
markering in elkaar overgaan (bijv. de Atre périlleux en Chrétiens Yvain in handschrift
Parijs, BN, fr. 1433)? Dergelijke compilaties - zeker wanneer vele teksten met elkaar
worden verbonden - stellen het compositorisch vermogen van dichters zwaar op
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de proef. Maar hoe heeft het publiek daarop gereageerd? Dergelijke cycli doen zich
voor als een verwarrend bonte veelheid aan avonturen, complexe verwikkelingen en
dramatische wendingen, traditioneel bekende en nieuwe hoofd- en nevenpersonages...
té veel om in zijn globaliteit door het menselijk geheugen te worden gevat (of geldt
dat enkel voor een modem publiek, dat andere tekststandaarden gewend is?). Dat
lijkt zeker op te gaan wanneer compilators hele stofcomplexen compileren, zoals in
de Roman de Perceforst, waar de Alexandercyclus met die van koning Artur wordt
verbonden. Maar zelfs als men aanvaardt dat middeleeuwers een veel beter getraind
geheugen hebben dan wij vandaag de dag, dan nog blijft de vraag hoe dit soort van
giga-teksten heeft gefunctioneerd. Waren ze bestemd voor individuele lectuur? Of
werden er enkel korte afgeronde deeltjes uit voorgedragen? En in welke mate streefden
deze cycli naar ‘her-kenning’ van de individuele teksten? Dat dichters/compilators
intertekstueel dachten, lijkt me in het geval van narratieve cycli vanzelfsprekend.
Maar geldt dat ook op het vlak van de receptie? In welke mate waren bijv. attente
lezers/luisteraars zich bewust van de episodiseringsverschijnselen in Parijs, BN, fr.
1450? Het handschrift doet zich voor als een ideële geschiedenis van het
Anglo-Normandische vorstenhuis: de Roman de Troie, de Roman d'Eneas, de Roman
de Brut van Wace en middenin de regering van koning Artur, tijdens de grote
vredesperiode, de romans van Chrétien de Troyes, waarna de ondergang van Arturs
rijk in de versie van Wace wordt verteld. Zo kregen de niet-historische avonturen
van Erec, Yvain, Lancelot en co hun precieze plaats in de chronologie van de Britse
vorsten, de trotse erfgenamen van het Trojaanse prestige. Ondanks het reeds geleverde
onderzoek tasten we rond veel van deze en dergelijke vragen nog in het duister.

Het Utrechtse Lancelotproject
Ook Nederlandse onderzoekers hebben veel energie gestopt in de studie van narratieve
cycli, meerbepaald van de Haagse Lancelotcompilatie (Den Haag, KB, 129 A 10).
Utrechtse mediëvisten hebben onder leiding van W.P. Gerritsen voor hoogwaardige
monografieën en tekstuitgaven gezorgd, maar de complexiteit van de problematiek,
het nagestreefde perfectionisme en het personeelsverloop binnen het onderzoeksteam
hebben het project in een lange kruisweg veranderd. Voor mij ligt het Pleidooi voor
een editie van de Middelnederlandse versies van de Oudfranse prozacyclus ‘Roman
de Lancelot’ - ‘La Queste del Saint Graal’ - ‘La Mort le Roi Artu’ onder de auspiciën
van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (toen nog: Instituut
de Vooys, mei 1977). Het pleidooi is ontroerend. In drie fasen zouden alle
Lancelotteksten (óók de Arturteksten van Maerlant en Velthem) in editie beschikbaar
worden gesteld,mét daarbij horende monografieën: 15 delen te verwezenlijken vóór
1995. We zijn intussen 27 jaar verder: het project is gewijzigd, bijgestuurd, uitgebreid
(met de/enkele geïnterpoleerde romans), ingekort... maar, als ik het goed gevolgd
heb, nog lang niet aan voltooiing toe.2 Niet dat er geen mooie resultaten kunnen
2

Deel IX verscheen onlangs als Studie en tekstuitgave van de eerste geïnterpoleerde
Arturroman: S.I. Oppenhuis de Jong, De Middelnederlandse ‘Perceval’-traditie. Inleiding
en editie van de bewaarde fragmenten van een Middelnederlandse vertaling van de ‘Perceval’
of ‘Conte du Graal’ van Chrétien de Troyes, en de ‘Perchevael’ in de ‘Lancelotcompilatie’,
Hilversum, 2003. Voor de vervaardiging van een volgend deel (De Graalqueeste) werd in
2001 R.J.W.R. van Eekelen aangetrokken.
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worden voorgelegd, integendeel. Maar de aanslepende onderzoekstijd heeft ook
kwalijke gevolgen. Het Lancelotonderzoek is uitgegroeid tot een super-specialisme
binnen de Medioneerlandistiek, maar dat is vermoedelijk de schaduwkant van ieder
grondiger onderzoek binnen de humane wetenschappen. In de loop van de jaren zijn
de vragen, de concepten en interpretaties ook fundamenteel gewijzigd. Het
codicologisch onderzoek van Jan Willem Klein heeft de visie op de genese van de
compilatie overhoop gegooid, waardoor ook de identiteit en de rol van de corrector
moeten worden herbekeken. Dat de kerntrilogie, althans het eerste deel ervan, een
hoofse roman zou zijn, wordt thans gerelativeerd (cf. het vroom traktaatje als proloog
van Arturs Doet). De literair-historische situering van de prozafragmenten lijkt me
in de loop van het onderzoek te zijn veranderd, de veron-
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derstelling van een Vlaamse vertaling van de Lancelot-en-prose (niet: Lantsloot
vander Haghedochte) omstreeks 1280 is relatief nieuw, enzovoort. Het is dus hoog
tijd voor een synthese en niemand kon ons die beter leveren dan Bart Besamusca,
sinds jaren een prominent lid van het Utrechtse onderzoeksteam. Dat hij dat in het
Engels doet, is een gelukkige ingeving. Daarmee realiseert hij een verzuchting die
ook al in 1977 omtrent de internationalisering van de Middelnederlandse
Lancelotonderzoek werd geuit. De casus verdient het ten volle. Besamusca is er
inderdaad - volkomen terecht - van overtuigd ‘that, if it had not been written in Middle
Dutch, the Lancelot Compilation would have played a prominent part in investigations
of medieval compilations and cycle formation’ (p. 4).

Een eigenzinnige compilatie
Na een schets van de literaire context (p. 5-8), buigt Besamusca zich over de
codicologische en literairhistorische problemen rond 129 A 10 (p. 8-17), waarbij hij
een voorbeeldige status quaestionis opmaakt. Persoonlijk had ik gehoopt dat
Besamusca, vanuit zijn grote vertrouwdheid met de problematiek, meer knopen had
doorgehakt: houdt een Hollands mecenaat nog stand in het licht van recente
bevindingen? En wie zijn nu de compilator en de vrijwel simultaan werkende
corrector? Maar misschien is het inderdaad voorzichtiger om dat (nog) niet te doen,
om het onderzoek internationaal niet op eventueel doodlopende of verkeerde wegen
te leiden.
Het Haagse Lancelothandschrift is voor het onderzoek overigens een lastige casus.
Het eerste deel ontbreekt. Dat levert intrigerende vragen op: wat heeft er, behalve
het grootste deel van de Lanceloet, nog in de compilatie gezeten? De
Graal/Merlijncyclus van Maerlant en Velthem (thans bewaard in het
Burgsteinfurthandschrift)? Of de Roman van Walewein (maar dan wel met weglating
van de Lancelotpassages, want de jeugd van de latere tafelronderidder moest nog
volgen)? Maar ook het tweede deel doet zich voor als een archeologisch te ontginnen
object: er zijn Sporen van verschuiving en hergebruik, bladen zijn verdwenen uit
katern XI en XXIV, en dat betreft precies plaatsen waarin we belangrijke
compilatorische ingrepen hadden kunnen vaststellen. Maar ook buiten het terrein
van de codicologie zijn de problemen legio. We beschikken over geen enkele volledige
brontekst van de geïnterpoleerde Arturromans, wat de beoordeling van de
compilatie-ingrepen vaak tot een hachelijke onderneming maakt.
Na deze inleidende hoofdstukjes worden de kerndelen van de Lancelottrilogie
onderzocht (p. 1956), waarbij de volgende rubrieken terugkomen: inhoud, bronteksten,
vertaal- en verhaaltechniek, brugpassages en allusies op de rest van de compilatie.
Daarna wordt aandacht besteed aan de geïnterpoleerde romans voor de Graalqueeste
(p. 57-91) en erna (p. 92-136). Daarbij wordt duidelijk dat de compilator vaak
drastisch in de oorspronkelijke werken heeft ingegrepen om ze inpasbaar te maken
en ze om te smeden tot een redelijk coherent geheel. Tenslotte wordt het eigen karakter
van de compilatie in het licht van andere narratieve cycli onderzocht (p. 137-189).
Hoewel de compilator zijn schepping niet feilloos tot een goed einde wist te brengen,
lijkt zijn compositieprincipe de afwisseling van Lancelot- en Waleweinavonturen te
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zijn geweest. Daarbij had hij de uitdrukkelijke bedoeling om Arturs neef sterker op
de voorgrond te plaatsen en zelfs te rehabiliteren (tegenover zijn negatieve reputatie
in de Queste del Saint Graal), of om het genuanceerder te zeggen: de compilator
wilde zowel de goede als de kwalijke kanten van de beroemde tafelronderidder
evenwichtig uit de doeken doen (p. 169). Dat zou trouwens de reden zijn waarom
de compilator in de strijd tegen de Romeinen overschakelt op het relaas uit Maerlants
Spiegel Historiael; in deze wereldkroniek speelt hij immers een rol van grotere
betekenis dan in de Mort le roi Artu (p. 56).
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Vooruitgang van het onderzoek
Besamusca's boek is goed gestructureerd, vlot en helder geschreven. Het streven naar
grote duidelijkheid heeft hier en daar wel wat redundante passages tot gevolg, maar
dat neem ik er graag bij. Iedere Medioneerlandicus moet dit boek gelezen hebben,
niet het minst om te ervaren hoeveel vooruitgang werd gemaakt sinds de
Lancelotproblematiek een halve eeuw geleden op een magistrale wijze onder de
aandacht werd gebracht door Maartje Draak.3 Ook met de interpretatie van teksten
zijn we niet ter plaatse blijven trappelen. Een frappante illustratie hiervan betreft de
passage van de ontvoerde en mishandelde jonkvrouw in de Moriaen (p. 79-83). De
ontvoerder, de brutale zoon van een landsheer, wordt door Walewein verslagen,
waarna die onderdak krijgt bij de vader die het gastrecht enkel in schijn hoog houdt,
maar een moordplan op zijn gast beraamt. Draak - opnieuw zij - heeft de passage in
haar doctorale dissertatie in 1936 grondig onderzocht: het brengt haar tot de conclusie
dat de Moriaen twee verschillende passages uit de Roman van Walewein heeft
samengebracht. Het is in haar betoog een van de argumenten om invloed van de
Walewein op de Moriaen aan te nemen. Besamusca bespreekt dezelfde passage tegen
de achtergrond van de Walewein en ziet in de Moriaen een sterker sociale dimensie.
Het gaat hier om meer dan een avontuurlijk gevecht: de ontvoerder misbruikt zijn
hogere rang en laat dat ook aan Arturs neef verstaan. ‘The excesses of feudal power
are at issue here...’ (p. 81). De inhoudelijke verschuivingen in de tekst blijken m.a.w.
functioneel bepaald te zijn en worden als dusdanig ook - voorbeeldig - geïnterpreteerd.
Toch heb ik ook wat kritiek. Ik betwijfel of Besamusca het statuut van de bewaarde
fragmenten goed inschat. Hij gaat er wel vanuit dat het 14de-eeuwse fragment van
Arturs Doet een restant is van de verloren Vlaamse vertaling van de Lancelot-en-prose
uit de 13de eeuw; hij ontleent er zelfs argumenten aan om aannemelijk te maken dat
de trilogie door één en dezelfde vertaler werd vervaardigd (p. 47). Maar moeten we
dan de andere fragmenten (waarin m.i. dezelfde tendensen gelden als in het fragment
van Arturs Doet) ook niet als restanten van die Vlaamse tekst beschouwen?4 Indien
dit het geval is, klopt de vaststelling van Besamusca niet: ‘...where Lanceloet is
concerned, no fragments of older versions of Lanceloet, transcribed independently
of the Lancelot Compilation, have survived.’ (p. 21, ook p. 32). En dan moeten we
de idee van een dedicatie-exemplaar loslaten en besluiten dat 129 A 10 inderdaad
een eigenzinnig en uniek initiatief was van Velthem. Dat zou de compilatie ook in
Europees perspectief tot een bijzondere casus maken en het is spijtig dat dit niet
nader werd onderzocht, hoewel de suggestie intussen ook weer tien jaar oud is. Maar
het moge duidelijk zijn: vijftig jaar Lancelotonderzoek heeft met de Studie van
Besamusca een waardig monument gekregen. Hopelijk vormen zijn bevindingen de
startblokken voor een race naar nog meer spannende ontdekkingen.

3

4

M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot, Amsterdam, 1954
(Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde,
Nieuwe reeks, deel 17, nr. 7); het werk ontbreekt merkwaardig genoeg in de bibliografie.
Zie G. Croenen en J.D. Jarnsens, ‘Een nieuw licht op de Lancelotcompilatie. De betekenis
van het pas gevonden fragmentje van “Arturs Doet”’, in: Queeste 1 (1994), p. 3-11 en 108-125
(meer bepaald de laatste bladzijden).
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Adres van de auteur. K.U. Brussel, Afdeling Taal- en Letterkunde, Vrijheidslaan 17,
B-1081 Brussel.
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Vele wegen, bij wijze van inleiding
Vele wegen luidt de titel van een congres dat op 3 en 4 april 2004 in Leiden plaatsvond
ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het tijdschrift Queeste. Dat dit congres
in Leiden zou plaatsvinden was vanzelfsprekend: daar kende de medioneerlandistiek
in de voorbije vijftien jaar een grote bloei en daar is, ruim tien jaar eerder, Queeste
opgericht, een tijdschrift over de middeleeuwse literatuur in de Nederlanden. Bij het
tienjarig bestaan van Queeste was het tijd voor een momentopname: waar staat het
met de vakbeoefening, welke terreinen worden geëxploreerd, welke benaderingswijzen
worden toegepast.
‘Het valt niet te ontkennen dat de studie van de Middelnederlandse letterkunde
zich sinds enkele jaren in een stroomversnelling bevindt’ vormt de openingszin van
de bundel De studie van de Middelnederlandse letterkunde: stand en toekomst, waarin
bijdragen zijn samengebracht aan een congres dat in het najaar van 1988 werd
gehouden in Antwerpen. Stand en toekomst laat een grote diversiteit aan benaderingen
zien, al is duidelijk dat het zwaartepunt ligt bij wat het historiserende paradigma
genoemd wordt, dat vanaf de jaren tachtig beeldbepalend is in het onderzoek naar
de historische letterkunde, en dat onlosmakelijk samenhangt met de populariteit van
de middeleeuwse letteren. Stand en toekomst was het eerste van een reeks congressen
die zijn op te vatten als momentopnamen van een vak in bonis. Later volgden
Misselike tonghe en Grote lijnen.
Stand en toekomst is op te vatten als een state of the art. Misselike tonghe en Grote
lijnen waren veeleer bedoeld om zwaartepunten in het onderzoek te signaleren en
stimuleren. Interdisciplinariteit en literatuurgeschiedschrijving waren de centrale
thema's van de twee congressen die daardoor een paradigmatische lading hadden al zal dit zeker niet door alle deelnemers zijn gevoeld. Vele wegen beoogt weer, net
als haar voorganger van zeventien jaar geleden, te laten zien hoe het vak er in den
brede uit ziet.1 Dat verschillende sprekers daarbij voorzichtig morrelen aan de centrale
uitgangspunten van de vakbeoefening die jarenlang nauwelijks ter discussie zijn
gesteld, is duidelijk voor wie de teksten tot zich neemt. Of dit de aankondiging is
van nieuwe richtingen in de studie van de middeleeuwse letteren zal de toekomst
leren. In elk geval kan geconstateerd worden dat de generatie van onderzoekers die
sedert Stand en toekomst is aangetreden - want zij is het die hier aan het woord komt
- klaarblijkelijk geen revolutie beoogt, maar wel op zoek is naar nieuwe paden.

1

In deze congressen bleven opvallend genoeg ook belangrijke ontwikkelingen onderbelicht:
de grote inspanningen op het gebied van de teksteditie (deels voortkomend uit de aandacht
voor handschriftenstudie), de repertoriëring van meer en minder bekende genres en de invloed
van digitalisering op de vakbeoefening.
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De hausse lijkt voorbij: in de zeventien jaar tussen Stand en toekomst en Vele wegen
waren er ongeveer zestig promoties op het gebied van de Middelnederlandse
letterkunde en enkele direct daarmee verbonden terreinen, een aantal dat voor de
komende zeventien jaar te hoog gegrepen lijkt (tenzij de ondertussen bloeiende studie
van de rederijkerij meegeteld wordt).Toch is het niveau van de vakbeoefening hoog
en zal het zijn prominente plaats behouden. De studie van de middeleeuwse letteren
in de Nederlanden is professioneler, beter georganiseerd en herkenbaarder naar buiten
toe dan zeventien jaar geleden: ze heeft een eigen gezicht waarvoor ze zich niet hoeft
te schamen. Welke richting ze de komende jaren zal inslaan is moeilijk te voorspellen,
al hoeft er niet getwijfeld te worden aan haar vitaliteit, ook niet nu de omvang van
de onderzoeksinspanningen - door het kleinere aantal promotie- en onderzoeksplaatsen
- afneemt. Er zijn nog vele teksten onbekend en onbestudeerd, terwijl bekende teksten
nieuwe onderzoeksvragen verdienen waarin de aandacht niet alleen uitgaat naar de
context en het functioneren van teksten. Nieuwe richtingen in het onderzoek, hoe
ouderwets of modieus ze ook mogen zijn, hoezeer ze soms ook zijn ingegeven door
de wens om het eens anders te doen, dragen bij aan inzicht en kennis over oude
teksten en zorgen voor een levendig debat. En dat is dan meteen ook onze wens voor
de komende jaren: dat het onderzoek zich zal afspelen in een sfeer van gezonde
wedijver, gedegen en zinderend tegelijk, in alle denkbare toonaarden, langs vele
wegen.
De acht bijdragen aan deze aflevering van Queeste - de tweede van de tiende jaargang
- vormen de neerslag van acht van de tien lezingen die zijn gehouden tijdens het
congres Vele wegen.2 De discussies, aansluitend aan de lezingen, zijn genotuleerd
door Lydeke van Beek, Pepijn de Gier, Marjolein van Herten, Judith Keßler, Femke
Kok en Sanne de Vries, en zijn in meer of mindere mate door de auteurs gebruikt bij
het schrijven van hun artikelen.
Het congres is mogelijk gemaakt door bijdragen van Pallas - Instituut voor
historische, kunsthistorische en letterkundige studies van de Universiteit Leiden, het
Leids Universiteitsfonds en de het onderzoeksproject Nederlandse literatuur en cultuur
in de Middeleeuwen (NLCM). Dit laatstgenoemde project heeft bovendien deze uitgave
mede mogelijk gemaakt.
JANET VAN DER MEULEN en JOHAN OOSTERMAN
namens de organisatoren van Vele wegen
en de redactie van Queeste

2

De lezing van Janet van der Meulen verschijnt in de komende aflevering van Queeste, die
van Veerle Fraeters mogelijk in een latere aflevering.
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Stijl en schoonheid van de Middelnederlandse epische poëzie*
Joost van Driel
In hedendaagse publicaties over de Middelnederlandse epiek speelt Jozef van Mierlo
nauwelijks een rol van betekenis. Andere geschiedschrijvers worden in de epische
wereld eerder als autoriteit erkend: W.J.A. Jonckbloet bijvoorbeeld of Jan te Winkel.
Van Mierlo's verdiensten liggen veeleer bij de studie van religieuze teksten, waarin
zijn opvattingen tot op heden doorklinken.1 Niettemin is zijn werk van belang voor
wie zich bezighoudt met Middelnederlandse epische gedichten, in het bijzonder voor
wie geboeid is door hun stijl en schoonheid, een onderwerp waarover hij uitgesproken
meningen had. In De letterkunde van de Middeleeuwen ontkomt bijvoorbeeld bijna
geen enkele tekst of auteur aan een esthetische beoordeling of een karakterisering
van de stijl. Van Mierlo ziet opvallende ontwikkelingen in de kwaliteit van de
Middelnederlandse epische woordkunst. Hoogtepunt daarvan zou liggen bij de hoofse
roman, maar met de opkomst van de didactische en kronikale literatuur verdween
het schone allengs. Zo ervaart hij Boendale's Brabantse Yeesten als ‘met veel
stoplappen berijmd proza, zonder bezieling, zonder verheffing, laat staan epischen
gloed’, en hij stelt: ‘ook hier verheft de voorstelling zich zelden tot poëzie; ook hier
overheerst de dorre kroniekstijl’.2 Tevens ontwaart Van Mierlo intrigerende verschillen
tussen de epische verhaalkunst in het Nederlands en die in omringende taalgebieden.
Zo stelt hij ergens over de ‘voor-hoofse epiek’:
Gewis, sommige doen nog erg onbeholpen aan. Toch munten reeds vele
uit door enige zij het nog primitieve zielkunde, andere door plastische
voorstelling en uitbeelding. Maar ook treft reeds hier, en dit kenmerkt
geheel onze epische kunst wel enigszins tegenover de Franse, dat de
beschrijvingen meest typisch zijn, niet concreet en individueel, maar
volgens een algemeen schema gehouden waarin slechts de allergrootsten,
als de ‘Elegast’, meer echt geziene werkelijkheid brengen.3
Een dorre kroniekstijl. Epische gloed. Primitieve zielkunde. Het zijn kwalificaties
die medioneerlandici van nu niet gauw in de mond zullen nemen. Wat Van Mierlo
hier allemaal te berde brengt over de schoonheid van de Middelnederlandse epiek,
daar weten we ons eigenlijk geen raad mee. Wantrouwen lijkt op zijn plaats te zijn.
Is dat terecht? Voor een deel wel, want de schrijver ventileert allerlei waarde-oordelen
die * F.P. van Oostrom, I. Biesheuvel en J.A. Weststrate wil ik danken voor
commentaar op een eerdere versie van deze tekst.

*
1
2
3

F.P. van Oostrom, I. Biesheuvel en J.A. Weststrate wil ik danken voor commentaar op een
eerdere versie van deze tekst.
Over Van Mierlo als medioneerlandicus: Willaert 1989 en Warnar 2003.
Van Mierlo 1950, 328 en 329.
Van Mierlo 1950, 130.

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 11

100
hij nauwelijks met concrete voorbeelden uit de teksten onderbouwt, waarbij zijn wat
drammerige toon soms weerzin zal oproepen. Maar ook is het zo dat Van Mierlo's
esthetische benadering van oudere literatuur ons gewoon niet zo goed ligt. Zo'n
benadering wordt door sommigen als anachronistisch beschouwd, als te vaag en te
subjectief voor de serieuze wetenschap. Al enige decennia overheerst in de
medioneerlandistiek een historiserende benadering, met meer interesse in publiek
en functie van de teksten, dan in de eigenschappen van die teksten zelf.4 Om deze
redenen en andere hebben wij tegenwoordig geen aandacht meer voor de esthetische
kenmerken van Middelnederlandse teksten, of - zo kan men ook stellen, maar daarover
later meer - durven wij daaraan geen aandacht te schenken.
Maar is wat Van Mierlo zocht werkelijk zo vreemd? Is zijn esthetische blik
inderdaad a-historisch? En kunnen wij beter zwijgen als het gaat om het mooie of
het lelijke van Middelnederlandse teksten? Nee, zo luidt volgens mij het antwoord
op de vragen. Zeker, zijn uitspraken zijn vaak ongegrond en moeten inderdaad met
enige scepsis bekeken worden. Maar toch meen ik dat de aandacht die Van Mierlo
heeft voor de esthetische dimensie van Middelnederlandse literatuur door ons te
weinig wordt opgebracht. Een esthetische benadering kan wel degelijk waardevol
zijn. Ik zou dit nog provocerender willen formuleren: wie geen oog heeft voor haar
schoonheid doet te weinig recht aan de Middelnederlandse literatuur. In het
hiernavolgende betoog zal die stelling worden uitgewerkt aan de hand van twee
verhalende Middelnederlandse versteksten. Een analyse van de literaire vormgeving
zal laten zien dat deze poëzie op een zinnige wijze vanuit esthetisch perspectief
beschouwd kan worden. Op bezwaren en mogelijkheden van zo'n perspectief ga ik
aan het einde van dit stuk in.5

Spelen met klanken
Het dertiende-eeuwse dierenverhaal Van den vos Reynaerde (verder aangeduid als
de Reynaert) wordt al enige eeuwen geroemd als een bijzondere tekst, een meesterstuk
van Willems hand.6 Men kan zich afvragen waarin dat bijzondere nu eigenlijk zit.
Heeft de charme van de Reynaert iets te maken met Willems stijl? Daarmee was iets
bijzonders aan de hand, zo viel Jonckbloet al in zijn editie van 1856 op. Hij wees op
het voorkomen van ‘allitererende formulen’ en op het terugkeren van rijmklanken,
iets wat volgens hem geen ‘bloot spel van het toeval’ was.7 Pas aan het begin van de
twintigste eeuw zou Willems omgang met klanken opnieuw aandacht krijgen. In zijn
‘meesterlijke commentaar’, zo door Hellinga betiteld, onderwierp Buitenrust Hettema
de Reynaert aan een grondige analyse; niet alleen keek hij naar de humor, antro-

4
5

6

7

Zie Willaert 1996.
‘Stijl’ is een lastig definieerbare notie. Ik gebruik het hier als een verzamelbegrip waarmee
allerlei karakteristieke kenmerken van het taalgebruik, de literaire techniek of de vorm van
een tekst aangeduid kunnen worden.
Wackers 1999, II: ‘Een specifiek fenomeen binnen het Reynaert-onderzoek is dat Van den
vos Reynaerde vanaf zijn ontdekking beschouwd is als een meesterwerk, ja als hét
meesterwerk van de Middelnederlandse letterkunde’.
Jonckbloet 1856, XXIII-XXVI.
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pomorfie en intertekstualiteit, tevens liet hij zijn licht schijnen over Willems stijl.8
Een belangrijk kenmerk daarvan was volgens Buitenrust Hettema een voortdurend
muzikaal spel met klanken. Allerlei ‘wel-klinkende klankreeksen’, bestaande uit
assonanties, alliteraties en binnenrijmen, zouden in de verzen van de Reynaert
terugkeren.9
Al vanaf de start van de Reynaert ziet men of beter gezegd hoort men dat klankspel.
Willem die Madocke maecte, daer hi dicken omme waecte.10 De eerste klank van het
eerste vers - de w - is tevens de eerste klank van het laatste woord van het tweede
vers, en daartussen valt de overheersing van de m op. Allitererend zijn Ic bem Bruun,
des coninx bode (525) of Hi sach suut onder die zonne (759), en naast het eindrijm
kennen de volgende verzen ook binnenrijm:
In wederzijden van der baren
Ghinc een hane wijde mare. (293-294)

Het zijn doorgaans simpele mededelingen die de dichter ook anders had kunnen
formuleren, maar hij kiest en schikt zijn woorden zo dat vaak een of ander klankeffect
ontstaat. Grappig wordt dat in de verzen 1847-1851, waar Belin de ram en zijn dame
ten tonele worden gevoerd:
Doe spranc up Belin de ram
Ende sine hye, die met hem quam.
Dat was dame Ha Wy.
Belin sprac: ‘Gawy
Alle voert met onser claghen.’ (1847-1851)

De naam van Belins gade doet denken aan het Franse ah oui, waarmee mogelijk
gesuggereerd wordt dat de ooi seksueel ietwat omgeremd zou zijn, ‘maar bij
voordracht zal ook het geblaat van een schaap tot uitdrukking zijn gebracht’, zo zegt
Lulofs.11 Het plezier waarmee Willem hier met klanken speelt is evident. Men ziet
het ook in de volgende verzen die de overdreven reactie van de koningin beschrijven
als zij hoort van de moordaanslag op haar echtgenoot, koning Nobel. Van schrik
jammert zij het uit.
Die coninghinne wart vervaert
Ende sprac: ‘O wy! Lieve Reynaert!
O wy, Reynaert! O wy, o wy!
O wy! Reynaert! Wat sechdi?
Ic mane hu bi der selver vaert,
Dat ghi nu ons secht, Reynaert,
Die hu ziele varen sal,
Dat ghi ons secht de waerheit al
Openbare (...).’ (2151-2159)

8
9
10
11

Buitenrust Hettema 1909. Hellinga 1999, 30.
Buitenrust Hettema 1909, XXXII.
Citaten uit de Reynaert zijn, met soms aanpassingen in de interpunctie, ontleend aan Bouwman
en Besamusca 2002.
Lulofs 2001, 242-3.
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Zeker, we weten niet precies hoe het Middelnederlands, en in het bijzonder Willems
dialect, heeft geklonken. We kunnen enkel afgaan op de schriftelijke bron, waardoor
dit soort onderzoek iets hachelijks heeft. Toch meen ik dat Buitenrust Hettema en
Jonckbloet gelijk hebben en dat een spel met klanken een essentieel kenmerk is van
Willems dichttechniek. Ze zitten weliswaar enigszins verborgen, maar wie de tekst
aandachtig onderzoekt op hun aanwezigheid - of wie door een nadrukkelijke
voordracht op hun aanwezigheid gewezen zou worden - ontwaart een overdaad aan
assonanties, alliteraties en binnenrijmen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen in
hoeverre Willems klankspel een uniek verschijnsel is binnen de Middelnederlandse
epiek: wie weet welke klankkunstenaars nog zullen worden ontdekt!12 Maar dat het
verschijnsel een belangrijke rol speelt in de Reynaert moge duidelijk zijn uit
bovenstaande voorbeelden.13 En wellicht is het een reden waarom de tekst door
sommigen zo wordt gewaardeerd.14

Spelen met verzen
Enigszins verwant aan wat Willem hier doet, is de stijl van de anonieme dichter van
het dertiende-eeuwse levensverhaal van Jezus, Vanden levene ons Heren. Deze
schrijver gaat echter grootschaliger te werk. Niet klanken maar verzen modelleert
hij naar elkaar. Een aardig voorbeeld daarvan komt uit de proloog, waar de dichter
zijn afkeer van profane literatuur duidelijk maakt:15
Meneghe rime soe es ghemaect
Die ter zielen luttel smaect:
Van battaliën ende van minnen,
Van meneghen die wi niet kinnen,
Van Roelande ende van Oliviere,
Van Alexandre ende van Ogiere,
Van Walewaine ende van sire macht
Hoe hi weder jeghen sine viande vacht,
Van Digenen hoe hi sijn lijf
Tormente omme een scone wijf,
Van Pyramuse hoe hi sijn leven
12 Veelzeggend is dat tot op heden niet is gewezen op een even intensief voorkomen van dit
klankspel in andere Middelnederlandse epische teksten. Daarbij moet wel worden opgemerkt
dat naar klankeffecten van Middelnederlandse dichters geen systematisch onderzoek is
gedaan. Jonckbloet (1856, XXVII) heeft het over ‘zeer bijzondere eigenaardigheden, afwijkende
van wat men in alle andere Mnl. geschriften aantreft’.
13 Een uitputtend overzicht van het gebruik van klankeffecten in de Reynaert kan hier niet
gegeven worden. Treffende voorbeelden zijn de verzen 95-97 (alliteratie); 331-332
(binnenrijm); 445-449 (alliteratie); 529-530 (alliteratie en assonantie); 535-536 (alliteratie);
1134-1142 (alliteratie); 1233-1235 (alliteratie); 1679-1683 (alliteratie); 2459 (alliteratie);
2490 (assonantie); 2644-2645 (alliteratie); 3161-3164 (alliteratie) en 3356-3357 (alliteratie).
Voor meer: zie Buitenrust Hettema 1909, XXX-XLVII. De vermenigvuldiging van
eindrijmklanken in de Reynaert, als in 139-142; 261-264; 267-270; 447-456; 1089-1097;
1447-1456, kan volgens mij beschouwd worden als verwant aan dit klankspel.
14 Van Mierlo 1950, 221 heeft het over ‘de pittige, beeldende, niet zelden gekruide, levende
taal’ en Jonckbloet 1888, 386 roemt ‘de voortreffelijkheid van taal, stijl en rhythmus’.
15 Vanden levene ons Heren wordt geciteerd naar Beuken 1968, met hier en daar aanpassingen
en toevoeging van interpunctie.
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Een ander voorbeeld:
Gabriel, hi ne lette niet.
Hi dede dat hem sijn meester hiet.
Hi voer ter stat van Nazareth.
Hi seide al dat hem was geset.
Vant hi Marien ten venstren staen?
Vant hise achter straten gaen?
Vant hise in plaetsen? Vant hise int spel?
Neen, hi niet! Die maecht pensde al el.
Hi vantse in eenre verholene stat
Daer sie allene besloten in sat,
Daer sie allene daghelike
Aenbede Gode van hemelrike. (161-172)

Allerlei woorden en uitdrukkingen herhaalt de dichter, en hij positioneert ze zodanig
dat er een parallelle, symmetrische versbouw ontstaat. Al die formele herhalingen
schenken de verzen van Vanden levene ons Heren een repeterend patroon, een zekere
cadans, een effect dat vergelijkbaar is met dat van een refrein in een lied waarin een
grondvorm wordt herhaald. Dit stijlmiddel, dat aangeduid kan worden met de term
parallellisme, komt men verspreid door de hele tekst tegen. Grofweg eenvijfde deel
ofwel twee op de tien verzen is betrokken bij parallelle constructies. Dat is zeer veel:
vergelijkend onderzoek toont aan dat parallellisme in andere verhalende gedichten
doorgaans veel minder wordt toegepast. In de intensiteit waarmee en de mate waarin
de dichter van Vanden levene ons Heren het stijlmiddel hanteert, wordt hij niet
geëvenaard.16
De uitgever van een recente editie van de tekst kondigt Vanden levene ons Heren
aan ‘als een van de mooiste Nederlandstalige gedichten uit de Middeleeuwen’.17
Waarin dat ‘mooie’ nu zit, dat vertelt de uitgever niet, maar zou het niet, net als bij
de Reynaert, verband kunnen houden met de bijzondere stijl van de tekst, met het
verstechnisch kunnen van de dichter? Laten we hem nogmaals citeren.
Mi te verslane sin geren niet el:
Mi selen sie verraden saen.
Mi selen sie houden ende vaen.
Mi selen sie geselen ende slaen.
Mi selen sie crucen, sonder waen.
Mi selen sie dorne setten op mijn hoeft.
Mi selen sie onwerden, des mi geloeft.
Mi selen sie spuwen in minen mont.
Mi selen sie onwerden als enen hont. (1353-1361)

16

17

Beuken (1968, hoofdstuk 5) wijst in zijn editie ook al op het opvallend gebruik van allerlei
vormen van herhaling. Redelijk veel parallellisme komt voor in de Vlaamse Rose (zie Heeroma
1958 en vgl. Van der Poel 1989, 90). Vanden levene ons Heren overtreft die tekst echter
ruimschoots. In mijn dissertatie, die handelt over de stijl van Middelnederlandse epische
poëzie, zullen de kwantitatieve basis en details van deze vergelijking nader uitgewerkt worden.
Een uitputtend overzicht van het gebruik van het stijlmiddel zal hier niet gegeven worden.
Enkele representatieve passages zijn: 560-2; 624-6; 683-6; 888-912; 1664-6; 2392-5; 2410-4;
2874-89; 2983-3025; 3464-8; 3939-42; 4377-84.
Het betreft de aankondiging op www.verloren.nl van Jongen en Voorwinden 2001.
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De esthetiserende dichter
Willem en de anonieme auteur stileren geraffineerd en met verve hun gedichten, zo
blijkt uit deze voorbeelden. Maar waarom doen ze dat eigenlijk? Waarom wordt in
de Reynaert dat klankspel gebruikt en wat is de reden van die zo markante stilering
van Vanden levene ons Heren? Ik denk dat de toepassing van deze literaire technieken
voortkomt uit de wens van beide dichters om hun verzen fraai te presenteren. Zij
willen hun poëzie een zekere welluidendheid geven. Zoals de pracht en praal van
een bepaalde levensstijl kunnen getuigen, van wat Huizinga noemde een ‘zucht naar
schoner leven’, zo ziet men in de vormgeving van deze teksten een streven naar een
fraaie vorm.18
Men zou dus kunnen zeggen dat beide dichters hun teksten esthetiseren. Het
gestileerde voorkomen van hun teksten verraadt iets van wat men een esthetisch
bewustzijn zou kunnen noemen, een kunstzin. De dichters zijn zich bewust van het
feit dat een tekst op een literaire wijze kan worden vormgegeven en dat verzen op
een kunstzinnige wijze verluchtigd kunnen worden. Ze hebben gevoel voor het schone
in literaire kunst, en ze streven het na. Willem en de dichter van Vanden levene ons
Heren beschouwen hun poëzie dus eigenlijk op een esthetische wijze. Op het moment
dat zij hun gedichten componeerden moet de schoonheid ervan in hun gedachten
hebben meegespeeld. Wat men hier eigenlijk ziet is een esthetische benadering van
literatuur.
De volgende vraag dringt zich dan op: als de dichters van deze teksten zelf oog
èn oor hadden voor de schoonheid van hun creaties, is het dan a-historisch als ook
wij, hedendaagse onderzoekers, aandacht voor die schoonheid zouden opbrengen?
Nee, integendeel. Wie de esthetische dimensie van de epiek negeert, sluit zijn ogen
voor een essentieel aspect van deze teksten. Aandacht voor hun schoonheid is als
men het zo bekijkt volstrekt niet a-historisch of anachronistisch, maar juist onderdeel
van het literaire leven van de Middeleeuwen. Ik ben het dan ook niet eens met H.
Pleij, waar hij ‘het als finaal onderzoek opwerpen van allerlei vragen van intrinsieke
aard (structuur, taalgebruik, metaforen, poëtica)’ opvat als een anachronistische
bezigheid, die ‘alleen het perspectief van de tijdeloze esthetiek’ zou openen.19 Het
moet niet worden uitgesloten dat middeleeuwse dichters wel degelijk besef hadden
van het perspectief van de tijdeloze esthetiek, en vanuit dat perspectief bepaalde
stilistische effecten nastreefden. De twee hier besproken dichters illustreren dat
volgens mij.
Men zou dus eigenlijk het omgekeerde kunnen stellen, namelijk dat het
veronachtzamen van de schoonheid van Middelnederlandse literatuur geen recht doet
aan de historische werkelijkheid. Voor het doorgronden van de Reynaert en het
schrijverschap van Willem is het noodzakelijk om te weten dat hij mooi en welluidend
wilde dichten. Kortom, waarom zouden wij ons blikveld bewust beperken, waar de
dichters van de Reynaert en die van Vanden levene ons Heren zelf een esthetische
kijk op hun literatuur hadden?

18
19

Huizinga 1997, 35.
Pleij 1989, 19.

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 11

105

Twisten over smaak
Ja, waarom eigenlijk? Blijkbaar bestaat er nogal wat huiver voor esthetisch getoonzet
onderzoek van oudere teksten. Behalve de volgens mij onjuiste opvatting dat zulk
onderzoek anachronistisch zou zijn, speelt er meer. De esthetica wordt nogal vaak
geassocieerd met ongefundeerde waarde-oordelen; de discipline heeft een imago van
onwetenschappelijkheid en subjectiviteit. Dat imago is niet geheel onterecht. Laten
we nog eens kijken naar Jozef van Mierlo. In zijn literair-historische werk houdt hij
zijn mening over de schoonheid, de ‘kunstwaarde’ in zijn woorden, van de
Middelnederlandse literatuur niet voor zich. Zo ook in het geval van het Roelantslied,
de Middelnederlandse vertaling van het beroemde Chanson de Roland. Een
vergelijking tussen de bron en de vertaling brengt Van Mierlo tot het volgende oordeel
over de Nederlandse tekst:
De stijl is zwak, veelal zonder kleur, zonder bouw, zonder verscheidenheid
[...] zonder beweging zooals het Fransch die heeft.20
Het is een vernietigend oordeel. Hoe opmerkelijk is het dan niet dat in dezelfde
periode een andere onderzoeker, namelijk G.G. Kloeke, heel anders over datzelfde
Roelantslied oordeelt! Na een omstandige analyse van versificatie en ritme, en zonder
de Oudfranse tekst er expliciet bij te betrekken, stelt hij over de Middelnederlandse
tekst: ‘Het zware rhythme dezer sonore verzen wekt associaties aan de galmende
tonen ener luidende doodsklok’.21 Het galmen van een luidende doodsklok... Hoezo
een zwakke en kleurloze stijl? Hoezo zonder beweging?
Het meningsverschil tussen Kloeke en Van Mierlo laat zien dat esthetische
beschouwingen makkelijk kunnen ontsporen in een welles-nietes-discussie. De een
vindt iets mooi, de ander vindt het lelijk, en wat volgt is een discussie die voornamelijk
bestaat uit allerlei subjectieve en vrijblijvende uitspraken. Persoonlijke smaak is dan
het enige wat telt.
De subjectiviteit van esthetisch onderzoek is een probleem, maar het is een
probleem dat men niet moet opblazen. Wie zich met Kunst bezighoudt, zal nu eenmaal
niet altijd volledig objectieve en controleerbare uitspraken kunnen doen. Wie dat
laatste als een vereiste ziet voor letterkundig onderzoek zal noodgedwongen over
fundamentele aspecten van literatuur moeten zwijgen. In dat geval raakt het terrein
van onderzoek in mijn ogen zeer verschaald. Bovendien ben ik van mening dat
esthetisch onderzoek weliswaar niet volledig objectief is, maar wel tot op zekere
hoogte objectiveerbaar kan zijn. Men kan zich afvragen hoe de indruk van schoonheid
ontstaat en een poging doen om op een analytische wijze de oorzaak van die
esthetische indrukken te achterhalen. Wellicht komt men tot de conclusie dat die
indrukken veroorzaakt worden door het uiterlijk van een tekst, door de stijl. De
volgende stap is dan de analyse en beschrijving van die stijl, iets wat wel met een
redelijke ob-

20
21

Van Mierlo 1935, 72.
Kloeke 1940, 114
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jectiviteit kan plaatsvinden. Het is mogelijk om stijl te onderzoeken zonder een
oordeel te geven. Of iets lelijk is, mooi of nog mooier, dat doet er in zulk onderzoek
niet toe. Als ik het klankspel in de Reynaert of het parallellisme in Vanden levene
ons Heren bestudeer, dan kan ik dat doen zonder te zeggen of ik zulke stijlmiddelen
nu waardeer of niet. Ik wil simpelweg weten in welke mate Willem speelt met klanken,
hoe intens en complex hij dat doet, wat de effecten van zijn stijl zijn, en of hij daarin
origineel is of niet. Of ik zijn alliteraties fantastisch vind of eigenlijk maar banaal,
dat maakt op dit niveau van onderzoek volstrekt niet uit. Dit maakt de esthetica niet
tot een objectieve, waardevrije wetenschap; men zal geen wetten ontdekken die
voorspellen wanneer iets mooi of lelijk is. Wel komt men volgens mij iets nader tot
de achtergronden van bepaalde esthetische indrukken.
Een ander bezwaar tegen esthetisch onderzoek zou kunnen zijn dat het zich richt
op ‘topstukken’. Ook die angst lijkt mij onterecht. Het onderzoek hoeft zich niet te
beperken tot alleen die teksten die wij mooi vinden. Alle teksten komen er voor in
aanmerking, ook literaire geschriften die buiten de traditionele canon vallen of
schrijfsels die esthetisch gezien niet behagen, die ‘lelijk’ worden gevonden. Wel is
het zo dat onderzoek van stijl en schoonheid (na verloop van tijd) z'n favoriete teksten
zal kennen. Voor sommige benaderingen is het ene gedicht nu eenmaal boeiender
dan het andere. Maar dat verschijnsel is niet meer dan normaal. Wie de relatie tussen
opdrachtgevers en dichters wil onderzoeken heeft meer aan Jacob van Maerlant dan
aan gefragmenteerd en anoniem overgeleverde ridderromans; de studie van de
bewerkingstechniek van Oudfranse teksten gaat voorbij aan originele
Middelnederlandse teksten; en wie hoofsheid onderzoekt komt waarschijnlijk niet
snel in een rijmkroniek terecht. Zo zal ook esthetisch onderzoek zich concentreren
rond interessante gevallen, zoals het werk van dichters die zich stilistisch sterk
manifesteren. Maar dat betekent niet dat alleen mooie of canonieke teksten interessant
zouden zijn en de rest er eigenlijk niet toe zou doen.

Perspectieven
Zijn dus de bezwaren tegen een esthetische benadering van de Middelnederlandse
epiek overkomelijk, de inzichten die zij kan opleveren maken haar zeer aanlokkelijk.
Niet alleen leidt een esthetisch perspectief tot meer begrip van de afzonderlijke
teksten, zoals ik hier voor de Reynaert en Vanden levene ons Heren heb betoogd.
Ook kan het ons inzicht vergroten in de diversiteit in auteurschap en
literatuuropvattingen binnen de Middelnederlandse verhalende poëzie.
Belangwekkende vragen wachten op antwoord. In hoeverre verschilden de
schoonheidsidealen van Middelnederlandse verhalende dichters? Kan daarin een
zekere classificatie aangebracht worden, bijvoorbeeld in auteurs die met hun teksten
wilden behagen en zij voor wie esthetische overwegingen een secundaire rol spelen?
Verder zijn er de diachronische lijnen die Van Mierlo niet schuwde te trekken. Wat
is er waar van zijn bewering dat het belang van schoonheid afneemt na de hoofse
roman? Of verplaatst de schoonheidsbeleving zich naar andere, niet-stilistische
terreinen, en worden profijt en waarheid mooi gevon-
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den?22 Het beantwoorden van zulke vragen vereist een grootschalig en comparatief
opgezet onderzoek, waarin vanuit esthetisch perspectief dichters en teksten van
allerlei pluimage tegen elkaar worden afgezet. Een dergelijke onderneming sluit
mooi aan bij onderzoek naar de literatuuropvattingen van middeleeuwse dichters,
maar met dit verschil dat niet de theoretische, poëticale exposés, bijvoorbeeld in
prologen, centraal staan. Het resultaat van het schrijven is het uitgangspunt, de teksten
zelf.
Analyse van stijl en schoonheid is dan ook in beginsel tekstueel van aard. Daarbij
hoeft het niet te blijven. De medioneerlandistiek hoeft geen exclusieve
schoonheidssalon te worden, zonder enige aandacht voor wat op de straat speelt. Een
esthetische benadering kan probleemloos samengaan met aandacht voor de
cultuurhistorische aspecten van het Middelnederlandse literaire bedrijf. De
uitdrukkingswijze van een dichter zal ongetwijfeld ergens samenhangen met zijn
wereldbeeld, de manier waarop hij het leven aanschouwde of de functie van zijn
poëzie. Dat samenhang bestaat tussen de historische context en de literaire vormgeving
blijkt overigens uit het onderzoek van E. van den Berg, waarin duidelijke verbanden
worden gelegd tussen kenmerken van stijl en versificatie van Middelnederlandse
epiek en het gewest van ontstaan.23 En voor een ander genre, de lyriek, heeft F.
Willaert laten zien hoe de formele en poëticale variatie samenhangt met de manier
waarop het lied functioneerde: als hoogstaande literatuur voor en door fijnproevers,
of als liedkunst die vooral gecomponeerd was ten behoeve van ‘het hoofse amusement,
vaak zonder grote literaire pretentie’.24
Ook de esthetica van verhalende teksten zou men op zo'n ‘functionele’ wijze
kunnen duiden. Neem Vanden levene ons Heren nog een keer. Misschien is de
repetitieve stijl van deze tekst wel bedoeld om het verhaal over het lijden van Jezus
Christus niet alleen inhoudelijk, maar ook op stilistisch vlak te intensiveren,
indringender te maken. Soms is het alsof onder Vanden levene ons Heren het
onontkoombare ritme van een mars dreunt, waarmee op een haast agressieve manier
een boodschap de wereld ingezonden wordt. Heeft dat te maken met een bepaald
publiek (van leken bijvoorbeeld) dat overtuigd moest worden van de portee van die
passie? Was juist dat publiek gebaat bij een bezwerende, meeslepende stijl?
Zulke vragen illustreren dat in een esthetische literatuurbeschouwing een tekst
niet noodzakelijk gezien wordt als een autonoom kunstwerk, los van enige historische
context. Het is niet zo dat door de esthetische functie van oudere literatuur te

22
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24

In dit artikel heb ik slechts de relatie tussen stijl en schoonheid uitgewerkt. Schoonheid
bestaat natuurlijk uit meer dan stijl alleen. Van dat besef was ook de middeleeuwse ‘esthetica’
sterk doordrongen. Daarin werd schoonheid beschouwd als een fenomeen dat meer dan de
zichtbare vorm omhelsde: behalve de zintuiglijke onderscheidt men een geestelijke en een
transcendente schoonheid, waarbij de zintuiglijke (die men kan beschouwen als verwant aan
de stilistische) overigens het minste aanzien geniet. Bovendien is in de middeleeuwse
‘kunsttheorie’ schoonheid sterk verbonden met aspecten van waarheid en nut. Zie hierover
Wackers 1996, 71 en 77. Men moet zich echter realiseren dat het niet bekend is in hoeverre
deze esthetische theorieën de praktische beleving van schoonheid door de middeleeuwer
representeren.
Van den Berg 1987 en 1992. Aldaar verwijzingen naar eerdere literatuur.
Willaert 2000, 239.
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historische

25

Vgl. Pleij (1996) die het heeft over een ‘geïsoleerde benadering van oudere teksten,
losgezongen van hun tijd’ en een ‘esthetiserende, isolerende benadering van oudere literatuur’
(67 en 68).
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en de literair-kritische benadering van middeleeuwse letterkunde zijn complementair
en hoeven niet tegen elkaar te worden uitgespeeld’, is al eens eerder gesteld.26 Met
de literaire kunst is het wat dit betreft niet anders gesteld dan met schilder- en
bouwkunst, waarvan het wetenschappelijk onderzoek zich kenmerkt door een geheel
vanzelfsprekende aandacht voor stilistische en esthetische aspecten. De techniek van
een schilder, de stijl van een bepaald bouwwerk... het zijn kwesties die men niet kan
wegdenken uit de kunstgeschiedenis. Weinig kunsthistorici zullen echter ontkennen
dat een middeleeuws kerkgebouw naast een esthetische waarde ook een sociale,
ideologische functie heeft gehad en dat een miniatuur niet enkel poogde te behagen
maar evenzeer tot devotie wilde aanzetten.27
Samenvattend kan men het volgende stellen. Uit de manier waarop sommige
Middelnederlandse epische dichters hun verhalen hebben gestileerd, blijkt hoezeer
zij streefden naar schoonheid. Achter de zo uitgesproken literaire vormgeving van
deze teksten ontwaart men een artistiek, esthetisch bewustzijn. Schoonheid was voor
deze schrijvers een zaak van belang, en er is geen reden waarom het dat niet ook
voor ons kan zijn: als de auteurs zelf al een esthetische blik hadden, dan is het immers
niet ahistorisch dat ook wij oog hebben voor het mooie en het stilistische van hun
gedichten. Verzuimen we die esthetische dimensie aandacht te geven, dan doen we
het Middelnederlandse epos schromelijk tekort.

Summary
This article presents a reflection on stylistic and aesthetic aspects of Middle Dutch
epic poetry. On the basis of the analysis of repetitions of sounds and words the writer
argues that authors of 13th century texts like Van den vos Reynaerde and Vanden
levene ons Heren were very well aware of the form and beauty of their texts. In this
way stylistic and aesthetic research attributes to a better understanding of the single
text. Although primarily concerned with formal aspects of texts, investigation of
style and beauty is very well compatible with attention for the cultural dimensions
of medieval literature.
Adres van de auteur:
Universiteit Leiden, Opleiding Nederlandse taal en cultuur
Postbus 9515
NL-2300 RA Leiden
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Willaert 1996, XV.
Over de functie van de Romaanse kerk stelt Gombrich (1995, 173) bijvoorbeeld: ‘The whole
impression which these churches make, both inside and outside, is one of massive strenght.’
Het kerkgebouw drukt het idee uit ‘that here on earth it is the task of the Church to fight the
powers of darkness till the hour of triumph dawns on doomsday.’ Over de diverse functies
van de middeleeuwse miniatuur: Smeyers 1998, 16. Voor reflectie over het uiteenlopende
karakter van de medioneerlandistiek en kunstgeschiedenis, en de rol van stilistisch onderzoek:
Van Oostrom 1991, m.n. 43-5.
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‘Studeren in duytschen boeken van geestelicheden’
Het Middelnederlands als literatuurtaal in de veertiende eeuw*
Geert Warnar
‘Aan één grondvoorwaarde voor de totstandkoming van een letterkunde die met recht
“Nederlandse literatuur” genoemd mag worden, werd halverwege de zeventiende
eeuw voldaan. Dan immers promoveert voor het eerst het Nederlands tot standaardtaal
voor het geschreven woord’. Aldus de oud-hoogleraar moderne Nederlandse
letterkunde Willem van den Berg in zijn hoofdstuk over literatuur in het boek
Rekenschap 1630-2000, waarmee in 2001 de prestigieuze reeks ‘Nederlandse cultuur
in Europese context’ werd afgesloten.1 Van den Bergs stelling lijkt me niet
gemakkelijk te verdedigen - zeker niet tegenover mediëvisten, maar zelfs niet als we
rekening houden met de verzachtende omstandigheid dat zijn bijdrage bestemd was
voor een onderzoeksproject dat uitgaat van de Nederlandse staat, zodat onder
‘Nederlandse literatuur’ vooral moet worden verstaan een nationale
Noord-Nederlandse literatuur. Dat maakt het idee van een ‘standaardtaal’ als
grondvoorwaarde niet minder problematisch. Los van de vraag of de term
‘standaardtaal’ hier niet een enigszins overbelichte weergave is van wat in de praktijk
slechts een standaardisering van het Nederlands bleek - bijvoorbeeld onder invloed
van de gezaghebbende Statenbijbel - is het heel goed mogelijk in het
Middelnederlandse diets (inclusief de varianten die men in het Vroegmiddelnederlands
Woordenboek bij het lemma dudesc kan vinden) een poging tot een overkoepelende
aanduiding van de dialecten uit de Lage Landen te zien. Of moeten we onder diets
misschien (ook) een toch al enigszins gestandaardiseerde schrijftaal verstaan? In
ieder geval was dit Nederlands (een aanduiding die te verkiezen is boven het wat
beladen diets) al veel eerder dan 1650 in gebruik als literatuurtaal.2
Maar wat waren in de Middeleeuwen dan wel de grondvoorwaarden voor de
totstandkoming van een letterkunde die met recht Nederlandse literatuur genoemd
mag worden?3 Geconfronteerd met het begrip ‘Nederlandse literatuur’ zijn de
specialisten
*
1

2

3

Met dank aan prof. dr. Rolf Bremmer (Universiteit Leiden) voor veel meer inspirerende
ideeën dan in dit stuk nog een plaats konden krijgen.
Van den Berg 2001, 234. In een noot verwijst Van den Berg naar Frijhoff & Spies 1999,
537-601, maar daar heb ik de auteurs niet kunnen betrappen op enige tekst waarmee Van
den Berg zijn uitspraak zou kunnen onderbouwen.
Zie over de ontwikkeling van een Nederlandse standaardtaal Van der Wal 2003. Vgl. over
de (geografische) reikwijdte van diets De Grauwe 2003. Zijn idee van het diets als aanduiding
van de germaanse talen in oppositie met de romaanse talen, lijkt mij te radicaal. Bij zijn
bespreking van de geselecteerde citaten waar drie talen genoemd worden (405-406) walsch,
duutsch ende latijn laat hij ten onrechte buiten beschouwing dat het hier gaat om de in de
Lage Landen gangbare drie talen. Zie voor een relevante indeling van de literatuurtalen in
de Nederlanden Williams-Krapp 1986. Van der Berg 1989, speciaal het discussieverslag,
over een meer algemene schrijftaal.
Een antwoord op die vraag is misschien dringender dan het lijkt. In het voorjaar van 2004,
twee weken voor het Vele wegen-congres publiceerde een KNAW-commissie onder
voorzitterschap van, opnieuw, Willem van den Berg een rapport over nieuwe mogelijkheden
voor taalkundig en letterkundig onderzoek in Nederland met speciale aanbevelingen voor
de neerlandistiek, vanuit het idee dat het ‘de plicht [is] van de Nederlandse samenleving het
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uit de historische letterkunde geneigd voorbij te gaan aan het Nederlandse om vooral
het idee literatuur ter discussie te stellen.4 Dat ga ik niet doen - hoewel hierna wel
duidelijk zal worden dat ik me realiseer hoe literatuur in een handschriftencultuur
fundamenteel afwijkt van wat wij er tegenwoordig onder verstaan en dat het de
voorkeur verdient om voor de middeleeuwse periode liever te spreken van het
geschreven woord.5 Het gaat in deze bijdrage vooral over het middeleeuwse idee van
een literatuur in de eigen landstaal, ongeveer naar het voorbeeld van The idea of the
vernacular, een magnifiek boek waarin een uitgebreide en gevarieerde bloemlezing,
gevolgd door een vijftal studies, een beeld geeft van de middeleeuwse opvattingen
over literatuur in het Engels.6 Zo wil ik - uiteraard in het kort en nog zeer beperkt materiaal aandragen voor een antwoord op de vraag hoe en wanneer in de Nederlanden
ideeën over een literatuur in de volkstaal begonnen op te komen en welke opvattingen
daaraan ten grondslag lagen.

... in dietschen boeken
Zo vanzelfsprekend was het allemaal niet in de Middeleeuwen. Het Nederlands was
geen Nationalsprache en het ontbrak de taal in cultureel en intellectueel opzicht
lange tijd aan het prestige dat het Frans en Latijn wel uitstraalden. Wel was er de
dichterslof die Hendrik van Veldeke al in het begin van de dertiende eeuw kreeg
toegezwaaid door Gotfried van Straatsburg, maar als we in de Hoogduitse context
van diens Tristan-roman al een besef van een Nederlandse literatuur kunnen zien,
was dit nu bij uitstek een voorbeeld van de zwaluw die nog geen zomer maakt.7 Aan
het begin van de dertiende-eeuwse Roman van Walewein excuseert de auteur Penninc
zich zelfs voor het feit dat zijn Artur-avontuur geen Frans voorbeeld heeft.8 Vroege
vertalingen of bewerkingen uit het Latijn in het Nederlands werden nog simpelweg

4

5

6

7
8

onderzoek naar de Nederlandse taal en letterkunde een prominente plaats te geven in het
onderzoekslandschap’. Zie Gij letterdames en gij letterheren, 2004. Citaat op 32.
Zie bijvoorbeeld Gerritsen 2000, voornamelijk 6 e.v., Willaert 1995, Mertens 1989 en in het
algemeen over een voor de Middeleeuwen adequaat literatuurbegrip Ruh 1985. Meer
aanknopingspunten met het hiernavolgende biedt de beschouwing over Middelnederlandse
ethische literatuur in Reynaert 1995. Nog weer anders is de benadering in Van Oostrom 1997
waar wordt getracht vanuit de Middelnederlandse letterkunde een (voorloper van een
nationale) culturele identiteit te destilleren.
Waarbij zich overigens de zeer fundamentele vraag aandient in hoeverre het gebruik van het
Nederlands in de middeleeuwse teksten die wij binnen een ruimer opgevat literatuurbegrip
laten vallen ook werkelijk een literair-historische kwestie is, dan wel een cultuurhistorische
of zelfs een socio-linguïstische zaak. Ook aan dat probleem wordt in deze bijdrage
voorbijgegaan.
Zie Wogan-Browne 1999. Voor het Middelnederlands enigszins vergelijkbaar zijn de op
prologen en vertalingen toegespitste studies en bloemlezingen in respectievelijk Sonnemans
1995 en Besamusca & Sonnemans 1999.
Zie over deze passage Winkelman 1992, 56-62
Consticse wel in twalsche vinden / Ic soudse jou in dietsche ontbinden (Roman van Walewein
vs.5-6, zie Van Es 1957) Als laatste over deze regels Gerritsen 1996, 229.
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gerechtvaardigd als een dienst aan leken die de taal van de Kerk en wetenschap niet
verstaan.9

9

Zie bijvoorbeeld broeder Gerard: Leven van Christina vs.20-30 (Gysseling 1980-1987, dl.6);
Veldeke: Servaaslegende vs.178-181 (Van Es 1950) en Vanden levene ons heren: vs.35-45
(Beuken 1968).
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Zo duurde het tot het eind van de dertiende eeuw voordat men zich de mogelijkheden
van een eigen Nederlandstalige literatuur werkelijk leek te realiseren. Hoewel
uitspraken op dit punt nog niet met bewijzen te staven zijn, moet dit nieuw bewustzijn
samenhangen met de vaste positie die de volkstaal begint te veroveren in ambtelijke
stukken en oorkonden. Dat zijn belangrijke elementen in de voortschrijdende
verschriftelijking, waar nogal wat Nederlandstalige auteurs actief bij betrokken waren.
Minstens zo gewichtig voor de ontwikkeling van literatuur was de opkomst van de
volkstaal in de preek en het religieus onderricht, de andere stroming die sterk
doorwerkte in de Nederlandse literatuur vanaf de late dertiende eeuw.10 Maar van
individuele auteurs gingen de grootste impulsen uit. Mede onder aanvoering van
Jacob van Maerlant ontstaat er - zoals we nog zullen zien - een rap sterker wordende
hang de Latijnse geleerdentraditie over te hevelen naar de eigen taal, vanuit het idee
dat er een geletterdheidscultuur kon worden opgebouwd in het Nederlands. Maerlant
begint bijvoorbeeld in Der naturen bloeme met de aandacht erop te vestigen dat
[...] noch noyt in dietschen boeken
Neghene dichter wilden roeken
Iet te dichtene van naturen
Van so menighen creaturen
Als in desen boeke staen.11

Maerlant haast zich wel er aan toe te voegen dat hij alleen verantwoordelijk is voor
de vormgeving (het rijm) en dat de materie verzameld was door Albertus Magnus
(in werkelijkheid was Maerlants brontekst, De natura rerum, geschreven door Thomas
van Cantimpré). Niettemin spreekt uit zijn ultrakorte evaluatie van wat er was aan
dietsche boeken een bewustzijn van literatuur in de eigen taal. Dat bewustzijn neemt
in de veertiende eeuw een hoge vlucht, meer door een sterke uitbreiding van het
domein van de letterkunde in de volkstaal dan door expliciete stellingnames, maar
omstreeks 1360 vinden we een openlijke erkenning van de waarde van het Nederlands
als literatuurtaal. In een proloog op de Middelnederlandse werken van Jan van
Ruusbroec schreef de kartuizer broeder Gerard:
Men vint enige menschen die niet alsoe wel en lusten te studeren in
duytschen boeken van geestelicheden als in latijnschen, nochtan dat si bet
dietsch dan latijn verstaen. Dese menschen en soeken niet die vrucht hare
studien, dat is gheleert te worden; want van dier scrifturen daer ic die tale
zwaerlic ofte qualic ofte niet en verstaen, daer af en mach ic niet volle
leringhe va10

11

Zie over vroege ontwikkelingen in het Middelnederlands geestelijk proza Scheepsma 2005
en Warnar 1999. Over het Nederlands als ambtelijke schrijftaal Croenen 1999 en 2003 (beide
gericht op de situatie in Brabant, maar met aandacht voor de situatie in Holland en Vlaanderen
en met uitgebreide opgave van algemene literatuur terzake) en (niet alleen voor het bredere
kader) Clanchy 1993, met name 197-223 over de opkomst van de volkstaal, als onderdeel
van wat in het kader van deze bijdrage van groot belang is: het ontstaan van een ‘literate
mentality’ en ‘the habit of preserving some written record of all affairs of importance’
(Clanchy 1993, 185). Dat lijkt het juiste perspectief om Middelnederlandse sleutelteksten
als het kapittel Vander lettren ende vander clerghien uit Jan van Boendale's Lekenspiegel te
plaatsen (zie hierna en vgl. Warnar 2002, 35-36).
Der naturen bloeme vs. 5-9, geciteerd naar de editie in Verwijs 1878 vanwege de betere
lezing dan het handschrift dat gebruikt is in Gysseling 1980-1987, dl.2.
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ten. Mer in die scrifture daer ic niet in dolen en mach in die significacie
der woerden noch in die constructie der spraken, daer mach ic den
verstande naken; ende come ic toten verstaen, soe maghic werden gheleert,
ende sonder wel verstaen en leer ic nemmermeer.12
De schijnbaar simpele redenering dat je het meeste opsteekt van onderwijs in de
taal die je het best beheerst, is vandaag de dag nog altijd niet zo vanzelfsprekend.
Maar in de veertiende eeuw moet het wel als een buitengewoon liberaal standpunt
zijn ervaren dat men even goed kon studeren in duytschen boeken van geestelijcheden
als in de officiële taal van Kerk en wetenschap. Een heel ander geluid klinkt uit de
prologen van de zogeheten Bijbelvertaler van 1360. Deze kloostergenoot van broeder
Gerard stelde zich keer op keer teweer tegen kritiek op zijn talrijke vertalingen van
stichtelijke werken uit het Latijn naar het Nederlands. Kennelijk stond hij onder zo'n
druk dat hij zich vrijwel voortdurend genoodzaakt voelde zijn werkzaamheden te
rechtvaardigen; wellicht ook tegenover mensen in zijn directe omgeving. Uit het
kartuizer-klooster van Herne komt ook de oudst bekende Nederlandse redactie van
een traktaat over het lezen van religieuze boeken in de volkstaal, getiteld De libris
teutonicalibus. Het betreft hier een (indirecte) bewerking van een ware quaestio,
omstreeks 1390 oorspronkelijk in het Latijn opgesteld door Gerard Zerbolt van
Zutphen namens de nog jonge beweging van de Moderne Devotie. In een afgewogen
betoog besprak Zerbolt de vraag of het geoorloofd was de Bijbel in de volkstaal te
lezen en gaf hij een tamelijk restrictief overzicht van het type teksten (in hoofdzaak
gebeden en spirituele oefeningen) dat in vertaling kon worden voorgelegd aan leken.13
Wie een indruk wil krijgen van de veertiende-eeuwse ideeën over het Nederlands
als literatuurtaal kan veel van zijn of haar gading vinden in de aanhoudende discussies
over duytschen boeken van geestelicheden. Ook op andere terreinen kwam de waarde
van teksten in de eigen taal aan bod - met name in de zich ook snel ontwikkelende
artesliteratuur - maar de contouren van een Nederlandse literatuur zien we het scherpst
waar men de meeste weerstand ondervond en de behoefte een eigen positie in te
nemen zich het sterkst deed gevoelen. En dat was binnen de Nederlandse letterkunde
van de veertiende eeuw beslist in de regionen van geloof en theologie.

De Rijmbijbel
Het begon aan het eind van de dertiende eeuw, toen Jacob van Maerlant zich in de
proloog van zijn Spiegel historiael beklaagde over de kritiek - als dat de juiste
vertaling is van het Middelnederlands begripen - die hij had moeten verduren van

12
13

De Vreese 1895, 18-19. Zie over dit gedeelte van broeder Gerards proloog vooral
Warnar 2003, 255-259.
Zie Kors 2004 over de Bijbelvertaler van 1360 met een overzicht van oudere literatuur en
in relatie tot Zerbolt van Zutphen. Gericht over de Bijbelvertaler en zijn verweer tegen kritiek
Williams-Krapp 2003. Over Zerbolt van Zutphen en zijn De libris teutonicalibus uitgebreid
Staubach 1997. Zie Kwakkel 2002, 98-100 over de Nederlandse bewerking in een handschrift
uit Herne en De Vooys 1907 voor de editie van de tekst naar dat handschrift.
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de geestelijkheid (het paepscap) omdat hij leeken weten dede, uten Byblen die
heimelichede.14 Alge-

14

Spiegel historiael, Eerste Partie, Boek I, proloog, vs. 80-85 (De Vries & Verwijs 1863-1879).
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meen wordt aangenomen dat Maerlant problemen had gekregen met zijn Rijmbijbel.15
Toen dit werk in omloop kwam, vanaf 1271, was er nogal wat te doen over het
beschikbaar stellen van Bijbelkennis in de volkstaal. In kerkelijke kring groeide het
argwaan tegen pogingen om de diepere betekenissen (heimelichede) van de Schrift
uit het Latijn van de kerkelijke en intellectuele elite voor te leggen aan de leek in de
volkstaal. Dat droeg het gevaar in zich - zo luidde de redenering van de tegenstanders
- dat een onoordeelkundig publiek zich zou gaan mengen in de duiding van bijbelse
betekenissen, met de risico's van dwalingen en alle gevolgen van dien voor de
orthodoxie en de zuiverheid van de leer. Met name in de kringen van religieuze
randgroeperingen als begijnen en begarden zou dit leiden tot onacceptabele
opvattingen over het geloof.
In verband met de context van de Rijmbijbel hebben twee teksten de aandacht
getrokken. Voor het concilie van Lyon in 1274 leverde de franciscaan Gilbert van
Doornik een rapport in over de misstanden in de Kerk, met verontrustende berichten
over Franse Bijbelvertalingen die door begijnen werden gelezen. Een tiental jaren
later filosofeerde de geleerde Hendrik van Gent in de proloog op zijn Summa
quaestionum ordinarium over de vraag of vrouwen aan theologie mochten doen en
kwam hij onder meer tot de conclusie dat het op zijn zachtst gezegd onverstandig
was om vrouwen te onderwijzen in de geheimen van de Schrift of hen gewijde teksten
in de volkstaal ter hand te stellen.16
Het is al vaak gezegd dat Maerlants moeilijkheden met de Rijmbijbel ook in die
vijandige sfeer zijn ontstaan, maar over de ernst van zijn problemen lopen de
meningen uiteen. De Ieperse dichter Jan de Weert meende in de veertiende eeuw
nog zeker te weten dat Maerlant vanwege zijn Rijmbijbel de Kerk het hoofd had
moeten bieden en in een anoniem gedicht uit diezelfde periode staat dat Maerlant
het ten zeerste had moeten bezuren dat hij in dietsche bracht die scriftuere, maar nu
gaat men er steeds meer vanuit dat de soep niet zo heel erg heet gegeten zal zijn. Er
valt immers geen rechtstreeks verband te trekken tussen Gilbert van Doorniks
beschuldigingen en Maerlant. Bovendien zouden de bespiegelingen van Hendrik van
Gent vooral bedoeld zijn geweest voor het academisch milieu van Parijs. En tenslotte
heeft Maerlant feitelijk niet de Bijbel vertaald, maar de Historia scolastica van Petrus
Comestor, een leerboek voor de letterlijke ofwel historische betekenis van de Bijbel,
waar geen theologisch gevoelige onderwerpen werden besproken.17
Maar het is de vraag of deze redenering de zaak niet wat al te veel relativeert. Om
te beginnen zijn de uitlatingen van Gilbert van Doornik en Hendrik van Gent wel
degelijk te betrekken op de situatie van Maerlant. Hendrik van Gent was aanwezig
op het concilie van Lyon, waar Gilberts rapportage werd besproken. Vrijwel direct
daarna
15

16
17

Een adequate samenvatting van de literatuur over deze kwestie in Van Dalen-Oskam 1997,
11-25. Zie voor het volgende ook de gedetailleerde bespreking in Moolenbroek 1991, deels
als reactie op De Bruin 1979. Zoals hierna blijkt, lijken De Bruins opvattingen mij nog altijd
het meest overtuigend. Zie in dit verband ook Warnar 2004.
Zie hierover vooral De Bruin 1979, 200-204.
Beide citaten besproken in De Bruin 1979, 191. Relativerend over de Rijmbijbel was vooral
Moolenbroek 1991, daarna ook Van Oostrom 1996, 287-289. Over de Rijmbijbel in relatie
tot de Historia scolastica vooral Berendrecht 1996, 87-116 en Van Dalen-Oskam 1997,
passim.
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werd Hendrik benoemd tot aartsdiaken van Doornik, waar hij als kerkelijk
gezagsdrager in Maerlants bisdom al spoedig een daar circulerende Nederlandse
Bijbelvertaling onder ogen moet hebben gekregen.18 Als Hendrik (met de berichten
van Gilbert van Doornik nog vers in het geheugen) al niet gespitst was op mogelijke
problemen, zal hij beslist in verhoogde staat van paraatheid zijn geraakt bij de
gedachte dat Maerlant de Scolastica wilde bewerken. Voor Hendrik van Gent - of
welke andere geschoolde geestelijke uit de dertiende eeuw - was de Historia scolastica
niet simpelweg een boek over Bijbelse geschiedenis, maar een standaardwerk over
de letterlijke, of historische, betekenis van de Schrift, zoals die werd onderwezen in
de voorbereidende fasen van het theologisch onderwijs aan de universiteit en de
kloosterscholen.19
Comestor had de verhalende boeken uit de Bijbel voorzien van commentaar en
aanvullende gegevens ter verduidelijking van de letterlijke of historische betekenis
van de Schrift, maar wel degelijk ten behoeve van de hogere spirituele interpretaties.
Volgens de metafoor die Comestor zelf had geïntroduceerd, was de letterlijke
betekenis het fundament waarop de muren van de allegorische betekenis en het dak
van de morele of tropologische duiding konden verrijzen.20 In andere woorden: met
de Historia scolastica werd de basis gelegd voor allerhande exegetische bouwwerken.
Beschikbaarstelling van dit materiaal uit het (pre-)wetenschappelijk bedrijf in de
volkstaal - dat wil zeggen: aan een publiek van leken en onoordeelkundigen - was
nu precies datgene waartegen vanuit kerkelijke kringen bezwaar werd gemaakt. En
niemand heeft zich daar in de dertiende eeuw zo duidelijk over uitgelaten als Hendrik
van Gent.
Diens eerder genoemde uitlatingen over de vrouw en de theologie maken deel uit
van wat al meermalen omschreven is als de uitvoerigste inleiding op de beoefening
van de theologie uit de dertiende eeuw - en verdienen het dus in een breder verband
behandeld te worden dan alleen maar op het veelvuldig besproken punt van de rol
van de vrouw.21 Een van de cruciale overwegingen in Hendriks betoog is het
onderscheid in onderwijs als de morele instructie in de preek en de kennisoverdracht
in de theologische leergang, zoals dat onder meer aan de hand van de Historia
scolastica geschiedde. Dit laatste moest voorbehouden blijven aan de geleerden die
18

19
20
21

Zie Führer 1998, 69 voor Hendriks aanwezigheid in Lyon, en Macken 1979, kol. 377 over
Hendriks benoemingen in het bisdom Doornik. Zie bovendien Simons 2004, 89-91 die het
relaas van Gilbert van Doornik plaatst in een breder verband dan alleen begijnenkringen en
tekstverspreiding in de volkstaal. Daarbij kan er overigens ook nog op gewezen worden dat
afschriften van de Rijmbijbel daadwerkelijk circuleerden in met heterodoxie te associëren
kringen. Het betreft het werk van de zogenaamde Ferguut-kopiist (Kwakkel & Mulder 2001),
die in het tweede kwart van de veertiende eeuw twee exemplaren van de Rijmbijbel
produceerde en ook verantwoordelijk was voor het oudste Middelnederlandse afschrift van
Eckhartpreken, in een convoluut met ook een afschrift van een van de meer controversiële
preken, met diverse uitspraken die hebben geleid tot het proces tegen de mysticus (vgl.
Warnar 1997, 106), waarin Eckhart niet alleen werd beschuldigd van leerstellige dwalingen,
maar ook, zo niet vooral, van de verspreiding van zijn hoogdravende ideeën in de volkstaal
onder leken (Ruh 1996, 248).
Zie voor de plaats van de Historia scolastica in het theologisch onderwijs onder meer
Mulcahey 1998, 138-140 en via de index, De Reu 1996, 198 en Barone 1993, 151.
Kors 2004, 253.
Zie in het algemeen Schmaus 1960 en vooral Minnis 1992. Zie bijvoorbeeld McGinn 1998,
21 over Hendriks betoog in relatie tot vrouwenmystiek.
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betekende: in
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het Latijn. Voor leken volstond het onderricht in de preek, waar de volkstaal al langer
in gebruik was.22
Maerlant was van plan die scheidslijnen te doorbreken: Scolastica willic ontbinden
/ In dietsche word uten latine, kondigde hij aan in de proloog van de Rijmbijbel. Het
werkwoord ontbinden moet binnen de bredere context van Maerlants oeuvre worden
opgevat als aanduiding van een voor hem kenmerkende schrijversactiviteit van
onderwijzen en uitleggen.23 In die betekenis en direct gerelateerd aan de bewerking
van een studieboek als de Historia scolastica beloofde Maerlants ontbinden een
Middelnederlandse inbreuk op het terrein van de theologie. Immers, als hij werkelijk
het voornemen had (uit) de Scolastica te gaan onderwijzen, wilde hij zich manifesteren
als een leraar op een terrein waarvoor hij niet gekwalificeerd was. En dat werd nog
eens zo problematisch doordat hij aan dit ontbinden toevoegde in dietsche uten latine
- dus: ook nog in de taal van de leek en voor een publiek dat de juiste predispositie
voor onderwijs in de theologie ontbeerde.24 Daarmee krijgt ontbinden de nog
pregnanter letterlijke betekenis van losmaken, of beter nog: ontsluiten - zoals in de
woorden van Jan de Weert: Maerlant die die bible [...] in dietsche ontsloot. Zo bezien,
is er alle reden om aan te nemen dat De Weert het bij het rechte eind had toen hij
daaraan toevoegde Ende voer zijn dicht thoeft hi boot / Voer dies hadden toern.
Met zijn verdietsing van de Historia scolastica had Maerlant de toorn van de
geestelijkheid over zich afgeroepen. De ondervonden tegenstand zat hem in ieder
geval zo hoog dat zijn Spiegel historiael er nog door bepaald werd. Enigszins
verbitterd kondigde hij aan zich bij zijn bewerking van het Speculum historiale te
beperken tot het verhaal van de geschiedenis. Wat er aan clergie in het Speculum
was gezaaid, moest maar door het paepscap worden gemaaid. Dat wilde zeggen dat
Maerlant de talrijke en soms fors uitgevallen bespiegelingen over de ontwikkelingen
in de geschiedenis van theologie en wetenschap achterwege laat.25

Clergie
22
23
24

25

Minnis 1992, 308-309 en Schmaus 1960, 11-12.
Van Oostrom 1996, 420-421.
Daar waren volgens de tegenstanders grote risico's aan verbonden. Zo meende ook de
Bijbelvertaler van 1360 al bij voorbaat dat zijn werk wel zeere benijt onder die clergie zou
zijn: Want enighen clerken toornt datmen die heymelicheit der scrifturen den ghemeynen
volke ontbinden soude (Ebbinge Wubben 1903, 73, vgl. 108, proloog op Gregorius dialogen:
Mer vele geleerde liede becnagen ende lachteren dat men den leecken menschen de schrifture
in dietsche maect, selke omdat sijt niet gedoen en connen dat andere doen, andere omdat
men verholenheit der scriftueren den ghemeenen lieden oppenbaert). Zie in een breder
verband Copeland 2001, vooral 1-49 en Watson 1995 (hoewel beide gericht op de Engelse
situatie).
Maer die clergie alleene / Diere vele in es gesayt / Willic dat dat paepscap mayt / Want den
leeken eist te swaer / Ende oec mede hebbic vaer / Dat des dat paepscap belgen soude / Of
ic mi dies onderwinden woude / Ende anderwaerven hebbic gewesen / In haer begripen van
desen / Want ic leeken weten dede / Uter Byblen die heimelichede (Spiegel historiael, Eerste
Partie, Boek I, vs. 76-86; zie De Vries & Verwijs 1863-1879). Over de betekenis van deze
passage voor Maerlants bewerking van het Speculum Van Oostrom 1996, 286-287 en
Berendrecht 1996, 143-205.
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zodra er religieuze geleerdheid aan te pas kwam, en dat was in de middeleeuwse
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van kennis en wetenschap vrijwel altijd het geval. Na het rumoer rond de Rijmbijbel
had Maerlant zijn bekomst wel gehad, hoewel hij bij latere auteurs juist wel zijn
reputatie te danken had aan dit werk.26 Want ondanks alles stond hij aan de vooravond
van grote verschuivingen in de Nederlandse literatuurgeschiedenis, die meer en meer
in het teken zou komen te staan van het soort geestelijke geleerdheid dat in de
veertiende eeuw als clergie betiteld werd.27
Met de vertaling van een zwaarwichtig werk als de Historia scolastica werd wel
heel duidelijk dat het Nederlands op weg was uit te groeien tot een ware literatuurtaal.
Dat was in de Middeleeuwen zo ongeveer tegengesteld aan de hedendaagse betekenis.
Waar wij nu vooral de autonomie van de literatuur als kunstvorm hooghouden, hadden
Maerlant en zijn Nederlandstalige navolgers meer oog voor het omgekeerde: de
geïntegreerdheid van de letteren in het geheel van kennis, ethiek en geloof dat zij
onder clergie verstonden.
In de Middelnederlandse wereld van het geschreven woord moest de grondslag
gelegd worden voor de opbouw van een nieuwe geletterdheidscultuur - nieuw in de
zin dat zij niet noodzakelijkerwijs functioneerde binnen de gebruikelijke context van
het schoolcurriculum. In dat opzicht is de Rijmbijbel ook weer een veelzeggend
voorbeeld van de nieuwe ontwikkelingen in de volkstalige literatuur, waarmee de
eeuwenoude vergrendeling van kennis achter de poorten van de latinitas werd
doorbroken.28 Maerlants volkstalige Scolastica bereikte direct een publiek van leken
dat nog geheel moest worden ingewijd in de wereld van de clergie, terwijl geleerden
als Hendrik van Gent - maar ook de Middelnederlands schrijvende doctor in de
godgeleerdheid Dirc van Delft (omstreeks 1400) en zelfs de schepenklerk Jan van
Boendale (circa 1330) - het erover eens waren dat onderricht in de theologie, ook op
het niveau van de letterlijke exegese uit het werk van Comestor, moest voortbouwen
op onderwijs in de zeven vrije kunsten en dan met name het talige trivium (zo niet
vooral de grammatica).29
26

27

28
29

Zie behalve de geciteerde gedichten nog Boendales vermelding in de Lekenspiegel waar hij
Maerlant thooft van allen dietschen poeten noemt - naar aanleiding van diens Scolastica. Het
betreft hier het leven van Jezus, volgens het hs. van de editie: Twelke leven Jacob van
Maerlant / Transfereerde alte hant / Uten boeken alsic versta / Die men heet Scolastica /
Daer hijt sette in dietscher tale. Vgl. in verband met Maerlants rol als leraar echter vooral
ook de variante lezing in het commentaar: Ende der welken leven van Meerlant / Jacob wel
transformeerde / Ende den leeken volke leerde / Uten boucke als ic versta / Dat men heet
Scolastica. (Zie Lekenspiegel Boek II, kap. 35, vs. 7-18, plus de varianten).
Vgl. Warnar 1999, 114-115 en Warnar 2002, 35-38. Studie van deze ontwikkeling in de
Middelnederlandse literatuur vanaf omstreeks het derde kwart van de dertiende eeuw staat
centraal in het VIDI-project Men of letters: Medieval Dutch literature and learning
(Universiteit Leiden, 2004-2009). Zie http://www.pallas.leidenuniv.nl/ bij Onderzoek en
publicaties.
De relatie tussen latinitas en volkstaalliteratuur is uiteraard veel rijker geschakeerd. Zie voor
een goed overzicht Wackers e.a. 1996, in het bijzonder de inleiding.
Zie in dit verband in het algemeen over de volkstalige doorbreking van de culturele barrière
van het Latijn Copeland 2001, 1-54, in het bijzonder 8-17. Vgl. voor het traditionele belang
van geschooldheid in het Latijn Hasebrink 2000. Zie voor Dirc van Delft: Voort in allen
parochikerken sullen wesen artisten, datmen hieten scoelmeesteren, die den kinderen leren
gramarien, dat is latijn spreken ende die seven vrie heidensche kunsten, dair hoir sinnen
mede verheven werden die heilighe scrift te bet moghen verstaen, als si out ende groot werden,
om-dat die heilighe scrift theologie alle kunsten ghebruket tot horen verstaen. (Tafel vanden
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Het binnenhalen van geleerdheid uit de Latijnse traditie in de Nederlandse literatuur
ging gepaard met een andere opstelling van de auteurs, die zich meer en meer als
leermeester gingen manifesteren - al ligt het oorzakelijk verband wellicht omgekeerd.
Er is in elk geval veel voor te zeggen dat een nieuwe taakopvatting van de auteur
leidde tot veranderingen in de literatuur, die steeds didactischer werd.30 Die teneur
is veelal verklaard vanuit de vraag bij een publiek, dat gefascineerd werd door de
wereld van de kennis en via vertalingen op de hoogte wilde komen.31 Maar binnen
de Nederlandse literatuur lijken toch in eerste instantie auteurs nieuwe wegen te
willen inslaan. Natuurlijk werken zij in het volle besef dat hun teksten aftrek moeten
vinden, maar juist waar zij zich op het gladste ijs wagen, lijken opdrachtgevers naar
de achtergrond te verdwijnen. Is het toeval dat Maerlant in de proloog van de
Rijmbijbel met geen woord rept over een geadresseerde, en pas in tweede instantie
een anonieme lieve vrient opvoert die als vervolg van de Scolastica om de Wrake
van Jherusalem vroeg? Maerlant schept in zijn overige werken altijd duidelijkheid
over degene voor wie hij schrijft maar hier wil hij, zoals andere auteurs van
Middelnederlandse Bijbel-bewerkingen, vooral doen geloven dat er een opdrachtgever
is. Zelfs als het hier geen schijngestalte betreft valt op hoezeer Maerlant aan het begin
van de Rijmbijbel eigen initiatief suggereert. Met bijstand van de Drie-eenheid en
Maria verklaart Maerlant onvervaard eigen plannen ten uitvoer te brengen: vraie
rjme te bringhene vord / van ere gesten die ic begard / hebbe te ontbindene jn dietsche
word / Scolastica willic ontbinden / Jn dietsche word vten latine. Vervolgens tracht
Maerlant een zeer algemeen publiek te overtuigen dat wat volgt de moeite waard is:
Nv merct die hier an sult leesen
Wat nutscepe dat hier an sal wesen.
Hier ne vint men no fauele no borde
No ghene truffe no faloerde
Maer vraie rime ende ware woerd
[...]
Hier vindic [=bedenk ik, maak ik] rime, dachcortinghe
Ende daer toe ware leeringhe.32

Maerlants lezers waren in die dagen waarschijnlijk nog wel meer gewend aan literatuur
als tijdverdrijf dan als kennisbedrijf, en dat zou nog wel even zo blijven. Immers,
het leeuwendeel van de handschriften met de ridderromans is in de veertiende eeuw
te dateren, wat onmiskenbaar duidt op aanhoudende populariteit van de epiek na de
dertiende-eeuwse bloei.33 In de eerste helft van de veertiende eeuw zijn het vooral
de auteurs die zich willen afzetten tegen de leugenachtigheid van de verhalende
teksten. Met literatuur, en dan wel te verstaan in de middeleeuwse betekenis als de
wereld van het geschreven woord, waren grotere belangen gemoeid dan alleen de
dachcortinghe,

30
31
32
33

kersten ghelove, Somerstuc, kap. 20, 40-46) en vgl. Boendale Lekenspiegel Boek III, kap.
14, vs. 93-108 (De Vries 1844-48).
Waarbij vanouds het oeuvre van Maerlant als scharnier van een verhalende naar betogende
literatuur wordt gezien (Van Oostrom 1996, 151 e.v.)
Zo bijvoorbeeld nog in Wachinger 2002.
Rijmbijbel vs. 17-35 (Gysseling 1980-87, dl. 3). Zie Van Dalen-Oskam 1997, 187-190.
Datering van de handschriften in Klein 1995.
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die de lezer overigens in de Rijmbijbel - maar ook in de Bijbelvertaling van 1360 toch nog wel in het vooruitzicht werd gesteld.34 Deze toespelingen op tijdverdrijf dat dan wel nuttig moet zijn - lijken erop te duiden dat auteurs zelf ook niet bij
voorbaat overtuigd waren dat hun nieuwe ideeën over literatuur aansloten op de
wensen van het publiek. Het lijkt een van de verklaringen voor de hartgrondigheid
waarmee Maerlant, Boendale en hun Middelnederlands schrijvende geestverwanten
kritiek uitten op de verhalende literatuur. Door zich flink te distantiëren van de
fabuleerders profileerden zij zich als hoeders en verbreiders van een nieuw type
geletterdheid.35
Het nieuwe daarvan betrof niet zozeer de inhoud, maar lag veel meer in de vorm,
en in het bijzonder de taal: niet het Latijn van de professionele clerici, maar het
Nederlands. Daar was de concurrentie van de verhalende dichters nog hevig, maar
daar openden zich ook mogelijkheden als auteur een rol van betekenis te spelen. Bij
de keuze voor de taal speelden nationalistische of politieke overwegingen geen rol.
Het Nederlands is hier de taal van de auteurs, maar ook van de kopiisten en lezers,
die buiten de academische sferen van professionele geleerdheid willen deelnemen
aan de bedrijvigheid van de laatmiddeleeuwse kenniseconomie. Dat gebeurt niet op
alle terreinen van de toenmalige geleerdheid, maar wel daar waar wetenschap en
wereldbeschouwing elkaar naderen en praktische toepassingen vonden: bestuur,
politiek, geneeskunst, ethiek en de clergie uit de meer religieuze sferen. Daar komt
een brede beweging op gang van auteurs die het doel van de Nederlandse literatuur
en de taak van de schrijver niet langer in termen van vermaak en verhaal omschrijven
maar streven naar hogere doelen van kennisoverdracht, informatievoorziening en
(religieuze) vorming.36
In dat licht is het bijna vanzelfsprekend dat in de Lekenspiegel van Jan van
Boendale op het kapittel Vander letteren ende clergie direct een hoofdstuk volgt over
de vraag hoe de dichters dichten sullen. De nadruk lag daarin op de ethische aspecten
van het schrijverschap: naast vakkundigheid vooral waarheidlievendheid en
rechtschapenheid.37 Dat zijn eigenschappen die men eerder van een leermeester dan
van een literator verwacht, maar het paste geheel in Boendales programmatische
verbintenis van de letteren en de clergie.
De toenemende interesse voor deze geestelijke geleerdheid in de Middelnederlandse
letteren betekende niet dat alle auteurs even zwaar op de hand waren. Maerlant was
na de Rijmbijbel nog zo beduusd dat hij in de Spiegel historiael zorgvuldig om de
clergie heen koerste. Lodewijk van Velthem daarentegen bewerkte in zijn voortzetting
van Maerlants onvoltooide Vierde Partie van de Spiegel onbekommerd de
bloemlezingen uit het werk van de vooraanstaande theologen die Vincentius in zijn
Speculum had opgenomen.38 Velthem had zelfs zo de smaak te pakken gekregen dat
hij besloot een Vijf34

35
36
37
38

Zie voor de Bijbelvertaling van 1360 Ebbinge Wubben 1903, 70, daar met het wat berustende
argument dat wie de tijd kort door in de Bijbel te lezen zich op zon-en feestdagen tenminste
niet bezighoudt met anderen ydelheiden.
Vgl. Gerritsen 1992
Reynaert 2003, deels als voortzetting van Warnar 2003, 87-88.
Zie Gerritsen 1994.
Warnar 2004.
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de Partie aan de Spiegel historiael toe te voegen, om de wereldgeschiedenis te kunnen
doortrekken naar zijn eigen tijd. In zijn meer geleerde toevoegingen, zoals een
bloemlezing uit het werk van Albertus Magnus, inclusief diens De encharistia, ging
dat wel eens mis, getuige het commentaar van Velthems editeurs die met groeiend
chagrijn zijn vertaalfouten noteerden om tenslotte maar af te zien van emendaties
omdat de auteur ‘zijn voorbeeld zoo hopeloos slecht begrepen heeft, dat het ons niet
meer verwondert als we iets te lezen krijgen dat ons haast onbegrijpelijk voorkomt’.39
Met een zelfde misprijzen hadden De Vries en Verwijs in hun inleiding op de Spiegel
historiael verhaald over Velthems invoeging van de profetieën van Hildegard von
Bingen. Ook hier liet zijn omgang met het Latijn zoveel te wensen over dat de
hoofdstukken over Hildegard in het licht van de voorbeeldtekst plotsklaps herrijzen
‘in eene gansch nieuwe gedaante uit den nevel, waarin de afschrijver ze gehuld had’.40
Nog altijd staat Velthem onder literatuurhistorici niet bekend om zijn
zorgvuldigheid, maar het mag ook wel gezegd worden dat hij door zijn
onbevangenheid internationaal wel voorop liep in de volkstalige verwerking van
Albertus Magnus en het tekstencomplex rond Hildegard von Bingen.41 Velthem
bewees op zijn minst goed geïnformeerd te zijn en bovendien bereid nieuwe
stofcomplexen te openen in de volkstaal, al moeten we ons niet te veel illusies maken
over zijn drijfveren. Velthem beweert nogal principieel dat hij materie in de
openbaarheid brengt die door de papen verborgen wordt gehouden voor de leken,
maar hij is ook wel pragmatisch genoeg om in een adem door de hoop uit te spreken
dat zijn durf letterlijk beloond wordt, het liefst met een functie van huiskapelaan van
Gerard van Voorne.42
Velthems belevenissen in de wondere wereld van de clergie zijn een indicatie dat
we de ontwikkeling van meer geleerde stromingen binnen de Nederlandse literatuur
niet in alle opzichten moeten zien als bijzonder baanbrekend in de intellectuele
geschiedenis van de Middeleeuwen. Al hoeven we er ook weer niet al te meesmuilend
te doen over de ambities van de Nederlandse auteurs in de veertiende eeuw en wat
zij bewerkstelligd hebben. Jan van Boendale presenteerde zich als leermeester die
een ontwikkelde leek duidelijk maakte wat deze moet weten uit de domeinen van de
clergie. Dat deed hij niet op het niveau, maar wel op een wijze die doet denken aan
wat zijn vakbroeders in het Noord-Italiaanse notariaat tot aartsvaders van het
humanisme heeft gemaakt.43
Een dergelijke vergelijking wordt al wat minder vrijblijvend in de wetenschap dat
39

40
41

42
43

Het commentaar in de aantekeningen bij vs. 1629 in Boek I (Van der Linden e.a. 1906-1938,
dl. I). De bloemlezing over Albertus Magnus beslaat de kapittels 20-27. De bewerking van
Albertus' De eucharistia in kapittel 24.
Velthem schrijft over de teksten van Hildegard in kap. 12 tot en met 33 van Boek 7 van de
Vijfde Partie van de Spiegel historiael (Van der Linden e.a. 1906-1938, dl. III).
Zie voor Albertus Magnus' eucharistietraktaat in de volkstaal Fries & Illing 1978, kol.
135-137, waar Lodewijk van Velthem overigens over het hoofd is gezien. Kapittels 19-20
van Boek 7 over Hildegard zijn deels gebaseerd op de pamfletachtige tekst Insurgent gentes
tegen de bedelorden uit kringen van de wereldgeestelijkheid rond de universiteit van Parijs.
Deze Insurgent gentes zou pas laat in de veertiende eeuw verder onthaal vinden in de (Engelse)
volkstaal (Kerby-Fulton 1987, 393-399. Over het eigenzinnige karakter van Velthems
eindtijdexegese Haeusler 1980, 107-113.
Boek 7, vs. 1201 e.v. (Van der Linden e.a. 1906-1938, dl. III).
Vgl. de typering van de vroege humanisten in Clanchy 1993, 14.
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Boendale (of iemand in zijn directe Antwerpse omgeving) De amore dei van
Albertanus van Brescia tot de Dietsche doctrinale heeft bewerkt.44 Deze Albertanus
geldt als een voorloper van de humanisten, zoals ook Bruno Latini met zijn franstalige
Livre dou Trésor (waarin overigens een andere tekst van van Albertanus is verwerkt).
Latini's geschrift is van een heel wat hoger kaliber dan de Lekenspiegel van Boendale,
maar ondanks die verschillen is te verdedigen dat de Antwerpse schepenklerk wilde
aanklampen bij de nieuwe trend die in genoemde Latijnse en Franse werken aan de
oppervlakte kwam: de introductie van de verworvenheden uit de intellectuele traditie
bij een breder publiek buiten het academisch milieu van de universiteiten en
kloosterscholen.45
Ook in de Nederlanden beginnen meer groepen uit de samenleving in aanraking
te komen met de traditie van het denken door tussenkomst van een intellectuele
middenklasse met zowel toegang tot de geleerdencultuur als oog voor de nieuwe
mogelijkheden van ideeënverkeer en publiek debat in de eigen culturele omgeving
van de leek: te weten in zijn en haar eigen taal. Om dit soort processen in het vizier
te krijgen voor de Nederlandse letterkunde van de veertiende eeuw moeten we afstand
doen van versleten voorstellingen als het didactische in de literatuur van de veertiende
eeuw of het idee dat de vloed aan vertalingen en bewerkingen van wetenschappelijke
en semi-wetenschappelijke literatuur simpelweg kennisbehoeften bij de leek moest
bevredigen. Weliswaar vestigen talrijke auteurs de indruk dat zij zich met vertalingen
uit het Latijn in dienst stellen van een lekenpubliek maar in de Middeleeuwen
betekende vertalen altijd meer dan het simpelweg vervangen van Latijnse woorden
door Nederlandse. Er is altijd sprake van een translatio, het ‘verplaatsen’ of
overhevelen van kennis of informatie naar een ander cultureel en intellectueel milieu;
en in veel gevallen is het nog meer dan dat: ontbinden.46

duytschen boeken van geestelicheden
De hang naar een eigen geletterdheidscultuur in de Midelnederlandse literatuur lijkt
alom aanwezig in de veertiende eeuw (bijvoorbeeld ook heel sterk in de artesliteratuur)
maar het verschijnsel doet zich toch wel het hevigst voor rond de heimelijcheit der
scrifturen. Zo ongeveer vanaf de Rijmbijbel tot aan de geschriften van Zerbolt van
Zutphen beleeft de Middelnederlandse letterkunde een Schriftuurlijke
hoogconjunctuur, die niet alleen bepaald wordt door een relatief groot aantal
Bijbelvertalingen, maar ook door preken (48 stuks Limburgse sermoenen en een
voorzichtige receptie van de Duitse mystici) en commentaren op Bijbelboeken (Jan
van Ruusbroecs Vanden geesteliken tabernakel, een berijmd commentaar op het
Hooglied en Augustijn44
45

46

Reynaert 1994; vgl. Reynaert 2003, 2-4.
Over Albertanus in relatie tot de Nederlanden Corbellini 2002 (97 over verband met Latini).
Over Albertanus en Latini als voorlopers van de humanisten Witt 2000, 58-62 en via het
register op Latini. In het algemeen over ‘filosofie als gesunkenes Kulturgut’ Imbach 1996
(met op 37-47 aandacht voor Latini), Verger 1997 (met op 225-234 een slotbeschouwing
over de relatie Middeleeuwen-Humanisme op dit punt) en De Libera 1996.
In het algemeen Copeland 1991. Verder Minnis & Scott 1988, 374 e.v. en Cole 2000.
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kens Sint Jans evangelie) en andere traktaten waarin de interpretatie van Gods woord
een belangrijke rol toekwam.47
Dat waren volgens broeder Gerard de duytschen boeken van geestelijcheden om
in te studeren, al blijkt uit zijn beschouwingen over Ruusbroecs werk wel degelijk
een sterk besef van de beperkingen van de volkstaal - of beter nog: van degenen die
zich van de volkstaal bedienen en geen of weinig ervaring hebben met het op
wetenschappelijk Latijn geënte jargon en discours. Waarbij er bovendien nog alle
aanleiding is het Middelnederlands studeren hier niet louter als intellectuele activiteit
op te vatten, maar er ook de destijds gebruikelijke morele en spirituele connotaties
in te verdisconteren.48
Broeder Gerards gedachten werden hem ingegeven door het type teksten waar de
volkstaal en het Latijn - letteren en clergie - elkaar het dichtst lijken te naderen: in
de mystieke literatuur. Dat waren niet in eerste instantie de geschriften die de lezer
meevoeren in een goddelijke ervaringssfeer, maar de werken die een antwoord
proberen te geven op de vraag wat men zich daarbij moet voorstellen en hoe de
toenadering van de menselijke geest tot zijn goddelijke oorsprong in zijn werk kan
gaan. In die sfeer zijn er inderdaad Nederlandstalige werken aan te wijzen waarin
men even goed kan studeren als in Latijnse. Zo heeft Kent Emery Jr., een Amerikaanse
kenner van de laatmiddeleeuwse filosofie, er nog zeer onlangs op gewezen dat Jan
van Ruusbroecs theorieën over het ewich en gescapen wesen van de ziel een grote
gelijkenis vertonen met de filosofie van Hendrik van Gent betreffende het esse
essentiae en het esse existentiae.49
Daarmee zijn we aanbeland op een punt waar de medioneerlandistiek grenst aan
de geschiedenis van de theologie, van de wijsbegeerte en van andere
wetenschappelijke disciplines. Dat we ons in de interdisciplinaire sferen van de
intellectuele traditie bevinden, betekent allerminst dat we het centrum van de
Middelnederlandse letterkunde hebben verlaten. Het is de vraag of de grote denkers
zo veel lichtjaren verwijderd waren van literatuur in de volkstaal als Kent Emery
veronderstelde toen hij het hard to imagine noemde dat Ruusbroec in aanraking zou
zijn gekomen met de theorieën van Hendrik van Gent. Misschien komen we door te
studeren in duytschen boeken van geestelicheden zelfs wel het dichtst in de buurt
van de processen die naar veertiende-eeuwse maatstaven hebben geleid tot wat met
recht een Nederlands(talig)e literatuur genoemd mocht worden.50

47

48
49
50

Over Bijbelvertalingen Mertens 2000, over preken Mertens & Scheepsma 2003, over
Ruusbroecs Tabernakel als Bijbelcommentaar Warnar 2003, 191-200, Hap 1975 over het
berijmde Hoogliedcommentaar (met editie) en Blommaert 1838-51, dl. III, 131-142 voor
uitgave van Sint Jans evangelie.
Warnar 2003, 255-260 over de proloog van broeder Gerard. Zie Zeeman 1999 over de
middeleeuwse betekenis van ‘studeren’.
Emery 2001, 91-92.
In dat verband zou behalve een Nederlands equivalent van The idea of the vernacular
(Wogan-Browne 1999) ook een op de Lage Landen toegespitste versie van de bundel Filosofia
in volgare nel medioevo (Bray & Sturlese 2003) de moeite lonen.
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Summary
This paper discusses the emergence of ideas of a vernacular literature in Dutch in
the fourteenth century. It seems that the changing attitudes towards the availability
of (religious) learning for the laity is one of crucial factors, apart form the fact that
fourteenth-century authors show a new awareness of participating in public debate
and opinion making. The shift in intellectual culture from the exclusive Latinate
learning to vernacular audiences is most evident in religious literature, also because
of the strong ecclesiastical tendencies to limit the dissemination of clergie (the Middle
Dutch equivalent of learning) among the laity. A tentative evaluation of the nature
of medieval Dutch literature and learning leads to the assumption that the level of
learning in Dutch texts of the fourteenth century was determined by rather close
connections to Latin texts.
Adres van de auteur:
Universiteit Leiden, Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur
Postbus 9515
NL-2300 RA Leiden
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Lezen als een toeschouwer
Over performatieve receptie van Middelnederlandse teksten
Bart Ramakers
Performantie
Cultuurwetenschappers, in het bijzonder theaterwetenschappers, wijzen erop dat in
de Europese cultuur van de afgelopen eeuw een overgang heeft plaatsgevonden van
een overwegend tekstuele naar een meer performatieve cultuur.1 Eigenlijk onderscheidt
men twee zogenoemde performative turns: de ene binnen de cultuur zelf, de andere
binnen de studie van de cultuur. Overwegend tekstueel werd de westerse cultuur pas
in de loop van de achttiende eeuw. Tot dan - ook en vooral gedurende de
Middeleeuwen - was ze eerder performatief van aard. Minder dan in teksten en
monumenten vonden zelfbeeld en zelfbesef uitdrukking in ‘opvoeringen’ performances - van allerlei aard: rituelen, feesten, ceremonieën, spelen, wedstrijden
en - om dichter bij de literatuur te blijven - in voordracht en toneel.
Hoewel teksten in zulke literaire performances een essentiële rol vervulden, vielen
de eerste niet met de tweede samen. Anders gezegd: met de tekst hebben we nog niet
de voltooiing in voordracht of opvoering te pakken. Van wat omschreven kan worden
als display en delivery2 - dat zijn lichaamshouding en mimiek, intonatie en
stemgebruik, kostuum en attributen, decor en rekwisieten, maar eveneens de
ruimtelijke verhoudingen, de plaats van de toeschouwers en hun interactie met de
vertolkers en de vertolking -, kortom, van wat het publiek zag, hoorde en zelf deed,
daarvan zijn de teksten die we bestuderen (om het negatief te formuleren) slechts
het schriftelijk residu. We kunnen de performance of de performantie (als ik me dit
neologisme mag permitteren) van de tekst hooguit reconstrueren, vanuit die tekst
zelf en eventueel op basis van andere - schriftelijke of visuele - bronnen. Maar dan
nog onttrekt de performantie zich gemakkelijk aan de moderne wetenschappelijke
maatstaven van systematische analyse, verificatie, herhaling en controle. Er bestaat
namelijk niet zoiets als een unieke vertolking van een tekst. Er zijn evenveel
vertolkingen als er voordrachten en opvoeringen zijn of - om het bij historische
literaire teksten te laten - als er voordrachten en opvoeringen zijn geweest.
Met andere woorden: de performantie van de tekst heeft iets vluchtigs of
ongrijpbaars. Dan zoeken wij als literatuurhistorici liever naar ogenschijnlijk
bestendiger verschijnselen als mentaliteiten en ideeën, en trachten deze vooral in de
teksten zelf te ontdekken, in de woorden en in de zinnen en zinsdelen waartoe deze
zijn samengevoegd. Hoewel studie van de aard en de omstandigheden van voordracht
of opvoe-

1
2

Fischer-Lichte 2000, 3-4.
Weimann 2002, 33.
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ring in het kader van een contextuele benadering van literatuur wel steeds meer
voorkomt, vormt de performantie zelden het einddoel. Zeker binnen de traditionele
filologie, maar ook in het thans gangbare mentaliteits- of ideeënhistorisch onderzoek
fungeert de performantie van de tekst hooguit als tussenstap of toetssteen in
overwegend tekstuele analyses. Bovendien is het aan de linguistic turn te danken dat
we ook de voordracht of opvoering als referentiële tekst zijn gaan lezen.3 Bij een
werkelijk performatieve analyse echter wordt niet alleen de vertolking maar wordt
ook de vertolkte tekst zelf vanuit theatraal gezichtspunt beschouwd, namelijk als een
enscenering, als een spel of spektakel, dat ook en vooral primaire affecten of reacties
bij het publiek losmaakte. Ik denk daarbij aan lichamelijke en emotionele reacties.
Men verbaasde of verwonderde zich, toonde afgrijzen of medeleven, had plezier of
maakte zich boos. Een performatieve receptie is voor sommige historische tekstgenres
zelfs intentioneel, in de zin dat de historische toeschouwer of toehoorder werd
gestimuleerd de getoonde of vertelde handeling door identificatie mee of na te beleven.
Bij een performatieve analyse leest men teksten zoals een toeschouwer of
toehoorder ze zag of beluisterde, met dien verstande dat er ook tijdens een voordracht
van alles te zien viel. Het is als in het liedje Ik zag twee beren. Deze vergelijking is
niet uitsluitend gekscherend bedoeld. Alle in dit liedje vermelde aspecten komen bij
een performatieve lezing aan de orde: eerst de handeling zelf (‘twee beren [die]
broodjes smeren’), dan de interpretatie en beleving van die handeling door de ‘ik’
(‘Het was een wonder boven wonder dat die beren smeren konden’), vervolgens zijn
uiting van die beleving door lachen (‘Hi hi hi, ha ha ha’) en, ten slotte, het bewustzijn
van zijn rol en positie als toeschouwer (‘Ik zag twee beren’ en ‘Ik stond erbij en ik
keek ernaar’). Wel beschouwd worden in dit lied twee handelingsniveaus
onderscheiden: dat van de beren die broodjes smeerden en dat van de ‘ik’ die erbij
stond te kijken en te lachen. Vanuit performatief gezichtspunt is nog sprake van een
derde niveau, te weten dat van de ‘ic’ die tegenover een publiek van de eerste twee
kond doet.
Over dit niveau, dat van de vertolking, heb ik het tot nu toe steeds gehad. Uit het
voorbeeld blijkt dat er, afhankelijk van de inhoud van de tekst, meer niveaus van
performantie bestaan: we zien en horen een vertolker zingen over hoe hij (dan wel
de door hem gerepresenteerde ‘ik’) twee beren broodjes zag smeren en zich daarover
verwonderde en daarom moest lachen. Ik moet er nog een vierde niveau aan
toevoegen. Voorzover het namelijk om een historische tekst gaat waarvan we als
onderzoekers de aard en omstandigheden van vertolking in het verleden willen
achterhalen, zijn wij het niet die een vertolker zien en horen zingen over hoe hij (dan
wel de door hem gerepresenteerde ‘ik’) twee beren broodjes zag smeren en zich
daarover verwonderde en daarom moest lachen, maar trachten we erachter te komen
hoe een contemporain publiek dat deed.

3

Fischer-Lichte 2000, 22.
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De eerste allegorie in het Gruuthuse-handschrift
Ik zou de mogelijkheden van een performatieve lezing willen nagaan aan de hand
van een Middelnederlandse tekst waarvan de performatieve eigenschappen weliswaar
al vroeg zijn onderkend, maar ook weer op de achtergrond zijn geraakt of
onderzoekers op het verkeerde been hebben gezet. Ik bedoel de eerste allegorie uit
het Gruuthuse-handschrift. Omdat het een allegorie betreft, is de performantie op
alle onderscheiden niveaus van groot belang. Immers, al wat de personages in het
vertolkte verhaal zien, horen en doen - hun namen, mimiek, gestiek, stem, kostuum
en attributen, decor en rekwisieten, maar ook de ruimte waarin ze zich bewegen, hun
positie en interactie - al dat is in beginsel met betekenis geladen. Er zijn wel wat
overeenkomsten tussen de eerste Gruuthuse-allegorie en Ik zag twee beren. Beide
teksten verhalen over een ‘ik’ die getuige is van een opmerkelijk schouwspel, met
dit belangrijke verschil dat de ‘ic’ in de eerste allegorie na verloop van tijd aan dat
schouwspel gaat deelnemen. Het is een van twee metaforen waaruit deze allegorie
bestaat. De eerste is die van de burcht, van de gedomificeerde vrouw, tot wie de ‘ic’
zich voelt aangetrokken. Eenmaal binnen de burcht - op betekenisniveau zou men
zeggen: eenmaal in de ban van de vrouw of andersom - is hij eerst getuige van en
nadien deelnemer aan het schouwspel dat zich daar - in de burcht, in de vrouw dus
eigenlijk - voltrekt. Dat schouwspel is de tweede metafoor, die in de eerste is ingebed.
Voor de goede orde vermeld ik dat men de vrouw doorgaans identificeert met de
geliefde van de ‘ic’ en de tekst als geheel een minneallegorie noemt. Mede aanleiding
daarvoor vormen de overeenkomsten van de eerste allegorie met de Roman van de
Roos en de Borch van Vroudenrijc, die door K. Heeroma op een rij zijn gezet.4
Hoewel we er van uit kunnen gaan, althans in beginsel mogen aannemen, dat de
allegorie in al haar onderdelen betekenis draagt en naar iets anders verwijst, verliezen
de beelden, alles dus wat de personages zien, horen en doen, als vertoning-op-zichzelf
nooit hun zelfstandigheid of, om het in termen van de middeleeuwse
schriftinterpretatie uit te drukken, hun sensus litteralis. Het is vooral op dit letterlijke
niveau dat bovenvermelde primaire affecten of reacties bij het publiek worden
losgemaakt en een performatieve receptie wordt gestimuleerd. Naarmate de beelden,
vooral de personages en handelingen, in aard en aantal variëren en groeien, neemt
ook hun zelfstandigheid toe. We moeten er rekening mee houden dat, volgens B.H.
Erné, ‘in een levendig vertelde allegorie [...] ook details [voorkomen] die op het
niveau van de vertelling functionneren en niet of vermoedelijk niet naar de daar
achter liggende bedoeling verwijzen’.5 De allegorie kan bewust zo levendig zijn
geschreven en voorgedragen, dat vooral een receptie op performatief niveau werd
beoogd en het publiek werd geacht pas in tweede instantie (of helemaal niet) door
te dringen tot een betekenis van welke aard dan ook.
De beschouwingen die tot op heden aan de eerste Gruuthuse-allegorie zijn gewijd
verschillen naar de mate waarin onderzoekers zich tijdens het lezen van het gedicht

4
5

Heeroma 1968 en Heeroma 1971.
Erné 1970, 87.
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rekenschap geven van ten eerste het samengestelde, gelaagde karakter van het beeld,
ten tweede van de zelfstandigheid van dat beeld, en ten derde van de performantie
van zowel het beeld zelf als de schildering ervan in de voordracht. Mijns inziens
schiet die rekenschap soms tekort, waardoor de nadruk in de beschouwingen komt
te liggen op interpretatie en betekenis, dus op datgene waarnaar het beeld verwijst,
en die betekenis bovendien maar in één richting, op één vlak, wordt gezocht. In het
vervolg van deze bijdrage zullen naast enkele oude, in de zin van minder recent
geformuleerde, ook enkele nieuwe visies op de eerste Gruuthuse-allegorie de revue
passeren. Gedicht en handschrift immers trekken na een periode van relatieve stilte
weer volop de aandacht,6 mede dankzij de bloeiende studie van de liedcultuur en de
voorgenomen editie van het handschrift door Herman Brinkman.7

Schouwspel
Hierboven heb ik de handeling van de eerste allegorie een schouwspel genoemd,
omdat in tegenstelling tot het exterieur van de burcht (of vrouw), waarvan vooral de
architectonische (of fysieke) kenmerken worden beschreven, het interieur (het
gemoeds- of zielenleven van de vrouw) wordt weergegeven in termen van ruimtelijke
handelingen door een grote schare van allegorische personages. De gebeurtenissen
binnen beslaan het grootste deel van de tekst en zijn zo natuurlijk dat je als lezer
bijna vergeet dat je te maken hebt met een allegorie. Met andere woorden: de
beeldgerichtheid is veel sterker dan de zingerichtheid. Het schouwspel komt ook
hierom zo realistisch over, dat het identiek is aan de vermeende receptiesituatie van
de tekst zelf en van het handschrift waarin het is overgeleverd, dus van de eerste
allegorie en van het Gruuthuse-handschrift. De ‘ic’ observeert en participeert namelijk
in een gezelschap van lieden dat zich onledig houdt met vermaak, in concreto met
het schrijven, kopiëren, lezen, bestuderen, bespreken, voordragen en beluisteren van
teksten, vooral van liederen. Dat zijn, naar men vermoedt, ook de bezigheden van
het Brugse gezelschap rond Jan Moritoen en Jan van Hulst dat in het begin van de
vijftiende eeuw met de liederen en gedichten in het Gruuthuse-handschrift poogde
de volkstalige dichtkunst te verheffen tot ars of const.8 De eerste allegorie is met
acht van zulke liederen gelardeerd. Hun vervaardiging en voordracht maken deel uit
van het schouwspel. Sterker nog: de ‘ic’ krijgt door de compositie van liederen
toegang tot dat gezelschap, nadat hij eerst de interne gang van zaken rondom het
schrijven, kopiëren, lezen, bestuderen, bespreken en zingen van zo'n lied als
toeschouwer heeft beschreven.
Aangezien het Gruuthuse-handschrift binnen een literaire kring in Brugge heeft
gefunctioneerd, althans de liederen daaruit binnen zo'n kring werden geschreven en
gezongen, ligt het voor de hand te veronderstellen dat ook de eerste allegorie
daarbinnen met liederen en al ten gehore is gebracht. We hebben bij de reconstructie
van
6
7
8

Van Oostrom 1992.
Zie onder meer Brinkman 2000a en 2000b.
Willaert, ‘Klerikalisering’. Over de historische Jan Moritoen zie Brinkman 2002a.
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de performatieve situatie dus te maken met zoiets als het ‘Droste-effect’: we trachten
ons namelijk voor ogen te halen hoe een gezelschap luisterde naar en reageerde op
de vertolking van een tekst waarin wordt verteld hoe een gezelschap luistert naar en
reageert op de vertolking van liederen. In de voordracht van de liederen vallen
vertelling en vertolking samen. Dat moet voor het publiek een bijzondere sensatie
zijn geweest, temeer wanneer we ons hypothetisch voorstellen hoe de vertolker tijdens
zijn voordracht briefjes met de liedteksten - dezelfde waarvan sprake is in de
vertelling, inclusief muzieknotatie, zoals in het handschrift - onder zijn toehoorders
verdeelde en hoe deze wellicht met hem meezongen. In ieder geval geeft het
beschreven effect mijns inziens een meerwaarde aan interpretaties van de eerste
allegorie die gebaseerd zijn op de inhoud van juist de liederen.

Van Mierlo en Heeroma
De literatuurhistoricus die de eerste allegorie op performatief niveau heeft beschreven,
zij het heel beknopt, is J. van Mierlo. In het tweede deel van de Geschiedenis van de
Letterkunde der Nederlanden staat het volgende te lezen:
Het is een navolging van de Roos, waaraan vele motieven ontleend worden:
de droom als voorstelling en omlijsting; het landschap met bloeiende
boomen en gewassen (eglantier, roos); vooral de klare wonderbare fontein,
de welriekende bloemen en zingende vogelen, met den nachtegaal in 't
bijzonder; de burchten, de minnepijlen, die plots uit twee vensters, de
oogen, worden afgeschoten en ongeneesbare wonden slaan. Daarbij komt
het geheel spel der allegorische personages: Juecht, Scone Ghelaet,
Vorzienecheit, Goedertier, Hoede, Heeren Nouwezien, Smakelijn,
Riekelucht, Lichtgevoel, Hoorna. Ki-la staat op wacht. En 't wordt een
potsierlijk spel met een liedje van Juecht, waarmee Heer Melancholie, met
zijn broeders Sangwijn, Fluemaet en Colorijn vermakelijk rondloopt, maar
dat niemand verstaat; met liedjes van den minnaar, die eindelijk in den
burcht wordt toegelaten, maar spoedig door Roukeloos de sleutels van
Gestadicheit en Ere verliest en dan met schande wordt uitgeworpen, waar
hij alleen nog maar de vruchten van de zeven boomen der ellende mag
eten.
Deze personages worden dikwijls uitvoerig beschreven in hun uitwendige
trekken en hun verkleeding: is dit invloed van het tooneel? Wat echter
treft, dunkt mij, is de toon van ironie, waarop de dichter met zijn eigen
phantasieën den spot drijft. 't Gaat er alleszins potsierlijk toe: men kijkt
er door de spleten en verricht er allerlei belachelijke dingen. Naar de
bedoeling kan men slechts raden.9
Wie met raden naar een bedoeling geen moeite had en zijn gissingen met grote
overtuiging presenteerde, was Heeroma. Hij citeert en parafraseert Van Mierlo,

9

Van Mierlo 1943, 39-40.
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enerzijds instemmend, anderzijds afwijzend. De associaties met het toneel acht hij
terecht. Ik citeer opnieuw:
De dichter voert in zijn verhaal een soort tragi-komedie op en gebruikt
daarbij een ontleend landschap en een ontleende - en gereïnterpreteerde ‘borch’ als toneelrequisieten. Hij is zelf bij het spel betrokken, ten dele
als toeschouwer - achter de coulissen -, ten dele als mede- en
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zelfs als hoofdrolspeler op het toneel. Om de handeling, óp en áchter het
toneel, gaat het in dit gedicht van Jan Moritoen, in die handeling zit het
eigenlijke hoofdmotief.10
Hoewel Heeroma spreekt van een ‘tragi-komedie’, acht hij de karakteriseringen
die Van Mierlo gebruikt - ‘potsierlijk’ en ‘belachelijk’ - toch ‘niet gelukkig gekozen’
en is het volgens hem ‘ook bepaald niet waar dat “de dichter met zijn eigen
phantasieën den spot drijft”’.11
Van Mierlo raadt niet eens naar een betekenis en schenkt misschien daarom wel
zoveel aandacht aan de performatieve aspecten: aan het uiterlijk van de personages,
aan wat ze doen, hoe ze zich bewegen in de ruimte, en aan de indruk die dit alles op
hem maakt: die van een potsierlijke, vermakelijke, lachwekkende, ironisch-spottende
vertoning. Hij laat het dus bij de eerdergenoemde primaire affecten en reacties.
Heeroma raadt wél naar een betekenis, maar zoekt deze, zoals hij zelf zegt, precies
op het niveau van de vertoonde handeling. Alleen: die handeling beschouwt hij als
quasiwerkelijk én bloedserieus. Hij schrijft weliswaar dat Jan Moritoen ‘de allegorie
[gebruikt] als een opzettelijk-verhullende verbeelding van zijn persoonlijke
levenservaringen’,12 maar hij laat beeld en betekenis samenvallen. Hij is er zo op
gespitst achter het beeld historische personen en omstandigheden te ontdekken, dat
hij aan dat beeld iedere zelfstandigheid ontzegt, inclusief het vermogen primaire
affecten en reacties bij het publiek los te maken, zoals het dat bij Van Mierlo wel
deed. Het komt erop neer dat hij het beeld door zijn betekenis vervangt. Hoe
performatief, zelfs theatraal, zijn woordgebruik ook is - Heeroma rept afgezien van
‘requisieten’ en ‘coulissen’ ook van ‘bedrijven’ en ‘scènes’, van een ‘voor-’ en een
‘achtertoneel’, van een ‘kijkgaatje’, van opkomsten ‘met de onmiskenbare zwier van
een acteur’, van ‘maskeradespel’ en van het ‘toneel’13 - de burcht en de ruimten
daarbinnen vormen voor hem niet meer dan een vaag achterdoek voor het werkelijke
verhaal: dat van de dichter Jan Moritoen die zich toegang weet te verschaffen tot een
Brugs dicht- en muziekgezelschap, maar na verloop van tijd zijn positie daarbinnen
weer verspeelt.
Het in detail beschreven uiterlijk van de burcht, de weg erheen, de ruimtelijke
verhoudingen erbinnen, de allegorische personages, hun namen, uiterlijk en
kostumering, kortom alles waarop Van Mierlo de invloed van het contemporaine
toneel voor mogelijk houdt, verliest bij Heeroma als vertoning-op-zichzelf zijn
zeggingskracht, los van de verwijzende waarde als beeld, die het natuurlijk ook bezit.
Dat hij het beeld vervangt door de werkelijkheid zoals hij meent dat die was, zou
ons, gezien de realistische voorstelling van het gezelschap in de allegorie zelf en het
vermoeden dat die allegorie vervolgens in zo'n zelfde gezelschap werd gerecipieerd,
niet hoeven verbazen,14 ware het niet dat de andere metafoor waarop de allegorie
steunt, die van de burcht, duidelijk in een andere richting wijst. Het is als gezegd
Heeroma zelf die de burcht aanvankelijk interpreteert als domificatie van een beminde
vrouw waarnaar de
10
11
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Heeroma 1969, 29.
Heeroma 1969, 29.
Heeroma 1969, 30.
Heeroma 1969, 40, 43, 45, 46-47, 50, 55,64-65, 70, 72, passim.
Zie ook Brinkman 2000a, 77.
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‘ic’ als minnaar op weg is en in wier ban hij uiteindelijk komt.15 Maar later komt hij
op die interpretatie terug en gaat hij in haar ‘vrouwe Rhetorica’ of ‘vrouwe Poësis’
zien, de personificatie van de dichtkunst, zoals hij ook probeert de gelijkenis met de
Roman van de Roos en de Borch van Vroudenrijc te relativeren.16 Minne staat voortaan
voor poëzie. Zo gepreoccupeerd is Heeroma met de tweede metafoor, die van het
dichtgezelschap, dat hij de eerste, die van de gedomificeerde vrouw, buiten zijn
blikveld dringt. Tekenend is zijn geforceerde poging om achter enkele allegorische
personages personen te zoeken uit de kring rond Jan Moritoen,17 terwijl hij de veel
meer voor de hand liggende uitleg, namelijk dat deze en de meeste andere
personificaties de karaktertrekken en zintuigen van één persoon betekenen, niet eens
overweegt.

Erné
Van Mierlo spreekt al van de ‘ic’ als ‘minnaar’ en impliceert hiermee dat de burcht
een minneburcht en in wezen de beminde vrouw zelf is. Erné heeft die gedachte
onderzocht op haar consequenties voor de interpretatie van de allegorie als geheel.
Terwijl het eerste beeld, dat van de burcht, staat voor het uiterlijk van de beminde,
verwijst het tweede beeld, dat van het gezelschap, naar wat zich in haar afspeelt: een
touwtrekken tussen eigenschappen en krachten over de vraag of de ‘ic’ (dan wel de
liefde voor hem, de minne) in haar hart moet worden toegelaten, met andere woorden:
of ze zijn liefde moet beantwoorden. Het is dit psychologische proces, deze innerlijke
afweging of - gezien de commotie - strijd die in het gedicht geallegoriseerd wordt.18
Met zijn toelating tot de Borchgrave verovert de ‘ic’ het hart van de vrouw, want
de burchtheer, zo is algemeen de aanname, personifieert het hart. Daarna loopt het
verhaal snel af. De ‘ic’ verspeelt haar liefde door de sleutels Trouwe en Eere te
verliezen en wordt uit de burcht (de fysieke nabijheid van de vrouw) verbannen. De
verwijdering tussen de twee geliefden staat in niet meer dan 245 (van de 2360) verzen
beschreven. Dialogen komen in dit slotdeel niet voor. Kennelijk gaat het de auteur
vooral om wat ervóór gebeurt, om de innerlijke strijd tussen verlangen en weerstand,
het overwinnen van de laatste en de ‘overgave’ aan de ‘ic’. Uiterlijk manifesteert die
strijd zich in het spel van aantrekken en afstoten van de man door de vrouw: een
kwestie van ‘playing hard to get’, lijkt het.
Erné formuleert zijn visie in reactie op die van Heeroma, die aan de zijne geheel
is tegengesteld. Hij benadrukt dat de eerste allegorie veeleer de verbeelding is van
het binnenleven van een vrouw dan van de pogingen van Jan Moritoen om opgenomen
te worden in een Brugse dichtkring. Maar hij dringt er tegelijk op aan de neiging tot
zoeken naar een betekenis te temperen, zoals uit het eerdere en ook uit het volgende
15
16

17
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Heeroma 1968, 14.
Heeroma 1969, 29, 40-41. In deel II en III van Heeroma 1969 keert de auteur weer enigszins
op zijn schreden terug en wil toch weer van een minneallegorie spreken, maar de
gedomificeerde vrouw blijft een ‘dichterlijk gehuldigde “kringkoningin”’ (Heeroma 1969,
58, 82, 91).
Heeroma 1969, 55-57.
Erné 1970, 88-89.
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citaat blijkt: ‘Het [de eerste allegorie - B.R.] is niet zo maar een verhaal, evenmin
een verslag, het is een kunstwerk, waarin hij [de auteur - B.R.] zich als verteller en
als lyricus volledig gegeven heeft.’19 Het is wellicht aan zijn bekendheid met het
allegorische toneel van de rederijkers toe te schrijven - Erné promoveerde op een
uitgave van twee duivelsspelen en was co-editeur van de Gentse spelen van 153920
- dat hij de zelfstandigheid van het beeld zo benadrukt. Zo ontstaat ruimte voor een
performatieve receptie, waarbij de onderhoudende waarde van het verhaal zelf, met
zijn intrigerende beelden, handelingen en liederen, en van de voordracht ervan in
een liedminnend gezelschap, benadrukt worden.
Als dit gezelschap uit zowel mannen als vrouwen heeft bestaan en praten en zingen
over de liefde deel uitmaakte van hun bijeenkomsten, ja wanneer zelfs sprake was
van liefde en van liefdesperikelen tussen de leden, zal de herkenbaarheid van het
vertelde en de uitwerking op het publiek zijn toegenomen. Hoezeer bij een
performatieve receptie namelijk ook sprake is van publiekseffecten op het letterlijke
niveau van de handeling, wanneer die handeling tevens allegorisch is en naar een
andere werkelijkheid verwijst (in casu het ‘binnenleven’ van een vrouw en, bij
uitbreiding, van een Brugse dichtkring, zoals Heeroma beweert) worden de effecten
versterkt. In zoverre de handeling het gevoelsleven van een vrouw verbeeldt, zijn
die effecten ten dele komisch en genderbepaald. Erné spreekt van een ‘echt
mannenverhaal, zelfs in het tweede deel, waarin de verteller de perikelen van de
vrouwe af en toe enigszins geamuseerd lijkt te bezien’.21 Volgens Brinkman gaat het
bij de vrouw zelfs om een maagd, wier onervarenheid in de liefde tot uitdrukking
komt in de ongecompliceerde inhoud van het lied van Juecht - de personificatie dus
van haar eigen jeugdigheid - en in haar ‘onvermogen uitleg of toelichting te geven
bij de inhoud’ ervan.22
Het optreden van Juecht (en alle verdere commotie rond haar lied) kan met Van
Mierlo dus inderdaad ‘belachelijk’ in de zin van lachwekkend worden genoemd. Het
is trouwens niet alleen het interieur van de burcht en wat zich daarbinnen afspeelt
dat op komische wijze naar de vrouw verwijst. Ook onderdelen van het exterieur
kunnen in relatie met de maagdelijkheid en de voorzichtigheid van de vrouw de
lachlust hebben gewekt. Wat te denken van de wachters van de burcht (haar tanden)
die ‘Wie den palayse wilde deren, / met crachten plaghen [...] te weren’ (vs.
588-589).23 Met andere woorden: ze bijt letterlijk van zich af. Reden tot gniffelen
geeft ook de muur ‘Van dornen, netelen ende bramen’ (vs. 700) rond haar middel,
die allicht een toespeling bevat op de angstvalligheid waarmee ze haar kuisheid
bewaart.
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Erné 1934 en Van Dis en Erné 1939. Een uitgave van de Gentse spelen met inleiding en
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Erné 1970, 91.
Brinkman 2002a, 75-76.
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Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 11

135

Lassche
Ernés identificatie van het gebeuren in de burcht met een innerlijke strijd is ook de
uitkomst van het recente proefschrift van Kees Lassche over de eerste allegorie.
Herman Brinkman heeft er in zijn bespreking van Lassches boek op gewezen dat de
auteur handeling en betekenis vaak dooreen haalt.24 In ieder geval stelt hij de
performantie van de tekst niet afzonderlijk en expliciet aan de orde. Lassche is, net
als Heeroma eigenlijk, gefixeerd op de betekenis. Hij analyseert de tekst aanvankelijk
ook alleen op het niveau van het individuele woord of begrip. Pas in het laatste
hoofdstuk, voorafgaand aan de editie, worden de gebeurtenissen in hun opeenvolging
beschreven.
Over de uitleg die hij hierin van sommige personificaties en handelingen geeft,
kan men met hem van mening verschillen, Lassches interpretatie van de globale
ruimtelijke orde binnen de burcht acht ik toch overtuigend. Die orde wordt in het
gedicht vanaf het begin precies beschreven en in relatie tot de beweging van de
personages en de situering van hun handelingen telkenmaal aangeduid. De
belangrijkste vertrekken zijn de benedenzaal en de bovenzaal, waartussen een
wenteltrap ligt. (De overige ruimten en deuren laat ik buiten beschouwing.) Lassche
verbindt de eerste met de seksuele aspecten van de liefde van de vrouw voor de ‘ic’,
casu quo van de aantrekking tussen hen beiden.25 De associatie met het onderlichaam
ligt voor de hand. In ieder geval troont in de benedenzaal Suverheit, die volgens
Lassche voor ‘de geslachtelijke verhouding tot de hoofse minnaar’ staat.26 In de
bovenzaal - het bovenlichaam - zetelt de Borchgrave: het hart. Hij vertegenwoordigt
de geestelijke kant van de liefde.
Terwijl Suverheit en de Borchgrave in hun respectieve zalen blijven, bewegen de
voor- en de tegenstanders van de (liefde voor de) ‘ic’ zich tussen beide niveaus. De
voorstanders staat onder leiding van Melancolie, de tegenstanders onder leiding van
Hoede. Beide personificaties bepleiten zowel boven als beneden hun zaak, waarbij
ze elkaar tijdens hun verplaatsing meermaals ontmoeten - vooral op de vaakgenoemde
wenteltrap - en zelfs, zoals aan het eind, te lijf gaan. Hoewel de handeling zich dus
afwisselend beneden en boven afspeelt - Melancolie loopt voortdurend met liedjes
op en neer - verplaatst de ‘ic’ zich in de loop van het gedicht uitsluitend van laag
naar hoog, totdat hij in ongenade valt. Dat wil zeggen dat de liefde voor hem op het
lagere, seksuele, niveau ontluikt, althans dat de tegenstrijdige gevoelens die de vrouw
voor hem koestert eerst op dit niveau beschreven worden, waarna ze op het hogere,
geestelijke niveau tot bloei komen, oftewel dat de innerlijke liefdesstrijd daar in het
voordeel van de ‘ic’ wordt beslecht.
Over de eerder genoemde vechtpartij schrijft Lassche:‘Men kan zich voorstellen,
dat de beeldende schildering van het handgemeen zeer tot het amusement heeft
bijgedragen. Ook in de cluten is zo'n treffen een geliefkoosd fenomeen.’27 Ook hij
verwijst naar mogelijke primaire affecten en reacties van het publiek. Opnieuw wordt
in dit verband
24
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op het contemporaine toneel gedoeld, en wel op het komische. Dat lijkt me terecht,
net als bij Van Mierlo, die de ‘dikwijls uitvoerig [...] in hun uitwendige trekken en
hun verkleeding [beschreven]’ personages eveneens in verband brengt met het toneel,
in zijn geval met het allegorische. In een performatieve cultuur als de middeleeuwse
zal de receptie van het ene performatieve genre door de ervaring met het andere zijn
gekleurd, zeker wanneer beide middelen en motieven delen. Kenmerkend voor het
middeleeuwse toneel, zeker het allegorische, is dat het speelveld op betekenisvolle
wijze is geordend en door de personages wordt gebruikt. Het vormt aldus niet slechts
een kader voor de waarneming van het spel in letterlijke zin, maar ook voor de
interpretatie ervan. Precies zo is de handeling van de eerste allegorie geëncadreerd
in het ‘speelveld’ van de burcht, met zijn twee ‘speelniveaus’ en waarvan de relatieve
ligging niet van betekenis gespeend is. Wat het publiek tijdens de voordracht hoort,
projecteert het in een denkbeeldige ruimte, waarvan het exterieur en het interieur in
detail worden beschreven en de belangrijkste onderdelen (de beneden- en de bovenzaal
met de wenteltrap daartussen) herhaaldelijk worden genoemd. De toehoorder wordt
zo gestimuleerd zich een schouwspel voor te stellen dat op betekenisniveau het
op-en-neer (of zo men wil heen-en-weer) van gevoelens en overwegingen in de vrouw
beduidt. Is de handeling op zichzelf al komisch, door het besef dat deze de twijfel
van een vrouw verbeeldt, wordt het komisch effect als gezegd vergroot.

Reynaert en Willaert
Eerder wees ik erop dat tijdens de voordracht van de liederen in de eerste allegorie
vertelling en vertolking samenvallen en dat dit voor het publiek een bijzondere
sensatie moet zijn geweest. Voor de duur van de uitvoering stemde de verhaalsituatie
volledig met de receptiesituatie overeen. In beide worden immers dezelfde composities
gezongen (nog afgezien van mogelijke andere overeenkomsten tussen de handeling
in de burcht en de gang van zaken in het Brugse gezelschap). Het gaat in beide
situaties om momenten van geconcentreerde aandacht. In de eerste plaats verandert
de communicatiewijze: het spreken wordt onderbroken door zingen. Aangezien zowel
in de burcht als in het gezelschap (althans tijdens de voordracht van de allegorie)
meer gesproken dan gezongen wordt, vallen de liederen sterk op. Men spitst de oren
en komt tot rust. Men doet dat ook vanwege de inhoud: de liederen zijn bespiegelend
van aard en gaan (in hoofdzaak) over de liefde. Ze bieden stof tot nadenken.
Bovendien is hun inhoud gerelateerd aan de handeling en motiveren ze deze zelfs
voor een aanzienlijk deel. Daarbij komt dat het ‘binnenleven’ van de vrouw, haar
innerlijke worsteling, wordt weergegeven door het beeld van een liederen schrijvend,
zingend, beluisterend en besprekend gezelschap, en wel precies die liederen die in
het verhaal en tijdens de voordracht te horen zijn. Ten slotte zij gewezen op de
omstandigheid dat de allegorie voorkomt in een handschrift dat voor een aanzienlijk
deel uit liederen bestaat. Al met al zijn er voldoende redenen extra gewicht toe te
kennen aan interpretaties van de eerste allegorie die gebaseerd zijn op de inhoud van
juist de liederen.
Zulke interpretaties zijn gegeven door Jo Reynaert en Frank Willaert. Beiden
schrij-
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ven dat het gedicht een minneallegorie is, maar tegelijkertijd ook een poëticaal
manifest.28 Immers, er wordt in deze tekst over liefde gesproken in termen van lyriek,
dat wil zeggen van het schrijven, zingen, luisteren en bespreken van liederen die zelf
ook weer voornamelijk over de liefde gaan. Volgens Reynaert is het lied van Juecht
een meezinger, een schlager, ‘een samenraapsel van lyrische banaliteiten’ zonder
veel inhoud.29 Daarom werkt alle drukte over wat dit lied mag betekenen volgens
hem ook zo komisch op het publiek.30 Dat zou, ontwikkeld als het was, doorzien
hebben hoe weinig het eigenlijk voorstelde. Tegenover de ‘inhoudloos zingende,
vooral op muzikaal entertainment [...] gerichte lyriek’ van Juecht staat de ‘zinrijkere,
meer van tekst en inhoud levende poëzie’ van de ‘ic’.31 Willaert voegt daar aan toe
dat Juecht een bepaalde bestaanswijze van het lied representeert: het gezongen en
beluisterde lied. Daartegenover staat het gelezen en bestudeerde lied, dat in de
allegorie gerepresenteerd wordt door Melancolie. Het is door bewust geschreven,
betekenisrijke liederen dat de ‘ic’ in de gunst komt van Melancolie en uiteindelijk
tot de burchtheer wordt toegelaten. Door zijn eerste lied brengt de ‘ic’ ‘de vrolijke
Jeugd en de wijze Melancholie bij elkaar’. Met andere woorden: de beide
bestaanswijzen van het lied worden verenigd.
Ervan uitgaande dat in de eerste allegorie wordt gesproken over liefde in termen
van lyriek, moet wat Reynaert en Willaert beweren over de liederen ook opgaan voor
de liefde, namelijk dat daarin een onnadenkend, impulsief of vrolijk begin wordt
gevolgd door een verstandig en behoedzaam vervolg. Daarmee correspondeert het
onderscheid tussen het lagere, seksuele niveau beneden in de burcht en het hogere,
geestelijke niveau erboven.
De performantie van het geheel wijst er overigens niet op dat de eerste fase of laag
door auteur en publiek nu zoveel negatiever werd beoordeeld dan de tweede. Als
gezegd zijn de wederwaardigheden van het liedminnend gezelschap een verbeelding
van het innerlijk van een twijfelende (jonge) vrouw. De commotie rond het lied van
Juecht is ludiek, maar er zal om meer zijn geglimlacht dan het onervaren meisje.
Ook het gezelschap zelf wordt te kijk gezet. Men kan het met Reynaert eens zijn dat
het ontwikkelde publiek van de allegorie begreep dat het lied van Juecht maar weinig
voorstelde. Maar dan moet datzelfde publiek ook beseft hebben dat zijn pendant in
de vertelling - de kring rond Melancolie - zichzelf lichtelijk ridiculiseert door dit níet
te doen. Wordt de toehoorders niet een spiegel voorgehouden? Want hoezeer het
gelezen en bestudeerde lied ook de overhand moge hebben (of krijgen) in het verhaal,
het zoeken (of raden) naar een betekenis neemt, zeker waar het het lied van Juecht
betreft, overdreven vormen aan. Laten we wel wezen: wat stelt al die hofmakerij
door de ‘ic’ met zijn zinrijke liederen nu helemaal voor, wanneer de beloning - de
toegang tot de burcht, de liefde van de vrouw - binnen de kortste keren door eer- en
trouweloosheid wordt verspeelt? Daar steekt het onbekommerde, speelse optreden
van Juecht en Lust - nota bene eigenschappen van de vrouw - zeker niet ongunstig
bij
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Reynaert 1999, 176; Willaert 2005; Brinkman 2002, 73.
Reynaert 1999, 170.
Reynaert 1999, 172.
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af. Het geeft volgens mij aan het door hen gerepresenteerde inhoudloze, gezongen
en beluisterde lied veel meer glans dan vooral Reynaert bereid is toe te geven.

Besluit
Het publiek van de eerste allegorie had de bijzondere ervaring in deze tekst met een
licht geridiculiseerde variant van zichzelf geconfronteerd te worden, met een
gezelschap dat zich eveneens boog over liederen gewijd aan de liefde, een gezelschap
dat beeld was van het innerlijk van een beminde en minnende vrouw. Deze
vermakelijke ervaring werd in hoge mate gestimuleerd door de performantie van de
tekst. In plaats van meteen door te (willen) stoten naar de betekenis, naar de wereld
van de ideeën en mentaliteiten achter de tekst, is het goed bij de performantie langer
stil te staan en zich in navolging van Van Mierlo door het schouwspel te laten
imponeren. Niet alleen worden allegorieën in de eerste plaats op dit niveau
gepercipieerd en genoten, de door literatuurhistorici zo gezochte betekenis wordt in
aanzienlijke mate door de performantie van de tekst bepaald of gekleurd. Het zou
de moeite lonen ook andere Middelnederlandse teksten (waaronder de overige
allegorieën in het Gruuthuse-handschrift) op hun performantie te onderzoeken. Er
ligt hier een terrein braak.

Summary
This article makes a case for the performative analysis of literary, non-dramatic texts
from the Middle Ages. In such an analysis, the realization of a text (through reading
or recitation) is studied from the perspective of theatrical performance. From this
perspective, the text itself is considered to be a script of a performance, which
provokes primary affects and reactions from its audience. The article demonstrates
the usefulness of this perspective by reading the first allegory found in the Gruuthuse
manuscript as performance. The article argues that precisely the text's allegorical
nature points to the importance of attending to its performative aspects, since
everything that the characters in an allegory see, hear and do (objects, sounds and
actions) is potentially meaningful. Though the performative qualities of the first
allegory were recognized by some literary historians, these qualities have never been
adequately understood. Several interpretations, both old and new, are evaluated. The
article concludes that the first allegory confronts its contemporary audience with a
slightly ridiculed version of itself, i.e. with a social company that composes and
enjoys love songs. At the same time, this company functions as a metaphor for a
loving and beloved woman. Attention to the performative aspects greatly increase
our understanding (or experience) of the text.
Adres van de auteur:
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Glad ijs, afgewezen minnaars en een dronken student
Over de interpretatie van Middelnederlandse liedteksten*
Dieuwke van der Poel
De eerste aflevering van de eerste jaargang van het tijdschrift Queeste bevat meer
recensies dan artikelen: de stand is vijf tegen drie. Dit is geheel in overeenstemming
met een van de doelstellingen van het prille tijdschrift: het bevorderen van discussie
door ruim baan te geven aan besprekingen in een rubriek die niet voor niets Naar
aanleiding van ... genoemd is: recensenten worden nadrukkelijk uitgenodigd om naar
aanleiding van een pas verschenen studie een min of meer fundamentele beschouwing
te geven over het betreffende deelgebied. Een van de recensies (in de volgorde der
pagina's zelfs de allereerste) is van de hand van Jef Janssens en handelt over Aanvaard
dit werk, de verzamelde artikelen van Frits van Oostrom over de jaren 1982-1991.
Janssens wijst op de sterk historiserende aanpak van Van Oostrom, waardoor de
historici de belangrijkste gesprekspartners voor de medioneerlandistiek worden, veel
meer dan de literatuurwetenschappers. Volgens Janssens vindt niet iedereen dat een
wenselijke ontwikkeling, en hij vervolgt:
Was immers de natuurlijke bondgenoot van de literaire mediëvistiek niet
de Algemene Literatuurwetenschap? ALW bleek evenwel een lastige
partner te zijn. Door de al te abstract-theoretische discussies, het vaak
onuitgesproken modernisme in de belangstelling van de beoefenaars, de
al te ijverige modelbouw en het gejongleer met quasi-chemische formules
en wiskundig geformaliseerde beschrijvingen zijn ALW en
Middelneerlandistiek uit elkaar gegroeid en werd na verloop van tijd maar
tot een ‘divorce à raison' besloten’.1
In deze formulering zit natuurlijk deels een zelfportret verborgen, zoals Janssens
nog duidelijker naar voren liet komen in de bijdrage die hij schreef in de huldebundel
voor de Brusselse literatuurwetenschapper H. van Gorp uit het jaar 2000.2 Onder de
titel ‘Een kwarteeuw Middelneerlandistiek: weifelen tussen algemene
literatuurwetenschap en cultuurgeschiedenis, een subjectieve geschiedenis’ geeft hij
een overzicht van de recente ontwikkelingen in de vakbeoefening en zijn eigen positie
daarin: van zijn proefschrift over de analyse van de structuur en verteltechniek van
oorspronkelijk Middelnederlandse ridderromans, waarin inderdaad de modelbouw
centraal stond, naar Dichter en publiek in creatief samenspel, waarin de
receptie-esthetica ruim baan kreeg. Deze bijdrage eindigt echter met het constateren
van een zekere onvrede met het historisch-functionalistische onderzoek, en met
enkele voorbeelden van een

*
1
2

Mijn hartelijke dank aan diegenen die met mij meedachten bij het voorbereiden van deze
bijdrage: Kiene Brillenburgh Wurth, Frank Brandsma, Hermina Joldersma en Fabian Stolk.
Janssens 1994, citaat op p. 67.
Janssens 2000.
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meer tekstgerichte aanpak, in het bijzonder van de analyse van de complexe positie
van de auctoriële verteller in het onderzoek van Lieve de Wachter, Anne Reynders
en Jef Janssens zelf.
Ook de bundel Tegendraads genot uit 1996 neemt stelling in het debat over de
positie van de medioneerlandistiek. De inleiding presenteert de bundel expliciet als
een experiment. De context daarvan wordt als volgt verwoord: de tendensen van
historisering en vermaatschappelijking (gesignaleerd door M. Spies) hebben geleid
tot veel nieuw en vernieuwend onderzoek, maar hebben ook een schaduwzijde:
auteurs en hun werk kunnen in de periferie belanden of zelfs uit het gezichtsveld
verdwijnen.3 De redactie (bestaande uit Karel Porteman, Werner Verbeke en Frank
Willaert) vroeg aan negentien vakgenoten om hun positieve waardering voor een
bepaalde tekst toe te lichten op grond van hun competentie als literair-historicus en
op deze wijze de volle aandacht aan de tekst te geven. En direct stelt de redactie ook
vast dat het resultaat van het experiment ‘even verwarrend als interessant’ is (p. XII):
nogal wat collega's verantwoordden hun waardering historisch en sommige auteurs
moesten door de redactie worden aangemaand hun waarderende woorden duidelijker
aan te scherpen, en niet iedereen is daarin uiteindelijk geslaagd. Terecht constateert
de redactie dat het historiserende paradigma de medioneerlandistiek anno 1996 stevig
in zijn greep heeft (p. XIII).
Hoewel het boek als geheel expliciet polemisch van opzet was, is de handschoen
in de vaktijdschriften nauwelijks opgenomen. In Nederlandse letterkunde verscheen
een bespreking van de hand van Erwin Mantingh, die terecht constateerde dat de
bundel minder tegendraads is dan de titel doet vermoeden (of hopen) en hoewel hij
dit lijkt te betreuren, heeft deze constatering aan hem geen principiële beschouwing
ontlokt.4 De enige andere vakrecensie is echter wel opvallend fel van toon: Herman
Brinkman waarschuwde in het bijzonder voor het waardeoordeel als summum van
literaire analyse en om twijfelaars te overtuigen gaf hij een dodelijke bloemlezing
uit de editie van J.J. Mak van De gedichten van Anthonis de Roovere, waarin bij elk
gedicht een expliciet oordeel gegeven werd, variërend van: ‘onbezield gewrocht’ tot
‘Kleinburgerlijker kan het al niet’.5
Hoe dit ook zij, als geheel lijkt de bundel Tegendraads genot onderdeel uit te
maken van een pendelbeweging: zonder de historiserende invalshoek geheel los te
laten, is er her en der weer meer belangstelling waarneembaar voor de literaire werken
zelf en de vakkundigheid van de middeleeuwse auteurs, een tendens die ook in
verschillende voordrachten van het Vele wegen-symposium naar voren kwam. En
tegelijkertijd blijft men op zoek naar methoden van analyseren en interpreteren die
recht doen aan de historische bepaaldheid van de teksten.6 Hoe dat precies zou moeten
is nog lang niet voor alle terreinen uitgekristalliseerd, maar meer dan eens blijkt de
invalshoek vanuit het genre bijzonder vruchtbaar.

3
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Porteman e.a. 1996, Spies 1984.
Mantingh 1997.
Brinkman 1998, citaat op p. 72.
Interpretaties die een kunstwerk uit het verleden vanuit een moderne context benaderen,
stuiten in de Neerlandistiek over het algemeen op grote weerstand, zie Van Gemert 2001,
7-8 (PDF-versie).
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In het vervolg van deze voordracht wil ik enkele methodische problemen bij het
analyseren en interpreteren van het laatmiddeleeuwse lied aan de orde stellen. Door
het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 is een enorme hoeveelheid
materiaal systematisch ontsloten.7 Opvallend is de grote oogst uit de zestiende eeuw,
maar van vele van de opgedolven bronnen ontbreekt vooralsnog een editie, laat staan
dat de teksten aan interpretatie zijn onderworpen. Juist bij het lied ligt een tekstgerichte
aanpak voor de hand, omdat liedteksten vaak niet concreet historisch of sociologisch
te plaatsen zijn en een lang leven kunnen hebben.8
Het startschot voor een hernieuwde discussie over de interpretatie van het
laatmiddeleeuwse lied is al eerder gegeven door Fons van Buuren. Een analyse van
het relatief eenvoudig te begrijpen lied Die werelt hielt my in haer gewout van Suster
Bertken ontlokte hem een heel open discussie over het interpreteren van liedteksten.9
Van Buuren besluit het stuk als volgt: ‘In het laatste gedeelte van deze uiteenzetting
heb ik mij ongetwijfeld op glad en wellicht ook te dun ijs begeven. Maar mogelijk
vindt iemand er aanleiding in de bevroren plas wat nader te verkennen. De
middeleeuwse lyriek is enige waaghalzerij wel waard’.10
In het bedoelde gedeelte bespreekt Van Buuren de rijmklanken en merkt hij op
dat Bertken vooral a-klanken in het rijm gebruikt, maar afsluit met e- en i-klanken,
en legt hij vervolgens uit, welke impressie deze klanken op hem maken: de a als een
zware donkere klank, de e en i als lichte klanken, en zo bezien is er een verband
tussen klank en inhoud omdat de regels met e/i-rijmen de triomf van de minne op de
wereld beschrijven.
Interessant is nu dat Van Buuren vervolgens citeert uit een correspondentie met
Frank Willaert, die zich blijkbaar niet kon vinden in Van Buurens aanpak, in het
bijzonder de verbinding tussen klank en betekenis. Volgens hem is het een essentiële
eigenschap van een lied dat het verloopt in de tijd: een lied, zo zegt hij, is ‘Geen
gedicht voor close-readers’. Maar Van Buuren geeft zich niet gewonnen: hij wijst
erop dat in de opschriften van de zestiende-eeuwse uitgaven van Bertkens liederen
staat, dat deze ghenoechlic zijn om te lesen, en daarom is, nog steeds volgens Van
Buuren, close-reading van deze teksten zo gek nog niet.11
Een lied is geen gedicht: het is een visie die in de wandelgangen vaker te beluisteren
valt, maar zelden expliciet op schrift verschijnt (en ook hier - tekenend genoeg geciteerd wordt uit een persoonlijke correspondentie). Het gaat evenwel om een
principiële stellingname en het is alleszins de moeite waard om dit debat uit het
informele circuit te lichten en te proberen deze discussie, die eigenlijk gaat over de
7
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De Bruin en Oosterman 2001.
Ook op dit terrein belooft de invalshoek vanuit de handschriftelijke bronnen overigens goede
resultaten, bijzonder interessant zijn de ‘alba amicorum’ van Rijnlandse dames, zie hiervoor
Joldersma 2001 en Oosterman 2002.
Van Buuren 2001.
Van Buuren 2001, 134.
Die werelt hielt my in haer gewout is opmerkelijk genoeg het enige lied van Suster Bertken
waarbij muzieknotatie is overgeleverd (in Handschrift Berlijn, SPK, mgo 190). Van haar
andere liederen is alleen aan My quam een schoon geluyt in mijn oren een melodienorm
toegekend in het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600, maar er is geen passende
melodie bekend. Het liedkarakter van deze strofische teksten is dus niet dominant en het is
zelfs denkbaar dat bij Die werelt hielt my in haer gewout pas na verloop van tijd een melodie
gemaakt is.
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vraag hoe we de analyse van het laatmiddeleeuwse lied moeten aanpakken, verder
te brengen.
Over de standpunten van Van Buuren en Willaert wil ik twee opmerkingen maken:
Ten eerste: de aanleiding tot deze discussie was, als gezegd, een bespreking van de
rijmklanken die functioneel zouden kunnen zijn in relatie tot de inhoud van het lied.
Hoewel ik vooralsnog niet overtuigd ben van Van Buurens standpunt, moet ik zeggen
dat Willaerts tegenargument mijns inziens juist uitpakt als een ondersteuning voor
Van Buurens visie: als Die werelt hielt my in haer gewout vooral beschouwd wordt
als een lied, is juist de klank van de woorden van essentieel belang.12 Maar belangrijker
is het volgende: de stelling ‘een lied is geen gedicht voor close-readers’ houdt rekening
met historische context en met name met de overlevering: een liedtekst ‘verloopt in
de tijd’. Het tegenargument ontleent Van Buuren aan de veronderstelde
receptiesituatie: de liedtekst wordt gepresenteerd als een leestekst. Maar beide
argumenten raken volgens mij niet de kern, omdat er twee vragen door elkaar lopen.
Enerzijds of het zinvol is om een close-reading uit te voeren op een Middelnederlands
lied, en anderzijds of er een verband is tussen zo'n lezing van de tekst en de historische
receptiesituatie. Mijn antwoord op de tweede vraag zou zijn: nee, een close-reading
is in principe niet historiserend, maar is daar ook niet primair op gericht (wel op een
bevredigende lezing van de tekst overigens: close-reading tracht immers te
demonstreren hoe met literaire middelen een betekenis tot stand komt). Maar ook
een benadering waarbij we niet moeten pretenderen uitspraken te doen over hoe een
(lied)tekst indertijd daadwerkelijk gerecipieerd is.
En dat is nu precies wat Van Buuren wel doet: hij verdedigt zijn aanpak met een
verwijzing naar de receptiewijze uit het opschrift van de drukker Seversz: ghenoechlijc
om te lesen. Want ook als we aannemen dat een willekeurige koper van het liedboekje
uit 1518 de teksten inderdaad met genoegen las, dan nog is het niet waarschijnlijk
dat zo iemand dat deed zoals Van Buuren dat heeft gedaan bij de voorbereiding van
zijn artikel. De middeleeuwse koper is immers een geïnteresseerde lezer en Van
Buuren leest als literatuurwetenschapper: zijn rol is dus principieel anders en bijgevolg
zijn interpretatie ook. Interpretatie kan immers beschouwd worden als het resultaat
van een dialoog tussen lezer en tekst, waarbij er sprake van een wisselwerking is.
Dat de lezer dus een belangrijke factor is, beseffen we allemaal, maar minder dat het
begrip ‘lezer’ verder gespecificeerd kan worden in termen van de rol die de lezer
kiest. Het is immers mogelijk verschillende rollen aan te nemen: ik lees bijvoorbeeld
een tekst anders wanneer ik dat in mijn vrije tijd in de tuin doe, of ter voorbereiding
van een college, of in het kader van een wetenschappelijk onderzoek. Mijn rollen
zijn dan respectievelijk die van liefhebber, docent of wetenschapper. Als
wetenschapper kan het mijn doel zijn de impliciete lezer van een oude tekst op het
spoor te komen (en misschien kan ik met aanvullend onderzoek de reële receptie in
kaart brengen), maar laten we er ons van bewust zijn dat er bij elke andere aanpak
een kloof gaapt tussen de lezen-

12

Naar de vraag of klanken een specifieke gevoelswaarde hebben, blijkt in de fomologie wel
onderzoek te worden gedaan, zie Whissel 2001 (met dank aan Karina van Dalen-Oskam die
mij op dit artikel attent maakte).
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de wetenschapper van nu en de lezer uit het begin van de zestiende eeuw.13
Toch is close-reading mijns inziens geen ongeschikte methode. Close-reading
beoogt de betekenistoekenning te funderen op een analyse van de gebruikte literaire
middelen (zoals beeldspraak, parallellen en tegenstellingen en - in lyriek zeer
belangrijk - herhaling). Bij sommige liederen blijkt deze methode goed te werken,
maar voor andere gaat de uitspraak van Willaert ‘een lied is geen gedicht voor
close-readers’ zeker op.14
Laatmiddeleeuwse liederen kunnen ons voor veel interpretatieve problemen stellen,
maar de centrale vraag is dan: begrijpen wij niet wat toentertijd wel evident was, of
is onze benadering van de teksten verkeerd: hebben we de neiging te zoeken naar
iets dat er niet inzit? Waarschijnlijk is het ‘èn ... èn’, of liever: begrijpen we bij
sommige liederen niet wat toentertijd evident was en gebruiken we in andere gevallen
een benadering die voor dergelijke teksten niet erg geschikt is.15 Bij dat laatste valt
bijvoorbeeld te denken aan liederen met een sterk orale component, zoals liederen
die veel zwerfstrofen bevatten. Het open karakter van dergelijke teksten vraagt om
een toegesneden analysemethode die niet zoekt naar een strakke verhaallijn of een
vergaande tekstuele coherentie; veel beter is het te letten associatieve verbanden.
Orale teksten kenmerken zich door een fundamenteel ander gebruik van taal, een
eigen register dat een eigen leeswijze vereist.16
Daarmee komen we op het terrein van de interpretatie van ‘verlopen’ liederen,
een formulering die het nog negatievere ‘stukgezongen’ wil vermijden. Is het wel
zinnig om dergelijke teksten te willen interpreteren? Theoretisch is daar niets op
tegen. Als we de stelling onderschrijven dat de betekenis van een tekst niet (of niet
alleen) datgene is, wat de auteur wilde zeggen, maar dat betekenis ook het resultaat
is van de eigen dynamiek van taal, dan is er in principe niets op tegen om ook teksten
aan analyse te onderwerpen waarvoor zelfs het auteursconcept zelf problematisch
is.
Maar hoe moet dat dan in de praktijk met die liedjes? Ook deze discussie is niet
nieuw. Zoals bekend verscheen in 1972 een editie van het Antwerps Liedboek die
om meer dan één reden - zeker in die tijd - heel bijzonder was.17 Ten eerste was het
boek een product van een samenwerking tussen musicologen (Vellekoop en
13

14

15

16
17

Er is in principe veel verschil tussen onderzoek naar de impliciete lezer en studie van de
reële receptie, maar in de praktijk is er nogal veel verwarring tussen beide: zie bijvoorbeeld
Kloek 1991. Dit onderscheid speelde ook een belangrijke rol in recente discussies over
intertekstualiteit in Arturromans, Janssens 1998. Over de verschillende rollen van interpreten
zie: Spree 1995, vooral p. 195-200.
Op de achtergrond speelt hier de vraag of er zoiets bestaat als een ‘juiste’ interpretatie, of
als ‘overinterpretatie’. In de literatuurwetenschap wordt die vraag niet eenduidig beantwoord,
zie bijvoorbeeld de verschillende bijdragen aan Eco 1992, voorts Fish 1980.
Tijdens het symposium ter gelegenheid van het verschijnen van de verschijning van het
Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 (op 1 en 2 september 2001 te Utrecht) betoogde
Herman Pleij dat sommige liederen thans lastig te begrijpen zijn doordat deze waarschijnlijk
verbonden waren met bepaalde rituelen. Volgens hem zou bijvoorbeeld Die voghelkens in
der wilder heyden (Antwerps Liedboek 21) oorspronkelijk gefunctioneerd kunnen hebben
bij huwelijksmarktfeesten.
Zeer helder en toegankelijk is Foley 2002; zie ook de bijbehorende website
‹www.oraltradition.org.›.
Vellekoop e.a. 1972.
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samenwerking tussen beide disciplines is ook in de volgende jaren zeer veel moois
ontstaan, niet in de laatste plaats door andere interdisciplinaire projecten van
Vellekoop en Gerritsen.18 Maar ook de principiële stellingname van de neerlandici
die verantwoordelijk waren voor de teksteditie, was vernieuwend. Hun directe
voorganger Hellinga had ‘bedorven’ liedteksten in zìn editie nog in een afdeling
‘Aanvullenden tekst’ kunnen plaatsen, zonder enig commentaar.19 Gerritsen en
Hemmes-Hoogstadt werkten echter vanuit een minder comfortabele positie. De keuze
van de teksten lag vast: als er bij een liedtekst een melodie beschikbaar was, werd
deze in de editie opgenomen. Door deze opzet werden beide neerlandici
geconfronteerd met een aantal ‘corrupt-overgeleverde, stukgezongen teksten’ en alle
daaruit voortvloeiende Problemen.20 Zij hebben er niet voor gekozen een reconstructie
te maken van de oorspronkelijke vorm van het lied. ‘Geen gefatsoeneerde teksten
dus, maar zoveel mogelijk recht en slecht: wat er in de druk staat zoals het er staat’.21
Dat klinkt voor ons niet meer revolutionair, maar hoe bijzonder dat in de zeventiger
jaren was, blijkt bijvoorbeeld uit een recensie van de hand van G. Kazemier.22 In een
doortimmerd betoog verdedigt hij de stelling dat de editeurs te voorzichtig zijn
geweest: zij hebben volgens hem geprobeerd de tekst een zin te geven, ook wanneer
eerdere commentatoren er onzin in zagen en min of meer ingrijpend zijn gaan
wijzigen, maar het ware beter geweest als Gerritsen en Hemmes-Hoogstadt niet aan
deze verhaspeling hadden willen vasthouden: het is immers ‘even gevaarlijk [...] een
stukgezongen tekst een redelijke zin te willen geven, als een niet begrepen lied maar
meteen te gaan emenderen’.23 Juist in een uitgave die bestemd is voor een algemeen
publiek, een uitgave die de zestiende-eeuwse liedjes opnieuw zingbaar wil maken,
had het (nog steeds volgens Kazemier) de voorkeur verdiend als de editeurs een
aannemelijke tekst gegeven hadden, ook al zou deze niet woord voor woord met de
oorspronkelijke vorm overeenstemmen, dat liever ‘dan de gebruiker met iets
onbegrijpelijks te laten zitten, waardoor hij het lied wel niet zal gaan zingen en dit
weer in de vergetelheid raakt’.24
Als we nu, bijna dertig jaar later, het standpunt van Kazemier bezien, blijkt vooral
zijn standpunt ten aanzien van het emenderen verouderd: thans is de visie tamelijk
algemeen dat het reconstrueren van een auteurstekst een uiterst hachelijke
onderneming is en daarenboven dat - zeker bij lyriek - juist de zogenaamde mouvance
van teksten een intrigerend verschijnsel is, waarbij elke tekstgetuige bestudering
waard is en waarbij het zinvol is om teksten te bestuderen in de bron waarin ze zijn
overgeleverd.
Een heel ander punt is of Kazemier gelijk had toen hij stelde dat de gebruikers
van de editie een lied niet zouden gaan zingen vanwege de onbegrijpelijkheid ervan:
veeleer geloof ik dat de raadselachtigheid van sommige liederen uit het Antwerps
Lied18
19
20
21
22
23
24

Ik noem hier alleen Gerritsen 2000.
Hellinga 1941, verantwoording van de uitgave op p. 377-382.
Zie de verantwoording van de editie, dl. 2, p. XXXIII-XXXVI, citaat op p. XXXIII.
In de inleiding bij de editie (dl. 1, p. XII-XIII) verdedigen zij deze terughoudendheid wat
betreft het emenderen (zie ook dl. 2, p. XXXIV-XXXVI), citaat aldaar op p. XXXIV.
Kazemier 1975.
Kazemier 1975, 245.
Kazemier 1975, 245.
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boek voor een belangrijk deel de charme van deze liedjes bepaalt, in elk geval voor
ons. Maar ook meer in het algemeen valt de stelling te verdedigen dat een liedtekst
geen gedicht hoeft te zijn om geslaagd te zijn als woorden bij muziek, sterker nog
dat raadselachtigheid een liedtekst aantrekkelijk maakt, zoals de grote zomerhit van
Acda en De Munnik uit 1998 met als refreinregel: Ik ben mezelf niet of al die jaren
nooit geweest al duidelijk maakt.25 Of deze raadselachtigheid ook voor zangers en
luisteraars uit de zestiende eeuw aantrekkelijk was, weten we niet, en kunnen we
ook niet uit onze eigen smaak afleiden. Maar uitgesloten is het zeker niet.26
Het is echter geenzins mijn bedoeling Kazemier hier ten tonele te voeren als
typische vertegenwoordiger van achterhaalde standpunten, integendeel. In een aantal
boeiende analyses probeert hij vast te stellen of de betreffende liedtekst corrupt is
overgeleverd, door te zoeken naar een combinatie van ‘duister aandoende plaatsen’
(p. 245) en afwijkingen op formeel gebied. Het is fascinerend te zien hoe een aantal
van zijn knappe analyses thans bevestigd kunnen worden door verder onderzoek.27
Als eerste voorbeeld noem ik Ick ghinck noch ghisteravont.28 In dit lied is een
minnaar aan het woord die aanvankelijk wordt afgewezen door zijn geliefde, omdat
zij met een ander in bed ligt. Hij beklaagt zich dan, maar gaat vervolgens opnieuw
op vrijersvoeten en vindt een ander lief. Het lied bestaat uit acht strofen waarvan de
vijfde opmerkelijk is, omdat deze strofe het lied lijkt af te sluiten:
Nadat bi nijders tonghen
Mijn lief is mi ontvreemt,
So wort van mi ghesonghen
- Dit liedeken in dancke neemt Van die alderliefste mijn.
God wil haer wel bewaren,
Ick en mach bi haer niet zijn.

Gerritsen en Hemmes-Hoogstadt stellen in de commentaar dat de dichter opzettelijk
aan deze strofe het karakter van een slot heeft gegeven: hij wilde zo met het vervolg
van het verhaal een verrassingseffect bereiken. Dat is voor Kazemier een brug te ver:
‘Ik wil graag erkennen, dat ik veel waardering heb voor het vernuftige commentaar,
maar overtuigd ben ik niet’.29 Ik sluit me daarbij aan, maar merk ook op dat de
observatie dat hier een afscheidsstrofe midden in een lied voorkomt, daarom nog
niet
25

26

27
28
29

Men leze over dit lied Guus Middag 2002, 53:‘Intussen [...] zien we hier dus de zoveelste
bevestiging van het vreemde verschijnsel dat de tekst bij een lied er niet of nauwelijks toe
doet. Woorden waar iemand zijn best op heeft gedaan, een lied dat zonder die gezongen
woorden geamputeerd zou klinken - en toch weet niemand wat het gezongene precies te
betekenen heeft’.
In dit verband geeft het te denken dat Het daghet in den oosten, thans het beroemdste lied
uit het Antwerps Liedboek, vroeger ook zeer bekend was: het stamt nog uit de vijftiende eeuw
en heeft tot in de achttiende eeuw een immense populariteit heeft genoten. Maar juist op dit
lied hebben heel wat moderne onderzoekers de tanden stuk gebeten en een interpretatie die
alle vakgenoten overtuigt, is er nog steeds niet. Mogelijk is het lied geliefd doordat het een
aangrijpend verhaal met raadselachtige elementen is.
De nu volgende voorbeelden zijn ontleend aan het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Van
der Poel e.a. 2004.
Antwerps Liedboek lied 94, nummer 47 in de editie van Vellekoop en Gerritsen.
Kazemier 1975, 248.
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minder interessant is. Kazemiers alternatieve verklaring luidt dat het hier zou gaan
om een samenvoeging van twee of zelfs drie oorspronkelijk op zichzelf staande
liederen. Kazemier kon dat in 1975 nog niet bewijzen, maar met de komst van het
Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 krijgen we wel degelijk vaste grond
onder de voeten: uit onderzoekingen van Louis Grijp blijkt dat Ick ghinck noch
ghisteravont deel uitmaakt van een contrafactcomplex met verwisselbare melodieën,
dat wil zeggen een groep liederen, deels contrafacten, die dezelfde strofevorm hebben
en die op (minstens) twee verschillende melodieën gezongen zijn. Dat biedt een
goede verklaring voor het samengestelde karakter van het besproken lied. Eenvoudiger
gezegd: blijkbaar zijn er hier strofen op drift geraakt doordat ze op dezelfde melodieën
gezongen konden worden.
Maakt het samengestelde karakter van zo'n liedje analyse van de literaire middelen
tot een zinloze exercitie? Nee, literaire analyse brengt juist de tegenstellingen en
breuken in de liedtekst aan de oppervlakte, eigenschappen die verklaard kunnen
worden uit de vermoedelijke ontstaansgeschiedenis van juist deze representant van
een complex van liederen. Maar tegelijkertijd blijkt dat we hier zeker te maken hebben
met een ‘verlopen’ tekst en dat daarom we terughoudend moeten zijn bij verdere
interpretatie. Tussen de strofen is er vooral een associatief verband: het lied vertelt
over een verloren liefde, liefdesverdriet en een nieuwe start.
In dit voorbeeld kan onderzoek van de contrafactuur bevestigen, wat op grond van
analyse van de tekst reeds vermoed kon worden: een liedtekst, gedrukt in 1544, blijkt
samengesteld te zijn met behulp van bestaand materiaal. Dat zien we vaker in het
Antwerps Liedboek. Moeten we dan telkens zo terughoudend zijn als een lied (deels)
uit bestaand materiaal is opgebouwd? Nee, soms verzet zo'n lied zich allerminst tegen
een coherente interpretatie. Een voorbeeld daarvan is Och ligdy hier en slaept, dat
eveneens door Kazemier in zijn recensie behandeld is.30 Hij oppert (op grond van
inhoudelijke en formele argumenten) dat het hier in feite om twee liederen gaat: de
oneven strofen vormen een meilied, waarin een jongeman in het verheven jargon
van het genre zijn geliefde vraagt om bij haar binnengelaten te worden. Als zodanig
vormen deze strofen een afgerond geheel. In de even strofen echter antwoordt de
beminde vrouw die hem spottend afwijst, zoals bijvoorbeeld duidelijk naar voren
komt in het refrein waarmee zij elke strofe afsluit: Mijn beddeken heeft sinen vollen
last, / Plant uwen mey daer buyten. Kazemier vermoedt dat ‘in een zeer mooi meilied
drie strofen geschoven zijn die de subtiele stemming van het origineel ironiserend
als buiten de werkelijkheid liggende bespotten’.31 Dat is inderdaad zeer waarschijnlijk
het geval geweest. Een meilied met alleen de oneven strofen is namelijk overgeleverd
in een handschrift uit Gent uit het midden van de zestiende eeuw.32 Deze tekstgetuige
ondersteunt de veronderstelling dat de tekst uit het Antwerps Liedboek een gefaseerde
ontstaansgeschiedenis kent.33 Maar deze hybride vorm verzet zich allerminst tegen
in-

30
31
32
33

Antwerps Liedboek lied 132, nummer 64 in de editie van Vellekoop en Gerritsen.
Kazemier 1975, 247.
Handschrift Brussel, KB, 16910, f. 253r.
Er zijn meer voorbeelden van dergelijke antwoordliederen bekend, waar aan een bestaand
liefdesliedje van een minnaar strofen toegevoegd zijn met het antwoord van de beminde.
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terpretatie: het spel van tegenstellingen in stijl en toon vormt de essentie van het lied
en laat zich zinvol analyseren en interpreteren.
Maar met andere liederen ligt dat anders. Een berucht voorbeeld is Het wayt een
windeken coel uuten oosten.34 Eerlijk gezegd is het onmogelijk om hierin een strikt
logische lijn te ontdekken. Het lied is een klacht van een verlopen student die lijdt
onder de wispelturigheid van zijn geliefde. Hij wil terugkeren naar de plaats waar
zij woonde om aldaar het verleden te overdenken. Vervolgens beschrijft hij zichzelf
als een gesjeesde student, die door vrouwen op het verkeerde pad geraakt is, maar
nu tot inkeer wil komen. Plotseling maakt het lied dan een overgang naar een andere
situatie: de ik-figuur zit in gezelschap te drinken. Vervolgens is er nog een liefje in
het spel, die hem niet bij haar toelaat. Dan noemt hij opnieuw een meysken van wie
hij zegt dat zij op de hoek van deze straat woont. Wie dat meysken is, is echter niet
uit te maken. Gaat het om dezelfde geliefde als die uit de aanvang van het lied (waar
hij immers aankondigde naar het huis van zijn geliefde te gaan)? Dan is hij gestrand
in de kroeg, toen hij op weg naar haar was. Dat is echter in tegenspraak met strofe
6, vs. 3-4 waarin hij vol bravoure zegt ooit bij haar de nacht te zullen doorbrengen,
terwijl in de eerste twee strofen sprake was van een afgesloten liefdesrelatie. Is er
dan een derde geliefde in het spel? Tenslotte wenst hij nog dat de rollen omgekeerd
zouden zijn, zodat zij eens zou kunnen doormaken wat hij nu voelt. Ter afsluiting
betreurt hij zijn lot.
Het probleem met dit lied is dat de opeenvolgende uitspraken van de ikfiguur over
zijn liefdesleven niet consistent zijn: heeft hij zijn lief verloren, is hij door de liefde
aan lagerwal geraakt, is hij zeker van een nieuwe relatie, wil hij zich wreken op de
vrouw die hem zoveel verdriet bezorgd heeft of zal hij altijd ongelukkig in de liefde
blijven? Het zal duidelijk zijn dat de interpreet die probeert een coherente interpretatie
te ontwerpen, aan dit lied een harde dobber heeft.
In het verleden zijn er verschillende oplossingen voorgesteld: Hellinga sprak van
het ‘lied van het clercxken met een te groot hart; prachtig van wisselende stemming!’
en denkt dat er maar liefst drie geliefden in het spel zijn.35 Gerritsen en
Hemmes-Hoogstadt daarentegen opteren voor één enkele geliefde en spreken van
‘een dronken-mansverhaal’.36 Maar er is een veel waarschijnlijker verklaring voor
het gebrek aan consistentie dan het te grote hart of het alcoholmisbruik van de
ikfiguur. Het lied behoort tot een groep van liederen die allemaal putten uit een tiental
zwerfstrofen. Zes van de acht strofen van Het wayt een windeken coel uuten oosten
zijn zwerfstrofen. Maar er is meer: de beginregels van niet minder dan vier strofen
worden bij andere zestiende-eeuwse liederen gebruikt als wijsaanduiding. Nu gebeurt
het wel vaker dat een andere dan de incipit-regel als wijsaanduiding voorkomt, maar
het hoge aantal van vier verschillende wijsaanduidingen uit één lied noopt tot een
andere verklaring.37 Het lied is vermoedelijk te beschouwen als een potpourri: een
lied dat speels is

34
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Antwerps Liedboek lied 69, nummer 32 in de editie van Vellekoop en Gerritsen.
Hellinga 1941, 195.
Vellekoop e.a. 1972, 176-177.
Zie Van Dongen 2000, die deze casus vanuit de wijsaanduidingen en de melodieën beschrijft,
zonder er overigens conclusies aan te verbinden.
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samengesteld uit fragmenten van andere liederen, en als zodanig te vergelijken met
een liedje van enkele jaren geleden waarvan alle regels bestonden uit titels van
Beatlesliedjes.38
Een liedje is geen gedicht. Dat is waar. Maar laat de gevolgtrekking niet zijn dat het
geen zin heeft een lied te onderwerpen aan literaire analyse en filologische studie.
Het is nuttig om te proberen de liederen door nauwkeurige lezing te begrijpen. Maar
men moet ook weten wanneer te stoppen. Zoals enkele van de behandelde liedteksten
laten zien, is het niet altijd zinvol om dit soort teksten als coherente gehelen te willen
interpreteren. Maar dat is precies wat professionele lezers steeds proberen: de
coherentie-eis kan worden beschouwd als de meest dominante leesconventie van de
twintigste eeuw.39 Sommige interpretatieve problemen van liedonderzoekers lijken
op die van onderzoekers van postmoderne poëzie, omdat ook hun materiaal, overigens
door heel andere oorzaken, bepaalde lezersverwachtingen frustreert. De heldere
beschrijving van de conventies van de geschoolde lezer (waaronder het willen
blootleggen van coherentie) door Thomas Vaessens en Jos Joosten kan daarom ook
de mediëvist tot nadenken stemmen over de eigen interpretatieve praktijk.40
Het laatmiddeleeuwse lied vereist een eigen analytische methode die recht doet
aan de eigen aard ervan en die rekening houdt met de specifieke condities van
ontstaan, (orale) overlevering en gebruik. De contouren van die methode zullen naar
ik hoop in de kornende periode duidelijker worden. Want glad ijs of niet, het
zestiende-eeuwse lied is die aandacht - inderdaad - meer dan waard.

Summary
For quite some time scholarship in the field of Middle-Netherlandic literature has
been dominated by a perspective which privileges historical context over other
approaches. Recently, however, the focus has begun to go back to studying the works
as literary texts. This article discusses a number of problems posed by late-medieval
song when read as literature: whether ‘close reading’ is possible or fruitful, what
issues arise when studying texts belonging to an oral tradition, the extent to which
songs are inherently and perhaps characteristically enigmatic, and the problems which
arise when songtexts are approached with a reading strategy which strives for
interpretive coherence.

38
39
40

De mooie parallel heb ik te danken aan Dirk Geirnaert.
Zie Heynders 2001, p. 77.
Vaessens en Joosten (2003, p. 15-30) baseren hun beschrijving van de conventies van de
geschoolde lezer op een analyse van schoolpoëtcia's (handboeken die beogen een succesvolle
vorm van lezen uit te leggen aan letterenstudenten en vwo-scholieren). Hoewel mediëvisten
zich over het algemeen zeer bewust zijn van de tijdgebondenheid van interpretatiemethoden,
is het toch de vraag in hoeverre zij zich weten te onttrekken aan deze dominante conventies,
omdat zij immers ook ooit geleerd hebben poëzie te lezen met behulp van een dergelijk
handboek.
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Oogkleppen en grote lijnen
Een pleidooi voor onderzoek naar de dynamiek van literaire
veranderingen
Johan Oosterman
Als Bredero zijn Spaansche Brabander ten tonele voert, spreekt deze een veel
aangehaalde passage over de dichters van weleer:
Maar sjases par Dio sante, wa plochtender ellegante Poëten te wesen
Item daar haddege Kastileyn, de Roovere, Gistellen, en Kolijn,
En Jan Baptisten Houwaart, dat bayloy goeye meesters zijn:
Dat waaren liens vol perfeccy, en van devine eloquency,
Yghelijck woordeken datse aggeerde, of nomineerde, dat was een sentency.

Jerolimo pocht eerst over de dichters uit het Zuiden, maar lijkt ze meteen daarna te
verwerpen als achterhaald: ‘Baste, al stillekens, ick hees ghenoegh van die muffe
miskienen Retrosynen’. De omslag in opinie bij Jerolimo markeert het moment
waarop de rederijkers in literair opzicht voorgoed achterhaald zijn.1
De aangehaalde passage laat goed zien dat oude tradities vaak lang doorlopen.
Wie deze tekst in zijn context wil plaatsen moet niet alleen goed thuis zijn in het
Amsterdam van 1617, maar ook in de zestiende-eeuwse literatuur waaraan Bredero
maar al te vaak refereert. Dat maakt het goed verstaan van zo'n tekst vaak ook lastig.

Context en diachronie
Iedereen is overtuigd van het belang een tekst te bestuderen in zijn context. Het is
ook volstrekt evident dat de weg die de historische letterkunde is ingeslagen sinds
de jaren zeventig van de vorige eeuw een zinvolle is. Het historiserende paradigma
is zo algemeen aanvaard dat zelfs de suggestie ervan af te wijken tot onbegrip leidt.
Maar er zijn natuurlijk andere benaderingswijzen die evenzeer legitiem zijn. Bij het
lezen in Het geheim van het vermoorde geneuzel. Een poëtica van Ilja Leonard
Pfeiffer valt de verwantschap op tussen zijn poëzieopvattingen en de ‘tegendraadse
poëtica’ van de Leidse stadssecretaris en rederijker Jan van Hout. ‘Dat ik vaak niet
graag dicht bij gewone spreektaal blijf, heeft alles te maken met mijn streven om de
inelkaargewikkeldheid van alles zonder enig compromis in taal te vangen’, schrijft
Pfeiffer. Van Hout zou zich waarschijnlijk goed hebben herkend in deze woorden.
In ieder geval is een onderzoek waarin hedendaagse literatuuropvattingen worden
vergeleken met die in de late zestiende eeuw alleszins te verdedigen. De confrontatie
van oude met heden-

1

Een recente uitgave in Bredero 1999; de citaten staan op p. 247. Een overzicht van Bredero's
veranderende positie ten opzichte van de rederijkers geeft Van Dixhoorn 2004, zie bijv.
286-294.
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daagse literatuur vindt zelden plaats en kan in twee richtingen uiterst verhelderend
zijn.2
Door de allesoverheersende aandacht voor literatuur in context is er opvallend
weinig aandacht voor strikt literaire verschijnselen en hun ontwikkeling. De ‘new
philology’ heeft in de studie van de oude Nederlandse letterkunde nog weinig
weerklank gevonden, terwijl ook de meer ‘klassieke’ filologische benadering nog
weinig beoefend wordt.3 Concentratie op de diachronie leert ons veel over de
literair-interne dynamiek, de ontwikkeling van thema's, motieven, vormen, genres een ontwikkeling die vaak een kwestie is van hollen of stilstaan - en bovendien over
ontwikkelingen en overgangen die soms zo drastisch en opmerkelijk zijn dat we er
een cesuur zouden kunnen leggen, ofwel een periodegrens.
Een diachrone aanpak is trouwens niet per se hetzelfde als het schrijven van
literatuurgeschiedenis. Een literatuurgeschiedenis kan bestaan uit een opeenvolging
van momentopnamen, zonder dat nu meteen de doorgaande ontwikkelingen centraal
staan, of zelfs maar uit de verf komen. Nederlandse literatuur, een geschiedenis is
van dat laatste wel het treffendste voorbeeld.4 Wie fundamenteel voor een diachrone
aanpak kiest, kan zich aardig in de nesten werken. Al gauw worden te veel lijnen
gevolgd, heeft de onderzoeker teveel ballen in de lucht, en verliest hij de controle.
Er is daarom verregaande abstractie nodig. En wie de literaire teksten zelf voor zo'n
overzicht als uitgangspunt wil nemen, zal de aandacht moeten verleggen van de
context naar de teksten. De geconcentreerde aandacht voor het literaire werk zelf de immanentie - wil ik niet in haar strengste vorm introduceren. Waar informatie uit
de context nodig is ter verklaring van verschijnselen wordt die uiteraard niet
genegeerd, maar het gaat niet in de eerste plaats om die context, het gaat om de
opeenvolging van teksten, hun onderlinge relaties, de veranderingen die daarbij
optreden, om ‘immanent change’ zoals David Perkins dit betitelde in zijn studie Is
literary history possible? (1992). Het is, geef ik graag toe, een oogkleppenbenadering,
maar wel één die het mogelijk maakt dingen te zien die nu juist bij andere
benaderingen over het hoofd worden gezien. Zo'n diachrone benadering, die een
dwarsdoorsnede in de tijd levert, zou gecombineerd moeten worden met een
synchrone, comparatistische benadering, die een doorsnede in de ruimte biedt. Op
het snijpunt van beide dwarsdoorsneden zien we het literaire werk en de literaire
cultuur in het perspectief van de geschiedenis en van de omringende culturen en een
dergelijke benadering vormt een verrijking, maar ook complicering, van de
gebruikelijke contextualisering van de literatuur. Het maken van verschillende
diachrone ‘dwarsdoorsneden’ - waarnaar in deze bijdrage mijn primaire aandacht
uit gaat - levert hoe dan ook onvoorziene inzichten op en leidt mogelijk tot nieuwe
synthesen. Zeker waar de traditionele periodegrenzen worden

2

3
4

Pfeiffer 2003. Het citaat op p. 29. Over de poëtica van Van Hout, zie Koppenol 1993. De
verwantschap heeft onder meer te maken met het feit dat beide dichters zich op dezelfde
klassieke traditie baseren. Ook Ramakers pleit, op andere gronden, voor dergelijk onderzoek
in zijn niet gepubliceerde oratie De pijlen van Philoktetes, of de ongrijpbaarheid van de
rederijkers (Groningen 11 mei 2004).
Een pleidooi voor zo'n benadering bij Gerritsen 2000. Zie vooral ook Gumbrecht 2003.
Schenkeveld - Van der Dussen 1993, en de kritische besprekingen door Dorleijn 1993, Kloek
1993, Smits-Veldt 1994 en Mertens & Willaert 1994.
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overschreden, is een dergelijke benadering niet alleen zinvol maar ook nog weinig
beoefend.5

Princestrofe
Ik wil nu in kort bestek één zo'n dwarsdoorsnede schetsen: die van de princestrofe,
en dan vooral in het lied. De princestrofe is de benaming voor de slotstrofe van het
rederijkersrefrein. In de jaren twintig en dertig van de vijftiende eeuw ontwikkelt
het refrein zich als rederijkersvorm bij uitstek. Het voorbeeld dat eraan ten grondslag
ligt is de Franse ballade, een dichtvorm die bestaat uit vier strofen met elk een
refreinregel, waarbij de vierde strofe, envoi genoemd, vaak korter is dan de drie
voorgaande. Kenmerkend voor de ballade is ook het identieke rijm, wat inhoudt dat
in alle vier de strofen dezelfde rijmklanken worden gebruikt. Het Nederlandse
rederijkersrefrein neemt bijna alle kenmerken van de ballade over, met uitzondering
van het veeleisende identieke rijm. In een Germaanse taal als het Nederlands is het
veel lastiger om vier strofen lang dezelfde klanken te gebruiken dan in het Frans.
Het refrein bestaat daarom idealiter uit vier strofen met een refreinregel, die stok of
stokregel heet, waarbij de slotstrofe, die soms korter is dan de voorgaande, is gericht
tot een prince. Aanvankelijk gaat het - uiteraard - om de prince van de
rederijkerskamer, na verloop van tijd wordt steeds vaker ook God, Maria, of een
heilige aangesproken, in amoureuze refreinen vaak de geliefde - en dan is er, net als
in refreinen tot Maria, sprake van een princesse - en soms ook de koning of keizer.6
Vooral uit de begintijd van de rederijkerij zijn ook enkele Nederlandse balladen
bewaard, waarmee de band tussen refrein en ballade nog eens wordt onderstreept.
Kennelijk durfden deze vroege rederijkers de uitdaging wel aan om gedichten te
schrijven die in niets onderdeden voor die van hun Franstalige tegenhangers, de
rhétoriqueurs.7 Maar al gauw werd het refrein de belangrijkste dichtvorm voor de
rederijkers. Hun wedstrijdcultuur heeft daaraan in belangrijke mate bijgedragen. In
reglementen van afzonderlijke kamers én in uitnodigingen voor interstedelijke
wedstrijden is vaak sprake van refreinwedstrijden; vaak wordt daarbij expliciet
aangegeven dat het een gedicht betreft van vier strofen met stokregel en princestrofe.
In refreinen die buiten wedstrijdverband werden geschreven veroorloofden de dichters
zich zo te zien soms meer vrijheden. Anna Bijns bijvoorbeeld, die als vrouw geen
lid van een rederijkerskamer kon zijn, schreef vrijwel zonder uitzondering gedichten
die uit meer dan vier strofen bestaan.
Het rederijkersrefrein blijft gedurende twee eeuwen de toonaangevende dichtvorm
en eigenlijk verandert er al die tijd weinig: er is een lichte tendens tot langere strofen

5

6
7

Ik heb mijn gedachten in sterke mate laten bepalen door Perkins 1992, en dan vooral de
hoofdstukken 6 - ‘The Explanation of Literary Change: Historical Contextualism’ - en 7 ‘Theories of Immanent Change’ - en door Wachinger 1999.
Hét standaardwerk over het rederijkersrefrein is Van Elslander 1953.
Over rederijkersballaden Erné 1972; over balladen en vroege rederijkersrefreinen in het
bijzonder Oosterman 1999-2000.

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 11

155
en nog zelden is de princestrofe korter dan de overige strofen. Zelfs nadat het sonnet
aan het einde van de zestiende eeuw de positie van het refrein als belangrijkste
dichtvorm lijkt te hebben overgenomen, verschijnen nog omvangrijke collecties
refreinen. Het gaat vrijwel steeds om de bundeling van wedstrijdbijdragen.
In de vijftiende eeuw verwerft het refrein een dominante positie en het lied lijkt
als literair genre stevig aan belang te hebben ingeboet. Rederijkers achtten het genre
niet al te hoog en naar het zich laat aanzien schreven ze in die beginperiode ook
weinig liederen. Ze zijn in elk geval niet bewaard gebleven. In vijftiende-eeuwse
liederen die wel bewaard zijn gebleven, treffen we de princestrofe niet aan. Pas aan
het einde van die eeuw lijkt ook in het lied dit kenmerkende element uit de
rederijkerslyriek op te komen. Het eerste voorbeeld staat in een bron van rond 1500
(handschrift Berlijn, SPK, mgo 190) en er is alle reden bij dit lied wat langer stil te
staan. Het liedje, een gebed tot Maria, staat opvallend genoeg in een handschrift dat
uit een Utrechts klooster afkomstig moet zijn. Het is een geestelijke tekst, maar
meteen al in de eerste regels is het alsof we met een liefdesliedje te maken hebben:
alleen al het gebruik van ‘hartzen’ in de eerste regel plaatst het lied in de sfeer van
het wereldlijke minnelied.8
Mijns hartzen troest, mijns ziels begheren,
mijn enich greyn, laet di behaghen
dat ic dijn lof begheer te meren
na mijnre cracht, ten ewighen daghen.
Daer mede ic mach dijn hulpe bejaghen.
Al bin ic ru, ghif my doch spoet
mijn sin altoes tot di te draghen:
So wort ic vro dair ic nu trueren moet.

De beeldspraak is bekend uit verzamelingen als het Gruuthuse-liedboek - ‘Mijns
hertsen troost alleine’ (lied 46) - en het Antwerps liedboek - ‘Mijn uutvercoren greyn’
(lied 134) en vooral ‘So waer ic vro daer ic nu trueren moet’ (lied 88).9 Pas in de
laatste strofe verandert er iets. Daar wordt duidelijk dat we niet met een aardse
geliefde te maken hebben, maar met Maria, en ook dan nog heel subtiel - want ook
hier maakt de dichter nog gebruik beelden die aan de minnelyriek ontleend kunnen
zijn.
In hemel ende airde, wie macht begronden.
Nye puyrre noch edelre en was gheboren,
volmaecter in duechden, reynre van sonden
dan ghi princesse van Gode vercoren,
vol alre ghenaden, overmilt int horen.
Maect my doch deel int costel bloet
dat Cristus storte voer alle verloren.
So wort ic vro daer ic nu trueren moet.

8
9

Zie bijv. De Haan 1999, p. 52-53, maar ook Kruijskamp 1972.
Lied 88 uit het Antwerps Liedboek, een wereldlijk minnelied, is tot voorbeeld geweest voor
het geestelijke lied 80 uit het Devoot ende profitelick boecxken. Dit laatste lied is dus
vergelijkbaar met het Marialied dat hier besproken wordt.
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Deze laatste strofe, die duidelijk herkenbaar is als princestrofe, laat zien dat het hier
gaat om een Marialied, maar dan wel één in de beeldspraak van het amoureuze lied.
Je zou kunnen denken dat dichter zich heeft laten beïnvloeden door het genre van
het wereldlijke lied. Toch is het, vermoed ik, anders gegaan. We hebben te maken
met een contrafact dat heel dicht bij het origineel blijft. De bewerker heeft met slechts
een paar kleine aanpassingen een Marialied gemaakt. Deze veronderstelling is des
te aannemelijker omdat het handschrift nog een paar andere liederen bevat waarvoor
ditzelfde geldt. Een daarvan is een contrafact van een lied uit het
Gruuthuse-handschrift.10
Dit ene lied roept meteen een aantal vragen op: waar ontstaat het gebruik om ook
liederen van een princestrofe te voorzien? Zijn ze op te vatten als directe navolgingen
van de princestrofe in het refrein? En vinden we de prince het eerst in geestelijke of
juist in wereldlijke liederen? In elk geval is duidelijk dat het eerste voorbeeld een
geestelijk lied is in een bron uit de Noordelijke Nederlanden. Zeker wat betreft de
herkomst blijkt dit een atypisch geval te zijn.
In de jaren dertig van de zestiende eeuw heeft de princestrofe een vaste plaats
verworven in het Nederlandse lied. Drie belangrijke liedverzamelingen uit die tijd
laten dat zien: het Devoot ende profitelick boecxken, en dan wel in het bijzonder het
laatste, Brugse, gedeelte, het Antwerps liedboek, waarvan de ons bekende druk uit
1544 dateert, maar waarvan de eerste druk uit 1537 afkomstig is, en Een Geestelijck
Liedt-Boecxken uit 1537 van David Joris, geboren in 1501 te Brugge of Gent.11
Dat er in het Devoot ende profitelick boecxken liefst 29 liederen met princestrofe
zijn te vinden, laat zien dat het verschijnsel rond 1539 al goed bekend was. Bijzondere
aandacht verdient de laatste afdeling van achttien liederen waaronder negen liedjes
met princestrofe. Ze zijn in Brugge geschreven, door met naam en toenaam bekende
dichters.12 En precies in die stad werden in het begin van de zestiende eeuw
liedwedstrijden georganiseerd; twee van de liederen zijn zelfs zeker voor zo'n
wedstrijd geschreven. De eerst bekende interstedelijke liedwedstrijd dateert uit 1517.
De Brugse rederijkers geven het lied - dat in de vijftiende eeuw weinig status had enig eerherstel. Nog altijd stond het minder in aanzien dan het refrein - dat zou ook
zo blijven - maar toch genoeg om het te bekronen. Juist het feit dat deze liederen
voor interstedelijke wedstrijden werden geschreven, moet hebben bijgedragen aan
de verbreiding van hun formele kenmerken.13
Terwijl het Devoot ende profitelick boecxken geestelijke liederen bevat, staan in
het Antwerps Liedboek 221 voornamelijk wereldlijke liedjes. 32 daarvan hebben een
princestrofe. Het zijn vaak amoureuze liederen. Bijna alle liederen in het Antwerps
Liedboek hebben een opschrift: bij 51 luidt dat ‘een oudt liedeken’, terwijl 114 het
opschrift ‘een nieuw liedeken’ hebben meegekregen. De nieuwe liedjes zijn hooguit
een jaar of
10

11

12
13

Het bedoelde lied is Ay lieve Jhesus mijn troist alleen (Repertorium T0187) uit het Berlijnse
handschrift. Het is een contrafact van Gruuthuse-lied 90, Du haens mijn hertze vrauwe mijn
(Repertorium T1493).
Er staan ook twee liederen met princestrofe in het uit 1537 daterende Zutphense handschrift,
maar daarvan lijken de teksten nu juist terug te gaan op de eerste druk van het Antwerps
Liedboek. Zie hierover Oosterman 2003.
Over het Devoot ende profitelick Boecxken, en dan vooral de Brugse afdeling, Vellekoop
1996.
Over de Brugse en andere liedwedstrijden Coigneau 2001.
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twintig oud en moeten dus geschreven zijn na circa 1517. Onder de 51 oude liedjes
vinden we er geen met een princestrofe, onder de 114 nieuwe liedjes maar liefst 22.
Hieruit blijkt opnieuw duidelijk dat we met een betrekkelijk nieuw fenomeen te
maken hebben.14
Een geestelijck liedt-boecxken van David Joris dat rond 1590 werd gedrukt, dateert
als verzameling uit 1537 en bevat 32 liederen die in de acht jaar daarvoor zijn
geschreven. Daarvan hebben liefst 18 een princestrofe, waarmee deze verzameling
uit de jaren dertig het meest overtuigend blijk geeft van de snelle opkomst van dit
vormkenmerk. Het is heel goed mogelijk dat juist de liederen van Joris hebben
bijgedragen aan de snelle verspreiding van de princestrofe in de diverse bundels met
Veelderhande liedekens, waarvan heel wat afkomstig zijn uit de doperse kringen
waartoe ook David Joris behoorde.15
Overzien we de situatie in de jaren dertig van de zestiende eeuw, en combineren
we dit met de schaarse vindplaatsen uit de decennia daarvoor én met de gegevens
over liedwedstrijden vanaf het begin van de zestiende eeuw, dan moeten we
concluderen dat het refrein als element in het lied in korte tijd opkomt en dat deze
opkomst precies samenvalt met het groeiende prestige van het lied als genre bij de
rederijkers. Het zou de moeite waard zijn te onderzoeken of ook andere
rederijkerskenmerken vanaf ongeveer 1500 in het Nederlandse lied en vogue raken.
Binnen het bestek van dit artikel wil ik volstaan met de constatering dat zeker het
gebruik van complexe rijmschema's vanaf ongeveer 1500 in het lied een grote vlucht
maakt.

Traditie en vernieuwing
Een belangrijke vraag is nog niet aan de orde gekomen: hoe zijn de dichters op het
idee gekomen ook voor het lied de princestrofe te introduceren? En een aanvullende
vraag, die er eigenlijk aan vooraf gaat: hoe sterk zijn deze liederen beïnvloed door
de vorm van het refrein? Om met dat laatste te beginnen: de verwantschap is uiteraard
evident. De liederen hebben een princestrofe en vaak ook een refreinregel - twee van
de belangrijkste kenmerken van het refrein. Maar een strofeaantal van vier (de officiële
norm voor het refrein) komt zelden voor en rijmschema's die specifiek voor het
refrein zijn, zijn bij de liederen nagenoeg afwezig. Iets later vinden we wel meer
liederen met die kenmerkende refreinvorm. Pas wanneer het gebruik om ook liederen
van een princestrofe te voorzien op ruime schaal ingang heeft gevonden, wordt de
vorm van het ‘prince’-lied aangepast aan die van het refrein. Juist enkele dichters
die, blijkens hun werk, een sterk poëticaal bewustzijn hebben - denk aan Mathijs de
Castelein en Eduard de Dene - lopen hierin voorop.16
Het is te gemakkelijk om het lied met princestrofe zonder meer op te vatten als
een imitatie van het refrein. Liederen met princestrofe zijn zeker geen op muziek
gezette
14
15
16

Antwerps Liedboek 2004. Zie vooral het ‘Nawoord’.
Joris 1971.
Zie hiervoor het Repertorium 2001.
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refreinen, maar teksten waarbij één element uit een ander genre - het rederijkersrefrein
- is overgenomen. Het is daarbij waarschijnlijk dat juist de opkomst van
liedwedstrijden heeft bijgedragen aan het verschijnen van de prince. Zoals
wedstrijdrefreinen altijd een prince hebben, ook als er niet expliciet om wordt
gevraagd in de kaart, zo ook hebben wedstrijdliederen een prince: het was immers
de prins van de organiserende kamer die had uitgenodigd tot het schrijven van het
lied. En als de prince eenmaal in die wedstrijdcontext ingang vindt, wordt het al snel
een heel gebruikelijk element in het lied van de zestiende eeuw.
Over de geschiedenis van de princestrofe in het lied valt nog veel te zeggen en
nog veel meer te onderzoeken. In deze bijdrage volsta ik ermee enkele decennia over
te slaan en verder te gaan naar het begin van de zeventiende eeuw. Liederen met
prince zijn ook dan nog zeer gebruikelijk. In een liedbundel als Den bloem-hof van
de Nederlantsche ieught uit 1608 (en herdrukt in 1610) is de prince zeer courant.
Het rederijkersrefrein is op zijn retour, maar in het lied lijkt de prince te overleven
in de literaire vernieuwing van omstreeks 1600. In de liedbundels die min of meer
als opvolgers van Den Bloemhof gelden, worden rederijkersinvloeden nog schaarser,
maar de princestrofe blijft voorlopig. In Apollo of ghesangh der musen uit 1615 staan
nog liefst 31 liedjes met prince. Ook Bredero hanteert de prince veelvuldig in zijn
liederen.17 Maar plotseling is ook in het lied de prince ouderwets, vooral in het werk
van de literaire avant garde, de schrijvers die poëticaal bewustzijn aan de dag leggen,
afwijken van de traditie, die aanstichters van literaire vernieuwingen zijn. Het werk
van Hooft kan als voorbeeld gelden. Net als Vondel en Bredero begon hij zijn literaire
loopbaan als lid van een rederijkerskamer. Hij moet bekend zijn geweest met de
typische rederijkersvormen. Anders dan bij Vondel, kennen we van Hooft geen
refrein, maar wel liederen met princestrofe (en in zijn vroegste toneelstuk ook een
rondeel). Het zijn er slechts twee en ze dateren vermoedelijk van voor zijn terugkeer
uit Italië waar vandaan hij nog twee rijmbrieven richt aan de kamer waarvan hij lid
is.18 Na terugkomst ziet Hooft zichzelf vermoedelijk niet meer als rederijker: het
verdwijnen van de princestrofe is er een uitvloeisel van. Niet alleen Hooft neemt in
die jaren willens en wetens afstand van de rederijkerij. Als literaire
voorhoedebeweging heeft ze afgedaan.19
In 1617 neemt ook Bredero's Spaansche Brabander afscheid van al die rederijkers
uit het verleden. Ten onrechte zijn de woorden van Jerolimo vaak opgevat als
verwijzing naar lang achterhaalde schrijvers. Rederijkers bleven tot kort voor dit
moment bekend en toonaangevend. Niet voor niets bezigde Bredero rederijkersvormen
en niet voor niets worden de door Jerolimo genoemde dichters in De Nederduytsche
Helicon uit 1610 nog geprezen.20 Maar met de woorden van de Spaansche Brabander
sluit ook Bredero de rederijkerstijd af. Het is jammer dat we door zijn ontijdige dood
niet we-

17
18
19

20

Bloemhof 1955, Apollo 1985 en Bredero 1975.
Hooft 1993 dl. 1, p. 25-39.
Dat neemt niet weg dat het als maatschappelijk relevante organisatievorm nog bijna een
eeuw blijft voorbestaan en ook relevantie behoudt. Zie hierover Van Dixhoorn 2004, die bij
zijn stellingname over het voortbestaan van de rederijkerij ten onrechte geen onderscheid
maakt tussen de maatschappelijke en de literaire rol.
Thijs 2004.
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ten hoe zijn dichterschap zich verder zou hebben ontwikkeld. Het naar de marge
verdwijnen van het lied met princestrofe is een duidelijk symptoom van een veel
grote verandering die juist kort na 1610 haar beslag krijgt.

Rederijkers en Renaissance
Deze ene dwarsdoorsnede, die de ontwikkeling van een formeel kenmerk in een
populair tekstgenre laat zien, toont in de eerste plaats, op het niveau van het detail,
hoe persistent de traditie van de rederijkersliteratuur was. Genres en vormen die in
de eerste helft van de vijftiende eeuw opkomen en zich al gauw een vaste plaats
verwerven, blijven tot omstreeks 1600 - en soms zelfs langer - een overheersende
rol spelen. De inhoud van refreinen, liederen en zinnespelen verandert voortdurend
in die bijna twee eeuwen: humanisme, renaissance, maniërisme, stoïcisme hebben
allemaal in deze ‘starre’ vormen uitdrukking gevonden. Men had in de vijftiende en
zestiende eeuw klaarblijkelijk geen nieuwe vormen nodig om nieuwe inhouden tot
expressie te brengen. Het is dan ook riskant om het verschijnen van een nieuwe vorm
zonder meer te zien als aankondiging van een nieuwe periode. Het sonnet dat Lucas
D'heere in 1558 publiceert, is als de ene zwaluw die nog geen zomer maakt. En het
is zeker niet op te vatten het doorbreken van dé Renaissance in de Nederlandse
literatuur. Ondertussen kan het gebruik van dichtvormen - om me daartoe te beperken
- natuurlijk wel degelijk de uitdrukking vormen van fundamenteler veranderingen.
De introductie van een nieuwe vorm kan zelfs gebruikt worden als de proclamatie
van een nieuwe literatuuropvatting. Denk aan het gebruik van het vrije vers door de
Vijftigers, de herintroductie van gebonden vormen en met name het sonnet in de
jaren zeventig. Zo heeft ook de introductie van het sonnet in de laatste decennia van
de zestiende eeuw een dergelijke betekenis gehad. Het sonnet was bekend als
dichtvorm van de Italiaanse en Franse Renaissance en is, vooral door dichters die
fysiek in contact kwamen met die culturen, bijvoorbeeld omdat ze als schilder in
Italië of Frankrijk kwamen, schoorvoetend geïntroduceerd.21 Maar terwijl de eerste
sonnettenschrijvers - D'heere, Jan van Hout, Marnix - af en toe wat lijken te
experimenteren met een nieuwe vorm, zonder de oude af te wijzen, zien we pas in
het begin van de zeventiende eeuw een radicale omslag bij dichters die het sonnet
omarmen, het rederijkersrefrein verwerpen, maar ook de princestrofe in het lied, dat
hooguit als echo van de rederijkerspoëtica gezien hoeft worden, afschaffen. Bovendien
zijn het deze dichters - van wie Hooft, Vondel en Bredero de bekendste zijn - die
ook uitdrukkelijk voor nieuwe organisatievormen kiezen: ze verlaten de
rederijkerskamer en beginnen iets nieuws.
En zoals, uiteindelijk, de introductie van sonnet en ode een nieuwe fase in de
letterkunde aankondigen, zo markeert eveneens, in de eerste helft van de vijftiende
eeuw de introductie van het rederijkersrefrein, een cesuur in de literaire ontwikkeling.
Maar ook hier levert de introductie van de nieuwe vorm geen scherpe periodegrens.
Terwijl de eerste rederijkers - en hiermee bedoel ik dichters die in institutio-
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Mooi geïllustreerd door Waterschoot 1992.
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neel opzicht als zodanig te karakteriseren zijn omdat ze (vermoedelijk) lid zijn van
een rederijkerskamer - experimenteren met de ballade en andere dichtvormen, en
terwijl Anthonis de Roovere, een iets latere rederijker, dit experiment tot de grenzen
van het mogelijke uitprobeert, blijft in de tweede helft van de vijftiende eeuw boven
alles het refrein over als rederijkersdichtvorm bij uitstek. De introductie van de
princestrofe in het lied vormt in feite het logische besluit van deze ontwikkeling: het
refrein is zo toonaangevend dat elementen ervan zelfs in minder in aanzien staande
genres worden geïncorporeerd.
Op grond van deze ene dwarsdoorsnede zijn geen scherpe periodegrenzen te
trekken, en dat was ook niet te verwachten. Periodegrenzen zijn doorgaans hooguit
constructies: vaak van literatuurhistorici, soms ook van schrijvers zelf die iets nieuws
proclameren. En hoewel een scherpe afbakening in de tijd niet mogelijk is, moge
duidelijk zijn dat de rederijkerstijd als aparte periode in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis opgevat moet worden, een periode die in elk geval niet voor
het begin van de zeventiende eeuw ten einde komt. Deze periode kenmerkt zich
bovenal door een specifieke infrastructuur - rederijkerskamers, wedstrijden - en door
allesoverheersende genres en dichtvormen. Binnen die organisatorische en literaire
structuren is een enorme inhoudelijke maar toch ook formele bewegelijkheid
aanwijsbaar en wie daar goed naar kijkt, constateert veel parallellen met de Italiaanse
en Franse Renaissance: het literaire (formele) experiment, het op de voorgrond treden
van de burgerij in de literatuur, het mens- en wereldbeeld, de nieuwe
literatuuropvattingen, het steeds nadrukkelijker verwijzen naar klassieke auteurs en
verhalen. Daar is al vaak op gewezen. Alle reden om de Renaissance in de
Nederlandse letterkunde al te laten beginnen lang voor die ene zwaluw uit 1558 het sonnet van D'heere - maar dat is een ander verhaal dat buiten het bestek van deze
bijdrage valt.
Nauwgezette diachrone studie van literaire teksten levert een belangrijke bijdrage
aan onze kennis van literaire verschijnselen en fenomenen. Het tijdelijk opzetten van
oogkleppen kan daarbij van groot belang zijn. Het is onmogelijk om de veranderende
context samen met de ontwikkeling van literaire genres in alle finesses en samenhang
te beschrijven. Maar het beschrijven van immanente veranderingen in de literatuur,
kan in belangrijke mate bijdragen aan het bieden van een samenhang door de tijd in
de literatuurgeschiedschrijving. Alle reden dus om soms de context even uit het oog
te verliezen.

Summary
In the functionalist paradigm currently prevailing in scholarship on medieval Dutch
literature, texts are considered in the first instance in relation to their immediate
historical context. As a result, diachronie developments do not always receive the
attention they deserve. This article argues for the importance of studying ‘immanent
change’ and explores the nature of its contribution to literary analysis through a focus
on the ‘prince-stanza’ (envoi) in Dutch song from the sixteenth and seventeenth
centuries.
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Ridderromans uit de late Middeleeuwen en
Vroegmoderne Tijd
Een internationaal onderzoeksthema in opkomst*
Wim van Anrooij
Opgedragen aan Jef Janssens,bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag

Ware die-hards
Romantiek en Middeleeuwen waren in de negentiende eeuw nauw met elkaar
verbonden. Maar omstreeks 1800 was het in Nederland nog vooral historische
nieuwsgierigheid naar het verleden die de boventoon voerde. Vaderlandse geleerden
bliezen in die tijd steeds vaker het stof van middeleeuwse handschriften.1 Ze ontdekten
daarin een grotendeels vergeten literatuur die voorafging aan de in hun dagen beter
bekende productie uit de Gouden Eeuw. Teksten uit de Middeleeuwen waren voordien
overigens nooit helemaal achter de horizon verdwenen.2 Kronieken - die van Melis
Stoke voorop - stonden sinds de Middeleeuwen onafgebroken in de belangstelling
en diverse middeleeuwse liedjes leidden een hardnekkig bestaan in het orale circuit.3
Verder waren er de prozaromans, die in de vijftiende en zestiende eeuw op de
drukpers waren beland en sindsdien ‘aan lager wal’ waren geraakt. In Van Aiol tot
de Zwaanridder, waarin het voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst van
personages uit de middeleeuwse verhaalkunst wordt beschreven, karakteriseert W.P.
Gerritsen dat proces als volgt:
Langzaam maar zeker is het uit de Middeleeuwen overgeleverde
verhalenrepertoire aan lager wal geraakt. Onder invloed van humanisme
en Renaissance koos de literatuur van de culturele elite een geheel andere
koers. De literaire idealen van de Gouden Eeuw verdrongen de
middeleeuwse verhaalstof onverbiddelijk naar het niveau van
verstrooiingslectuur voor de mindere man. Maar op dat lagere plan bleken
de oude ridderverhalen ware die-hards. Herdruk na herdruk, in steeds
schameler gedaante, op grauw papier en met versleten letters, getuigt van
hun taaie overlevingskracht. Sommige volksboeken, zoals het verhaal van
de Vier Heemskinderen [...], hebben het tot ver in de 19e eeuw weten uit
te houden.4
*
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Drs. Bart Veldhoen (Leiden) was behulpzaam bij het vertalen van de samenvatting, waarvoor
mijn hartelijke dank. Dank ook aan drs. Ingrid Biesheuvel (Leiden) en Ernst-Jan Munnik
(Leiden), voor hun praktische steun.
Vgl. de eerste zes hoofdstukken van De Buck 1930, alsmede Van der Woud 1998, 153.
Vgl. Buijnsters 1984.
De bestudering van het verleden in vroegere eeuwen komt ter sprake in Kampinga 1917 en
Langereis 2001. Burgers 2002 staat in het bijzonder stil bij de traditie van de Rijmkroniek
van Melis Stoke van de zestiende tot de achttiende eeuw. Wat de orale overlevering van
middeleeuwse liedjes betreft, vormt ‘Ick stont op hooghe berghen’ een aansprekend voorbeeld
(Gerritsen 1992). Van ‘Het lied van Heer Halewijn’ dateert de vroegst bekende optekening
zelfs uit 1836 (Vanhecke 2000).
Gerritsen 1993, 11.
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Hoewel ridderlijke prozaromans omstreeks 1800 niet de literaire status van weleer
hadden, wisten ze in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw desondanks
telkens nieuwe lezers te bereiken. Justus van Effen (1684-1735) bleef er als kind
voor thuis, zelfs als hij er een bruiloftsfeest voor misliep:
Van kindsbeen af heb ik deze myne gaven met de uiterste naarstigheid,
door 't onophoudelyk leezen van zulke heerlyke versieringen, geoefent,
en aangekweekt, en eer ik noch acht jaaren oud was, wist ik alle de
omstandigheid van de Historie der vier heemskinderen, en van Ourson,
en Valentyn zo wel op myn duimpje, als of ik overal zelfs by geweest
waar, en voor 't vermaak 't welk ik 'er in vond, zou ik niet te bruiloft hebben
willen gaan.5
In 1786 toonde Willem Bilderdijk zich geïnteresseerd in een exemplaar van de
‘Historie van den Ridder met de zwaan’ in verband met zijn afstamming van de
graven van Teisterbant, van wie de Zwaanridder een legendarische voorvader was.6
Hij schakelde een vriend in om het boekje voor hem aan te schaffen:
Kent gij die, of weet gij wat dat is? Zou dat Elius ook kunnen zijn?
Eilieve, kan het zijn, zie eens zoo'n historie voor mij te krijgen, maar dat
niemand het wete, want alles zou ridicuul worden gemaakt.
Prozaromans werden verkocht door rondreizende marskramers en marktkooplieden,
en in de stad door venters met een kruiwagen of gewoon door drukkers met een
winkelnering.7 Het publiek is wel omschreven als handwerkslieden,
plattelandsbewoners en scholieren.8 Bert van Selm beschikte daarnaast echter over
‘heel wat aanwijzingen dat de intellectuele elite zich vermaakte, of in zijn jeugd zich
vermaakt had, met ‘populair’ proza’.9 Hij verwierp de traditionele tweedeling van
volkscultuur tegenover geleerdencultuur: ‘Werken die een ruime verspreiding hebben
gekend zijn niet alleen het geestelijk bezit van de onderste lagen, maar van de gehele
samenleving.’ Deze uitdagende stelling speelt in de karakterisering van Gerritsen
(vergelijk het citaat hierboven), die zich beperkt tot de hoofdlijnen, geen rol. Van
Selms these verdient echter meer aandacht.
De ridderlijke verhaalstof groeide vanaf de twaalfde eeuw, via handschrift en
mondelinge voordracht, spoedig uit tot Europese verhaalstof. Vanaf de tweede helft
van de vijftiende eeuw leverden ridderverhalen in druk, vooral in de vorm van
prozaromans, een bijdrage aan de internationale kruisbestuiving. Door de
boekdrukkunst werd een veel breder publiek bereikt. Vanaf de vroege zestiende eeuw
horen daar ook scholieren bij, die de boeken van thuis mee naar school kregen.10 Het
is goed hier vast te stellen dat de verhalen over Karel de Grote en zijn neef Roeland
ook uiterst populair waren in de Italiaanse stadstaten, in de late dertiende en veertiende
eeuw (Venetië), maar
5
6
7
8
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Van Effen 1756, dl. 5, nr. 255 (5 april 1734), 190.
Kruyskamp 1942, 52, ook voor het volgende citaat.
Kruyskamp 1942, 42.
Kruyskamp 1942, 37.
Van Selm 1992, 74 (ook voor het volgende citaat). Zie ook Verkruijsse 1993.
Resoort 1989, 64-73.
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ook in de vijftiende (Florence).11 Teksten van dichters als Andrea da Barberino en
Michelagnolo da Volterra belandden in de vroege zestiende eeuw met gemak op de
drukpers, ondanks kritiek van humanistische zijde.12 Ridderlijke verhaalstof inspireerde
in Italië dichters van uiteenlopend intellectueel kaliber en figureerde in uiteenlopende
sociale en maatschappelijke kringen, elk met eigen opvattingen over aard en functie
van literatuur, elk met eigen bedoelingen wanneer werd aangeknoopt bij oudere
tradities.
Henrik van Wijn (1740-1831), pionier op het gebied van de geschiedschrijving
van de Middelnederlandse letterkunde, gaf in zijn Historische en letterkundige
avondstonden (1800) aan dat achter de prozaromans die ‘tot de blauwe Boekery
gedoemd’ - ‘gedoemd’! - waren, ‘hoogbejaarde Handschriften, of allereerste en
zeldzaamste drukken’ schuil gingen, die in veel gevallen nog bewaard waren gebleven,
‘welken, met de zuiverheid van taal, ook de denk-, dicht- en schryfwyze hunner
Opstelleren en een schat van toenmaalige gewoonten, vry onverminkt, tot ons hebben
overgebragt’.13 Hij verwierp dus niet zozeer de stof als zodanig als wel de verminkte
vorm waarin de oude ridderverhalen waren overgeleverd.
L. Ph. C. van den Bergh (1805-1887) toont in De Nederlandsche volksromans
(1837) zijn wetenschappelijke instelling als hij erop wijst dat ‘de oude volksromans’
door verbeteringen in het onderwijs (‘de laatste schuilhoek’) te gronde dreigen te
gaan:
Reeds zijn sommige volksboeken geheel verloren gegaan en het overige
dreigt mede te verdwijnen, om even als zoveel oud vaderlandsch voor
nieuwere gewrochten en denkbeelden plaats te maken en alleen stoffe
opteleveren voor den letterkundige, die met deelneming en een weemoedig
gevoel de denkmalen der voorouderen uit het daarover opgeschotene gras
en onkruid opspoort.14
Buiten Van den Bergh werd aan gedrukte ridderromans in de negentiende eeuw
weinig aandacht besteed. W.J.A. Jonckbloet (1817-1885) richtte zich in de
Geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst (1851-1855) op de ridderepiek
van de twaalfde en dertiende eeuw, waarbij zijn belangstelling met name uitging
naar Artur- en Karelromans.15 Hij staat daarmee aan de basis van het moderne
literair-historische onderzoek naar de Middelnederlandse ridderepiek. Na Jonckbloet
waren er excentrieke geleerden als G.D.J. Schotel (1807-1892) en G.J. Boekenoogen
(1868-1930) die voor eigen genoegen prozaromans verzamelden en er soms over
schreven.16 Het duurde evenwel tot in de vroege twintigste eeuw voordat, op initiatief
van Boekenoogen en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, bij uitgeverij
Brill in Leiden de reeks ‘Nederlandsche volksboeken’ van start ging.17 Maken we
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Vgl. Van Dooren 1999, 169 en 176-179 en Vitullo 2000, xi-xvi (‘Introduction’).
Vitullo 2000, 128-134 (‘Epilogue’).
Van Wyn 1800, dl. 1, citaten op p. 270 resp. 275.
Van den Bergh 1837, 198.
Jonckbloet 1851-1855. De vijftiende en zestiende eeuw vallen buiten zijn bestek.
Vgl. Schotel 1873-1874, dl. 2, hfdst. I-III, en Boekenoogen 1905.
Meder 2003, 174.
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moment is er zelfs niet één in een kritische editie leverbaar.18 Het gaat alles bij elkaar
om vele tientallen teksten. Van Luc. Debaene verscheen in 1951 diens De Nederlandse
volksboeken, waarin hij het corpus beschreef en nader voorstelde.19
Onderzoek naar Middelnederlandse ridderromans heeft de laatste decennia een
enorme vlucht genomen, met het Utrechtse Lancelot-project als het meest
spraakmakende project. Diverse specialisten, waaronder Bart Besamusca (Universiteit
Utrecht) en Geert Claassens (Katholieke Universiteit Leuven), zijn de laatste jaren
bovendien de weg van internationalisering ingeslagen.20 Het onlangs door NWO
toegekende onderzoeksproject ‘Arthurian Fiction: A Pan-European Approach’, geleid
door Besamusca, is daar een sprekend voorbeeld van.21 Binnen het onderzoek vormt
de Lancelot-compilatie (ca. 1320) grofweg de chronologische waterscheiding. Het
algemene beeld dat uit het onderzoek naar voren komt, wil dat de ridderepiek in de
late twaalfde en dertiende eeuw tot bloei kwam, waarna de productie stokte en er
voornamelijk nog kopieën werden vervaardigd van reeds bekende teksten.
Ridderromans in druk worden ook wel in het onderzoek betrokken (Ingrid van de
Wijer, Rob Resoort, Irene Spijker e.a.), maar de aandacht in deze richting is van
meer incidentele aard en wordt in elk geval niet systematisch aangevat.22 Vaak is het
in dienst van het onderzoek naar eerder verschenen versteksten, dat ze ter sprake
komen.23
De sterke oriëntatie op de vroege periode trad duidelijk aan het licht tijdens de
door Jozef D. Janssens opgezette NLCM-themagroep over ‘Middelnederlandse epiek’
(1994). Alle deelnemers - ik was er zelf een van - richtten zich op teksten die waren
ontstaan vóór het midden van de veertiende eeuw. Janssens signaleerde deze tendens
in de inleiding van de bundel Op avontuur.24 Tevens wees hij daar op het
braakliggende onderzoeksterrein van de laatmiddeleeuwse epiek. ‘Hier ligt [...] nog
een epische berg werk in het verschiet,’ aldus de Brusselse hoogleraar.
Caroline A. Jewers pleit ervoor de traditie van de middeleeuwse ridderroman te
bestuderen vanuit een breed chronologisch perspectief: het genre behoort immers
tot de voorgeschiedenis van de moderne roman.25 Het behoort tot de taken van
literatuurhistorici, aldus Jewers, om te laten zien hoe de lijnen lopen van Chrétien
de Troyes in de twaalfde naar Cervantes in de zeventiende eeuw. In een dergelijk
weids perspectief spelen vanzelfsprekend ook de gedrukte ridderromans een rol, de
vraag is alleen: welke rol, en op welk moment? Bij de beantwoording van deze vraag
18
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Hierbij ga ik dan even voorbij aan de in een bijlage van een proefschrift ondergebrachte
uitgave van de proza- Vergi naar de editie van de Weduwe van Liesveldt (Resoort 1988,
253-295).
Debaene 1951.
Zie ook Van Driel 2004.
Besamusca 2004.
Resoort 1988 doet onderzoek naar intentie en gebruikssfeer van de zestiende-eeuwse Een
schoone historie vander borchgravinne van Vergi. Vgl. voorts Van de Wijer 1983 en Spijker
2000 (als onderdeel van een boek waarin de traditie van de Vier Heemskinderen - in woord
en beeld, en door de eeuwen heen - wordt besproken).
Zo bijv. Spijker 1990, 13-14, 264-265 (met een opsomming van drukken van de Historie
vanden vier Heemskinderen tot en met circa 1860 waarvan exemplaren bewaard zijn gebleven)
en passim.
Janssens 1998, 35 (ook voor het volgende citaat).
Jewers 2000.
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de (groepen van) ridderromans, dan om de vraag in hoeverre de romans een
afspiegeling vormen van de ridderlijke werkelijkheid.

Toenemend realisme vanaf de late dertiende eeuw
Op avontuur mag dan niet de gehele middeleeuwse periode beslaan, de veertiende
eeuw - en dan vooral de eerste helft daarvan - is in elk geval vertegenwoordigd. In
die zin is de bundel een afspiegeling van vernieuwende onderzoekingen die zich de
laatste decennia hebben voorgedaan rond teksten als Madelgijs, Roman van Heinric
en Margriete van Limborch en Seghelijn van Jherusalem, en de alleen via Duitse
overlevering bekende, en vooral door germanisten onderzochte, Joncker Jan uut den
vergiere en Herzog von Braunschweig (Augustijnken?). Hoewel de overlevering
indirect of fragmentarisch is, kunnen in dit verband ook de Roman van Caesar (late
dertiende eeuw), de Roman van Cassamus (ca. 1320) en de Roman van Godevaert
metten Baerde (midden veertiende eeuw) worden genoemd; de fragmenten van Sibeli
en Aetsaert en Valentyn en Nameloos stammen uit de eerste helft van de veertiende
eeuw.26 De Roman van Heinric en Margriete van Limborch spant bij deze hernieuwde
belangstelling kwantitatief zonder meer de kroon: volgens opgave van de elektronische
27
BNTL zijn 56 van de 68 treffers uit 1975 of later. Bij Seghelijn van Jherusalem
vermeldt de BNTL 16 publicaties uit 1975 of later (op een totaal van 17 verwijzingen).
Een creatieve en uitdagende visie op deze groep ridderromans geeft Jef Janssens
in het artikel ‘Madelgijs en de 14de-eeuwse ridderroman, Een literairhistorische
verkenning’ (2002): ‘Het lijkt wel of de dichters van omstreeks 1300 met hun
voorgangers in competitie willen treden door een vuurwerk aan vormen en technieken
te presenteren, het lijkt wel of zij de ambitie hebben om stofinhoudelijke en
literairtechnische syntheses tot stand te brengen - poëticale summa's als het ware in
de geest van die tijd...’.28 Het gaat hierbij dus hoofdzakelijk om teksten uit de late
dertiende en eerste helft van de veertiende eeuw (ze worden in deze bijdrage voor
het gemak in samenvattende zin aangeduid als ‘avontuurlijke ridderromans’). Dat is
dezelfde periode waarin ook de volkstalige historiografie tot ontwikkeling komt (te
denken valt aan kronieken als die van Melis Stoke, Jan van Heelu en de Grimbergsche
oorlog), die een soms sterk epische inslag vertoont, en die in stilistisch opzicht, zoals
Ton Hage heeft betoogd, onder invloed staat van de ridderepiek.29
Bij de bestudering van de avontuurlijke ridderromans, vooral de Roman van Heinric
en Margriete van Limborch, is tot nu toe veel aandacht besteed aan aspecten van
inter-

26

27

28
29

Sibeli en Aetsaert is onlangs uitgegeven (Gärtner en Van Dijk 1999). Naar Valentyn en
Nameloos is recent veel onderzoek gedaan, vooral door Erika Langbroek en Annelies
Roeleveld; zie recent Zellmann 2003, en de aldaar opgegeven literatuur.
Dit was de stand van zaken op 20 september 2004. De in 2001 verschenen uitgave van alle
thans bekende fragmenten van de Roman van Heinric en Margriete van Limborch (De
Wachter e.a. 2001) vormt intussen een schitterend vertrekpunt voor nog meer onderzoek.
Janssens 2002, 46.
Hage 1989.
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tekstualiteit.30 Uit de aard der zaak is de blik bij dit type onderzoek gericht op de
voorafgaande literaire traditie. Ook de uitdagend geformuleerde visie van Janssens
(hierboven aangehaald) heeft deze oriëntatie. Ridderromans uit de aangeduide periode
kunnen echter tevens worden beschouwd als aankondiging van iets nieuws. Het is
immers opvallend dat een aantal van deze teksten in de late Middeleeuwen op de
drukpers belandt. Vaak worden ze meer of minder ingrijpend bewerkt, maar dat doet
niets af aan het feit dat ze geschikt werden geacht om een tweede leven te gaan leiden.
Eerder al, in de tweede helft van de veertiende eeuw, behoorden sommige van deze
romans trouwens reeds tot de literaire horizon van de dichter van de abele spelen,
die er een aantal thema's, motieven en eigennamen aan ontleende, zoals Willem
Kuiper heeft laten zien.31
Tijd en tijdsbeleving worden na 1200 belangrijke verhaalelementen in
Arturromans.32 Jaren worden eeuwen en enkelvoudige avonturen maken plaats voor
parallelgeschakelde belevenissen van tal van verhaalpersonages (entrelacement). Zo
ontstaat feitelijk de gelijkenis met kronieken die in verband met de Lancelot en prose
al vaker ter sprake is gebracht. Hierop doordenkend, gaat het niet te ver om te stellen
dat in teksten als Madelgijs, Roman van Heinric en Margriete van Limborch, Seghelijn
van Jherusalem, Joncker Jan uut den vergiere en Herzog von Braunschweig (om
alleen de volledig overgeleverde teksten te noemen) het begrip ‘ruimte’ een meer
Europese invulling krijgt. We zien ons geconfronteerd met een geografie die zich
uitstrekt van noordwest Europa, via het Middellandse Zeegebied en Constantinopel,
tot in het Heilige Land, en van Scandinavië tot in Spanje. De namen van de meeste
hoofdpersonen laten in feite al zien om welk verschijnsel het gaat. Dit alles zou eens
nauwkeurig in kaart gebracht kunnen worden, waarbij ook iets vroegere teksten,
zoals Floris ende Blanchefloer en Parthonopeus van Bloys (die beide trouwens ook
de drukpers haalden, zij het dat de tweede bij die gelegenheid uit het Spaans werd
vertaald), in de beschouwing moeten worden betrokken.33
De tendens om de geografie vanaf omstreeks 1300 een meer realistisch karakter
te verlenen, lijkt een parallel te vinden in de werkelijkheid: na de val van Acco (1291),
en na het uitblijven van een kruistocht om het Heilige Land te heroveren, trokken
ridders er in de veertiende eeuw op eigen gelegenheid op uit om hun ridderdaden te
bewijzen, in heel Europa en aan de randen van de christenheid.34 Literatuur en leven
30
31
32
33

34

De Wachter 1998; De Wachter 2000 en Janssens 2002, 46.
Kuiper 2001.
Brandsma 2003.
Zink 1987 rekent Floris ende Blanchefloer en Parthonopeus van Bloys (hij spreekt over de
Oudfranse versies) tot wat hij noemt de ‘roman méditerranéen’, die hij als volgt omschrijft:
‘Toute une série de romans, s'étendant sur tout le Moyen Age, mais dont les plus anciens
sont contemporains de Chrétien de Troyes, ont pour centres d'intérêt Rome, Constantinople,
Athènes et la Grèce, promènent leur héros tout autour du bassin méditerranéen, combinent
les réminiscences de l'Antiquité classique et du monde byzantin, les modèles narratifs nés à
l'époque alexandrine - aventures sentimentales, rapts, séparations, voyages -, la fascination
de l'Orient mêlée à l'esprit des croisades, l'intérêt pour l'Italie du Sud et la Sicile lié sans
doute à l'éclat du royaume normand de Sicile.’ (p. 27); Reynders 2002, 81-84 (Parthonopeus
van Bloys) volgt hem hierin na. Ook het Middelnederlandse ridderlijke tekstcomplex dat
zich rond 1300 aan Middelnederlandse zijde aftekent kan hierbij betrokken worden. Dat De
historie van Partinoples, grave van Bleys een vertaling is naar het Spaans, wordt aannemelijk
gemaakt in Uri 1962, 71-82.
Van Anrooij 1994.
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Brandsma 2003. 33 Zink 1987 rekent Floris ende Blanchefloer en Parthonopeus van
Bloys (hij spreekt over de Oudfranse versies) tot wat hij noemt de ‘roman
méditerranéen’, die hij als volgt omschrijft: ‘Toute une série de romans, s'étendant
sur tout le Moyen Age, mais dont les plus anciens sont contemporains de Chrétien
de Troyes, ont pour centres d'intérêt Rome, Constantinople, Athènes et la Grèce,
promènent leur héros tout autour du bassin méditerranéen, combinent les
réminiscences de l'Antiquité classique et du monde byzantin, les modèles narratifs
nés à l'époque alexandrine - aventures sentimentales, rapts, séparations, voyages -,
la fascination de l'Orient mêlée à l'esprit des croisades, l'intérêt pour l'Italie du Sud
et la Sicile lié sans doute à l'éclat du royaume normand de Sicile.’ (p. 27); Reynders
2002, 81-84 (Parthonopeus van Bloys) volgt hem hierin na. Ook het
Middelnederlandse ridderlijke tekstcomplex dat zich rond 1300 aan Middelnederlandse
zijde aftekent kan hierbij betrokken worden. Dat De historie van Partinoples, grave
van Bleys een vertaling is naar het Spaans, wordt aannemelijk gemaakt in Uri 1962,
71-82.
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bogen in de beleving van tijdgenoten in zekere zin naar elkaar toe. Ook in een gedicht
als Van neghen den besten, dat ik bij ontstentenis van kritiek nog steeds rond 1300
dateer, gaan een brede chronologie (van Troje tot de Eerste Kruistocht) en concrete
jaartallen hand in hand met een herkenbare Europese geografie.35

Internationale verspreiding
De Oudfranse ridderroman Olivier de Castille, geschreven door Philippe Camus, is
ontstaan aan het Bourgondische hof, vermoedelijk in de periode 1454-1456.36 Het
verhaal is gesitueerd in Engeland, Ierland, Spanje, Portugal, Frankrijk; ook
Constantinopel speelt een rol, alsmede de strijd tegen de saracenen op Cyprus. Philips
de Goede beschikte over twee geïllumineerde handschriften, daarnaast zijn nog vier
andere contemporaine handschriften bekend.37 Het verhaal verscheen in gedrukte
vorm in het Frans (vanaf 1482 tien edities), Spaans (vanaf 1499 vijftien edities),
Engels (vanaf 1518 vier edities), Duits (vanaf 1521 drie edities) en Italiaans (vanaf
1552 drie edities).38 Omstreeks 1510 verscheen bij Henric Eckert van Homburch te
Antwerpen de Hystorie van Olyvier van Castillen, een Nederlandse vertaling naar
het voorbeeld van zowel een Franse als een Spaanse prozaroman.39 In het midden
van de zestiende eeuw verscheen een herdruk bij Jan van Ghelen, ook in Antwerpen.
Het (unieke) Leuvense exemplaar van de druk van omstreeks 1510 bevat op het
titelblad een bezittersnotitie waaruit blijkt dat het boekje eigendom was van de Duitser
Anton Tirol, rijksheraut ten tijde van Maximiliaan van Oostenrijk. Van deze Anton
is uit ongeveer dezelfde tijd een wapenboek bekend, waarin hij een
bezittersaantekening achterliet en waarin hij zichzelf twee keer afbeeldde, één keer
met een tweekoppige adelaar op zijn staf - wat hem als rijksheraut typeert.40 Wellicht
had Anton Tirol interesse opgevat voor de tekst vanwege het feit dat Philips de
Schone, de zoon van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië, in 1496
in het huwelijk was getreden met Johanna van Aragon/Castillië.
Niet alleen de Hystorie van Olyvier van Castillen, ook andere gedrukte
Middelnederlandse ridderromans gingen terug op Franstalige teksten die waren
ontstaan in de kring van het Bourgondische hof.41 Te denken valt aan teksten van
35
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Voor de vroege datering van het gedicht Van neghen den besten, vgl. Van Anrooij 1997,
hfdst. 4 en 5. Van der Meulen 2004, 71 zinspeelt op kritiek, maar houdt de argumenten nog
achter de hand.
Orgelfinger 1988, ix-xiii.
Orgelfinger 1988, xii-xiii.
Dit overzicht berust op Orgelfinger 1988, 247-258. Bij de opgave van het aantal edities is
1800 als jaar van verschijnen als achtergrens aangehouden. Orgelfinger geeft ook edities na
1800 op, alsook moderne uitgaven.
Debaene 1968, 133-139.
Pleij 1990, 154 bevat een afbeelding van de bezittersnotitie in de druk die in Leuven wordt
bewaard (vgl. tevens de bijbehorende opmerkingen op p. 151); Von Berchem 1939, 173 en
174 geeft twee afbeeldingen van Anton Tirol in het wapenboek (vgl. tevens de opmerkingen
op p. 175).
Tenzij anders vermeld, is voor het volgende steeds gebruik gemaakt van Debaene 1951. Via
de inhoudsopgave achterin het boek kan men eenvoudig de gewenste informatie op het spoor
komen.
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camp vander Doot en Van den ridder Welghemoet, twee onafhankelijke vertalingen
van hetzelfde werk - Le chevalier délibéré - de eerste van Jan Pertcheval, de tweede
van Pieter Willemsz.).42 De Frans-ridderlijke invloedslijn, reeds merkbaar ten tijde
van Heinric van Veldeke, manifesteert zich dus ook in deze periode. In de late
Middeleeuwen komt daar echter, door de uitvinding van de boekdrukkunst, iets
anders bij. Met de opvolging in de Nederlanden van de Habsburgers dringt met de
Theuerdank en de verhalen rond de hertog van Brunswijk (zie hierna) ook uit díe
cultuursfeer ridderstof door in de Nederlanden.43 De titelheld van Meliadus den ridder
metten cruce is weliswaar een zoon van de Duitse keizer Maximiliaan, er zijn echter
geen aanwijzingen dat de Middelnederlandse tekst ten tijde van Maximiliaan is
ontstaan.44 Dat Nederlandse ridderromans teruggaan op Duitse voorbeeldteksten
(Theuerdank en de verhalen rond de hertog van Brunswijk) is nieuw. Tot aan de tijd
van Maximiliaan verloopt de invloed van ridderlijke verhaalstof namelijk steevast
andersom, van de Nederlanden richting Duitsland, van Veldeke tot het ontstaan van
Reinolt von Montelban, Malagis en Ogier von Dänemark aan het Heidelbergse hof
in 1470/80. Sinds het huwelijk van Philips de Schone met Johanna van
Aragon/Castillië in 1496 worden ridderromans ook uit het Spaans vertaald
(Partinoples, Turias ende Floreta en Sibilla).45 Ook een vertaling uit het Engels is
bekend (Historie van Merlijn).46 Omgekeerd verschijnen in Duitsland en Engeland
vertalingen van Middelnederlandse ridderromans.47 Van Valentyn en Ourson werd
in het midden van de zestiende eeuw een IJslandse vertaling gemaakt (de vroegste
druk met de Middelnederlandse tekst dateert van 1640; de tekst stond in 1612 op de
censuurlijst).48 De uitwisseling van ridderlijke verhaalstof krijgt in de late
Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd een veel internationaler, ‘opener’ karakter.
Vooral de Spaanse invloedslijn wordt belangrijk in de zestiende eeuw. De strijd
tegen de Moren en de uiteindelijke verovering van Granada in 1492, het laatste
bolwerk van de Moren op Spaans grondgebied, mobiliseerde de Spaanse adel en trok
42
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Van de vertaling van Jan Pertcheval bestaat een editie (Degroote 1948), van de vertaling van
Pieter Willemsz. is door Herman Pleij een compleet exemplaar aangetroffen in de
Österreichische Nationalbibliothek te Wenen (Pleij 1987). Nader over beide teksten in
Keesman 1993, 42-43.
Franssen 1989 verkent de doorwerking van de Theuerdank in de Nederlanden. Voor de goede
orde zij hier opgemerkt dat de verhalen rond de hertog van Brunswijk niets te maken hebben
met de veertiende-eeuwse Herzog von Braunschweig; verderop kom ik nog terug op de tekst.
Debaene 1951, 226 gaat uit van een datering in de zestiende eeuw, na 1540. Barend Barentsz.
van der nieuwer Bruggen geeft bovendien aan dat hij het werk uit het Frans heeft vertaald.
Vgl. Uri 1962, 71-82; Debaene 1968 en Besamusca e.a. 1988, 16-17. Debaene maakt duidelijk
dat de verloren ridderlijke prozaroman Leonella ende Canamorus teruggaat op een Spaanse
voorbeeldtekst (p. 130-133); bij de verloren roman Clamide houdt hij rekening met de
mógelijkheid dat dat zo is (p. 130).
Pesch 1983-1985. De Nederlandse prozaroman (Antwerpen: Symon Cock, tussen 1534 en
1544) is een vertaling van Of Arthour and of Merlin.
Daar zitten soms zeer invloedrijke gevallen tussen. Zo maake Paul van der Aelst uit Deventer
een Hoogduitse vertaling/bewerking in proza van het Nederlandse verhaal van de Vier
Heemskinderen, waarbij hij zich voor het eerste gedeelte baseerde op een Nederlandse
prozaroman (Duijvestijn 1997, 56-61 en Lehmann-Benz 2003). De tekst van Van Aelst
beleefde tot in de negentiende eeuw herdruk op herdruk.
Quak 1993, 340 (IJslandse vertaling). Gegevens over de Nederlandse druk ontleend aan
Debaene 1951, 233-234.
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Zwarte renaissance, Spanje en de wereld (1492-1536) (1998), waarin hij laat zien
hoe Spanje in het laatste kwart van de vijftiende eeuw, parallel aan de strijd tegen
de Moren en er in feite door veroorzaakt, in de ban raakt van de ridderroman.49 Tirant
lo Blanc verscheen in 1490, en de val van Granada, twee jaar later, leidde tot een
stroom van ridderverhalen en balladen, met als absoluut hoogtepunt de Amadis,
waarvan de eerste editie in 1508 het licht zag. Het was de Spaanse edelman Garci
Rodríguez de Montalvo, die zelf bij Granada gestreden had, die een reeds bestaande
veertiende-eeuwse ridderroman bewerkte en van een nieuw slot voorzag. Tijdens de
regering van Karel V verschenen tientallen voortzettingen en imitaties van dit werk.
Pas in de tweede helft van de zestiende eeuw nam de stroom ridderromans af in
Spanje.
De Amadis groeide uit tot wat men gerust kan omschrijven als een hype in grote
delen van Europa. John J. O'Connor karakteriseert deze reuzentekst onder de
ridderromans als ‘surely one of the longest and most entangled prose narratives in
any modern Western European language’.50 Zijn karakterisering van het werk als
geheel maakt duidelijk dat we met een bijzonder werk van doen hebben:
[I]n its time it was a model of prose style in Spain and France. A work
so important in the dissemination of neo-Platonic ideas, pastoralism, and
antichivalric satire surely belongs in the intellectual history of its age.
However tempting it may be for modern readers to see Amadis as merely
a literary curiosity, a vast, almost unreadable jumble of episodes that stands
as a fitting monument to sixteenth-century taste for the fantastic, such a
view is clearly unjust and unhistoric. In the company of the Orlando
Furioso, the Faerie Queene, and Sidney's Arcadia, Amadis stands in the
literary center of its century.
De roman werd vanaf 1546 boek voor boek in het Nederlands vertaald, waarbij
op den duur Franstalige edities die te Antwerpen verschenen als voorbeeld dienden.51
Boek I verscheen in dat jaar te Antwerpen bij Marten Nuyts, het laatste, boek XXI
kwam in 1624 van de pers bij Jan (II) van Waesberge te Rotterdam.52 Deze
bibliografische gegevens ontleen ik aan Bert van Selms postuum verschenen studie
De Amadis van Gaule-romans, Productie, verspreiding en receptie van een bestseller
in de vroegmoderne tijd in de Nederlanden, in 2001 bezorgd door Berry Dongelmans,
die in de vakpers weinig aandacht heeft gekregen.53 Hoe Lesley Monfils er in de
bespreking van deze studie toe komt de Nederlandse Amadis als ‘eendagsvlieg’ (p.
8) te karakteriseren en te spreken van een ‘kortstondige populariteit’ (p. 8), is dan
ook nog eens volstrekt onverklaarbaar.
49

50
51
52
53

Van der Heijden 1998. Voor het volgende m.n. dl. 2: ‘De nazomer der Middeleeuwen’. Van
der Heijden heeft zich in algemene zin echter teveel laten leiden door Huizinga's verouderde
ideeën over de neergang van de ridderschap in de late Middeleeuwen.
O'Connor 1970, 227; zie voor het volgende citaat p. 230.
Van Zanen 2001.
Van Selm 2001, 103 en 170.
Het gaat om twee besprekingen: Van Gemert 2001 en Monfils 2001-2002. In het algemeen
geldt wellicht dat onbekend onbemind maakt? Dijstelberge 1994 omschrijft de roman als het
‘16e-eeuwse equivalent van de kasteelroman’ (p. 222), in Van Stipriaans Het volle leven
wordt de Amadis één keer zijdelings genoemd (Van Stipriaan 2002, 106).
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melijk dat er sprake is van één groot vertaalproject, dat zich over driekwart eeuw
uitstrekte, in die zin dat opeenvolgende uitgevers - vijftien in totaal - in grote lijnen
steeds verdergingen met het op de markt brengen van de roman waar hun voorganger
was gebleven. Boek I werd trouwens nog in 1619 herdrukt. Van Selm becijferde dat
alleen al van de Noord-Nederlandse edities zo'n 61.000 exemplaren over de toonbank
gingen.54 Het ging daarbij om Nederlandstalige boeken. Vanaf 1561 begonnen in
Antwerpen bovendien ook Franse edities te verschijnen.55 Plantijn bracht in dat jaar,
samen met Jan (I) van Waesberge, een Franstalige Amadis (boek I t/m XII) op de
markt. De zeer aanzienlijke omvang van de Amadis, in combinatie met de
omstandigheid dat er geen moderne editie van bestaat, is er ongetwijfeld de oorzaak
van dat Van Selms studie tot op heden de enige boekpublicatie is die aan het
Nederlandse werk is gewijd.
Dat is in feite een schrijnende constatering voor een roman die gelezen werd door
tal van Europese vorsten, onder wie Willem van Oranje en diens bruid en latere
echtgenote Anna van Saksen, door literatoren als Coornhert, Jan van Hout, Karel
van Mander, Roemer Visscher, Bredero en Vondel, en door de twintigjarige Johan
de Witt, die omstreeks 1645 een deel aanschafte om op reis te kunnen lezen.56 De
Amadis werd gelezen door een publiek van ontwikkelde mensen, meer specifiek door
‘de goed-opgevoede zonen en dochters van de bemiddelde burgers: de toekomstige
elite van de Republiek’, zoals Van Selm het formuleert (p. 99). Dit hoge lezersprofiel
vindt bevestiging in het feit dat in 1602 te Delft een kostbare tapijtreeks ontstond
met scenes uit de Amadis.57 De tapijten werden vervaardigd door de uit Antwerpen
gevluchte Frans Spiering, aan de hand van kartons van Karel van Mander.
Amadis-romans waren bovendien relatief kostbaar.58
De Amadis behoorde met zijn bijzondere verhaalstructuur en de daardoor
geïmpliceerde wijze van lezen tot de culturele bagage van een publiek dat tezelfdertijd
(andere) nieuwe ontwikkelingen op literair gebied leerde kennen en internaliseerde.59
Een aardige illustratie van dit laatste bieden de edities van boek XVII in 1612 en 1623
door Hendrick Barentsz. te Amsterdam, waarin in de vorm van een sonnet stelling
wordt genomen tegen degenen die de Amadis karakteriseren als ‘niet dan ydelheyt’,
‘onnutte boecken’, ‘leughens’, ‘beuselen’ en ‘redens sonder grond’.60 In dit soort
termen werden elders ook de tientallen ridderlijke prozaromans veroordeeld die in
dezelfde tijd de ronde deden. De Amadis maakte op kritische tijdgenoten dus kennelijk
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Van Selm 2001, 71 noot 10. Weddige 1975, 109 komt voor Duitsland tot een schatting van
70.000 exemplaren.
Van Zanen 2001, 184-187, ook voor het volgende gegeven.
Deze en volgende gegevens zijn ontleend aan hoofdstuk IV (‘Kopers en lezers: de verspreiding
en receptie van de Amadis van Gaule in de Nederlanden’) in Van Selm 2001.
Desprechins de Gaesbeke 1996.
Voor de vijftien uitgevers die betrokken zijn geweest bij het op de markt brengen van de
Amadis waren de veel goedkopere ridderlijke prozaromans kennelijk minder interessant:
slechts één van hen heeft zulke romans uitgegeven. Ik dank deze observatie aan Astrid van
Esdonk (Leiden).
Met betrekking tot de Amadis, vgl. in dit opzicht Rothstein 1999 (duidelijk samengevat op
p. 146).
Van Selm 2001, 162-164 (alwaar de volledige tekst van het sonnet volgens beide edities).
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Cazauran 2000.
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Anders dan de kritische tijdgenoot, verkeren moderne onderzoekers in de positie het
vervolg van de literair-historische ontwikkelingen te kunnen overzien. Kruyskamp
omschreef de Amadis-romans enerzijds als ‘de uitloopers van de oude ridderverhalen’,
anderzijds als ‘de voorlopers van de nieuwere romankunst [van Honoré d'Urfé,
Mademoiselle de Scudéry en Paul Scarron] door een schematische karakterteekening
en de vernieuwing van de hoofsheid in de galanterie’.62 Binnen de romanistiek is de
invloed van de Amadis op de latere literaire traditie al sinds de negentiende eeuw
een punt van aandacht.63 O'Connor trekt de lijn door van Amadis naar Walter Scott,
en merkt terecht op: ‘A work so important in the sixteenth century and so long-lived
in various literatures does not deserve its present obscurity.’64

Gedrukte ridderromans en de literaire context
Wie gedrukte ridderromans vanuit de historische context benadert, krijgt te maken
met de literaire cultuur aan het Bourgondische hof in de tweede helft van de vijftiende
eeuw en met de doorwerking daarvan, via de drukpers, buiten de kring van het hof.65
Vorsten, edelen en drukkers treden daarbij op als actoren. Datzelfde geldt voor de
literaire cultuur rond de Habsburgse vorsten Maximiliaan van Oostenrijk, Filips de
Schone en Karel V, waarbij met name eerstgenoemde bijzondere aandacht verdient.
Hij cultiveerde immers de aloude ridderidealen, die hij in woord en beeld op
propagandistische wijze benutte.66 Tegelijkertijd wist deze ridderlijk levende vorst
zich te omringen met humanistische geleerden, zonder dat als strijdig te ervaren. Tot
1520 was het hof van Maximiliaan - die sinds 1486 Rooms-Koning en sinds 1508
keizer van het Duitse Rijk was - een van de voornaamste humanistische centra in het
noorden. Tijdens zijn regering kwam een culturele uitwisseling op gang tussen de
Nederlanden en steden als Neurenberg en Augsburg, waaraan tot nu toe nog weinig
systematisch aandacht is besteed, met uitzondering wellicht in het geval van de
prentkunst.
In plaats van bovengenoemde historische ontstaans- en functiemilieus als
uitgangspunt te kiezen, opteer ik hier evenwel voor een nadere verkenning van
tekstsoorten/genres die tot de literair-historische context van gedrukte ridderromans
behoren. Het idee hierachter is namelijk dat deze romans niet te zeer als genre op
zichzelf beschouwd dienen te worden, maar veeleer in wisselwerking met wat er
verder gaande was op literair gebied.
Bij de meeste gedrukte ridderromans gaat het om prozateksten, maar er zijn ook
62
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Kruyskamp 1942, 34. Deze nieuwe Franse romankunst werd in de zeventiende eeuw, vooral
na 1650, vertaald in het Nederlands (vgl. Kalff 1906-1912, dl. 5, 44-68, met verwijzingen
naar de Amadis op p. 48-51). Jonckbloet 1888-1892, dl. 4, 404 spreekt van ‘de terugkeer op
letterkundig gebied van de middeleeuwsche ridderlijkheid en galanterie, die door de
tijdsomstandigheden uit het werkelijke leven verbannen waren’.
Vgl. Baret 1873 en Dédéyan 2002.
O'Connor 1970, 230.
Vgl. Keesman 1993 en Brinkman 1994. Sommige Bourgondische auteurs, zoals Olivier de
la Marche en Jean Lemaire de Beiges, raakten op den duur verbonden aan het Habsburgse
hof (Keesman 1994).
Müller 1982.
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enkele rijmdrukken bekend, zoals Karel ende Elegast, Seghelijn van Jherusalem en
Jonathas ende Rosafiere.67 Om de rijmvorm in deze teksten te verklaren, is het zaak
het probleem te verbreden en vast te stellen dat er ook een reeks niet-ridderlijke
rijmdrukken bestaat. Wie zich tot de gedrukte ridderromans beperkt, zou kunnen
denken dat rijmdrukken met ridderlijke thematiek een experiment waren van drukkers
die een nostalgisch publiek van adel en patriciaat wilden bedienen. Wie de kwestie
in een breder verband plaatst en vaststelt dat de niet-ridderlijke rijmdrukken vaak in
verband staan met de middeleeuwse feestcultuur, kan op het idee komen dat teksten
zoals Karel ende Elegast, Seghelijn van Jherusalem en Jonathas ende Rosafiere
bestemd waren om mondeling ten gehore te worden gebracht.
Gedrukte ridderromans waren van invloed op andere literaire genres. Zo zijn er
diverse liederen op vliegende bladen bekend: ‘Een schoone historie, van de ridder
met de swaan’ (Amsterdam: Jacob Brouwer, 1710), ‘Een schoone historie van de
hertog van Brunswijk’ (Amsterdam: Barent Koene, 1768), ‘Margrietje van Limborg’
(idem, 1770), ‘Floris en Blanchefleur’ (idem, 1776), ‘Een schoone historie van
Valentijn en Oursson’ (idem, 1777) en ‘Een schoone historie van den heer Frederik
van Genua’ (idem, 1778).68 Over de vraag wanneer deze liederen zijn ontstaan, heersen
tegenstrijdige meningen. Voor sommige ervan wordt de zestiende eeuw genoemd,
voor andere de zeventiende of achttiende, maar op het punt van de datering heerst
veel onduidelijkheid. De liederen over de ridder met de zwaan, Margrietje van
Limborg, Floris en Blanchefleur, en Frederik van Genua zijn in moderne uitgaven
beschikbaar, maar verder is er met deze teksten nog weinig gebeurd.69 In bijna alle
gevallen is de corresponderende gedrukte ridderroman bewaard gebleven. De enige
uitzondering vormt het lied over de hertog van Brunswijk.
Dirk Coigneau heeft evenwel gewezen op het voorkomen van een strofisch gedicht
Vanden hertoghe van Bruunswyck in het Testament rhetoricael van de Brugse
rederijker Eduard de Dene.70 Achter deze tekst voegde De Dene bovendien een Frans
gedicht toe met hetzelfde onderwerp. Hieruit kan in ieder geval worden afgeleid dat
verhalen rond de hertog van Brunswijk, waarvan ook diverse Duitse versies bestaan,
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Voor het volgende steun ik op Resoort 1998.
Boekenoogen 1903, 52; Boekenoogen 1931, 94 e.v. en Schellart 1952, xxvi-xxvii.
Vgl. Boekenoogen 1931, 97-121 (ridder met de zwaan), Schellart 1952, 144-150 (Margrietje
van Limborg), Boekenoogen 1903, 55-60 (Floris en Blanchefleur, editie niet op basis van
het losse blad uit 1776, maar volgens de oudst bekende uitgave, een liedboek uit 1738 - maar
zie ook het vervolg van deze noot) en Kalff 1885, 81-89 (Frederik van Genua). Boekenoogen
1903, 52 verwijst naar het lied over Floris en Blanchefleur uit 1776 en geeft daarbij aan dat
het met twee andere liederen voorkomt in een acht pagina's tellend liedboekje dat zich in het
bezit van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag bevindt. De signatuur van dit liedboekje
(niet bij Boekenoogen) luidt 1072 G 16 (met dank aan drs. Martine de Bruin (Amsterdam),
die me ook op het volgende gegeven attendeerde). Via een omweg weten we sinds kort dat
een liedboekje met precies dezelfde inhoud, met de liederen in dezelfde volgorde, al moet
hebben bestaan in 1735. Uit dat jaar stamt namelijk een nagetekende (!) kopie, met midden
op de pagina's bijna niet van echt te onderscheiden getekende blaadjes papier, met daarop
afgebeeld ornamenten, bloemen en speelkaarten. Maker van dit unicum was Josua Huneveldt,
schilder in de Tuijnstraat te Amsterdam. Nader over dit bijzondere stuk bij Geleijns
(internetpublicatie), alwaar ook enkele kleurenafbeeldingen. De bewaarplaats is Den Haag,
Koninklijke Bibliotheek, 79 D 91 (olim 28 B 8).
Coigneau 1974, ook voor het volgende.
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De Duitse achtergronden van het verhaal (inclusief een vertakking richting Tsjechië) komen
uitgebreid ter sprake in Coigneau 1974. Onlangs is in een ridderlijke omgeving weer een
nieuwe versie opgedoken van het verhaal: een prozaversie werd in of kort na 1479 door Jörg
Stuler, ridder van de Duitse Orde, in zijn Historienbuch genoteerd (Kornrumpf 2000).
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lied uit 1768 met het verhaal bij De Dene heeft uitgewezen dat aan Nederlandse zijde
twee varianten hebben gecirculeerd, die ieder op eigen wijze met de Duitse traditie
in verband staan. Het lied leeft ook voort in de moderne tijd. Pol de Mont en Alfons
de Cock hebben in de late negentiende eeuw een vertelling over de hertog van
Brunswijk opgetekend als volkssprookje.72 De Vlaamse groep Ambrozijn en Paul
Rans hebben het lied over de hertog van Brunswijk in 2003 op CD gezet, vertaald
in modern Nederlands naar een negentiende-eeuws liedblad (65 strofen).73
Dichters als Brederode, Starter, Kornelis Elzevier, Salomon Davidsz. Questiers
en Thomas Arentsz. vervaardigden in de zeventiende en achttiende eeuw toneelspelen
waarvoor ze zich inspireerden op de Amadis en zijn vervolgen, waarvan er enkele Palmerijn van Olijve en Primaleon van Griecken - in het Nederlands waren vertaald.74
De band tussen ridderstof en toneel dateert overigens al van veel eerder: afgezien
van de abele spelen, bewijzen archivalische gegevens vanaf het midden van de
veertiende eeuw dat ridderstof wel vaker op de planken werd gebracht.75 Van alle
vermeldingen gaat het zelfs om de grootste groep. Laten we bovendien niet vergeten
dat Lanseloet van Denemerken tot in de achttiende eeuw werd opgevoerd en tot in
de negentiende eeuw herdrukt.76 Tal van gedrukte ridderromans bevatten dramatische
scènes, compleet met clauskoppen, wat ze met de toneeltraditie verbindt. Over de
precieze functie van deze hybride literatuurvorm is nog weinig met zekerheid bekend.
Rederijkerij lijkt in elk geval dichtbij.
Naar het aandeel van de rederijkers in de totstandkoming van laatmiddeleeuwse
en vroegmoderne ridderromans is slechts incidenteel onderzoek gedaan (te denken
valt aan het proefschrift van Rob Resoort over de Historie vander borchgravinne
van Vergi). Talrijk zijn bijvoorbeeld de refreinen in dit soort teksten, en nog altijd
is er de hypothese dat Anna Bijns de prozabewerking van Floris ende Blanchefloer
heeft vervaardigd.77 Rederijkers worden in het tegenwoordige onderzoek in de eerste
plaats als creatieve dichters gezien en als poeticale vernieuwers van de literaire
traditie. Dat zij in de vijftiende en zestiende eeuw intensief betrokken zijn geweest
bij de productie van de tegenwoordig als minder geslaagd ervaren ridderromans in
druk is iets dat in het onderzoek nog te weinig aandacht krijgt.
Bij de invloed van epiek op lyriek en dramatiek gaat het om directe beïnvloeding
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De Mont en De Cock 1896, 171-176. Het lied ‘Margrietje van Limborg’ werd nog in de
eerste helft van de twintigste eeuw gezongen in Limburg (Meesters 1952, xxvii). Het lied
‘Floris en Blanchefleur’ was in de twintigste eeuw bekend in Volendam (Veurman 1968,
85-86 en 159-162).
Ambrozijn & Paul Rans, De hertog van Brunswyk, 2003 - Eufoda, 1354. De makers van de
CD gingen er abusievelijk vanuit dat het de vroegste optekening van het lied betrof.
Ter Laan 1952, 17. De stukken werden opgevoerd naar de geest des tijds: toen in 1687 Amadis
van Thomas Arentsz. werd opgevoerd in de Amsterdamse Schouwburg zwierden er ‘vier
vliegwagens en paarden, en Schip’ over het toneel (Arnir 1996, 261).
Reynaert 1996 en Van der Poel 2001 (zie voor de volgende opmerking met name p. 120).
Hüsken en Schaars 1985.
Vgl. Debaene 1951, 50-53, ondanks kritiek van Roose 1950.
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van het ene genre op het andere. Jennifer R. Goodman betoogt echter dat invloed
van ridderromans vanaf de veertiende eeuw ook op meer indirecte wijze kan
plaatsvinden. Zo behoren dit soort teksten, vooral die uit de late Middeleeuwen,
zozeer tot de culturele bagage van vroegmoderne ontdekkingsreizigers (en
veroveraars) dat de reisverslagen die ze na thuiskomst soms publiceerden er
nadrukkelijk de sporen van dragen. De stelling die Goodman verdedigt, luidt dat
Europese ontdekkingsreizigers beter te begrijpen zijn als we ons verdiepen in hun
‘middeleeuwse’ ridderlijke fantasieën. Volgens haar is het een misverstand ‘to impose
strict distinctions between the factual literature of travel and the voyage of imaginative
fiction’.78
Een duidelijke scheiding tussen ridderromans en historiografie werd in de
Middeleeuwen nauwelijks ervaren, hoogstens door een intellectuele bovenlaag. Tal
van voorbeelden kunnen worden aangehaald. In of kort na 1491 stelt een anonieme
compilator de zogenoemde Kattendijke-kroniek samen.79 Hierin staat de geschiedenis
van het graafschap Holland centraal tot aan de tijd van Maximiliaan van Oostenrijk;
de kroniek opent vrij uitgebreid met de strijd om Troje. De auteur van de
Kattendijke-kroniek benutte de Historie van den vromen ridder Jason (1484-1485)
en Die vergaderinge der historien van Troyen (1485), beide vertalingen van werk
van de Bourgondische dichter Raoul Le Fèvre, die kort tevoren in druk waren
verschenen bij Jacob Bellaert in Haarlem. Hans van Dijk heeft het omgekeerde laten
zien. Den droefliken strijt van Roncevale is schatplichtig aan een prozavertaling van
de kroniek van Pseudo-Turpin, die is overgenomen uit Die alder excellenste cronyke
van Brabant (1497), waarin passages op rijm uit het Middelnederlandse Roelandslied
zijn ingelast.80 Ook eigentijdse ridderstof kwam voor opname in kronieken in
aanmerking, zoals blijkt uit de prozabewerking van de Middelnederlandse vertaling
van de Theuerdank die door Jan van Doesborch in Van Brabant die excellente cronike
(1530) werd opgenomen.81

Conclusie
Ridderromans in druk verdienen meer systematisch aandacht. De internationale
mediëvistiek, die dit onderzoeksveld inmiddels heeft ontdekt en met prikkelende
vragen tegemoettreedt, vormt daarbij een inspirerend aanknopingspunt. Omgekeerd
mogen medioneerlandici zich best realiseren dat zij hun buitenlandse collega's ook
iets te bieden hebben: het Nederlandse aandeel in de Europese traditie van
ridderromans in druk is zeer aanzienlijk. De romans mogen, onder invloed van
humanisme en Renaissance, op den duur zijn overvleugeld door nieuwe, modernere
literatuursoorten, het proces van marginalisering of trivialisering is in de zestiende
en zeventiende eeuw nog allerminst afgerond en feitelijk nog in volle gang.
In het kader van de gedrukte ridderromans vormt de Amadis een verhaal apart. De
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Goodman 1998, 219.
Voorjaar 2005 verschijnt een editie met inleiding van de Kattendijke-kroniek bij het Instituut
voor Nederlandse Geschiedenis (Den Haag).
Van Dijk 1981, 60-80.
Franssen 1989.
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roman verschijnt in tal van Europese landen en haalt enorme oplagen. Vanaf 1546
worden de 21 boeken, de een na de ander, in het Nederlands vertaald. In 1624
verschijnt het laatste deel in de reeks bij Jan (II) van Waesberge te Rotterdam, vier
jaar later brengt Broer Jansz. te Amsterdam nog een nieuwe editie van boek V op de
markt.82 Het is de laatste Amadis die verschijnt in Nederland. Na 1650 moest men
geluk hebben om nog een exemplaar bij de boekhandel aan te treffen. Andere, kortere
en dus goedkopere ridderromans worden daarentegen wel herdrukt, tot in de
negentiende en soms zelfs twintigste eeuw aan toe.83 De Amadis mag vanaf het midden
van de zeventiende eeuw dan niet meer te koop zijn geweest in Nederland, gelezen
werd de roman nog wel, zelfs in de achttiende eeuw. Op het punt van de receptie van
de Amadis na 1650 kan Van Selms studie met tal van voorbeelden worden uitgebreid.84
Gedrukte ridderromans maken deel uit van de Europese traditie die begint met
Chrétien de Troyes en uitkomt bij de moderne roman uit de 21e eeuw. Het staat te
bezien waar, wanneer en hoe ze de literaire ontwikkeling hebben bepaald, waar en
wanneer ze in dit proces een centrale of juist een marginale rol speelden, en hoe de
internationale invloedslijnen verlopen. De medioneerlandicus die dit brede
chronologische perspectief in het oog houdt, ontwikkelt zich tot een gesprekspartner
van specialisten uit binnen- en buitenland, van binnen en buiten het eigen vakgebied
afkomstig, van de Vroegmoderne Tijd tot heden. Ridderstof behoort niet tot de
prioriteiten van specialisten op het terrein van de Vroegmoderne Periode, hoewel
over de vertaling en doorwerking van klassieke teksten als Ariosto's Orlando furioso
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Van Selm 2001, 174.
Kruyskamp 1942, 42 merkt op dat tussen 1890 en 1914 bij de firma Snoeck-Ducaju en Zn.
te Gent nog ‘groote massa's’ gedrukt werden.
Vgl. Van Selm 2001, 95. Ik geef drie voorbeelden.
(1) In het blijspel Krispyn, jufvrouw en notaris van Jac. de Rijk (Amsterdam: Weduwe en
erven Albert Magnus, [ongeveer 1705]) lezen we: ‘O 't ridderen dat is mijn lust en leeven, /
Wat zijn er wonderen door Amades bedreven. / 'k Heb die History wel geleezen deur en deur,
/ En ook van Florus met zijn schoone Blanchefleur’ (Schotel 1873-1874, dl. 2, 310;
aanvullende gegevens uit Ceneton).
(2) Justus van Effen noemt de held ‘Amadis’ in de Hollandsche Spectator van 10 oktober
1732 in één adem met ‘Roeland’ en ‘Reinout van Montauban’ (Van Effen 1756, dl. 2, nr.
100, 454).
(3) Omstreeks 1819 schrijft Boudewijn Donker Curtius (1746-1832), vanaf 1808 president
bij het Hoog Nationaal Gerechtshof, in zijn autobiografie dat hij al voor zijn zevende Ourson
en Valentijn las (Van Boven, internetpublicatie).
In de bibliotheek van zijn moeder ontdekt hij ‘een aantal oude romans, deels op ware, deels
op verdichte geschiedenissen gegrond’, waaronder kennelijk de Amadis: ‘Ik las dezelve
geheel buiten weten mijner moeder en zou voorzeker een Amadis des Gaules geworden zijn,
ten ware mijne moeder hare liefde tot haren eenigen zoon, hoegaarne zij die ook bij zich zou
hebben willen houden, terzijde stellende, op raad van welmeenende vrienden ter goeder uur
begrepen had dat het hoog tijd wierd om mij naar eene Fransche kostschool te zenden’. De
interpretatie van de editeur, dat ‘Amadis des Gaules’ hier waarschijnlijk is bedoeld ‘als
aanduiding voor iemand die niet in de werkelijkheid leeft’, lijkt te weinig specifiek.
In de DBNL komen meer achttiende-eeuwse voorbeelden voor (o.a. Lambert Bidloo,
Panpoëticon Batavum, 1720; Jacob Campo Weyerman, De Rotterdamsche Hermes, 1720;
Hermanus Theodorus Terkamp, Proeven van dicht- en letteroefeningen, 1770).
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en Cervantes' Don Quichot heel wat is gepubliceerd.85 Gezien de ridderlijke,
‘middeleeuwse’ thematiek ligt de bal vooreerst echter bij de mediëvisten.
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Ik zie af van een opsomming: de elektronische BNTL is binnen veler handbereik. Hanou 1993,
304 wijst op het voorkomen van Don Quichot in het achttiende-eeuwse toneel en vraagt zich
af aan welke behoeften van het kijken leespubliek deze figuur voldeed.
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Summary
In this contribution attention is drawn to printed Middle-Dutch romances of chivalry
It is also a plea for a more diachronie approach in the field, with a more open outlook
towards the post-medieval period and what is happening in European literature
elsewhere. Printed romances of chivalry were popular from the 15th to the 19th and
even the early 20th centuries. This rich corpus of many dozens of texts has received
little scholarly attention so far. The invention of the printing press facilitated the
international transmission and exchange of printed romances. In the 16th century
Spain becomes especially influential. The Amadis, which appeared in translation
between 1546 and 1624 in 21 volumes, held the Dutch Republic captive for more
than a century. This enormously long romance in prose was being read by educated
people and by young students in the schools. This group of readers was also familiar
with the more traditional printed romances, which were considerably cheaper and
which, after the 16th century, also reached the more general reading public. The
study of the printed romances of chivalry should be most efficiently conducted within
the literary context of printed romances in prose in general, lyrical poetry, drama
and historiography, with special attention to be given in particular to the role of the
Chambers of Rhetoric. A number of the Middle-Dutch romances of chivalry that
made it into print can be traced to a group of romances dating back to ca. 1300 A.D.,
which are characterized by a markedly realistic geography. At the other end of the
chronological spectrum it remains to be seen whether, and to what extent, this kind
of texts influenced the 19th-century Romantic picture of the medieval past.
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De hardnekkige Middeleeuwen
Persistentie van literaire productie- en transmissievormen*
Herman Brinkman
Een van de eerste dingen die een student Nederlands bij de behandeling van de
middeleeuwse letterkunde krijgt ingeprent is dat de Middeleeuwen (om met een
Brusselse vakgenoot te spreken) ‘anders’ waren.1 Mentaliteit, wereldbeeld en
verwijzingen naar een anders ingerichte samenleving geven de literaire teksten
inhoudelijk gestalte, maar belemmeren een onmiddellijk begrip ervan door de moderne
lezer. Daarbij komen verschillen in taal, vormgeving en poëtica die bijdragen tot een
- door menigeen overigens als prettig ervaren - gevoel van vervreemding. Niet in de
laatste plaats leren de studenten goed in het oog te houden dat de maatschappelijke
functie van literatuur destijds anders was: een auteur bevond zich in een afhankelijke
positie ten opzichte van zijn opdrachtgever, hij was (om met weer een andere
Brusselse vakgenoot te spreken) ‘de stem van de meester’.2 De literaire
communicatievormen verschilden fundamenteel van die van nu. De wijze waarop
literatuur werd verspreid oormerkt vrijwel de gehele periode. Want ook al eindigden
de Middeleeuwen niet met de toepassing van de boekdrukkunst, toch zijn het juist
het orale karakter en de handschriftelijke vermenigvuldiging die het beeld van het
middeleeuwse literaire bedrijf bepalen.
Maar om in algemene termen te zeggen dat de literaire infrastructuur van toen
verschilde van die van nu is één ding; te weten hoe het er in concrete gevallen aan
toe ging is nog iets heel anders. Bij de sprooksprekers bestaat wel een aanzienlijke
documentatie ten aanzien van plaats en tijd van hun optredens, maar registraties
waaruit de werkelijk relevante omstandigheden zijn af te lezen die nodig zijn voor
een reconstructie van middeleeuwse optredens ontbreken voortdurend.3 Voor deze
ongrijpbare, orale kant van het literaire bedrijf is dat natuurlijk zo vreemd niet. Maar
de documentatie van de gang van de literatuur door de schriftelijke media is al bijna
even problematisch. Hoe de handschriftelijke verspreiding van bepaalde teksten
precies in zijn werk ging weten we doorgaans niet. Instrumenteel waren de kopiisten
die de handschriften voortbrachten; zeer veel meer moeten zij hebben geschreven
dan het aantal codices dat we nu nog ongeschonden tot onze beschikking hebben.
Wie waren deze kopiisten en wat was hun werkwijze? Waren het klerken in dienst
van een adellijk heer, behorend tot een kanselarij, al dan niet stedelijk, waren het
privé-personen die voor zichzelf of hun naaste omgeving schreven, waren het seculiere
of reguliere

*

1
2
3

Ik dank mevr. mr. Liesbeth van der Marck, conservator van de Stichting tot Bevordering der
Notariële Wetenschap te Amsterdam van harte voor de bereidwilligheid waarmee zij mij
toestond de collecties van de Stichting te raadplegen en te gebruiken.
Janssens 1993.
Sleiderink 2003.
Zie voor de situatie in de Nederlanden met name de studies van Meder 1991, Hogenelst 1997
en Lodder 1997.
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geestelijken, waren het de dichters zelf, of schoolmeesters, of liefhebbers, notarissen,
ambtenaren, of waren het beroepsschrijvers die zich toelegden op het aannemen van
afschrijfarbeid van iedereen die daarom vroeg?4 Het is natuurlijk waar als we zeggen:
een kopiist kan tot elk van deze groepen hebben behoord, maar het is ook gemakkelijk.
Bij het onthutsend grote aantal handschriften waarvan we de vervaardiger(s) niet
kennen wordt bij gebrek aan concrete gegevens nogal eens naar deze diffuse groep
‘schrijvende beroepen’ gewezen. Hoe moeilijk het is om zich een adequaat beeld te
vormen van het verhoudingsgewijze aandeel van elke groep in de totaalproductie
van handschriften blijkt als we ons realiseren hoe eenvoudig het was om het beroep
van kopiist uit te oefenen. Wie kon schrijven mocht het beroep buiten elk
ambachtswezen om oppakken, terwijl het, als de omstandigheden ernaar waren, weer
even gemakkelijk voor een andere broodwinning kon worden ingeruild.
Hoe dat in zijn werk ging kunnen we goed zien bij Burkhard Zink uit Augsburg.
Hij was een man met een opmerkelijke levensloop die uit de doeken wordt gedaan
in het derde boek van een door hemzelf geschreven stadskroniek.5 Hij begon zijn
werkzame leven als scholier, werd hulpje van een smid en assisteerde daarna de
stadspijper van Ulm. Soms moest hij bedelen,soms werkte hij in dienst van
marktkramers. Op 23-jarige leeftijd werd hij aangenomen in de firma van een
groothandelaar. Als hij een jaar later, zonder daarvoor toestemming te vragen, trouwt
met de dienster van zijn baas, komt dat hem en zijn vrouw op ontslag te staan. Om
aan de kost te komen besluit zijn vrouw te gaan spinnen. Burkhard krijgt dan het
idee om zijn schrijfvaardigheid te gelde te maken. Hij gaat op zoek naar een
geestelijke die hem schrijfwerk kan geven en vindt er een bij zijn oude school. De
man kent hem nog wel als oud-leerling. Burkhard vertelt hem van zijn huiselijke
omstandigheden. En hier citeer ik hem in vertaling:
De goede man was verheugd dat ik graag schrijven wilde, want hij kon
wel iemand gebruiken die voor hem schreef. Hij zei: ‘Als je voor me wil
schrijven, geef ik je werk voor een jaar en ik zal je er goed voor betalen.’
En dus bracht hij me een groot perkamenten boek dat van meester Rudolf
was, die daar koorheer en priester was bij Onze Lieve Vrouwe, dat was
een doctor. Het boek was genaamd Compendium sancti Thome. Deze heer
liet me het boek mee naar huis nemen en gaf me een gulden in baargeld,
om papier van te kopen en meteen aan het werk te kunnen. Zo kwam ik
dus thuis bij mijn vrouw en ik vertelde wat ik binnengehaald had. Ze was
blij. Ik begon dus met schrijven en schreef nog in dezelfde week vier
sexternen van het grote papier ‘charta regal’ en bracht die vier sexternen
bij de heer. Het beviel hem goed dat ik zo spoedig een begin had gemaakt
en ook het schrift beviel hem. En ik kreeg vier groten per katern. Daarna
schreef ik nog vijftig katernen voor hem, zodat ik geld genoeg verdiende.
En mijn vrouw en ik zaten bijeen en ik schreef en zij spon en we verdienden
dikwijls drie pond per week. Maar wel bleven we vaak samen de hele
nacht op.6
4
5
6

Vgl. Pleij 1988, 161, 163-165 en recent Kwakkel 2002, 162 e.v (beide over Brussel).
Het autobiografische gedeelte is naar de eerste moderne uitgave van de kroniek (1866) met
een nieuwe inleiding herdrukt in Wenzel 1980, 44-72.
Vertaald naar het Duits in Wenzel 1980, 58.
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In deze hoogst uitzonderlijke autobiografie wordt zo een tipje van de sluier opgelicht
rond de vervaardiging van zomaar een vijftiende-eeuwse Latijnse codex. Wat het
voorbeeld vooral laat zien is hoe ongrijpbaar de productieomstandigheden binnen
het kopiistenbedrijf voor ons zijn.
Inmiddels is door recent onderzoek steeds duidelijker geworden dat de rol van de
stedelijke beroepskopiisten bij de productie van onze literaire handschriften veel
aanzienlijker moet zijn geweest dan vroeger werd gedacht.7 In de kloosters werd
vanaf de veertiende eeuw veel minder afgeschreven dan in de periode daarvoor en
al helemaal geen wereldlijke literatuur.8 Op grond van de vaststelling dat omvangrijke
codices tot stand zijn gebracht door samenwerkende kopiisten is lange tijd gedacht
dat er in de steden schrijfateliers moeten hebben bestaan waar - naar analogie met
de voorstelling van kloosterlijke scriptoria of wereldlijke kanselarijen - dit type
boeken werd geproduceerd. Hoewel er in het onderzoek dat betrekking heeft op de
situatie in Parijs, Londen en de Nederlanden duidelijke aanwijzingen zijn te vinden
dat dit beeld van het stedelijke scriptorium een drogbeeld is - voor zover het zou
gaan om schrijfzalen waar ateliers van onder leiding samenwerkende kopiisten in
hun onderhoud voorzagen - kan men in de recente en in alle opzichten respectabele
en bewonderenswaardige Duitse monografie van Karin Schneider over paleografie
en handschriftenkunde nog steeds een aansporing lezen tot het doen van archivalisch
onderzoek naar het bestaan van zulke ateliers:
Bisher ist der Frage kaum Aufmerksamkeit geschenkt worden, inwieweit
weltliche Lohnschreiber Werkstätten unterhielten, in denen mehr als nur
einzelne Gehilfen oder Familienangehörige beschäftigt waren, und in
denen eventuell ein jeweils einheitlicher Schrifttyp gepflegt wurde. Eine
verstärkte Auswertung Archivalischer Quellen dürfte mehr Klarheit über
den Status mancher Berufsschreiber bringen; vorerst sind über derartige
Werkstätten nur wenige Belege bekannt geworden. Manche solcher bis
heute anonymgebliebener Ateliers, die sich schon im 13. und 14.
Jahrhundert aus ihrer Produktion erschliessen lassen, waren möglicherweise
mit den zahlreichen Malerwerstätten identisch, deren Existenz die
Kunstgeschichte nachweisen kann.9
Het enige geval waarop zij zegt te kunnen wijzen is het bekende atelier van Diebold
Lauber waarin tussen 1425 en 1457 geïllumineerde handschriften voor de verkoop
7
8

9

Zie met name Kwakkel 2002, 167-175 en de aldaar aangehaalde literatuur.
Kwakkel 2002, 162 n. 100 en (m.b.t. het Duitse taalgebied) Schneider 1999, 40-41: ‘Die
Klosterskriptorien kommen im 13. und vor allem im 14. Jahrhundert nicht mehr als wichtige
oder gar alleinige Schreibzentren in Betracht, am wenigsten für deutsche weltliche Literatur.
[...] Im allgemeinen ging aber die Schreibtätigkeit in den alten bekannten Klosterskriptorien
im Lauf des 14. Jahrhunderts stark zurück, viele Konvente kauften in dieser Zeit ihre Bücher
oder gaben sie ausserhalb des Klosters bei Berufsschreibern in Auftrag. Dieser Stand gewann
im 14. Jahrhundert mit dem wachsenden Literaturbedarf zunehmend an Ausbreitung.’
Schneider 1999, 68. Overigens merkt zij geheel terecht op dat er tot dusverre nog geen
resultaten op dit vlak zijn geboekt: ‘die Werkstätten, in denen mehrere Schreiber
gleichzeitig an grossen Codices arbeiteten, [sind] weiterhin nur aus ihrer Produktion
erschliessbar, ihre tatsächliche Existenz und ihr genauer Standort aber nicht urkundlich
belegt’ (p. 40-41). Zie over zulke samenwerkingsverbanden echter Brinkman & Mulder
2003.
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werden geproduceerd. Ook is haar een werkverband tussen schrijvers en illuminatoren
bekend in Nürnberg omstreeks 1500: de zgn. Glockendon-Werkstatt, waar kostbare
gebedenboeken en liturgica voor persoonlijk gebruik werden vervaardigd. Het
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moge duidelijk zijn dat Schneider hier niet zinspeelt op het blootleggen van incidentele
werkverbanden tussen zelfstandige beroepsschrijvers, maar op echte scriptoria.
Doordat de historische bronnen slecht zicht geven op de feitelijke werkplek en
werkomstandigheden van de beroepsschrijvers, blijft daar onduidelijkheid over
bestaan. In de Gentse bronnen die naar schrijflocaties verwijzen is telkens sprake
van een houten huuskin, een cleene husekin, een camere, een scrijfcamere of nog
preciezer: eenen husekin gheheten scrijfcamere. Verplaatsbaar was, naar we mogen
veronderstellen, het scrijfhusekin dat kopiist Willem van den Berghe in Oudenaarde
op marktdagen mocht neerzetten bij de Halle.10 Maar er waren ook degelijker
constructies. Wellicht behoorde het scrifhuus dat in een Gentse bron uit 1416 wordt
genoemd daartoe.11 Een akte uit diezelfde stad vermeldt in 1407 een schrijfkamer
met een dak en een dakgoot die ertvast ende naghel vast is, wat wil zeggen dat het
meer is dan een tijdelijke constructie. Gentse akten leren ook dat de schrijfkamers
echte huisnamen dragen als de Rape, de Drake, Bourgognen, de Roese, het Swaenkin
en den Scriftoris.12
Het gebeurt maar zelden dat we zo'n huisje bij wijze van spreken kunnen
binnentreden. Een genadeverzoek aan keizer Maximiliaen uit 1493 laat iets zien van
de omgeving en omstandigheden waarin een Middelburgse boucscriver zijn werk
moest verrichten. Het stuk is afkomstig van een makelaar uit Dendermonde die
inkocht voor de Piemontese natie. Hij had een partij rozijnen gekocht, veertig koppel,
die hij wegens ruimtegebrek niet in zijn logies kon onderbrengen. Wat doet een
professioneel makelaar dan? Hij gaat naar een boucscriver. Ditmaal niet met een
opdracht voor kopieerarbeid, maar met de vraag of hij zijn rozijnen zolang in de
schrijfkamer mag onderbrengen. Ik citeer hier uit de curieuze akte (en laat daarbij
ter wille van de leesbaarheid het twaalfmaal voorkomende woord voirseide
achterwege):
Hy begeerde aen een bouckscriver wonende aldaer naest den huyse van
wylen Anthuenis de Sale, daer uyt hanght den gulden leeuw, [die rosine]
te mogen stellen in een camerkin wesende van der bewoninghe van der ...
boucscriver. Twelke die ... bouckscriver accordeerde. Ende alsoe die ...
noch was int ... camerkin bezich met zijnen ... rosine, quam hem ... wilen
Antheunis, zeggende: ‘Bouve’, ‘cockin’, ende gaf hem vele injurieuse
woirden, hem zeer gram betogende, dat hy zijn ... rosin aldaer hadde doen
stellen, zeggende dat... huys vanden scriver ende camerkin hem
toebehoirde, ende en woude niet dat t... rosin daer bleve. Waerup de ...
suppliant, ziende dattet aldoe was tuschen den VI en de VII hueren in den
avent, zeyde dat hij t... roysin daer niet en hadde doen stellen sonder den
oirlof ende consente van den ... bouckscriver.13
De makelaar gooit het dan met de huiseigenaar op een akkoordje en belooft de
rozijnen de volgende dag af te voeren en extra te betalen voor het ongemak. Maar 's
avonds komt de eigenaar, vergezeld van enkele ongure lieden zijn gram halen. De
10
11
12
13

Vermeld door M. Hoebeke (1968, 65) naar een register uit 1445.
Brinkman 1998, 111.
Brinkman 1998, 102 n. 25 en 111 n. 74, 76 en 77.
Lille, Archives Départementales du Nord, inv. nr. B 1708, f. 38v (februari 1493).
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makelaar wordt afgetuigd, maar verweert zich met een mes. Daarbij verwondt hij de
eigenaar van de schrijfkamer. De geschiedenis heeft wel iets van een operalibretto,
vooral zoals het eindigt: de steek wordt de huiseigenaar fataal, maar op zijn sterfbed
vergeeft hij zijn
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moordenaar, die inmiddels echter, uit vrees voor het gerecht, op de vlucht is geslagen.
Ik zou het hele verhaal, dat voor de Middelnederlandse literatuur natuurlijk van
nul en generlei waarde is, hier niet uit de doeken hebben gedaan, als ik niet van
mening was dat aan het geval toch wel iets te leren valt. Ten eerste: we hebben te
maken met een man die niet wordt aangeduid als scriver, of scrivein (wat je nog als
‘handelsklerk’ zou kunnen opvatten) maar expliciet als boucscriver. Hij woont in
een huis dat toebehoort aan zijn buurman. Voor zijn huis staat een schrijfkamer,
waarvan die buurman ook de eigenaar is. Uit de beschrijving van de schrijfkamer
blijkt dat hij behoort tot het type dat we ook in Gent tegenkwamen. Hoeveel veertig
koppel rozijnen precies is weet ik niet, maar soms wordt een koppel gelijk gesteld
met een korf, soms met twee korven.14 Dat suggereert toch dat de schrijfkamer, in
weerwil van het gebruikte diminutief camerkin de nodige ruimte te bieden had.
Vermoedelijk zag hij er dus wel wat groter uit dan de schrijfkamer op de houtsnede
die in een Leuvense druk uit 1554 dient als illustratie in een rechtscompendium van
de Bruggeling Joost de Damhouder (afb. 1).15 Het komt voor in het hoofdstuk over
ongeautoriseerd opleggen en innen van heffingen en belastingen en is dus duidelijk
een afbeelding van een belastinginner. We zien hem hier echter aan het werk in een
behuizing die, vermoedelijk, niet wezenlijk verschilt van die van een openbare
schrijver.16
Nu zou de ambtelijke context het denkbeeld kunnen geven dat de getoonde
schrijfkamer weinig te maken heeft met de plaats waar letterkundige codices werden
afgeschreven. Het is daarom belangrijk te begrijpen dat het op dit punt het volstrekt
onjuist is te denken dat de schrijvers van ambtelijke of notariële stukken tot een ander
segment van het schrijfbedrijf behoorden dan de boucscrivers.17 Door alle studie die
er inmiddels gemaakt is van het Gentse schrijfbedrijf kunnen we heel aardig het
spectrum van opdrachten in kaart brengen die door de Gentse beroepsschrijvers
werden aangenomen en de plaatsen waar men werkte.18 Op enkele drukbevolkte
plaatsen in de stad, bij het Hof van Vlaanderen en het stadhuis, vinden we de
concentraties van openbare schrijvers. Er wordt kopieerwerk gedaan voor zowel de
overheid als voor particulieren als kerkelijke functionarissen. Kalligrafische
opdrachten worden aangenomen, bijvoorbeeld voor het maken van bordjes en schilden.
Sommige schrijvers zijn ook werkzaam als controleur of belastinginner namens de
stadsoverheid. Men doet vertaalwerk, verkoopt en verhuurt boeken, bewerkt literaire
teksten en is actief binnen literaire genootschappen. Van de kopiist Geraard van
Woelbosch, die een werkplek had voor het stadhuis, weten we dat hij gebedenboeken
onder handen had, Nederlandstalige toneelteksten bewerkte, Latijnse traktaten
afschreef en boeken inbond. En zoals een openbaar
14
15

16
17
18

(CD-rom Middelnederlands) sub ‘coppel’ 3a. Vgl. ook WNT, dl. VII [2], k. 5544 sub
‘koppel’ 3b.
Damhouderium 1554, 372 (Caput XCIX: ‘De theloniis’). De houtsnede die in deze (oudste
mij bekende) druk wordt gebruikt is dezelfde als de bij dit artikel afgebeelde (naar een druk
uit 1564; zie Schatborn & Szénássy 1971, nr. 7, fig. 3).
‘Openbare schrijver’ is bij ons weliswaar geen ingeburgerde term, maar hij komt het best
overeen met het Franse ‘écrivain public’ en het Engelse ‘public writer’.
Een overzicht van het notariaat in de middeleeuwse Nederlanden geeft Gehlen 1989, 129-133.
Zeer uitvoerig over het Antwerpse notariaat is de dissertatie van M. Oosterbosch (1992).
Zie voor de hierna aangehaalde voorbeelden Brinkman 1998 en Brinkman 2001 en de daar
genoemde literatuur.
MNW
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Afb 1. Schrijfhuisje van een belastinginner, Vlaanderen, midden zestiende eeuw. Deze houtsnede is
vanaf 1554 gebruikt in verschillende drukken van een rechtscompendium van Josse de Damhouder
(Damhouderium 1554, 372; afbeelding naar Schatborn & Szénássy 1971, fig. 3).

schrijver betaamt wist hij ook hoe je een officieel beklag moest opstellen. Dit beeld
sluit vrij nauwkeurig aan bij wat we ook in andere steden en streken zien.19
Een plaats waar de werkzaamheid van beroepsschrijvers goed in kaart is gebracht
en die als middelgrote, niet-universitaire stad wellicht ook meer gelijkenis vertoont
met de Nederlandse situatie dan Londen of Parijs, is Augsburg. Dat de werkzaamheid
van de schrijvers er goed zichtbaar is, danken we aan het gebruik om afschriften te
voorzien van een colofon, iets dat we beroepskopiisten in de Nederlanden slechts in
zeer beperkte mate zien doen.20 Terwijl er voor Augsburg veel minder duidelijk is
waar de schrijvers werkten, kan hun productie weer veel beter worden overzien. Van
Klara Hätzerlin, een vijftiende-eeuwse beroepskopiiste die vooral bekend is door het
liedboek waaraan zij haar naam heeft gegeven - en dat in opdracht van een Augsburgse
burger werd geschreven - zijn acht handschriften bekend; van Konrad Bollstatter
maar liefst negentien, waarvan er ongeveer een derde opmerkelijk genoeg voor eigen
gebruik bestemd was.21
Deze kopiisten beperkten hun activiteiten geenszins tot het vermenigvuldigen van

19
20
21

Vgl. Kwakkel & Mulder 2001 en Brinkman & Mulder 2003.
Bekend is het voorbeeld van het Dietsche doctrinale-handschrift van Jan Craye uit Oudenaarde
(Zie Kwakkel 2002, 168 naar Hoebeke 1968, 63-65).
Zie voor Konrad Bollstatter Schneider 1995, 10, 15-17 en Wolf 1996; een overzicht van zijn
produktie in Schneider 1995, p. 19-20. Een aanvulling op het artikel van Schneider geeft
Wolf 1997. Een discussie over de status van Bollstatter (proto-humanist of middeleeuwer?)
vindt men op de mailinglist ‘MEDIAEVISTIK - Das deutschsprachige Mittelalter’
(http://www.uni-bayreuth.de/departments/aedph/mediaevistik.htm). Belangrijk is met name
de bijdrage van Klaus Graf.
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boeken. Hoe sterk de band tussen de professionele schrijvers van literaire codices
en het notariaat was blijkt in Augsburg bijvoorbeeld in het geval van de kopiiste
Klara Hätzerlin.22 Zij werkte aanvankelijk als hulp van haar vader, een notaris, later
schreef ze voor haar broer, eveneens notaris. In Augsburg zijn verder de zogenaamde
‘Stuhlschreiber’ of ‘kathedrales’ bekend wier voornaamste bezigheid het was
allerhande brieven en zakelijke stukken op te stellen ten behoeve van een terzake
onkundig publiek. Maar van de ‘Stuhlschreiber’ Stephan Hüttaus zijn ook vijf
handschriften bekend met rechtshistorische literatuur, heiligenlevens,
devotioneel/mystieke literatuur en Freidanks spreuken. Het gegeven dat van hem
twee handschriften bekend zijn met dezelfde tekst (een zomerdeel met heiligenlevens)
onderstreept nog eens dat hij een typische beroepskopiist was.23
Het is interessant te constateren dat het type kopiist dat zich ook als redacteur,
bewerker of auteur manifesteerde net als in Gent ook in Augsburg aanwijsbaar is.
De al genoemde Konrad Bollstatter staat in de germanistiek bekend als een
uitzonderlijk belezen man, die literatuur verzamelde, betrekkingen onderhield met
auteurs, en zelf kronieken bewerkte op basis van verschillende bronnen.24
Wellicht is hier een parallel te trekken met de ontstaanssituatie van de Rijmkroniek
van Vlaanderen zoals we die kennen uit het zesde deel van het Comburgse handschrift.
Onlangs hebben Herman Mulder en ik geprobeerd aannemelijk te maken dat deze
verzameling codices stamt uit het milieu van Gentse scriveins.25 Dat drie van de vier
kopiisten die samen het handschrift met de kroniek tot stand brachten ook
medeverantwoordelijk zijn voor een handschrift met leenrechtelijke teksten en de
privileges van Gent geeft al aanleiding tot het trekken van een parallel met de
Augsburgse boekschrijvers. Zo heeft Klara Hätzerlin behalve de bekende codex met
lyriek en gedichten ook heiligenlevens, artesliteratuur, contemporaine
geschiedschrijving en stadsrechten afgeschreven. En Konrad Bollstatter schreef naast
wereldlijk-literaire codices met ridderromans en korte epiek ook geestelijke traktaten,
sterfboeken, artesliteratuur, spreukverzamelingen, lokale en wereldkronieken en een
leenboek.
In de inleiding tot de uitgave van de het Comburgse handschrift concluderen Janny
Schenkel en ik dat er aanwijzingen zijn dat de auteur van het laatste deel van de
Rijmkroniek van Vlaanderen, de onvoltooide continuatie die een duidelijk Gentse
signatuur verraadt, op enigerlei wijze betrokken is bij de totstandkoming van de
codex.26 Het literaire ontstaansmilieu lijkt hier in verbinding te staan met het
productiemilieu van de codex. Met de situatie uit Augburg in het achterhoofd, waar
we lokale historiografische werkzaamheid verbonden zien met beroepsmatige
codexproductie is het dan nog maar een kleine stap naar de veronderstelling dat we
de continuator van de Rijmkroniek onder de Gentse beroepskopiisten moeten zoeken.
Het wordt daarmee ook duidelijk dat onderzoek naar de productieomstandigheden
van middeleeuwse
22
23
24
25
26

Zie over Klara Hätzlerin Schneider 1995, 10 en haar productielijst op p. 21-22. Verder
Wachinger 1982 (over het ‘liedboek’ van Hätzlerin) en Rettelbach 1995, 285-288.
Schneider 1995, 22.
Zie de literatuur genoemd in noot 21.
Brinkman & Mulder 2003.
Brinkman & Schenkel 1997, 76-77.
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codices in een aantal gevallen óók relevant kan zijn voor de kennis van de
ontstaansgeschiedenis van de teksten zelf. Op aantoonbare affiniteit met het literaire
leven bij Gentse beroepskopiisten heb ik reeds eerder gewezen.27
Er is, kortom, alle reden om meer te willen weten over de betekenis van het
kopiistenmilieu voor de productie van literaire teksten. Hebben we met een meer
dan incidenteel attesteerbaar fenomeen te maken? In hoeveel gevallen waren de
beroepskopiisten meer dan alleen afschrijvers van aangeleverde teksten?
Zodra we deze vragen stellen, wordt de beperking van het bronnenmateriaal weer
nijpend. De schaarste aan informatieve bronnen uit de Middeleeuwen lijkt telkens
weer de grens van ons gezichtsveld te bepalen. Of is er misschien de mogelijkheid
om ook andere bronnen in het onderzoek te betrekken? Bronnen uit perioden die
minder ver in het verleden liggen en die door een grotere informatierijkdom wellicht
kunnen bijdragen tot een beter zicht op deze beroepsgroep? We stuiten hier, behalve
op de vraag of er wel zulke bronnen bestaan op het heikele punt van het anachronisme:
gesteld dat we bronnen van na de Middeleeuwen zouden vinden, in hoeverre zijn we
dan gerechtigd die te gebruiken?
Nu hoeft de vraag of er zulke bronnen bestaan ons wel de minste zorgen te baren.
Anders dan men misschien zou verwachten blijkt het beroep van openbare schrijver
bijzonder levenskrachtig te zijn geweest, ook in de steden van West-Europa. De
culturele ontwikkeling na de Middeleeuwen wordt gemarkeerd door een samengaan
van versnelde alfabetisering, een toename van de schrijfvaardigheid onder de
bevolking en een verregaande toepassing van de mogelijkheden van de boekdrukkunst
voor vrijwel alle mogelijke vormen van literatuur, van het spotgoedkope liedblad tot
de kostbare emblematabundel. Desondanks zijn ze er altijd gebleven, hoewel soms
nauwelijks zichtbaar vanuit een huidig perspectief en reeds lang volledig
gemarginaliseerd: de mensen die op verzoek van een klant iets op papier zetten, of
het nu een persoonlijke of een zakelijke brief was, die een vertaling voor je maakten,
die iets voor je kopieerden of die verzen voor je schreven.28 Moderne wereldreizigers
kennen de openbare schrijver die in steden van derde wereldlanden zijn beroep
uitoefent op markten of andere plaatsen waar veel mensen samenkomen. Of het nu
in Marokko, Peru of Thailand is, overal waar ongeletterdheid bestaat, zijn ze te vinden
en vervullen ze een maatschappelijke rol.29 Ja, zelfs in Nederlandse allochtonenwijken
zijn tegenwoordig
27
28
29

Brinkman 1998, 109-111.
Zie (beknopt) Van der Marck 1989, 731-732.
Moderne foto's van openbare schrijvers op de genoemde plaatsen zijn de zien op de volgende
internet-sites: J.F. Maion, Nomads' Land
(http://www.maion.com/photography/morocco/marrakesh_p12.html), Public writer in Huaraz
(http://www.infotravelperu.com/photos/huaraz/huaraz0006.jpg) en
(http://4dw.net/nighttrain/myanmar/bangkok_yangon/pages/DSC03805.htm). Het personage
van de openbare schrijver is met vrucht gebruikt in een aantal fictionele werken. Te denken
valt aan L'écrivain public van de Marrokaanse auteur Tahar ben Jelloun (Paris, Seuil, 1983;
in het Nederlands vertaald als De schrijver (verschenen in Breda bij De Geus in 2000)) en
de roman van Elizabeth Stromme met een gelijkluidende titel (Paris, Gallimard, 1999; het
oorspronkelijke Amerikaans (Joe's Word. An Echo Park novel) is pas later uitgegeven in
San Francisco bij City Lights (2003)). Dit boek speelt in Los Angeles, maar is deels gebaseerd
op ervaringen die de auteur in Parijs heeft opgedaan. Ook in speelfilms treden openbare
schrijvers op, door de aard van hun professie niet zelden als sturend element in de
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Afb. 2. Openbare schrijver in zijn ‘Bureau ou l'on Ecrit Pour Le public’. Gravure van Carl Guttenberg
naar een aquarel van Pierre Alexandre Wille uit 1790 (Amsterdam, collectie Stichting tot Bevordering
der Notariële Wetenschap; zie Schatborn & Szénássy 1971, nr. 359 en fig. 64).

belwinkels gevestigd waar reclame wordt gemaakt voor het schrijven van brieven.30
Nu zullen sommigen zich afvragen of we hier wel te maken hebben met de
rechtstreekse afstammelingen van de middeleeuwse beroepsschrijvers. Is het fenomeen
niet onlosmakelijk verbonden met grootschalig analfabetisme, iets dat in het
beschaafde Westen al eeuwen tot het verleden leek te behoren?
Indien het zo zou zijn dat de openbare schrijver alleen ongeletterden tot zijn
clientèle rekende, zou men kunnen denken dat het hedendaagse verschijnsel toch net
even iets anders voorstelt dan wat de Middeleeuwen lieten zien. Destijds behoorden
de klanten immers niet zelden tot de meest geletterden uit de samenleving. De
middeleeuwse schrijver was er voor iedereen, geletterd of ongeletterd. Maar voor
wie werkte de openbare schrijver uit later tijd? En wat was zijn functie? Daarvoor
gaan we naar getuigenissen uit later tijd.
Dat het schrijven van brieven, met name liefdesbrieven een hoofdtaak was,
suggereert een rijke iconografie die vooral vanaf de late achttiende eeuw zichtbaar
wordt. De mij bekende afbeeldingen stammen voornamelijk uit Frankrijk, Italië en
Spanje.31

30
31

hoofdhandeling (Walter Salles' Central do Brasil (1998)) en, al weer wat ouder en spelend
in het midden negentiende-eeuwse Parijs de klassieker Les enfants du Paradis van Marcel
Carné (1945). In het laatste geval wordt een malicieuze openbare briefschrijver (Lacenaire)
ten tonele gevoerd die tevens (onsuccesvolle) kluchten vervaardigt.
Zoals bijvoorbeeld in Den Haag (pers. med. J. Oosterman).
Het overgrote deel van de hier aangehaalde voorbeelden is afkomstig uit de zgn. collectie
‘Schrijvertjes’ in het bezit van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap te
Amsterdam (zie Eisma 1998). Afbeeldingen van openbare schrijvers uit vroeger tijd zijn
behalve in gedrukte vorm (Eisma 1998 en Schatborn & Szénássy 1971, catalogus p. 79-89,
m.n. de nrs. 355-419, zie ook fig. 3, 13, 64-67) ook via internet raadpleegbaar, bijvoorbeeld
een aquarel uit 1880 van Francisco Coleman met een straatscène in Rome (coll. Museo di
Roma in Trastevere) en een reconstructie van een schrijver met zijn klanten met behulp van
een beeldengroep in ditzelfde museum:
http://www.comune.roma.it/museodiroma.trastevere/scrivano_scheda.htm
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Afb. 3. Schrijfhuisje in Frankrijk omstreeks 1900 (‘Maison fondée en 1827’) gebouwd tegen de muur
van een middeleeuwse kerk. Fotograaf onbekend (afbeelding naar Hermans 1979, 173). Met dank
aan M.J.C. Hamers.

Op de meeste is een openbare schrijver te zien die zich door een geëmotioneerde
jonge dame, soms in gezelschap van een oud besje, een brief laat dicteren. Vanaf de
achttiende eeuw is dit een geliefd motief. Aan de hand van zulke afbeeldingen kunnen
we ons een aardige voorstelling maken van de manier waarop deze schrijvers in het
straatbeeld van de Europese steden aanwezig waren. Op een gravure uit Frankrijk
zien we de schrijver gehuisvest in een houten schrijfhuisje van een type dat niet
noemenswaardig van dat van zijn middeleeuwse voorgangers verschilt (afb. 2). Rond
1900 is de behuizing ietwat gemoderniseerd, maar we zien nog steeds een schrijfhuisje
en de locatie, zo vlak tegen een drukbezochte plek als de kerk aan, komt sterk overeen
met de aloude middeleeuwse situatie (afb. 3).
De afbeeldingen uit Frankrijk laten vaker een behuizing zien die op een winkeltje
lijkt dan die uit zuidelijker streken. Zo kan men op een lithografie met een interieur
uit de eerste helft van de negentiende eeuw het beroep ‘écrivain public’ in spiegelbeeld
op het raam lezen (afb. 4). In Napels en Rome, waar het klimaat droger en warmer
is, vinden we de schrijvers op straat, aan een tafeltje met een stoel voor de klant, en
een afhangend vel papier of een doek waarop de voornaamste werkzaamheden worden
geafficheerd. Meestal draagt de schrijver een hoge hoed en zit hij samen met zijn
collega's aan een plein (afb. 5). Soms is een tafel zichtbaar voor een bureau dat met
een deur of met luiken kan worden afgesloten (afb. 6). In het negentiende-eeuwse
Sevilla is het schrijversatelier onder een colonnade gevestigd en werkt de schrijver
zelf buiten aan een tafel (afb. 7). Het is duidelijk dat we met deze litho's, gravures
en andere plaatwerken te maken hebben met genrestukjes. Ook met Biedermeier-
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beeldjes

Afb. 4. Openbare schrijver in zijn kantoor. Kleurenlithografie van monogrammist G, Frankrijk, 1871
(Amsterdam, collectie Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap; zie Schatborn & Szénássy
1971, nr. 410).

werd ingespeeld op het toen modieuze thema (afb. 8). Vaak maken de voorstellingen
deel uit van series waarin ‘typen’ uit de samenleving worden getoond. Een tendens
tot stereotypering kan niet worden ontkend, niettemin berust deze iconografie toch
wel degelijk op de werkelijkheid. Dat is goed te zien op enkele Italiaanse foto's van
omstreeks 1900 die dezelfde taferelen tonen als de grafiek.32
Door deze iconografische bronnen goed te bestuderen kunnen we tevens een indruk
krijgen van de verschillende werkzaamheden die werden verricht. Zo zien we een
schrijver in Rome aan het werk die liefdesbrieven maakt, wat blijkt uit de doorschoten
harten die op de brieven zijn geschilderd (afb. 9). Ze lijken verdacht veel op de
liefdesbrieven die we ook uit de Middeleeuwen kennen (afb. 10).33 In het
handschrift-Van Hulthem vinden we een berijmde liefdesbrief waarin de naam van
de geadresseerde denkelijk opzettelijk in het afschrift (of in een voorgaand afschrift)
is weggelaten.34 Dat duidt erop dat zo'n tekst als model dienst kon doen. Zonder
32
33
34

Een van de foto's uit het bezit van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap is
afgebeeld in Schatborn & Szénássy 1971, nr. 417 en fig. 67.
Hs. Leiden, UB, Ltk. 216 (fragmenten); zie Hogenelst & Van Oostrom 1995, 31 en
Schulz-Grobert 1993, 131 (Abb. 3 en 8).
Voor de tekst zie Brinkman & Schenkel 1999, nr. 74. In de andere berijmde liefdesbrieven
in deze collectie (nrs 11 (niet geheel zeker), 29, 77 en 78) wordt de naam van de geadresseerde
niet genoemd. Volgens tekst 29 vs. 49 gebeurt dat met opzet, om niders geen kans te geven
de prille relatie te verstoren.
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overigens terug te vallen op de bewering dat het handschrift-Van Hulthem het
modellenboek van een scrivein is geweest, lijken mij zulke teksten bij uitstek behoren
tot het benodigde tekstuele kapitaal van een openbare schrijver.35 Zeker in dit opzicht
mag de

35

Over de herkomst van het handschrift-Van Hulthem handelt Brinkman 2000. De
wordingsgeschiedenis van de theorie dat het handschrift een modellenboek van een
beroepskopiist is geweest wordt besproken in Schenkel 1997.
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Afb. 5. Drie openbare schijvers (‘Scrivani’) te Napels werkend in de open lucht, tweede kwart
negentiende eeuw. Lithografie van G. Dura, 1838 (Amsterdam, collectie Stichting tot Bevordering
der Notariële Wetenschap; zie Schatborn & Szénássy 1971, nr. 387 en. fig. 65).

negentiende-eeuwer de nazaat van zijn middeleeuwse voorganger heten.36
Waarmee adverteren de schrijvers? De een noemt zich schrijver van brieven,
kopiist en calligraaf, anderen lokken hun klanten met de mededeling dat zij vertalen,
zoals een Napolitaan: ‘Hier kopieert men en hier vertaalt men uit het Frans’.37 Precies
zulke advertenties zijn te zien op foto's uit later tijd. Een karikaturale afbeelding van
een Franse ‘écrivain public’ toont de tekst: ‘A la discretion on se charge de toutes
especes de rédactions, Petitions, lettres impromptus, [et] couplets de circonstances.’
De laatste verwijzing naar gelegenheidsdichtwerk op bestelling voert ons weer terug
in de wereld van de middeleeuwse kopiist die literaire teksten in de aanbieding had.
In onze streken, waar de literatuur na de Middeleeuwen zich radicaal vernieuwde,
zodat er in de perceptie van de elite geen plaats meer was voor openbare schrijvers
als verspreiders van literaire teksten, is het moeilijk zulke beroepsbeoefenaars toch
te vinden. En al zijn ze zelfs niet terug te vinden in Het volle leven, René van
Stipriaans rijk geschakeerde en met boeiende details gestoffeerde overzicht van het
literaire leven in de Gouden Eeuw, toch zijn ze er geweest. Bedoeld als uithangbord
voor de aan het notariaat gelieerde schrijver - daar werd nog altijd druk geschreven
36

37

J. Schulz-Grobert houdt in zijn studie over berijmde middeleeuwse liefdesbrieven nadrukkelijk
de mogelijkheid open dat beroepsschrijvers tot de auteurs van liefdesbrieven behoorden. Een
door hem afgebeeld schrijfmeesterblad van de Zürichse kopiist Wilheln [sic] Reider toont
twee tekstfragmenten uit liefdesbrieven (Schulz-Grobert 1993, 161-163).
Het lijkt een min of meer vaste formule te zijn die ook op andere afbeeldingen is vastgelegd.
Nu eens staat er: ‘Si scrive e si traduce li francese’, dan weer ‘Si scrive in Italiano e in
Francese’.
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- was het vierregelige versje van Isaac van den Berg, opgenomen in zijn Gestoffeerde
Winkel en Luyfen Banquet uit 1693:
Hier Translateert men, uyt het Spaans,
Portugees, Hoogduyts, Italiaans:
In duytsche woorden, naar de brieven,
Dat men de luyden kan gerieven.38

Interessanter wellicht is de bordtekst van een waarzegster in Jeroen Jeroensz.’
opschriftenverzameling uit 1698, zonder twijfel gekopieerd naar het leven, waarop
te lezen is:

38

Van den Berg 1693, 134 (zie ook Pitlo 1965).
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Afb. 6. Openbare schrijver voor zijn werkplaats, Italië, negentiende eeuw. Ets van Weller naar een
tekening van J. Kracker (Amsterdam, collectie Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap).
Hier in deze Gang, op een na 't leste huis
Woont Nelletje Jacobs van Nieuwersluis,
Sy presenteert 'er dienst aan wien het ook mag wesen,
elk sijn planeet te doen horen lezen,
of hy ook gelukkig zal wezen of hoe die meld;
Sy schrijft ook brieven en refereinen om geit.39

Deze zeventiende-eeuwse vrouw doet dus naast haar praktijk als waarzegster hetzelfde
als haar Franse collega die op verzoek gelegenheidsverzen schrijft. Niet zo lang
geleden hebben Brigitte van der Zijde en Ton Jongenelen gewezen op de nog vaak
onderschatte betekenis van de broodschrijver in de achttiende eeuw. Wie destijds
een pamflet wilde uitbrengen schreef dikwijls niet zelf, maar betaalde daarvoor een
vakman.40
In een tijd dat de toonaangevende schrijvers zich afkeerden van dit type auteur en
het hele literaire leven zich buiten de kring van de broodschrijvers afspeelde, groeide
er een diepe kloof tussen beide schrijverswerelden. De literaire auteur die nog notie
had van het bestaan van openbare schrijvers keek met grenzeloos misprijzen op hen
neer, zoals de zestiende-eeuwse rederijkers de straatdichters verafschuwden en
Maerlant

39
40

Jeroensz. 1698, 40.
Van der Zijde 1996 en Jongenelen 2001.
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Afb. 7. Openbare schrijver te Sevilla. Ets van Edouard Delduc naar José Jimenez Aranda, 1878
(Amsterdam, collectie Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap).

zijn afgrijzen van de joculatores liet blijken. Pas in de twintigste eeuw vinden we
iets terug van fascinatie voor die andersoortige schrijver. Van een directe confrontatie
tussen de twee polen, de quasi-middeleeuwse schrijver die zich ten dienste stelt van
zijn opdrachtgever en de moderne, onafhankelijke literaire auteur, doet de bij ons
nog niet zo lang bekende Hongaarse schrijver Sándor Márai verslag. In 1927 was
hij de Parijse correspondent van de Frankfurter Zeitung. In die hoedanigheid schreef
hij stukjes over de wereld van de cultuur, opera, toneel in de metropool, met een
speciaal oog voor het curieuze. In een van die stukjes, getiteld ‘Der Epistolaire’
beschrijft hij hoe, lezend in een advertentierubriek, zijn oog viel op de annonce van
een man die zich ‘epistolaire’ noemde. Hij verkondigde er
dat hij brieven schrijft, ook gelegenheidsgedichten en oden voor
verlovingen en zelfs drama's, blijspelen en romans, net waar behoefte aan
is en op bestelling. Lage prijzen. Snelle bediening. Historische tragedies
worden thuis afgeleverd. Privé-correspodentie - ook vertrouwelijke - met
gegarandeerd succes.41

41

Vertaling naar de facsimile-weergave van het artikel in Kakuszi 2001, 192-196, nr.
39; over het artikel p. 71-72.
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Afb. 8. Openbare schrijver met vrouwelijke klant. Porseleinen beeldje. Herkomst onbekend, negentiende
eeuw (Amsterdam, collectie Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap).

Márai, die zelf literair auteur was, raakte uiterst gefascineerd door deze advertentie.
Hij besloot de opsteller ervan op te zoeken in zijn woning, in een steeg bovenop
Montmartre. Bij de ingang van de binnenhof was zijn reclamebord te zien. Zich
voordoend als een klant gaf hij zijn ogen de kost en probeerde hij de man, een
imposante verschijning, uit te horen over zijn werk, zijn opvattingen, zijn klandizie.
In de woning zelf hing een dikke etenslucht. Folianten en woordenboeken lagen op
een bed, op een strijkplank schriften, kranten en een inktpot. Onder het raam stond
een bureau met een hoog opzetstuk. De forse, ongeveer vijftigjarige, bebaarde man
was vriendelijk en bood hem een stoel. Márai was zich bewust van de traditie waar
deze man uit voorkwam (hij verwijst naar Boccaccio) en verwonderde zich erover
dat het type nog bestond. Maar hij realiseerde zich ook dat de literaire auteurs die
zich beneden in de grote stad ophouden en hoogmoedig op de broodschrijver
neerkijken er ook niet aan ontkomen zich in hun werk dikwijls te richten naar de
vraag van de dag. Tijdens het gesprek vergaapte hij zich aan de man, terwijl zijn
bewondering voor hem steeg. Márai wilde weten hoe de man het klaarspeelde romans
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en toneelstukken op verzoek te schrijven, dat was toch heel moeilijk? Ach, zei de
man, als je erin geoefend bent, is het niet zo moeilijk meer. Márai liet doorschemeren
dat hijzelf al lange tijd een toneelstuk wilde schrijven, maar er nooit de moed voor
had gevonden. Daar ging de man serieus op in. Hij kon wel voor een toneelstuk
zorgen. Het kon nieuw geschreven worden, maar hij had er ook een aantal in voorraad,
bestemd voor verschillende gelegenheden, met uiterst dankbare rollen en voorzien
van een vrolijk slot. Die waren al te koop voor 500 frank. Als het de bedoeling was
dat hij een nieuw stuk schreef en zich daarbij had te houden had aan bepaalde
voorwaarden, zou het natuurlijk duurder worden. En vanzelfsprekend was de klant
vrij om er zijn eigen naam onder te zetten. Ik mag mijn naam onder het stuk
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Afb. 9. Jongelui rond een onenbare schrijver van liefdesbrieven. Bartolomeo Pinelli, ‘Lo scrivano in
Piazza Montanara - in Roma’. Handgekleurde ets, 1815 (Amsterdam, collectie Stichting tot Bevordering
der Notariële Wetenschap).

zetten? vroeg Márai verwonderd. Ja, zei de man, zodra u betaald heeft. Zo spraken
ze nog een poos verder. Verzen waren duurder dan proza, een situering in een klassiek
milieu was weer duurder dan een situering in de Middeleeuwen. Maar verreweg het
goedkoopst was toch een kant en klaar spel.
Tenslotte vraagt Márai of hij ook brieven schrijft. Vanzelfsprekend doet hij dat.
Hij bestelt er twee, die over vier dagen klaar zullen zijn, voor 15 frank per stuk. Maar
de man begint door te krijgen dat hij wordt uitgehoord, en dan is hij opeens minder
vriendelijk. Bij het afscheid geeft hij hem nog wel een hand, maar hij begeleidt zijn
klant niet meer naar de deur.
Het is een curieus krantenartikel, waarbij je als lezer de achterdocht bekruipt dat
die hele ontmoeting misschien wel gefingeerd is. Márai was immers ook in 1927 al
romanschrijver. Toch zijn zijn andere bijdragen aan de Frankfurter Zeitung werkelijk
journalistiek van aard. Ze hebben alleen, net als het stuk over de épistolaire, een
duidelijk literaire kwaliteit en ze zijn met gevoel voor sfeertekening en aandacht
voor het detail geschreven. Er is eigenlijk geen goede reden om het verslag niet voor
authentiek te houden.
De openbare schrijvers horen sinds de Middeleeuwen tot een beroepsgroep die keer
op keer lijkt uit te sterven, waarvan het lot ogenschijnlijk omgekeerd evenredig
verbonden lijkt met het voortschrijden van de alfabetisering van de samenleving.
Toch zou het niet juist zijn om de rol die deze schrijvers spelen beperkt te zien tot
de steeds marginaler wordende groep van ongeletterden. Met een aan die van Márai
herinnerende verwondering is me tijdens het schrijven van dit artikel gebleken dat
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de oude marktplaats waar de laatste Europese openbare schrijvers van verdreven
werden - naar verluidt door Mussolini42 - plaats heeft gemaakt voor de nieuwe, virtuele
marktplaats, het internet. Zelfs vandaag de dag nog bieden personen die zich zonder
blikken of blozen

42

Eisma 1998 en Schatborn & Szénássy 1971, 89 nr. 417.
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Afb. 10. Fragmenten van een Middelnederlandse berijmde liefdesbrief, beschilderd met een doorschoten
hart, omstreeks 1400 (Leiden, Universiteitsbibliotheek, Ltk. 216).

‘écrivain public’, ‘public writer’ of ‘Schreiberin, Texterin’ noemen, hun diensten
aan.43 Zij benadrukken dat zij zich niet slechts richten tot ongeletterden of mensen
die de taal slecht beheersen, maar tot alle sociale klassen. Men kan hen, na telefonisch
contact, brieven laten schrijven (rouwbrieven, liefdesbrieven, sollicitatiebrieven,
afscheidsbrieven), redactie- of vertaalwerk laten doen, artikelen laten schrijven, maar
ook een biografie, uitgegeven als echt boek, of een familiegeschiedenis, een
geschiedenis van de straat waarin men woont. Verder maken zij gelegenheidsteksten,
zoals een speech bij het huwelijk van je dochter, of gedichten - en niet alleen voor
Sinterklaas. Ook fraaie kalligrafie, ja zelfs verluchting is mogelijk. Een andere optie:
een boek waarin je de levenswijsheid die je hebt opgedaan als erfgoed aan je kinderen
doorgeeft. Of hulp bij de verwezenlijking van die lang gekoesterde droom: het
schrijven van eigen roman. Sinds 1980 bestaat er zelfs een ‘Académie des Écrivains
publics de France’.44
Het is een vreemde gewaarwording. We bevinden ons in het hier en nu, we hoeven
niet om te kijken, we zitten op het internet - of all places - en iets wat toch heel erg
op de Middeleeuwen lijkt vult het scherm. Of zijn dat nu juist de Middeleeuwen niet
meer? Hoe Middeleeuws waren de Middeleeuwen eigenlijk? Hoe ‘anders’ waren de
Middeleeuwen?

43

44

Enkele voorbeelden:
http://www.histoire-genealogie.com/tourisme_culturel/metiers/ecrivainpublic.htm,
http://www.landwehr-schreiben-texten.de/Home/Home.html,
http://www.ecrivain-famille.com/ecrivain_htm/ fichiers/presse.html.
http://aepf.free.fr.
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Summary
Forms of literary communication in the Middle Ages differed widely and
fundamentally from those in the present day. While we know comparatively much
about the dissemination of literary texts by means of manuscript production, we
know comparatively little about the copying process of individual texts, since
information about that process is most often not available. In this article the author
draws attention to the professional scribes who were most likely those responsible
for the production of the majority of the literary manuscripts. Who were they, what
were their working methods, and under what circumstances did they operate?
Although ‘the public writer’ is often presumed to have disappeared after the Middle
Ages, a case can be made for his/her presence in the cities of Europe until well into
the twentieth century. The author documents his sketch of the working conditions
of public scribes through iconography and text, and demonstrates the persistence of
forms of literary transmission and production throughout a period that surprisingly
covers more than six centuries.
Adres van de auteur:
Constantijn Huygens Instituut
Postbus 90754
NL 2509 LT Den Haag
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Is Beatrijs een loser?
Middeleeuwse literatuur in het middelbaar onderwijs
Remco Sleiderink *
Drastische hervormingen
Vijf jaar geleden werd de bovenbouw van het middelbaar onderwijs in Nederland
ingrijpend gewijzigd met de invoering van de Tweede Fase. Overdracht van kennis
moest plaats ruimen voor het aanleren van vaardigheden. Symbool van de verandering
werd het ‘studiehuis’, de ruimte en gelegenheid die scholen hun leerlingen voortaan
moesten bieden om individueel of in kleine groepjes met de leerstof aan de gang te
gaan. Moderne media, maar ook de bibliotheek, zouden voortaan beter benut moeten
worden en de zelfwerkzaamheid zou substantieel moeten toenemen. De wijzigingen
zouden onder meer moeten leiden tot een verbeterde doorstroming naar het hoger
onderwijs.1
Bij de invoering van de Tweede Fase werden ook strakke richtlijnen opgesteld in
verband met de werkbelasting van de leerlingen. De gemiddelde leerling zou voortaan
per jaar 1600 ‘studielasturen’ (afgekort: slu's) met het onderwijs bezig zijn, inclusief
alle taken die buiten de gewone lesuren, thuis of op school, zouden worden uitgevoerd.
Of anders gezegd: voor de leerlingen werd een werkweek van 40 uur ingesteld, 40
weken lang. Het systeem is daarmee vergelijkbaar met het European Credit Transfer
System (ECTS) voor het hoger onderwijs waarbij elke student wordt verondersteld
per jaar 60 ECTS-punten te behalen. Ook dat geeft een totaal van zo'n 1600 uur
werkbelasting voor de gemiddelde student, ongeacht de gekozen werkvormen.
Voor het literatuuronderwijs in Nederland hadden de wijziging van de
werkmethode, de nieuwe doelstellingen en de strengere meting van de studiebelasting
heel wat implicaties. Voortaan mocht nog maar 35 procent van het schoolvak
Nederlands aan literatuur worden besteed, opdat er meer ruimte zou ontstaan voor
het verwerven van communicatieve vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en
spreken). Een leerling in de bovenbouw van het VWO (vierde, vijfde en zesde leerjaar)
zou nog maar 56 uur per jaar met literatuur bezig zijn. En daarvan zou de helft (28
slu's) worden gereserveerd voor individuele lectuur van vier boeken per jaar, door
de leerling zelf te kiezen.2 Deze ‘leerlinggerichte benadering’ zou worden
geconcretiseerd via een indi-

*

1

2

Met dank aan de congresorganisatoren en alle studenten, docenten en collega's die mij hebben
gestimuleerd over het onderwijs te blijven nadenken. Een dikke merci ook aan de
ervaringsdeskundigen die ik dagelijks om mij heen heb: Kathleen, Marilou en Nora.
Meer informatie over de invoering van de Tweede Fase en de daarbij behorende ‘profielen’
biedt het dossier ‘Tweede Fase’ op de site van het Nederlandse ministerie van onderwijs:
http://www.minocw.nl/tweedefase/
Voor de HAVO, waar de bovenbouw slechts twee jaar omvat (vierde en vijfde leerjaar), gaat
het om 70 slu's die per jaar aan literatuur kunnen worden besteed. Zie voor de cijfers Slings
2000, 146-148 waarbij overigens wel moet worden opgemerkt dat leerlingen op het VWO
niet geacht worden tien uur te besteden aan het lezen en verwerken van een boek, zoals Slings
suggereert, maar zeven (vgl. Anker 2003, 78). De berekeningen van Slings zijn daardoor
enigszins misleidend.
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vidueel leesdossier dat elke leerling in twee of drie jaar tijd zou opbouwen. Onderdelen
van dat dossier zijn een ‘leesautobiografie’ (te schrijven aan het begin van het vierde
leerjaar), enkele tussentijdse evaluaties (‘balansverslagen’) en leesverslagen van alle
gelezen boeken. Opmerkelijk bij al deze keuzevrijheid is wel de verplichting dat op
het VWO drie van de twaalf boeken vóór 1880 moeten zijn geschreven. Kennelijk
vreesde men, wellicht terecht, dat de oudere literatuur op eigen kracht niet zou
overleven in dit systeem van vrije keuze.
De Nederlandse ontwikkelingen binnen het schoolvak Nederlands hebben ook
invloed in Vlaanderen. Hoewel hier nog geen begin is gemaakt met de strikte
begrenzing van de studielast, wordt in de nieuwe leerplannen voor de tweede en
derde graad van het Vlaamse secundair onderwijs (derde tot zesde leerjaar) sterker
dan voorheen de nadruk gelegd op het aanleren van de communicatieve vaardigheden
en dat ten koste van de literatuur. En bij het resterende literatuuronderwijs zal de
aandacht moeten verschuiven van ‘analyse’ naar ‘tekstervaring’. Net als in Nederland
wordt gemikt op een persoonlijke lectuur van vier boeken per jaar. Het meest zichtbaar
is de Nederlandse invloed bij de invoering van een ‘leesportfolio’ (ook wel aangeduid
als ‘leesportefeuille’) met daarin een ‘leesautobiografie’, ‘balansverslagen’ en
‘leesbelevingsverslagen’.3

De kaalslag van het literatuuronderwijs
Beseft men in Vlaanderen eigenlijk wel waaraan men begint? Heeft men zich zand
in de ogen laten strooien door de Nederlandse didactici en beleidsmakers? Zou men
niet beter aandacht schenken aan mogelijke keerzijden van de recente hervormingen?
Want dat mag inmiddels toch wel duidelijk zijn: de invoering van de Tweede Fase
heeft in Nederland tot felle reacties geleid. Met name de ontwikkelingen in het
literatuuronderwijs werden sterk bekritiseerd in gezaghebbende literaire tijdschriften
als Tirade, De Gids en Bzzlletin. De critici staan zelf voor de klas en zullen dus wel
weten waar ze het over hebben, of niet?
Neem Robert Anker. De meermaals bekroonde dichter, essayist, literatuurcriticus
en schrijver van verhalen en romans geeft al decennialang Nederlands op een
middelbare school en in het vierhonderdste nummer van Tirade (september 2003)
doet hij daarover een boekje open. Het beeld is ontluisterend en de kritiek niet mals.
Het leerlinggerichte onderwijs heeft geleid tot ‘een gigantische infantilisering van
het literatuuronderwijs’ en het wegvallen van een serieuze cultuuroverdracht betekent
niet minder dan de ‘kaalslag van het Nederlandse literatuuronderwijs’.4 Met de
didactici

3

4

Aangezien de meerderheid van de Vlaamse scholen tot de katholieke zuil behoort, volsta ik
met een verwijzing naar de nieuwe leerplannen Nederlands, tweede en derde graad
ASO-KSO-TSO (resp. 2002 en 2004) van het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair
Onderwijs, zie http://www.vvkso.be/ (de leerplannen zijn daar te downloaden door in het
menu te klikken op ‘publicaties’ en dan ‘leerplannen’).
Anker 2003, 77 en 79.
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die de nieuwe plannen hebben uitgewerkt, veegt Anker resoluut de vloer aan. Met
hun vernieuwende beleid - gericht op het bevorderen van leesplezier - hebben zij
enkel de navelstaarderij van de leerlingen aangemoedigd:
Dames en heren leesplezierdidactici, het enige plezier dat u de leerlingen
in uw kindvriendelijkheid gunt is het plezier dat ze al kennen maar het
veel diepere plezier dat u onze toekomstige cultuurdragers in uw hurkzit
onthoudt is de confrontatie met het onbekende, de verrijkende ervaring
van groei en grensverlegging, begeleiding en sturing van de zelfwording,
kennisname van andere opvattingen en gedragingen leidend tot vergroting
van empathie, vergroting ook van de sensibiliteit voor ongrijpbare
esthetische ervaringen.5
In De Gids attendeert Cyrille Offermans eveneens op dergelijke gemiste kansen.
Cultuuroverdracht moet volgens hem weer de hoeksteen van het onderwijs worden:
Nederland behoort op dit moment al tot de landen die het minst uitgeven
aan onderwijs, in Den Haag vindt men niettemin dat het met nog minder
moet. Daarom moet alles wat niet direct op de arbeidsmarkt voorbereidt,
worden gesnoeid. Minister en staatssecretaris prevelen de laatste tijd
regelmatig dat het onderwijs aan ‘normen en waarden’ moet doen, mij
klinkt dat te vroom en te abstract en bovendien is zo'n semi-religieuze
taakuitbreiding nergens goed voor, laat het onderwijs maar liever zijn taak
als overdrager van cultuur serieus nemen. Maar dat is met ingang van
augustus 1998 niet meer het geval: voor het eerst wordt er een generatie
leerlingen opgeleid die literatuur en cultuur allereerst zal associëren met
vrijblijvende spelletjes.6
De gevolgen van het beleid zijn volgens Offermans nauwelijks te overzien. In een
bijdrage aan NRC Handelsblad (6 maart 2004) schetst hij een afschrikwekkend beeld
van de mens die door dit moderne onderwijs wordt gecreëerd: ‘het flexibele leeghoofd,
eindeloos programmeerbaar, manipuleerbaar en mobiliseerbaar’. Als tegengif opteert
Offermans, die zelf ook voor de klas staat, voor een herwaardering van eruditie en
voor een onderwijs waarin niet de leerling centraal staat, maar de leraar:
Dit alles leidt tot de conclusie dat er zeker in de vroege fasen van het
leerproces onvermijdelijk sprake zal zijn van een sterk asymmetrische
verhouding tussen leraar en leerling. De leerling kan niet beoordelen wat
belangrijk is en wat niet, hij zal erop moeten vertrouwen dat zijn docent
dat wel kan. Die docent zal vaak van perspectief moeten wisselen: in elk

5

6

Anker 2003, 79. Het betoog van Anker werd met grote instemming aangehaald door
Marjoleine de Vos in NRC Handelsblad: ‘Dat stuk van Anker zou verplicht moeten
worden voor de hele Tweede Kamer en voor alle ouders en voor alle didactici te
Zoetermeer, de minister en de staatssecretaris van het departement waar onderwijs
onder valt, plus alle andere ministers en staatssecretarissen en dat we het er dan eindelijk
- niet vloeken, dat staat zwak - eens over hébben’ (De Vos 2003).
Offermans 1998, 266.
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detail dat hij ter sprake brengt zal hij een glimp van het geheel moeten
laten oplichten.7
Het onderwijs moet, nog steeds volgens Offermans, opnieuw aandacht durven
schenken aan ‘canonieke geschriften’, aan ‘oude, motiverende, zingevende verhalen’
die vanouds de kern uitmaakten van het vormingsideaal.

7

Offermans 2004; op dit stuk volgde overigens een felle reactie van de Rotterdamse
hoogleraar filosofie Jos de Mul (De Mul 2004).
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Dat vooral ook de positie van de historische letterkunde bij de hervormingen van het
onderwijs (verder) onder druk is komen te staan, lijkt intussen evident. Weliswaar
is vastgelegd dat elke VWO-leerling minstens drie boeken van vóór 1880 moet lezen,
maar die verplichting zal het tij niet kunnen keren. In een themanummer van Bzzlletin,
‘Middeleeuwen nu’, wordt de noodklok geluid door redacteur Ron Elshout, zelf ook
leraar Nederlands. Volgens hem zal men over een aantal jaren ‘vaststellen dat er hele
generaties zijn die het contact met de wortels van onze cultuur volkomen kwijt zijn’.8
Voor zijn doemscenario baseert hij zich op de grondige studie die Hubert Slings in
2000 heeft gepubliceerd over, zoals Elshout het krachtig samenvat, ‘opkomst en
ondergang van het onderwijs in de middeleeuwse literatuur’. Uit het boek van de
Leidse onderzoeker blijkt inderdaad hoe dit onderdeel van het schoolvak Nederlands
in de negentiende eeuw langzaamaan vorm kreeg, zijn hoogtepunt beleefde in de
eerste helft van de twintigste eeuw, maar thans, met name door een geringe toekenning
van studielasturen, in Nederland gemarginaliseerd dreigt te worden.9 En in Vlaanderen
lijkt de situatie er al evenmin op te verbeteren. Ook daar zal, afgaande op de
leerplannen, sterk gekort moeten worden op het onderdeel literatuur. De nog altijd
voorkomende praktijk dat er tot honderd lesuren aan Middelnederlandse literatuur
worden besteed, zal vermoedelijk niet lang meer standhouden.10

Zelfwerkzame leerlingen en Beatrijs
Het aantal lesuren dat in middelbare scholen aan middeleeuwse letterkunde kan
worden besteed, is drastisch teruggedrongen. Het is niet langer de stem van de meester
die in de leslokalen zal weerklinken: voortaan zullen de leerlingen, wat betreft de
oudere literatuur, het merendeel van de beschikbare tijd moeten besteden aan
individuele lectuur en bijbehorende verwerkingsopdrachten. Hoe dat er in de praktijk
uit kan zien, schetst Sasja Koetsier in een kort artikel in Literatuur. In de school die
zij heeft bezocht, lezen de leerlingen per groepje telkens een andere (willekeurig
gekozen) middeleeuwse canontekst en beantwoorden daarover een aantal
standaardvragen. ‘Eigen wijsheid voorop’, zo typeert Koetsier deze werkmethode
en zoals zij het voorstelt lijkt er in het studiehuis inderdaad weinig sprake te zijn van
diepgang of een confrontatie van ideeën. En het enthousiasme van de leerlingen lijkt
al evenzeer gelimiteerd: als het maar vlug vooruit gaat.11 Het klinkt allemaal om
moedeloos van te worden.... Is er in het moderne onderwijs dan echt geen toekomst
meer voor dit
8
9
10

11

Elshout 2001, 26.
Slings 2000, passim.
Dat op sommige middelbare scholen inderdaad nog altijd zoveel tijd voor middeleeuwse
literatuur wordt uitgetrokken, bleek bij een kleine rondvraag die ik deed bij mijn studenten
aan de K.U. Brussel. Hoezeer Vlaamse leerkrachten belang blijven hechten aan de
Middelnederlandse literatuur bleek ook tijdens een bijscholingscyclus die we begin 2002
aan de K.U. Brussel organiseerden. Zo'n 125 docenten verdiepten zich vier namiddagen lang
in ‘Middeleeuwse literatuur en de nieuwe media’. Naar aanleiding van deze cyclus maakte
ik een overzicht van relevant ‘Didactisch materiaal en nuttige links’. Deze pagina wordt nog
steeds bijgewerkt, zie
http://www.kubrussel.ac.be/onderwijs/letterenwijs/tlk/secundair/links.htm
Koetsier 2004.
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mooie vak? Zijn wij dan echt de enigen die nog inzien hoe boeiend de middeleeuwse
cultuur kan zijn?12
Maar laten we ook niet al te zeer wanhopen. Misschien onderschatten we de
mogelijkheden die er bestaan binnen de nieuwe structuren. Misschien kunnen er wel
degelijk nieuwe impulsen worden gegeven aan het onderwijs van oudere literatuur.
Vooraleer die mogelijkheden te gaan aftasten, is het nuttig eerst een iets scherper
beeld te schetsen van wat er gebeurt met leerlingen die op basis van individuele
lectuur kennis maken met middeleeuwse literatuur. Bij wijze van experiment ben ik
daarvoor te rade gegaan bij een vraagbaak die hedendaagse leerlingen zelf graag
gebruiken: het internet. En dan doel ik niet op een door wetenschappers gedragen
site als de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) maar op de
immens populaire scholierenwebsite: Scholieren.com.
Scholieren.com bestaat uit verschillende onderdelen die uiteraard allemaal inspelen
op de leefwereld van scholieren. De site wordt trouwens gefinancierd met behulp
van talrijke reclamebanners die zich vooral op jongeren richten. Naast verschillende
forums en chatboxen waar scholieren onder meer hun verzuchtingen over het
onderwijs kwijt kunnen, is ook het onderdeel ‘huiswerk’ een informatief onderdeel
van Scholieren.com. Het bevat een databank van zo'n vijfendertigduizend uittreksels
die allemaal samen zo'n drie miljoen keer per maand worden opgevraagd. Dat zijn
uiteraard niet allemaal verschillende bezoekers, maar het aantal hits is toch ronduit
duizelingwekkend.13
Voor mijn kleine verkenning heb ik me niet gericht op toppers als De aanslag of
Het gouden ei, maar op een van de meest bekende Middelnederlandse teksten, de
Beatrijs. De scholierenwebsite blijkt hiervan maar liefst 29 verschillende uittreksels
of boekverslagen te bevatten, die zich bovendien handig laten rangschikken naar het
aantal kwaliteitssterren dat de webmasters eraan hebben toegekend. Bovenaan in het
lijstje staat het viersterrenverslag van een zekere Martijn. Alleen al in maart 2004 is
dat verslag zo'n 1300 keer opgevraagd.14
Het belang van deze boekverslagen schuilt uiteraard niet in de samenvattingen die
ze allemaal bevatten. Die zijn van wisselende kwaliteit en vaak zelf ook weer
gecompileerd uit reeds bestaande samenvattingen. De verslagen bevatten echter vaak
ook antwoorden op een aantal gestelde (standaard-)vragen en uitwerkingen van
‘verdiepingsopdrachten’. Dáár wordt het interessant. Dáár lijken we de ervaringen
van hedendaagse scholieren echt te kunnen peilen.
Welke verwachtingen koesteren jongeren bijvoorbeeld voordat ze de Beatrijs ter
hand nemen? Het vermoeden dat de verwachtingen vooraf niet al te hoog gespannen
zijn, wordt keer op keer bevestigd, onder anderen door Peter:
12

13

14

Op de sprankelende website Taalschrift, tijdschrift over taal en taalbeleid heeft de
Amsterdamse taalkundige Piet Verkruijsse rond dit onderwerp een discussie aangezwengeld
onder de titel ‘Hou de oude letteren levend’, zie daarvoor
http://taalschrift.org/discussie/000305.html
Op woensdagavond 31 maart 2004 stond de teller bij Scholieren.com op 2.850.631. En dan
te bedenken dat er nog tal van andere sites zijn waar leerlingen uit Nederland of Vlaanderen
terecht kunnen voor uittreksels: CollegeNet.nl, Samenvattingen.nl, Scholieren.be,
StudentsOnly.nl,....
Zie voor het verslag van Martijn
http://huiswerk.scholieren.com/uittreksels/verslag.php?verslagid=1944
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Ik heb dit verhaal gekozen, omdat het niet zo lang was. Het was eigenlijk
ook het eerste verhaal dat ik tegenkwam. En mijn leraar Nederlands heeft
het aangeraden als een goed verhaal om mee te beginnen. Dat was voor
mij de doorslag.15
Vaak weten de leerlingen in het geheel niet wat hun te wachten staat. In het geval
van Marieke blijkt de docent een klein tipje van de sluier te hebben opgelicht:
Ik wist helemaal niet wat ik me bij een Middelnederlands verhaal moest
voorstellen toen we aan dit hoofdstuk begonnen, dus had ik eigenlijk geen
verwachtingen bij het boek. De docent had alleen verteld dat het over een
non ging die uit het klooster wegging met een man, dus dat verwachtte ik
van het verhaal.16
Het mag duidelijk zijn: het is een understatement te zeggen dat de leerlingen
onbevangen zijn wanneer ze voor het eerst een volledige Middelnederlandse tekst
beginnen te lezen.
Maar goed, hoe bevalt zo'n eerste kennismaking met de Middelnederlandse
literatuur? Het is misschien pijnlijk, maar Han verwoordt de mening van velen: ‘ik
vond het een saai boek, het was te voorspelbaar’.17 Het is eerder uitzonderlijk om te
lezen dat er een vonkje is overgeslagen, zoals bij Peter:
Ik vond het een beetje een mooi verhaal. Het verhaal had wel iets
tragisch. Een liefde die zo mooi lijkt te zijn en die, als het eropaan komt,
zo tegen blijkt te vallen.18
Geen enkele leerling is na eerste lezing zo enthousiast als Lotte. Maar die blijkt
daar dan ook een goede reden voor te hebben:
Ik vind dit verhaal boeiend. Vooral omdat het over het geloof gaat, het
katholieke geloof. Zelf ben ik ook katholiek gedoopt, en eigenlijk weet ik
niet zo veel van het geloof af, maar mijn oma stond vlak voor haar huwelijk
nog op het punt non te worden en dus niet met opa te trouwen. Maar ze
heeft het niet gedaan, anders had ik hier niet gezeten.19
Zoals gezegd bevatten de meeste boekverslagen verdiepingsopdrachten die bedoeld
zijn om de leerling verder te laten doordringen in de tekst en de leeservaring te
expliciteren. Vaak mogen de leerlingen zelf een opdracht kiezen uit een lijst van
mogelijke alternatieven. Martijn heeft er in zijn succesvolle verslag (nogmaals: 1300
raadplegingen per maand!) voor gekozen om de symboliek uit te werken. En het
moet gezegd worden: hij heeft er zich niet met een jantje-van-leiden vanaf gemaakt.
Zoals de meeste leerlingen heeft hij de tekst gelezen in de no-nonsensevertaling in
15
16
17
18
19

http://huiswerk.scholieren.com/uittreksels/verslag.php?verslagid=1943
http://huiswerk.scholieren.com/uittreksels/verslag.php?verslagid=4247
http://huiswerk.scholieren.com/uittreksels/verslag.php?verslagid=1937
http://huiswerk.scholieren.com/uittreksels/verslag.php?verslagid=1943
http://huiswerk.scholieren.com/uittreksels/verslag.php?verslagid=3522
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de succesvolle reeks ‘Taal & Teken’.20 Maar daarna heeft hij er ook de editie van
Lulofs bij gepakt.21 Daar vond hij bijvoorbeeld informatie over de symboliek van de
‘elegantier’ (sic). Net als veel andere leerlingen blijkt Martijn met name onder de
indruk van de getallensymboliek: ‘vooral dat getal 666’.

20
21

Adema 2002.
Lulofs 1983.
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Lotte, van wie de oma bijna ingetreden was, heeft ervoor gekozen om aan de hand
van de Beatrijs meer te wegen te komen over het katholieke geloof. Ze is in een
encyclopedie allerlei begrippen gaan opzoeken die ze in de tekst tegenkwam en
waarbij ze zich weinig of niets kon voorstellen: non en monnik, klooster en
kloostergeloften, zonde en biecht. Aan het einde van het verslag omschrijft Lotte
haar totale leeservaring als bijzonder positief:
Na het lezen van het verhaal vind ik dit boek heel vreemd, anders. Ik kende
nog geen boek dat overtuigend, boeiend, interessant, amuserend en nog
veel meer is. Nu wel. Het is ook informatief. Het verhaal legt veel uit over
het geloof. En dat is weer interessant, en dat maakt het boeiend en ga zo
maar door...
Martijn en Lotte zijn leerlingen die - weliswaar vertrekkend vanuit een heel andere
beginsituatie - heel wat hebben bijgeleerd. Zo dramatisch hoeft het dus niet te zijn
met dat leesdossier.
Maar wat te denken van Peter, de jongen die het verhaal een beetje mooi vindt?
Hij focust zich op het hoofdpersonage. De vraag luidt of hij Beatrijs aardig vindt.
Zijn antwoord liegt er niet om:
Nee ik vind de hoofdpersoon niet sympathiek. Ik vond haar een beetje
een loser. Eerst is ze sinds haar 12de verliefd. Als ze dan uiteindelijk, na
veel wikken en wegen, met hem meegaat lijkt het op het eerste gezicht
goed te gaan. Maar na 7 jaar gaat de Jongeman weg en moet ze zich
verlagen tot hoer. Na nog eens 7 jaar komt ze er achter dat ze toch ook
maar geen hoer wil zijn. Als ze op het laatst teruggaat naar het klooster
dan laat ze haar kinderen gewoon maar achter bij die weduwe. Ze vertelt
ze niks, zegt niks maar vertrekt gewoon. Ze laat haar kinderen in de steek
en zadelt die weduwe met 2 kinderen op. Dat vind ik echt geen stijl.
Bij de vraag of hij zich kan inleven in de hoofdpersoon, werkt Peter zijn afkeer
van Beatrijs nog verder uit. Het is een relaas vol vragen die zijn onbegrip illustreren.
Waarom gaat Beatrijs weg uit het klooster? Waarom heeft ze nooit een vak geleerd?
Waarom is ze zo naïef te denken dat het wel goed zal gaan met haar vriend? Waarom
ziet ze de bui niet hangen als de jongeman meteen de liefde wil bedrijven? Waarom
is ze tijdens de eerste zeven jaar niet wat spaarzamer? Waarom wil ze eerst niet gaan
bedelen en later wel? Waarom wordt ze eigenlijk geen schoonmaakster of
huishoudster? Ze was toch zo'n goede kosteres?!

Vragen, vragen, vragen
Is het van belang of Peter Beatrijs al dan niet een loser vindt? En wat doet het ertoe
dat zoveel leerlingen beweren dat ze de Beatrijs ‘saai’ of ‘niet leuk’ vinden? Moet
er binnen het literatuuronderwijs wel aandacht worden geschonken aan zulke
persoonlijke reacties van leerlingen? Anker en Offermans zijn alvast eensgezind: de
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eigen mening van de leerling interesseert hen ‘hoegenaamd geen fuk’ of ‘geen bal’.22
In de

22

Offermans 1998, 260; Anker 2003, 77.
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praktijk komt het er, in hun ogen, toch telkens weer op neer dat men meent dat een
literair werk ‘een leeg scherm is waarop iedereen naar hartelust zijn eigen primaire
invallen mag projecteren’.23
Uiteraard hebben Anker en Offermans een punt als ze wijzen op het gevaar van
moderne projectie.24 Ik zal daar nog op terugkomen. Ik heb echter moeite met het
gemak waarmee deze docenten de vragen en verzuchtingen van leerlingen naast zich
neer leggen. Mijns inziens verspelen zij daarmee kansen voor een dynamisch en
verrijkend onderwijs waar alle leerlingen hun voordeel mee kunnen doen, ook degenen
die niet al bij voorbaat enthousiast zijn voor literatuur.
Ten eerste, maar dat is zeker niet het belangrijkste, ben ik van mening dat leerlingen
met hun onbevangen reacties wel degelijk kunnen wijzen op onderbelichte aspecten
van een middeleeuwse tekst. Neem nu Peter die Beatrijs bestempelt als een loser (of
toch ‘een beetje’). In eerste instantie ben je, als braaf neerlandicus, geneigd om zo'n
reactie weg te honen. Hoe is het mogelijk dat iemand zich niet met Beatrijs
identificeert? Het is toch evident dat haar hoofse opvoeding aan de basis ligt van het
dilemma waarmee ze moet afrekenen? Het is toch evident dat Beatrijs meent dat de
liefde die ze voelt niet te onderdrukken is? Dat moet toch ook helemaal het
verwachtingspatroon van het toenmalige publiek zijn geweest?25 Maar als je er dan
wat langer bij stilstaat, tekenen andere mogelijkheden zich af. Is zo'n positieve
identificatie met het hoofdpersonage wel vanzelfsprekend? En ligt het wel voor de
hand dat het middeleeuwse publiek zich op dit punt moeiteloos liet meeslepen? De
dichter zelf is er niet helemaal gerust op. Hij doet althans zijn uiterste best om Beatrijs
bij zijn publiek te verontschuldigen:
Hier omme en darfmen niet veronnen
Der nonnen, dat si niet en conste ontgaen
Der minnen diese hilt ghevaen,
Want die duvel altoes begheert
Den mensche te becorne [...]26

(Men mag het de non niet kwalijk nemen dat zij niet kon ontsnappen aan
de liefde die haar gevangen hield, want de duivel probeert de mens altijd
in verleiding te brengen.)
Wat weten we eigenlijk over de middeleeuwse receptie van de Beatrijs?
Vragen zijn van essentieel belang om dieper door te kunnen dringen in een tekst,
in een cultuur. Niet voor niets begint Lulofs zijn editie van de Beatrijs met tal van
moderne vragen die een tekst als de Beatrijs kan oproepen.27 Het zijn grotendeels
vragen waarmee ook Peter worstelde. En dáár gaat het om. Alleen wanneer de vragen
ook echt worden gevoeld door de leerlingen, als het gaat om authentieke vragen,
zullen de
23
24
25

26
27

Offermans 1998, 261; vgl. Anker 2003, 77.
Zie daarover ook Slings 2000, 157-159.
Vgl. Janssens 1996, 81: ‘Het hoofse verwachtingspatroon wordt in het begin van het werk
door de dichter op een bijzonder subtiele wijze tot stand gebracht. Hoe men het ook leest of
analyseert: bij ware kunst drijft schoonheid steeds boven!’
Lulofs 1983, 30-31, vs. 62-66.
Lulofs 1983, 13-14.
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antwoorden kunnen beklijven. Zo niet, dan wordt de informatie aangevoeld als
‘ballast’ die na een examen of toets snel overboord wordt gezet. Anker geeft trouwens
zelf aan hoe weinig zijn manier van lesgeven aanslaat bij de leerlingen: ‘het zijn er
nooit meer dan drie of vier per klas en daar doe je het allemaal voor - voor de rest is
het culturele bagage’.28 Nee, een werkelijk verrijkend leerproces voor alle leerlingen
zal hoe dan ook moeten beginnen met authentieke vragen.
In het geval van Peter zijn de vragen echter geen startpunt maar een eindpunt. Zijn
verslag is af. Anders dan Lotte - die tijdens haar zoektocht naar de katholieke
achtergronden van de tekst een vruchtbaar leerproces heeft doorgemaakt - blijft Peter
met een heleboel vragen zitten. Hij komt inderdaad niet veel verder dan het stadium
van moderne projectie op een cultuur die de zijne niet is. En wat dan?
Om verder door te dringen in teksten die in cultureel opzicht zo ver van ons afstaan,
moet het studiehuis wellicht wat vaker verlaten worden. Wanneer de kloof zo diep
is, en het gevaar voor afhaken zo reëel, lijkt het klaslokaal een betere plaats om de
queeste te beginnen. Maar ook wanneer ervoor wordt gekozen een middeleeuwse
tekst klassikaal te exploreren, moet men erover waken niet te vervallen in ellenlange
monologen over de hoofden van de leerlingen heen. Maar al te vaak wordt
aangenomen dat juist voor de oudere literatuur het verhaal van de docent ‘broodnodig’
is.29 Mij lijkt het zinvoller de schaarse lesuren vooral te benutten voor het op gang
brengen van een dynamisch en interactief proces waarin vragen worden opgeworpen
en het verlangen om antwoorden te vinden wordt gestimuleerd.
Uiteraard zijn er tal van mogelijkheden te geven voor een nuttige besteding van
de lestijd, maar waarom niet beginnen bij de authentieke tekst die de kloof tussen
heden en verleden zo duidelijk zichtbaar maakt? Via internet is het tegenwoordig
heel gemakkelijk om het unieke middeleeuwse handschrift van de Beatrijs als het
ware binnen de klas te brengen. De site Medieval Illuminated Manuscripts (een
gemeenschappelijk project van de Koninklijk Bibliotheek in Den Haag en Museum
Meermanno) biedt prachtige, gedetailleerde foto's die desgewenst ook kunnen worden
gedownload, geprojecteerd of geprint.30 Ze roepen al snel vragen op over het hoe en
28

29

30

Anker 2003, 71. Hoezeer Anker bevangen is door een cultureel elitarisme blijkt bijvoorbeeld
ook uit het volgende citaat: ‘Het doet er ook niet toe dat, zoals een recent onderzoek zou
hebben uitgewezen, kinderen die “leerlinggericht onderwijs” (Karel Glastra van Loon) hebben
ontvangen later vaker een boek lezen dan hen die “cultuurgericht onderwijs” (canon en
literatuurgeschiedenis) hebben genoten (ik zou alleen al willen weten wat voor boeken dat
zijn die ze lezen)’ (Anker 2003, 78).
Zie Van Oostrom & Pleij 1997, 282, waar bijvoorbeeld gesproken wordt over ‘het voor
introductie van die verre, vreemde wereld van de middeleeuwse letterkunde zo broodnodige
verhaal van de docent’. Vergelijkbare gedachten bij Slings 2000 die als motto voor zijn
studie, enigszins uitdagend, een uitspraak van Gerard Knuvelder heeft gekozen: ‘Naast en
boven het boek, naast en boven het gedicht of verhaal staat de docent die tot leven wekken
moet’ (Slings 2000, 5; zie ook Van de Kraats 2001, 88-89).
Zie http://wwwkb.nl/kb/manuscripts/search/index.html en geef daar, bijvoorbeeld, de zoekterm
‘Beatrijs’ op in het vakje ‘Words from descriptions’. Een goed alternatief biedt trouwens de
prachtige facsimile-editie van Janssens & Van Eetvelde 1986. Hoezeer zo'n middeleeuws
handschrift tot de verbeelding kan spreken bleek op maandag 27 januari 2003.
HetVRT-journaal weidde die dag minutenlang uit over de Beatrijs omdat het handschrift die
dag vanuit Den Haag naar Brussel werd overgebracht voor de didactische tentoonstelling
Minnelijk akkoord, literatuur in Brussel van de 14de tot de 17de eeuw (zie
http://www.kubrussel.ac.be/akkoord/).
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waarom van zo'n handschrift, vragen over een tekst die niet te lezen lijkt, vragen
over de functie van zo'n overdadige versiering.
Klassikale behandeling van de Beatrijs maakt het mogelijk om met kleine,
herkenbare stappen de afstand tussen heden en verleden te verkleinen. Van handschrift
naar een tentatieve ontcijfering van het middeleeuwse schrift, van het
Middelnederlands naar een moderne vertaling. En bij al die stappen zullen vragen
opkomen die de leerlingen kunnen prikkelen bij het zoeken naar antwoorden. Dat
kan individueel gebeuren of in kleine groepjes, dat kan in de bibliotheek maar ook
met behulp van internet.31 Wat dat betreft valt het trouwens te hopen dat initiatieven
als de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) verder verbreed
kunnen worden, met facsimile's, met vertalingen, met achtergrondinformatie en dat
alles optimaal aan elkaar gelinkt.
Maar terug naar het klaslokaal. Essentieel in het leerproces is dat de antwoorden
die de leerlingen verzamelen, ook op hun waarde worden beoordeeld. Want het is
pas op dat moment dat echt wordt gewerkt aan een verhoging van de literaire én
wetenschappelijke competentie van de leerlingen. Want welke werkvorm men ook
verkiest, vrijblijvend moet het onderwijs in historische letterkunde niet worden. De
verschillende meningen - van leerlingen, van de leraar, en zelfs van wetenschappers
- dienen grondig met elkaar te worden geconfronteerd om te zien waarover men het
eens is, waarover discussie blijft bestaan en welke vragen nog onbeantwoord blijven.
Want ook dat is van wezenlijk belang. Laat de leerlingen toch vooral niet in de waan
verkeren dat aan het einde van de queeste alle vragen zijn opgelost, dat we die mensen
uit het verleden en hun teksten ook werkelijk hebben kunnen doorgronden. Het is
absoluut toe te juichen dat er de laatste jaren zoveel nieuwe tekstedities zijn
verschenen - heel toegankelijk en vaak prachtig geïllustreerd - maar soms bekruipt
je toch het onbehaaglijke gevoel dat er iets te veel wordt uitgelegd. Alles lijkt al
uitgezocht, alle vragen al beantwoord. Waar zit de uitdaging?

Tot besluit
Wie zich verder wil bezinnen op de plaats van de Middelnederlandse literatuur in
het middelbaar onderwijs doet er uiteraard goed aan de studie van Hubert Slings,
Toekomst voor de Middeleeuwen, grondig door te nemen. Met mijn korte betoog heb
ik vooral willen duidelijk maken dat er vooralsnog geen reden is te wanhopen.
Uiteraard is het jammer dat de beschikbare tijd voor literatuur is teruggebracht, maar
het vakonderdeel is in Nederland en Vlaanderen zeker niet ten dode opgeschreven.
Natuurlijk hebben de leerlingen tegenwoordig minder voeling met de middeleeuwse
christelijke cultuur. En natuurlijk is in de multiculturele samenleving de beginsituatie
van de

31

Denk onder meer aan de DBNL (met daarop de editie Lulofs 1983) en de op middelbare
scholieren gerichte (maar ook door veel docenten geraadpleegde) site Literatuurgeschiedenis.nl
(met onder meer een pagin g over de Beatrijs).Voor vertalingen kan gebruik worden gemaakt
van Adema 2002 of Wilmink & Meder 1995. Vooral de vertaling van Willem Wilmink is
zeer geschikt voor klassikale voordracht.
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leerlingen meer gediversifieerd geraakt. Maar niets wijst erop dat de leerlingen van
tegenwoordig minder geïnteresseerd zouden zijn in een cultuur uit een ver verleden.
Misschien wel integendeel. Het vreemde heeft absoluut aantrekkingskracht. Er zijn
genoeg kansen voor prikkelend onderwijs, ook binnen de nieuwe structuren. Men
moet zich dan echter niet halsstarrig gaan vastklampen aan een al te grote hoeveelheid
‘onmisbare kennis’.
Vragen blijven stellen en vragen blijven oppikken, dat moet volgens mij de kern
uitmaken van het onderwijs. En niet alleen in het middelbaar onderwijs, maar ook
op de universiteit. De colleges zijn vaak wel interactief opgezet - zeker in Nederland,
in Vlaanderen ietsje minder - maar hoeveel ruimte is er werkelijk voor vragen? Hoe
dikwijls wordt er niet begonnen met antwoorden, nog voor een vraag is gesteld? Hoe
zouden studenten die zozeer zijn getraind in het beantwoorden van steeds dezelfde
vragen, ooit nog open kunnen staan voor vragen van hun eigen leerlingen? Ach ja,
we zijn bang om buiten de gebaande paden te treden, we zijn bang voor moderne
projectie, we zijn bang ons gezicht te verliezen, we zijn bang voor al die vragen...
of niet?

Résumé
En Flandre comme aux Pays-Bas, la place de la littérature au sein du cours de
néerlandais s'est fortement réduite ces dernières années. Parallèlement, on assiste à
une évolution de l'enseignement conçu comme une transmission des connaissances
vers un enseignement centré sur l'élève. Cet article tente de démontrer que les
questions et les soupirs des élèves face à la littérature ancienne constituent un bon
point de départ pour l'enseignement de celle-ci. Si les enseignants arrivent à écouter
et exploiter ces réactions spontanées, ils ont toutes les chances d'arriver à développer
chez leurs élèves de réelles compétences littéraires et scientifiques. La littérature
ancienne a bel et bien des perspectives d'avenir, même à l'école.
Adres van de auteur:
K.U. Brussel, opleiding Taal- en Letterkunde
Vrijheidslaan 17
B - 1081 Brussel
remco.sleiderink@kubrussel.ac.be
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Naar aanleiding van...
Hadewijch a-t-elle jamais été traduite?*
Daniel Cunin
Naar aanleiding van: Frans van Bladel, Hadewijch. Die Minne es al,
Leuven, Davidsfonds, 2002. ISBN 90-6306-458-6. Met CD, €24,95; Anikó
Daróczi, Hadewijch. Ende hier omme swighic sachte,
Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2002. ISBN 90 450 0554 9. Met CD, €22,50;
Lucienne Stassaert, Hadewijch. Minne is wonderzoet in al Naar stormen,
Leuven, Uitgeverij P, 2002. ISBN 90-76895-46-5. €8,00.
C'est une tentative de traduction allemande qui a, voici près de quatre-vingt-dix ans,
incité l'écrivain Albert Verwey à donner la première traduction néerlandaise d'un des
textes de Hadewijch, les Visioenen.1 Depuis, les différentes parties du corpus
hadewijgien ont connu diverses traductions, aussi bien en néerlandais moderne
(hertaling, omzetting, overzetting, vertaling) que dans les quelques langues majeures
européennes (allemand, anglais, français ou encore espagnol et italien pour les
Brieven). Dans les terres francophones par exemple, si tous les textes ont pu être
traduits au moins une fois - à l'exception du Mengeldicht XIV -, Hadewijch n'en reste
pas moins une grande inconnue. Seuls les Écrits mystiques des Béguines ont reçu
semble-t-il un réel écho.2 Les traductions ayant vu le jour par la suite sont restées
confidentielles à l'image des éditeurs qui les ont publiées. La qualité discutable de
ces traductions n'est sans doute pas non plus étrangère au manque de résonance de
l'oeuvre de Hadewijch dans le monde francophone.3 Tout en évoquant les trois
ouvrages en langue néerlandaise susmentionnés - publiés en 2002 -, j'aimerais
justement revenir sur la problématique de la traduction des textes en
moyen-néerlandais laissés par la grande mystique brabançonne.
Une des singularités de deux de ces récentes éditions, c'est de présenter un CD.
L'edition du Davidsfonds propose ainsi des passages des diverses oeuvres dits par
Tine Ruysschaert en alternance avec des fragments chantés. Celle des éditions Atlas
présente de même des passages dits (voix de Marijke van Campenhout) et/ou chantés
(Schola Cantorum Brabantiae sous la direction de Rebecca Stewart), à cette différence
près qu'on met ici en avant un souci thématique ainsi qu'une collégialité dans laquelle
on ne peut pas ne pas voir un din d'oeil aux cercles étroits des béguines. On
remarquera que cette nouveauté éditoriale qu'est le CD, dont on ne peut que se réjouir,
*
1

2

3

Une partie de cette recension reprend des données présentées à Leeds en juillet 2003 à
l'occasion de la journée ‘Hadewijch’ de l'International Medieval Congress.
De Vizioenen van Hadewijch, in hedendaagsch Nederlandsch overgebracht door Albert
Verwey, Antwerpen-Santpoort, De Sikkel/C.A. Mees, 1922 (publiées antérieurement en
livraisons dans la revue De Beweging).
Hadewijch d'Anvers, Écrits mystiques des Béguines, traduits du moyen-néerlandais par
J.-B.M. Porion, Paris, Le Seuil, 1954 [La Vigne du Carmel] (édition de poche Le Point Seuil
Sagesses 65).
Albert Deblaere n'a pas mâché ses mots en déplorant la médiocrité des traductions françaises
des mystiques flamands. Voir ‘La littérature mystique au Moyen Âge’, Dictionnaire de
Spiritualité, X (1980), 1908.
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coïncide avec l'intérêt croissant - et à vrai dire plutôt récent - porté à l'‘oralite’ du
texte hadewijgien.4
Die minne is al se distingue par ailleurs par l'ajout de la reproduction de dix
miniatures des Rothschild

4

On doit à Louis Peter Grijp, l'auteur qui a montré la destination musicale des poèmes
strophiques, ou du moins de certains d'entre eux, un enregistrement qui en reprend
quelques-uns (CD: Pacxken van Minnen. Middeleeuwse muziek uit de Nederlanden, Globe).

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 11

217
Canticles, un manuscrit du nord de la France sans doute quelque peu postérieur à
Hadewijch; dans un bref avant-propos, l'auteur Boris Todoroff justifie ce choix
éditorial en relevant quelques parallèles entre l'inspiration de ces magnifiques
enluminures et celle ayant présidé aux oeuvres de Hadewijch. L'essentiel de l'ouvrage
offre à lire divers passages des quatre ‘livres’ attribués à Hadewijch, texte original
accompagné en regard des traductions de Frans van Bladel. Ce dernier a révisé les
extraits qu'il emprunte à sa traduction des Brieven publiée voici un demi-siècle5; il
explique dans une postface qu'il a eu la volonté de donner à lire ce qu'il y a de ‘plus
beau’ dans le corpus et précise qu'il n'a pas hésité à intervertir l'ordre de certaines
strophes des poèmes afin de leur conférer une nouvelle cohérence.
Fidèle à sa vocation première, Uitgeverij P a pour sa part publié, également dans
une édition bilingue, seize des quarante-cinq Strofische Gedichten, les Mengeldichten
XIII et XV mais aussi les XXI et XXVIII qui ne font pas partie du corpus hadewijgien
proprement dit. La table des matières les attribue à cette Hadewijch II qui n'a jamais
existée mais qui a le don de réapparaître périodiquement. On doit ce choix de poèmes
et leur traduction à la poétesse flamande Lucienne Stassaert. Minne is wonderzoet
in al haar stormen - le titre du volume est la traduction du premier vers du
Mengeldicht XIII - se referme sur une post-face recensant quelques caracteristiques
des poèmes strophiques ainsi que sur une brève note de la hertaalster évoquant la
stratégie qui commande sa traduction.
Des trois ouvrages que nous évoquons ici, Ende hier omme swighic sachte répond
à un dessein bien différent. Les divers extraits traduits viennent en fait illustrer un
propos plus large: après un survol des acquis de la recherche, la première moitié du
livre s'intéresse en effet à la dimension musicale des textes de Hadewijch, et plus
précisément au rapport qu'entretient le texte avec la musique, tant dans les Strofische
Gedichten que dans les autres textes dits ‘en prose’. Un des mérites de ces pages,
qui annoncent un travail universitaire plus consistant portant essentiellement sur les
Brieven, est de souligner ‘le caractère vocal de cette littérature’, ‘l'aspect physique
des textes médiévaux’, l'importance des mécanismes mnémotechniques qui influencent
la syntaxe ou encore le rôle de la respiration dans la composition des textes. Il y a
bien plus de parenté entre la ‘prose’ et la ‘poésie’ de Hadewijch qu'on ne voulait bien
le dire, et cette parenté ne réside pas essentiellement dans le sens que revêt ce qui
est dit mais dans la façon dont cela est dit. En d'autres mots, le travail d'Anikó Daróczi
met en lumière des données qui n'ont guère été prises en considération par les
multiples traducteurs, non plus d'ailleurs que par les exégètes.
Un auteur mystique continue de vivre dans et à travers son oeuvre à condition
qu'on ne réduise pas celle-ci à du simple récit. Le XXe siècle a déterré Hadewijch
des bibliothèques, le XXIe va peut-être la restituer en chair et en os à ceux qui n'ont
pas accès au texte original. Un seul coup d'oeil jeté sur les traductions des fragments
des Brieven permet de voir qu'Ellen Hennink ne s'est pas contentée de traduire ces
passages comme s'il s'agissait de coupures de presse ou d'un texte littéraire quelconque
de notre époque: on constate en effet qu'il y a une remise en cause de la ponctuation
moderne introduite dans l'original et une présentation du texte par unités syntaxiques.
Or la disposition typographique trahit à elle seule une conception du texte; en adoptant
5

Hadewijch, Brieven, oorspronkelijke tekst en Nieuw-Nederlandse overzetting, met inleiding
en aantekeningen door F. van Bladel S.J. en B. Spaapen S.J., Tielt-Den Haag, Lannoo, 1954.
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systématiquement la typographie qui a le plus cours de nos jours, les traducteurs
précédents ont simplement adhéré implicitement, et sans doute inconsciemment, à
une stratégie traductive qui situe, pour ainsi dire, toute la sémantique dans le sens
des mots. Malgré sans doute des lacunes dans la concrétisation de leur dessein,
Darókzi et Henninck ont le grand mérite de nous faire pressentir et même saisir
l'importance fondamentale de ce qu'on peut appeler la prosodie: ‘La prosodie est
l'organisation consonantique et vocalique des chaînes qui font le discours, l'organisant
en paradigmes et en syntagmes, participant inséparablement aux effets de sens, sans
être du sens.’6 Reste à savoir comment traduire tout ce qui peut constituer ‘une
sémantique prosodique’.
On s'est souvent caché derrière la difficulté de la phrase hadewijgienne pour ne
pas faire l'effort de

6

H. Meschonnic, Jona et le signifiant errant, Paris, Gallimard, 1981, [Le Chemin], p. 72.
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comprendre l'enjeu de la traduction de cette oeuvre. Il ne s'agit pas dans cette affaire
de discuter de la pertinence d'un mot donné pour rendre un terme moyen-néerlandais,
discussion pour le moins vaine. Ce qui importe, c'est de savoir ce que l'on fait. Encore
une fois, la traduction elle-même trahit une stratégie donnée qui peut être tout
simplement une carence de stratégie. La plupart des traducteurs de Hadewijch ne
sont guère diserts sur leur approche. Frans van Bladel ne déroge pas à la règle; it
entend donner à goûter la langue de Hadewijch, ‘het mooiste’ van Hadewijch. Des
mots subjectifs et bien vagues qui traduisent en fait le flou qui entoure l'acte de
traduire et qui annoncent une réduction du texte moyen-néerlandais à du récit, selon
une rhétorique qui n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'original. Dans sa note
en fin de volume, Lucienne Stassaert, pour sa part, pane brièvement de rimes et de
strophes (rijmschema, rijmklanken, mannelijke en vrouwelijke rijmen) avant de
préciser: ‘Un rythme aussi naturel que possible et pulsateur, qui prend en compte le
phrasé que suivrait une voix, voilà ce qui m'a guidée.’ Comme chez beaucoup d'autres
commentateurs et/ou traducteurs, on relève ici l'évocation de la ‘musicalité’ du texte
médiéval, mais sans que cela soit approfondi et tout en restant dans un schéma de
pensée traditionnel qui envisage le langage comme signe, comme du discontinu, en
termes de composantes abstraites et non comme un discours, comme du continu entre
langue et pensée émanant d'un individu donné. On se demande ce qu'il en est des
effets de répétition, des effets d'échos, des chaînes prosodiques, des accents
rythmiques, des pauses, de l'organisation rythmique des signifiants.
Force est de constater que les efforts entrepris jusqu'à présent répondent à une
même conception du langage, une conception qui permet d'aboutir, si l'on veut, à
des ‘traductions’, mais des traductions qui ne sont pas des ‘textes’ à proprement
parler. L'option retenue par H.W.J. Vekeman dans Het visioenenboek van Hadewijch
ne me paraît pas devoir échapper à cette critique même si cet auteur remet en cause
la ponctuation moderne qui encombre le texte médiéval et s'il envisage les différentes
Visions comme un texte global.7 Cette conception inadéquate de la langue - il suffit
de lire à haute voix la quasi-totalité des traductions ou, mieux encore, d'en chanter
certains passages, pour prendre la mesure de l'inefficace de la stratégie mise en
oeuvre: ce qu'on entend, ce n'est pas la traduction, c'est tout ce qui cloche -, c'est
aussi celle sur laquelle se fondent en général les commentateurs des traductions ou
encore Helen Rolfson, dans une des rares contributions abordant la problématique
de la traduction des textes mystiques brabançons.8
Or, à la fin des années soixante, un théoricien avait commencé à remettre
radicalement tout cela en question. En publiant chez Gallimard en 1970 un premier
ouvrage théorique, Pour la poétique I - dans lequel it écrivait déjà par exemple: ‘Lire
la poésie médiévale ou “classique” seulement en fonction de leurs rhétoriques serait
un faux historicisme. Les oeuvres ont toujours transcendé leurs rhétoriques’ (p.
110-111) - et un premier volume de traductions, Les cinq rouleaux, Henri Meschonnic
lançait son combat contre la vision du langage défendue tant par les linguistes que
7

8

Het visioenenboek van Hadewijch, uitgegeven naar handschrift 941 van de Bibliotheek der
Rijksuniversiteit te Gent, met een hertaling en commentaar door H.W.J. Vekeman,
Nijmegen-Brugge, Dekker & Van de Vegt/Orion, 1980.
H. Rolfson, ‘Ruusbroec in American English’, in Jan van Ruusbroec. The sources, content
and sequels of his mysticism, éd. P. Mommaers & N. De Paepe, Presses Universitaires de
Louvain, 1984, [Mediaevalia Lovaniensia, Series 1/Studia XII], p. 187 et suiv.
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par les spécialistes de la littérature. Redevable aux poètes Hopkins et Péguy ainsi
qu'à Marcel Jousse, il n'a cessé depuis lors de porter sa pensée plus loin en mariant
travail de réflexion sur la traduction - c'est-à-dire en peaufinant une poétique - et
traductions de textes, le tout pour saisir la totalité du fait littéraire. Lire le
poète-théoricientraducteur Meschonnic, c'est d'abord abandonner la religion du primat
du sens, le dualisme fond/forme, et remettre en cause le contenu de nombre de
concepts: poétique, rythmé, oralité, sens, autant de choses qu'il convient de redéfinir,
d'envisager sous un jour nouveau. C'est aussi renoncer à ces traductions commentées,
annotées, décorées de résumés ou de titres - et aujourd' hui illustrées -, etc., qui
montrent que l'on réfléchit beaucoup sur ce que le texte peut vouloir dire mais
pratiquement pas sur
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ce qu'est la traduction, sur ce que le texte fait. Quelle que soit la nature du texte roman, poésie, théâtre, texte sacré, texte mystique - et quelle que soit son époque
d'apparition, les principes et concepts de base de la traduction restent les mêmes. Ces
principes et ces concepts forment ce que Meschonnic appelle une ‘poétique du
traduire’. Tout traducteur talentueux y recourt de manière insciente.
Cette approche qu'on peut qualifier de révolutionnaire est d'autant plus intéressante
pour le traducteur de Hadewijch qu'elle retient comme champ expérimental la Bible.
Si l'hébreu n'est pas le moyen néerlandais, it n'en reste pas moins que la tâche qui
attend le traducteur de Hadewijch est très proche de celle accomplie par Meschonnic:
tenter ‘une traduction qui fait du rythme le signifiant majeur du discours’.
(Meschonnic 1981, p. 44). Tâche très proche car les oeuvres de Hadewijch, tout
comme la Bible, présentent de manière marquée une rythmique qui constitue
‘l'ordonnance même du texte, sa ponctuation, sa sémantique, sa mélodique en même
temps que le rythme’ (Meschonnic 1981, p. 35). Les solutions qu'avance cet auteur
doivent permettre de ne plus répéter les mêmes erreurs. ‘Ne plus traduire du “sens”,
ne plus traduire de la “forme”, parce que la réalité empirique et banale des discours
n'a rien à voir avec cette représentation abstraite qui se donne, culturellement, pour
la nature du langage.’ (Meschonnic 1981, p. 34)
Le traducteur de Hadewijch a souvent confondu travail de traduction et travail
d'exégète. Or traduire, ce n'est pas interpréter. Car ‘si interpréter précède traduire,
apparaît une contradiction insurmontable entre le texte et sa traduction: le texte est
porteur de la chaîne interprétative et porté par elle; la traduction, seulement portée’
(Meschonnic 2001, p. 20). Interpréter, c'est réduire le langage à un instrument, à du
sens et, éventuellement, à du son. C'est réduire le texte aux concepts de la langue et
du savoir. Dire qu'un texte est difficile - et combien de fois n'a-t-on pas affirmé que
les oeuvres de Hadewijch étaient difficiles? combien de fois n'a-t-on pas cru bon de
corriger ce qu'elle a écrit alors que sa virtuosité et son expérience du divin font que
c'est à nous de faire l'effort d'aller vers elle et non pas à elle d'être défigurée, amputée?
- c'est le lire uniquement sous l'angle du sens. De l'herméneutique. Or, la question:
‘qu'est-ce que cela signifie?’ est insuffisante à rendre en totalité des textes comme
ceux de Hadewijch.
Il y a dans ces textes plus que le sens lexical des mots, plus que leur signification
en situation pour un émetteur et un destinataire. Ce n'est pas la prose mortifère de
nos vénérés journaux. Il y a ce qui tient ensemble une syntaxe, une rythmique et une
prosodie, c'est-à-dire une organisation et une diffusion d'effets à l'état indéfiniment
naissant. Il y a ce qui porte les mots, les traverse, les joint, les disjoint, les englobe.
Autrement dit un ‘continu en mouvement’, ce que Meschonnic appelle ‘un continu
de sémantique sérielle’ du texte. Traduire dès lors n'est plus traduire de la langue.
C'est traduire un discours, un discours d'une langue, un discours propre à un auteur,
à un sujet, discours qui ne relève pas de ce que disent les mots mais de ce qu'il fait
lui-même. Non plus son sens seulement, mais sa force (Meschonnic 2001, p. 15).
La traduction doit faire ce que fait le texte original. Le discours n'est pas un emploi
de la langue: la langue est ce qui arrive par le discours. Le langage est du je, du
discours, du ‘continu’. La même chose doit se produire dans l'activité du traducteur.
Autre façon de le dire: traduire, c'est traduire l'énonciation et non pas l'énoncé.
L'énonciation, c'est la présence et l'activité de l'énonciateur dans son langage. Ou
encore: traduire, c'est traduire non pas le sens, mais le mode de signifier.
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Cette dimension est à mon sens présente intuitivement dans les travaux d'Anikó
Daróczi. En partant de la musique, son étude permet de mieux comprendre ce que
font les textes de Hadewijch. La chercheuse hongroise évite aussi le travers de cette
exégèse, de cette interprétation qui précèdent la lecture réelle de l'oeuvre. Car quand
on interprète, on résume la langue à du sens, à du signe. C'est ne pas faire droit au
texte qui ne dit pas seulement ce qu'il dit, mais fait ce qu'il dit. Une pensée fait quelque
chose au langage, et c'est ce qu'elle fait qu'il faut traduire. Cela rend caduque la
distinction entre langues source et langue cible, laquelle rejoint la distinction entre
signifiant et signifié gouvernée par une vision du langage elle-même gouvernée par
le signe. S'il y a une source, c'est ce que fait un texte, s'il y a une cible, c'est faire
dans l'autre langue ce que fait le texte. Traduire, c'est traduire ce que les
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mots ne disent pas, mais ce qu'ils font. Henri Meschonnic appelle cela ‘le rythme’,
non pas au sens habituel de cadence, non pas le rythme conçu comme ‘figure de la
forme’ (‘le panpan traditionnel’): ‘Le rythme est dans le langage l'inscription de
l'homme réellement en train de parler’ (Meschonnic 1989, p. 22), c'est ‘l'organisation
continue du langage par un sujet’ (Meschonnic 1989, p. 111).
Ce qu'il convient de traduire, c'est ce que H. Meschonnic appelle ‘la pensée
poétique’: ‘la manière particulière dont un sujet se transforme, en s'y inventant, les
modes de signifier, de sentir, de penser, de comprendre, de lire, de voir - de vivre
dans le langage. C'est un mode d'action sur le langage. La pensée poétique est ce qui
transforme la poésie (...) C'est cela qui fait la modernité d'une pensée, même pensée
il y a très longtemps. Car elle continue d'agir. D'être active au présent.’ (Meschonnic
1999, p. 30). Cela est d'autant plus crucial quand il s'agit de traduire la voix d'un
mystique; cela veut dire que la pensée de Hadewijch ne peut-être ‘active au présent’
dans les traductions traditionnelles.
Cette poétique du traduire suppose aussi de revoir la vision qu'on a en général de
l'oralité. On doit abandonner le dualisme traditionnel écrit-oral. Il convient de
distinguer l'écrit, le parlé et l'oral. Il y a une oralité du texte. ‘L'oralité est le primat
de ce rythme dans la parole. Pas du son, du sonore, mais une spécificité qui se donne
à entendre.’ (Meschonnic 2001, p. 17). C'est ce qui solidarise la littérature et le parlé.
La voie qu'emprunte le livre Ende hier omme swighic sachte sera la bonne si on ne
retombe pas dans les conceptions et les concepts ancrés dans nos esprits, si on
envisage par exemple l'oralité au sens où l'entend Meschonnic. Ce sera aussi la seule
façon de faire que Hadewijch devienne moderne dans nos différentes langues, de la
restituer dans son altérité et non plus de la réduire à nos présupposés. Ceci devra
sans doute aussi s'accompagner de nouvelles éditions scientifiques de chacun des
quatre textes, outils premiers et indispensables qui succèderont aux valeureux travaux
de Jozef van Mierlo.
Adres van de auteur: Département de Néerlandais, Paris IV - Sorbonne, 108, Bd
Malesherbes, F - 75850 Paris cedex 17
Principales ‘uvres d'Henri Meschonnic, en plus du livre de 1981 susmentionné
qui marie essai et traduction du ‘petit prophète’ Jona (les citations dans la suite
du texte renvoient à certains de ces volumes):
Pour la poétique, I, II, III, IV, V, Paris, Gallimard, [Le Chemin], respectivement:
1970, 1973, 1973, 1977 (2 volumes), 1978.
Les Cinq Rouleaux. Le Chant des chants. Ruth. Comme ou les Lamentations.
Paroles du Sage. Esther, traduit de l'hébreu, Paris, Gallimard, 1970, édition
revue et corrigée en 1986.
Le signe et le poème, Paris, Gallimard, 1975, [Le Chemin].
La Rime et la Vie, Lagrasse, Verdier, 1989.
Politique du rythme, politique du sujet, Lagrasse, Verdier, 1995.
Poétique du traduire, Lagrasse, Verdier, 1999.
Gloire, traduction des Psaumes, Paris, Desclée de Brouwer, 2001.
Au commencement, traduction de la Genèse, Paris, Desclée de Brouwer, 2002.
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Les Noms, traduction de l'Exode, Paris, Desclée de Brouwer, 2003 (traduction
accompagnée d'un CD, où Henri Meschonnic lit, en hébreu et en français, des
extraits de Gloires, Au Commencement et Les Noms).
Un coup de Bible dans la philosophie, Paris, Bayard, 2004.
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Seeking to Find the Speech of Silent Women
Hermina Joldersma
Naar aanleiding van:Thérèse de Hemptinne en María Eugenia Góngora
(red.), The Voice of Silence. Women's Literacy in a Men's Church.
Turnhout, Brepols, 2004. Medieval Church Studies 9. ISBN 2-503-51488-X.
Prijs: ....
‘Seek and ye shall find’, the pithy expression with which Jesus captured the often
accurate relationship between ‘seeking’ and ‘finding’, is always at the back of my
mind when I take to hand yet another well-researched study about medieval women.
That there were women in the middle ages, we are sure; but how can we come to
know more than just that one bald fact? ‘Knowing more’ takes time, patience, effort,
imagination; even more- importantly, it takes seeking, the willingness to engage
specifically in the search for women's voices, however soft or minor they might be,
within the dominating din of men's discourse. This collection of essays demonstrates
the truth of that dictum: seeking does result in finding, and through this book the
‘voice of women's silence’ has become a little louder than it was before.
It is useful for our appreciation of the book to understand the context of its genesis
in an unusual international and interdisciplinary collaborative project, a half decade
of interaction between scholars from the Universidad de Chile in Santiago and the
Universities of Gent and Antwerp (ufsia) in Belgium, focussing on ‘women as actors
in late medieval society and culture and on the representation of these topics’ (vii).
The essays in the book arise from a final conference that included scholars beyond
the core group, altogether representing disciplines as varied as history, literature,
theology, philosophy, medieval studies, and art history. This context explains the
co-existence of detailed interpretive essays on what we might consider, relatively
speaking, some ‘loud’ women's voices from the Middle Ages, especially Hildegard
von Bingen (four essays directly and one tangentially) and Hadewijch (one essay),
with more factually-oriented studies compiling ‘hard’ evidence of women's literacy
(three essays) and consideration of women's voices as filtered through male
representation (four essays). The perspectives employed vary as widely as the
disciplines and the geographical homes of the scholars, and the result is a very broad
range of fascinating contributions. I will single out a few for more detailed discussion.
Leading off the four interpretive studies on Hildegard von Bingen is an essay in
which Jeroen Deploige thinks about this most famous of medieval religious women
through the lens of categories developed by sociologist philosophers Max Weber
and Pierre Bourdieu. Specifically, Deploige considers Hildegard's place in the
‘“religious field” in which priests, prophets, and magicians act as competing religious
agents in search of legitimacy and of lay followers’ (p. 7). With appropriate
qualifications he plausibly locates Hildegard's ‘potential subversiveness’ within the
framework of this model, suggesting that initially that subversiveness lay in her sex
and marginality, not in her otherwise socially conservative position. Even as early
as the 13th century she seems to have become ‘a kind of christianized oracle’ (p. 18)
- and that her writings served as a source of inspiration is demonstrated also in this
volume by Jeffrey Hamburger's essay.
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Still, the next four essays do not particularly pick up these considerations - the
authors are not interested in the first instance in ‘place in religious field’ as it can be
determined by tracing influence, but rather they use close reading of specific details
to characterize what might be said about the voices of both Hildegard and Hadewijch
within the dominant (male) discourse. In other words, the essays do not posit as their
main point that these mystics speak as women, but that they speak at all; within that
premise, specific points are put under the microscope and held up against their use
by other writers, both male and female, to determine what might be unique and/or
personal about them. As the focus of the Chilean group was Hildegard, three authors
from that group study her work: María Eugenia Góngora contrasts virga and feminae
forma as two images of incarnation which differently emphasize the place of woman
in the genealogy of Christ, María Isabel Flisfisch looks at Hildegard's relatively
positive resolution of the Eve-Mary dichotomy in her Symphonia, and Beatriz Meli
situates the
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themes of virginitas and auctoritas in Hildegard's Symphonia in the context of her
need for validating the controversial establishment of her Rupertsberg nunnery.
Veerle Fraeters rounds out this section by analysing the vision as genre to establish
that Hadewijch's visions, and not only her poems and letters, demonstrate her high
degree of literacy and her skill as a writer. All four essays are methodologically
interesting for the way evidence of a woman's voice is sought in textual nuance and
detail.
Much different is the careful combing of archival material that provides the
evidence in the complementary essays by Walter Simon and Thérèse de Hemptinne,
which look for answers to the broad question of women's literacy by teasing out facts
that connect women with books. Both ask deceptively simple questions: ‘Did medieval
beguines read and write, and if so, why?’ (Simon), what evidence is there ‘for the
observation that at the end of the Middle Ages some women in the Low Countries
elaborated a special relationship with written culture and books’? (de Hemptinne).
The situation for beguines is complicated by what Simon calls the ‘informal structure
of beguine life’ (p. 110), an informality which precluded the establishment of the
kind of institutions that would foster book production (scriptoria) or book preservation
(libraries). This is reflected in the small fraction of the traceable manuscripts surviving
to our time that can be connected with beguines: working with the attributions
compiled by Stooker and Verbeij,1 for example, Simon arrives at slightly less than
7% of the collections they list as attributable to beguines. The number for regular
canonesses and female tertiaries is much higher, 29% and 21% respectively - what
this does tell us, amazingly, is that well over half of the manuscripts listed by Stooker
and Verbeij can be connected with women's institutions. Both Simon and De
Hemptinne look at inscriptions in books, at wills, and at bequests from within and
without the walls of religious institutions, to determine further connections between
women and books. The evidence they compile from these sources provides
incontrovertible proof that women owned books, and valued them highly.
These facts do not, of course, speak to authorship, and they also demonstrate that
almost all of this ownership concerned religious writings. De Hemptinne concludes
succinctly: ‘Devotional practices, prayer, and meditation were their main reasons
for writing, possessing, and reading books’ (p. 111). This is true even for the lay
urban society that is included in De Hemptinne's research: while the bequeathments
vary (books, or the money to buy books, to daughters, god-children, intimate friends),
the books in question are almost always Books of Hours and Psalters. There are rare
bequests in women's wills of different kinds of literature, such as history and romances
- but the recipient of these bequests are almost exclusively men. This confirms for
the Middle Ages what has been observed as a general principle for later times: in the
Low Countries, women's literature is primarily religious for a long time, longer than
in some other countries, especially France.2 De Hemptinne has elsewhere established
1

2

K. Stooker and T. Verbeij: Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters
en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. Leuven, Peeters,1997. 2 vols.
(Miscellanea Neerlandica 15-16).
For the exclusivity of religious writing see Orlanda S.H. Lie, ‘Middelnederlandse literatuur
vanuit genderperspectief. Een verkenning’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde 117 (2001), p. 246-267; for its continuing dominance well past the Middle Ages
see the extensive introduction in M.A. Schenkeveld-van der Dussen et al. (eds.): Met en
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that women were quite involved in the book production that was such an important
industry in the Low Countries in the later Middle Ages (literature in footnote 1 of
her essay, p. 112), which does speak to literacy if not, of course, to authorship.
But even in those instances in which it can be established that the origins of a
religious text are to be located with a woman, this text most often passed through
many (male) filters before this ‘woman's voice’ crystallized into the form which has
come down to us. Teasing out these filters, and assessing how they themselves might
be filtered out, is the goal of Wybren Scheepsma's essay on the document he titles
the Revelacien, a relatively unknown vision cycle from the circles of the
fifteenth-century Modern Devotion. The source contains three letters with five (or
six) visions, rounded out by a prologue and an

zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna
Bijns tot Elise van Calcar. Amsterdam, University of Amsterdam Press, 1997.
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epilogue which are scrupulous in their attribution of various roles played in the
genesis of the document. As a result, we know that the visions were received by a
female religious, that the person who recorded them in the form come down to us
relied on ‘third-hand’ letters for his source, and that he was likely a male cleric acting
on the orders of his male superior (who must have been the primary recipient of the
letters in question). Scheepsma concludes that there were likely at least three male
filters for the original ‘woman's voice’: the confessor who first heard the visions and
wrote the three letters containing them to his monastic superior; this superior who
authorized the incorporation of the visions into one document; the author who
composed that document on the orders of his superior.
Are there ways to determine the effect of these filters on the original ‘woman's
voice’? We can never be sure about the hand of either the confessor or the superior,
unfortunately, but the anonymous male author provides us with somewhat more to
go on. He is manifestly present in the prologue and epilogue, which are his own, and
as a result we can get some sense of his contribution. For one, he voices unease with
visionary literature generally, an unease which he counters by anchoring himself in
Scripture and the Church Fathers, and more importantly, by distancing himself from
the content of the material he has been required to record. There is no evidence (at
least Scheepsma does not cite such) that his unease is rooted in the origins of that
visionary material in a woman. The author's unease has a felicitous effect for us: he
maintains a scrupulous distance towards the content of his material, recording it as
presented and taking no credit for it. From this we might be justified in concluding
that at least this author transmitted faithfully the ‘woman's voice’ as it was presented
to him.
I would have liked Geert Warnar's essay better if he had not adopted quite such
an exhortational tone in his (re)consideration of just how much - if at all - Jan van
Ruusbroec was influenced by the female mystical writings of his time. Warnar's
exhortations concern the excesses of ‘a late-twentieth-century feminist agenda for
medieval studies’, ‘feminist medievalism’, and ‘feminist preferences’ (all p. 196).
These lead him to preface his otherwise interesting main point - Ruusbroec's writings
exhibit a demonstrable preference for the intellectual products of his male scholarly
world, including that male world's view of women - with a three-page quarrel with
feminist scholarship, particularly as embodied by Barbara Newman. They also lead
him to structure his essay less than optimally, for his main point comes at the end of
his essay, after conclusions reached on the basis of that main point: modern,
particularly feminist, scholars have underestimated the degree to which men and
women lived in separate worlds, even the writings of an important mystic such as
Hadewijch did not have a broad impact beyond an immediate circle, Ruusbroec's
writings do not contain evidence of influence by women. But in situating these points
as he does, Warnar makes it harder for even a potentially sympathetic reader to accept
what might be true about these observations. For example, the statement that
‘Newman's premises' - “From the earliest years of Christianity, the Church has had
a problem with women” - have to be accounted for by historical research’ (p. 196),
implies that no such historical research has been done (by Newman or others), and
that any attribution of misogyny to the Church is one of those ‘clichés about authority,
power, and status’ that results from dubious ‘feminist preferences’. But surely Warnar
cannot mean this: even the essays with which his keeps company in the book are
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chock full of ‘historical research’ demonstrating that the church more often and more
quickly perceived women's actions as problematic (see e.g. Meli p. 49, Katrien Heene,
pp. 147-148, Scheepsma p. 211).Warnar also argues that Meister Eckhart and his
fellow mendicants constructed their highly intellectual sermons as discussions among
themselves, ‘simply because there is hardly any evidence that they preached to women
on a regular basis’ (p. 205). If this is true, for Eckhart and for highly intellectual
sermons generally, it is an important guide to differences that we might expect
between men's and women's literacy. But it does not therefore follow that men and
women lived in separate worlds and did not influence each other at all. Again, even
within the present collection of essays, proof of the interaction
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between cloistered women and the religious men responsible for them is amply
documented. For example, in the immediately preceding essay, Jeffrey Hamburger
proves that despite the absence of ‘hard’ evidence with respect to manuscript
ownership (e.g. not one of the 35 extant copies of Johannes Tauler's 1339 sermon
on ‘The Various Writings of Humanity’ can be traced to the nunnery where he first
preached it, p. 171), internal textual evidence leaves no doubt that Tauler's sermon
was based on an image in a woman's writing (Hildegard von Bingen's Scivias)
reproduced in a women's institution (the refectory of St Gertrude in Cologne), and
preached to the women there.
In part, the quarrel Warnar picks with Newman exemplifies one of the fundamental
differences between Dutch and Anglo-American scholarship, and one which has
fascinated me increasingly over the last decade: whether primacy is to be accorded
to provable fact or to imaginative interpretation. Straddling both scholarly traditions
as I must, I can see advantages and disadvantages in both. Over the years I have
learned that the always implicit and often explicit question in Dutch scholarship is:
‘kun je dat hard maken?’ That question has the important and positive function of
encouraging scholars to seek ‘facts’ more thoroughly and diligently, and in that sense
I have learned a great deal from it. But I have also - quite often - experienced its use
as a cudgel to nip in the bud the imaginative interpretation of those facts, and
especially of potentially fruitful speculation not in the first instance based on fact.
When used as a cudgel, ‘hard maken’ (incidentally, an interesting phrase from a
Freudian perspective) can be translated in essence as: ‘if you can't prove it, don't
think it’. This I consider unfortunate, for it seems to me that speculative interpretation
is a form of ‘seeking’, via the mind - and I consider the insights that are ‘found’ by
this route to be a strength of the Anglo-American scholarly tradition. At the same
time, I can understand that from the Dutch perspective this speculative bent can
sometimes be caricatured as: ‘if you can think it, you don't have to prove it’. The
best scholarship, in my view (and without claiming that I have achieved it), results
from a marriage between these two extremes.
In that regard, my favourite scholar on late-medieval religious women has been
for some time art historian Jeffrey Hamburger, represented in this collection by ‘The
“Various Writings of Humanity”: Johannes Tauler on Hildegard von Bingen's Scivias’.
Hamburger's essay is actually not in the first instance about women, or women's
voices, but about the role of art in spirituality, specifically the complex interaction
between image and text in what he calls ‘the iconographic imagination’ of the Middle
Ages (p. 168). But Hamburger's quest to understand this iconographic imagination
leads him consistently to women,3 in the article included here to a glimpse of a
moment of interaction between a prominent male mystic and the nuns in his care.
Hamburger reads Tauler's sermon from multiple perspectives, for example by tracing
how his explication of the image differs from Hildegard's. One of these perspectives,
and the one that qualifies the essay for inclusion in this collection, is seeking to
understand what the reactions of the nuns might have been to Tauler's sermon.
Hamburger does this, for example, by contrasting points that Tauler makes with what
3

Besides numerous articles see two of his major books: J.F. Hamburger, The Rothschild
Canticles. Art and Mysticism in Flanders and the Rhineland circa 1300, New Haven CT,
Yale University Press, 1990; J.F. Hamburger, Nuns as Artists. The Visual Culture of a
Medieval Convent, Berkeley CA, University of California Press, 1997.
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would have been the norm in didactic literature of the time: ‘In the context of other
didactic texts with which the nuns of St Gertrude were surely familiar, Tauler's call
to descend, rather than ascend, must have come as something of a shock’ (p. 187-188).
Hamburger imagines and speculates plausibly, but does not insist on more than his
material will prove - that both the image and Tauler's explication of it provide us
with a glimpse of nuns who were sophisticated and theologically literate religious
women. They themselves do not speak, but by teasing out a picture of them as
audience Hamburger establishes their presence and their potential voices.
Taken altogether, the essays demonstrate primarily two things: firstly, that seeking
is a prerequisite to finding, and that women's voices can be found if sought; secondly,
that these women's voices are not spectacularly loud clarion calls that have been
wilfully overlooked. Almost certainly we will never find a previously undiscovered
major female author in the medieval Low Countries. But in a sense that does not
matter; what matters is that we come to know what is to be known, whatever that
may be, through whatever careful attendance to minute details might be necessary.
In terms of both content and methodology all of these essays contribute important
pieces to that undertaking.
Adres van de auteur: 928-34th St. NW, Calgary AB, Canada, T2N 2Y1

Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Jaargang 11

