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[Deel I Studie]
Woord vooraf
Een niet geheel verklaarbare belangstelling voor de oudste resten van de Nederlandse
letterkunde heeft het onderwerp van dit proefschrift bepaald. Het Roelantslied behoort
tot die oudste resten. We kennen niet eens de volledige tekst. Een handjevol
fragmenten en wat tekstgedeelten uit een volksboek is alles wat we overhebben. En
juist die gebrekkige overlevering met haar moeilijk leesbare plaatsen, haar
tekstcorruptie en haar talrijke andere raadsels oefende op mij een bijzondere
aantrekkingskracht uit. Het vinden van een onderwerp was echter nog maar het begin.
Wat eerst zo aantrekkelijk scheen, bleek spoedig weerbarstig materiaal. Het is een
voorrecht je bij een onderneming als deze omringd te weten door goede-begeleiders
en vrienden. In dit voorbericht wil ik hun mijn dank betuigen.
Prof. Dr. W.P. Gerritsen is mijn promotor. Hij heeft mij op voorbeeldige wijze
begeleid. Zijn raad, zijn aanmoediging en vooral zijn vertrouwen behoren tot de
belangrijkste factoren die mij in staat hebben gesteld dit boek te schrijven. Hij is
voor mij echter veel meer dan een promotor. Vanaf mijn eerste jaren in Utrecht als
student en later als zijn medewerker heeft hij mijn wetenschappelijke vorming
diepgaand beïnvloed. Daarbij heeft hij mij altijd de ruimte gelaten mijn eigen weg
te zoeken. Voor zijn begeleiding, zijn lessen en zijn vriendschap dank ik hem zeer.
In methodisch opzicht heb ik veel te danken aan het werk van Dr. A.M. Duinhoven,
wiens dissertatie over de Karel ende Elegast ik reken tot de belangrijkste publikaties
op ons vakgebied. Hij is dan ook een bij uitstek deskundig coreferent geweest. Ik
ben hem dank verschuldigd voor zijn herhaaldelijk betoonde hulp en voor de
vriendelijke wijze waarop hij zich van zijn taak heeft gekweten. Dat Prof. Dr. F.W.N.
Hugenholtz namens de Faculteit der Letteren als coreferent heeft willen optreden,
beschouw ik als een bijzondere eer. Zijn colleges en het tentamen dat ik als eerstejaars
bij hem heb afgelegd, behoren tot de beste herinneringen uit mijn studietijd. Van
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zijn initiatief als decaan van de Faculteit heb ik geprofiteerd toen ik mij gedurende
een ‘Hugenholtz-jaar’ in de cursus 1976-1977 geheel aan mijn proefschrift kon
wijden.
Wanneer iemand een proefschrift schrijft gaat dat aan zijn omgeving niet
onopgemerkt voorbij. Vele collega's hebben het klankbord gevormd dat onontbeerlijk
is voor een in eenzaamheid werkend promovendus. Ik dank hen voor hun sympathieke
belangstelling en begrip. De meeste steun heb ik ondervonden van enkele naaste
collega's uit de sectie Middelnederlandse letterkunde van het Instituut De Vooys. De
samenwerking met Fons van Buuren is in de loop der jaren trekken gaan vertonen
van een epische ‘compagnonnage’, die voor mij van heel grote betekenis is. Orlanda
Lie en Wilma Feringa hebben mij vervangen tijdens mijn Hugenholtz-jaar. Hun
oprechte interesse voor mijn vorderingen heb ik ervaren als een teken van vriendschap.
In de gesprekken met Frits van Oostrom heb ik herhaaldelijk nieuwe inzichten
opgedaan, die de inhoud van mijn proefschrift op veel plaatsen ten goede zijn
gekomen.
Corrie Hogetoorn en Mevrouw Florence de Boer-Duros dank ik voor de vertaling
van het Résumé. Nadat ik haar colleges had afgesloten met een tentamen is Corrie
altijd mijn vraagbaak en gids gebleven op het gebied van de Oudfranse taal en
letterkunde. Zij heeft ook in dit boek verscheidene fouten verbeterd.
Materiële hulp heb ik van vele zijden ontvangen, waarvoor ik dank verschuldigd
ben. Tal van bibliotheekmedewerkers - in het bijzonder Marianne Pothoven en Bertine
Bouman van het Instituut De Vooys en het personeel van de Universiteitsbibliotheek
in Utrecht - hebben hun bijdrage aan dit proefschrift geleverd. Orlanda Lie heeft mij
vele maanden haar elektrische schrijfmachine afgestaan. Irene Spijker, die in staat
is bladzijden achtereen te typen zonder één fout te maken, heeft de eerste fase van
de produktie van dit boek voor haar rekening genomen. De Faculteit der Letteren
heeft mij een Hugenholtz-jaar toegekend. De Universiteitsbibliotheek heeft mij een
rustige kamer ter beschikking gesteld waar ik een jaar lang ongestoord heb
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kunnen werken. Voor dit gebaar ben ik zeer erkentelijk, naar de kamer verlang ik
nog regelmatig terug.
Tenslotte mijn familie en vrienden. Hun geduld is waarschijnlijk het meest op de
proef gesteld. Het moge hun een troost zijn dat een volgend boek waarschijnlijk
sneller af is. Dit boek is opgedragen aan mijn ouders, vrouw en kinderen.
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I Stand van het onderzoek
Geschiedenis van het onderzoek
Inleiding
De wetenschappelijke belangstelling voor de epische teksten over de katastrofale
nederlaag van Karel de Grotes achterhoede onder Roland dateert uit de jaren dertig
van de vorige eeuw. De eerste publikatie is een thèse de doctorat aan de universiteit
te Parijs, verschenen in 1832, maar het begint pas goed als drie jaar later in Oxford
het handschrift wordt gevonden dat vanaf dat moment het onderzoek van het Chanson
de Roland in hoge mate zou gaan beheersen. De eer van die ontdekking wordt
toegeschreven aan de jonge Franse onderzoeker Francisque Michel. Hij was de codex
op het spoor gekomen in een voetnoot bij een plaats uit Chaucers Canterbury Tales
in een Engelse editie uit de achttiende eeuw. In die noot waren ter illustratie van de
naam van een Saraceense god Termaugant enkele verzen uit het Chanson de Roland
vermeld, geciteerd in een redactie die toen nog niet algemeen bekend was. Om naar
Engeland te kunnen gaan vroeg Michel een toelage aan de Franse regering, die hem
inderdaad na de nodige moeite werd verleend. In 1833 reisde hij naar Londen met
de opdracht om daar in het British Museum afschriften te vervaardigen van
handschriften over de geschiedenis van Frankrijk. Opgehouden door zijn taak in
Londen, kan hij pas in 1835 naar Oxford gaan. De vreugde over zijn vondst, waarvan
hij het grote belang onmiddellijk heeft ingezien, klinkt nog na in de opgetogen toon
van de brief die hij schreef aan een vriend in Parijs: ‘Je vous écris de la ville d'Alfred,
à deux pas de la bodléienne où je viens de trouver... quoi? devinez. la chanson de
Rolland. c'est presque la quadrature du cercle.’1) De teksteditie die hij twee jaar later
liet ver-
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schijnen2), staat aan het begin van een lange en indrukwekkende
onderzoeksgeschiedenis, waarin het Chanson de Roland is geworden tot wat het is:
één van de meest bestudeerde en bewonderde voortbrengselen van de Westeuropese
cultuur.

Van Serrure tot Bormans
Veel minder verheven dan die van het Franse epos is de positie van de
Middelnederlandse vertaling. Het onderzoek van het Roelantslied heeft van het begin
af aan in de schaduw gestaan van het beroemde voorbeeld. Dat blijkt al meteen uit
de gang van zaken rond de vondst van het eerste handschriftfragment in 1835,
hetzelfde jaar waarin Francisque Michel zijn opzienbarende ontdekking deed. C.P.
Serrure, de Vlaamse pionier van het onderzoek in de Middelnederlandse letterkunde,
trof toen in de stadsbibliotheek van Rijsel een perkamenten dubbelblad aan met 380
verzen van het Roelantslied (fragment R), waarvan hij een afschrift maakte. Maar
daar bleef het voorlopig bij. Geen opgetogen brieven, geen schok in Vlaanderen. Het
heeft drieëntwintig jaar geduurd eer Serrure de tekst uitgaf en toen was het fragment
zelf alweer spoorloos verdwenen3). Toch kan het jaar 1835 beschouwd worden als
het begin van het wetenschappelijk onderzoek van het Roelantslied, waarvan de
eerste fase duurt tot 1864, het jaar waarin de editie van Bormans verschijnt. Deze
eerste periode wordt gekenmerkt door ontdekkingen. In 1838 is de beschikbare
informatie nog heel beperkt. Mone schrijft dan in zijn Uebersicht der
Niederländischen Volks-Literatur dat er weliswaar een tekst over de slag bij
Roncevaux in het Middelnederlands bestaan moet hebben maar ‘Handsch. ist keine
bekannt’. Hij is dus niet op de hoogte van Serrures vondst en baseert zijn
veronderstelling op verwijzingen naar het verhaal in andere Middelnederlandse
teksten en op het volksboek Den droefliken strijt van Roncevale van 1576 (VbB),
waarin tussen het proza lange stukken van het Roelantslied in
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rijmtekst zijn opgenomen4). Mones gissing, dat er handschriften van het Roelantslied
geweest moeten zijn, is spoedig bevestigd door Holtrop, die in een brief van 12
september 1840, afgedrukt in de Algemeene Konst- en Letterbode, de vondst van een
fragment (H) bekendmaakte, en door Stallaert, die in 1851 tachtig verzen van een
ander fragment (B) publiceerde5). In 1851 verscheen ook het eerste deel van de
gezaghebbende Geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst van Jonckbloet.
Hierin wordt op grond van het Haagse fragment (H), waarvan Jonckbloet zelf een
(nooit verschenen) uitgave had voorbereid, met erg weinig waardering over de
Middelnederlandse versie van het Chanson de Roland geschreven: ‘De dorre toon,
de onregelmatigheid der verzen, de veelvuldige drievoetige regels, de onhandigheid
van den vertaler die met het fransch nog niet goed terecht kan, en dikwerf zijn tekst
verkeerd opvat, dit alles wijst op een hoogen ouderdom terug’6).
In een lang stuk in zijn Vaderlandsch museum van 18587) heeft Serrure dit negatieve
oordeel van Jonckbloet overgenomen. In het stuk wordt alle informatie die op dat
moment voorhanden was over het Roelantslied, bijeengebracht. Serrure was de
aangewezen persoon om dat te doen omdat hij de meeste stukken in handen had. Hij
was de eigenaar van het destijds enig bekende exemplaar van het volksboek (VbB)
en de ontdekker van het fragment in Rijsel, waarvan hij een afschrift had, het Brusselse
fragment (B) was uitgegeven door Stallaert en van het Haagse kreeg hij het afschrift
van Jonckbloet. In zijn stuk gaf hij de drie handschriftfragmenten samen met de
rijmtekst van het volksboek uit en voegde er een degelijke inleiding aan toe met veel
zakelijke informatie over de inhoud en de internationale verspreiding van het verhaal,
over de bronnen van de Middelnederlandse tekst, het proza van het volksboek en de
populariteit van de Roelantstof in Vlaanderen. In het algemeen vermeldt hij uitsluitend
feiten, slechts een enkele maal waagt hij zich aan een hypothese maar dan steeds
heel voorzichtig en op grond van argumenten8). Het artikel van Serrure zou een
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waardige afsluiting van de periode der ontdekkingen zijn als niet enkele jaren na de
verschijning nog een heel belangrijk fragment gevonden was.
In 1862 bracht de geestelijke J. Daris in een kerkelijk archief te Loon in Belgisch
Limburg het grootste handschriftfragment (L) dat tot op heden bekend is, aan het
licht9). Op de resten van een papieren codex, die hij verwerkt tot karton in een
zestiende-eeuws register aantrof, bleken onder meer 555 verzen van het Roelantslied
te staan. Onderzoek en uitgave werden toevertrouwd aan de Luikse neerlandicus
Bormans, voor wie dit aanleiding is geweest om de gehele overlevering, voorzover
toen bekend, nog eens in één boek uit te geven10). Het is een merkwaardig en onaf
boek geworden, deels in het Frans en deels in het Nederlands geschreven, waarin
men herhaaldelijk getroffen wordt door een vermoeide toon alsof het de editeur
allemaal teveel geworden is. De teksten zijn veelvuldig geëmendeerd - ‘La partie,
je ne dirai pas la plus difficile, mais la plus fastidieuse et la plus ingrate du travail...’
(p. 44) - maar deze ingrepen zijn in de marges en in de aantekeningen verantwoord.
In de inleiding is nieuw de uitvoerige beschrijving van de fragmenten te Loon.
Merkwaardig is echter vooral het laatste gedeelte, waarin Bormans eerst meedeelt
dat hij het verder onderzoek aan anderen overlaat - ‘Puisse quelque jeune philologue...’
(p. 44) - en direct daarop enkele verstrekkende en slecht geargumenteerde uitspraken
doet over de verhouding van de Middelnederlandse tot de Franse teksten. Ik zal op
dit standpunt van Bormans ingaan in het vijfde hoofdstuk; op deze plaats wil ik
volstaan met de conclusie van Gaston Paris te citeren uit diens, overigens zeer
welwillende, recensie op deze editie, waarin het Roelantslied voor het eerst
toegankelijk werd gemaakt voor het internationale onderzoek: ‘M. Bormans a
découvert ou propagé quelques moyens ingénieux de sauver et déchiffrer les débris
de parchemins délabrés ou enfouis dans les reliures; il a donné de plusieurs de ces
débris des éditions soignées et correctes; tous
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ses travaux dans ce genre seront bien accueillis. Mais l'histoire littéraire n'est pas son
fait, et sa critique, déjà peu sûre, y est troublée encore par ses préventions
patriotiques.’11)
Bormans' editie van 1864 sluit de eerste fase van het Roelantslied-onderzoek af:
de bronnen zijn aan de vergetelheid ontrukt12) en in één boek bij elkaar toegankelijk
gemaakt. In diezelfde tijd kwam ook het internationale onderzoek van het Chanson
de Roland tot een eerste afronding. De tekst werd kritisch uitgegeven door de Duitser
Theodor Müller13) en de Fransman Léon Gautier14) en in 1865 verscheen de belangrijke
Histoire poétique de Charlemagne van de hand van Gaston Paris15). In dit
standaardwerk, geschreven door de meest gezaghebbende romanist in die tijd, kreeg
het Chanson de Roland zijn literair-historische plaats binnen het genre van de
chansons de geste.

Van Bormans tot Kalff
De neerlandistiek volgt in het voetspoor van de romanisten16) maar het duurt vrij lang
tot iemand gehoor geeft aan de oproep van Bormans om het onderzoek van de
Middelnederlandse tekst voort te zetten. Pas in 1886 wordt weer een stap van betekenis
gezet, wanneer G. Kalff, ‘jeune philologue’, zijn Middelnederlandsche epische
fragmenten17) laat verschijnen; het langste hoofdstuk erin is gewijd aan het
Roelantslied. De tekst van de handschriftfragmenten B, H, L en R wordt hier kritisch
uitgegeven op grond van de edities van Bormans en Serrure en in de volgorde van
het verhaal. Dat wil zeggen dat Kalff de Middelnederlandse brokstukken met behulp
van de Franse tekst aan elkaar gelegd en in elkaar geschoven heeft, zodat - voor zover
dat met deze fragmenten mogelijk is - een doorlopend geheel is ontstaan. De rijmtekst
van het volksboek heeft hij er echter niet in opgenomen waardoor zijn uitgave meer
mist dan nodig was. Toch kon met deze kritische editie voor het eerst het Roelantslied
als verhaal vergeleken worden met de andere
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versies van het Chanson de Roland. In de inleiding geeft Kalff de eerste resultaten
van die vergelijking. Zijn conclusie is dat de Middelnederlandse versie van het verhaal
een tamelijk slechte vertaling-bewerking is van een Franse redactie die wij niet
kennen. Dit Franse voorbeeld moet volgens Kalff laat in de traditie van het Chanson
de Roland worden geplaatst18).
In 190219) verscheen de uitgave door Boekenoogen van een nieuw ontdekte druk
(VbA) van het volksboek Den droefliken strijt van Roncevale20). Hij veronderstelt
dat dit ongedateerde boekje uit de Universiteitsbibliotheek te München gedrukt is in
het begin van de zestiende eeuw en daaruit volgt dat het origineel van de Droefliken
strijt aanzienlijk ouder is dan op grond van het exemplaar van Serrure uit 1576 mocht
worden aangenomen. De editie van Boekenoogen was bovendien belangrijk omdat
daarin voor het eerst de tekst van het volksboek in z'n geheel - rijmtekst én proza toegankelijk werd gemaakt. Het onderzoek van dit opmerkelijke produkt uit de
periode waarin ridderromans voor de druk bewerkt werden, kon toen goed beginnen.
De eerste resultaten verschenen enkele jaren later toen Huet en Boekenoogen zelf,
bijna gelijktijdig hun bevindingen over de samenstelling en de bronnen van het werk
bekendmaakten21).
Een nieuwe caesuur in de geschiedenis van het onderzoek ligt in het begin van
deze eeuw. In Nederland verschijnen kort na elkaar de grote literatuurgeschiedenissen
van Kalff en Te Winkel22). Zij vatten, ieder op eigen wijze, de stand van zaken samen:
Kalff in rake bewoordingen zoekend naar de grote lijnen, Te Winkel nuchter en met
een schat aan informatie. Over de geringe betekenis van het Roelantslied in
vergelijking met het Chanson de Roland zijn zij het eens: ‘zonder veel vaardigheid
en met onvoldoende kennis van het Fransch, in het Nederlandsch vertaald’, schrijft
Te Winkel23). Voor Kalff is vooral het feit dat de bewerker ‘zoo weinig heeft gevoeld
van dat echt ridderlijk epos’ (p. 99), het Chanson de Roland, de reden voor zijn
negatief oordeel. Inter-
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nationaal wordt de tweede fase afgesloten door de kritische editie van Stengel24),
verschenen in 1900 en nog steeds belangrijk vanwege het haast onuitputtelijke
variantenapparaat, waarmee de verschillende lezingen van de bronnen zonder veel
moeite kunnen worden vergeleken. De kritische tekst in deze editie wijkt sterk af
van die van Müller omdat Stengel een heel andere opvatting had over de onderlinge
verhoudingen van de bronnen.

Van Kalff tot Van Mierlo
De discussie tussen Müller en Stengel en hun leerlingen over de oorspronkelijke
tekst van het Chanson de Roland25) werd overstemd en in feite beslist door een nieuw
geluid uit Frankrijk dat de volgende halve eeuw het onderzoek van het Chanson de
Roland volledig zou gaan beheersen, het geluid van Joseph Bédier. In de jaren
1908-1913 verscheen de eerste druk van Les légendes épiques, zijn standaardwerk
over de chansons de geste met de beroemd en berucht geworden theorie over het
ontstaan van de teksten als scheppingen van individuele kunstenaars26). In de strijd
over het archètype van de tekst koos hij voor Müller. Bédier was een vurig verdediger
van de superioriteit van de ‘Version d'Oxford’ boven alle andere bronnen. Zijn
teksteditie met synoptische vertaling27), voor het eerst verschenen in 1921, is meer
dan honderd maal herdrukt en is voor de meesten van ons de eerste kennismaking
met het Chanson de Roland geweest.
Bédiers met grote stelligheid en hartstocht geponeerde opvattingen zijn niet zonder
tegenspraak gebleven28). Zijn theorie over het ontstaan van de chansons de geste
verdeelde de specialisten lange tijd in twee kampen, individualisten en traditionalisten.
De eersten beschouwden het Chanson de Roland, in navolging van Bédier, als de
grootse schepping van een geniaal kunstenaar uit het begin van de twaalfde eeuw.
Deze dichter had zijn informatie over de historische gebeurtenissen, die onmiskenbaar
aan het verhaal ten grondslag liggen, ontleend aan kronieken zoals de bekende Vita
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Karoli magni imperatoris van Einhart29). De traditionalisten nemen in plaats van een
dichterlijke creatie een lange ontwikkeling aan, die haar oorsprong vindt kort na de
historische gebeurtenissen ten tijde van Karel de Grote. Zij veronderstellen een soort
keten van teksten, die, de één op de ander voortbouwend, steeds veranderden onder
invloed van de omstandigheden. De overgeleverde chansons de geste vormen in die
reeks min of meer geslaagde tussenstadia.
Een overtuigd aanhanger van de traditionalistische theorie is Van Mierlo, die
binnen de bescheiden proporties van de neerlandistiek, voor het Roelantslied is
geweest wat Bédier was voor het Chanson de Roland. Hij bezat dezelfde hardnekkige
beslistheid als zijn Franse collega en zijn teksteditie van het Roelantslied - een
chimaera, omdat de heterogene bronnen door elkaar gebruikt zijn - is nog steeds de
standaarduitgave van de Middelnederlandse vertaling30). Maar inhoudelijk staat Van
Mierlo lijnrecht tegenover Bëdier. Hij was van mening dat de chansons de geste
oorspronkelijk Frankische heldenliederen zijn geweest, die in een later stadium van
de traditie hun Romaanse vorm hebben gekregen31). Het Roelantslied beschouwde
hij in tegenstelling tot Kalff, als een vroege vertaling van een verloren versie van het
Chanson de Roland, die ‘heel wat ouder en primitiever moet geweest zijn dan O’32).
Van Mierlo's ideeën zijn al in 1946 krachtig tegengesproken door zijn landgenoot,
de Luikse romanist Jules Horrent. Merkwaardig genoeg is Horrents conclusie strikt
genomen niet in strijd met die van Van Mierlo: ‘Au terme de cette recherche nous
croyons avoir le droit de proclamer que le texte flamand primitif repose sur une base
française’ (p. 254). De aanval van Horrent, waarop ik in hoofdstuk VI terugkom, is
in de neerlandistiek nauwelijks opgemerkt33). Hetzelfde geldt eigenlijk voor de hele
ontwikkeling van het internationale onderzoek sinds de Tweede Wereldoorlog. Van
Mierlo's echo overheerst tot in de passages die Knuvelder wijdt aan de ‘Voorhoofse
epiek’ en het Roelantslied in de laatste druk
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van zijn Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde34).

Na Van Mierlo
Na de editie van Van Mierlo in 1935 neemt de belangstelling voor het Roelantslied
onder de neerlandici af. Op één uitzondering na is er geen onderzoek meer naar de
tekst gedaan35). De uitzondering betreft een publikatie van Kloeke uit 1940, waarin
hij een nieuw ontdekt handschriftfragment (Ro) uitgeeft36). Het gaat om twee kleine
stroken perkament, al in 1933 door De Vreese voor de Gemeentebibliotheek van
Rotterdam aangekocht, die samen achtenzestig verzen bevatten, waarmee de bekende
fragmenten op enkele plaatsen heel gelukkig konden worden aangevuld. Aan de
teksteditie heeft Kloeke een beschouwing toegevoegd over de ‘aesthetische
waardering’ van de Middelnederlandse vertaling. Hij spreekt daar, anders dan zijn
voorgangers Jonckbloet, Kalff, Te Winkel en Van Mierlo, een vrij gunstig oordeel
uit over het Roelantslied. Hij vindt dat de overgeleverde fragmenten goed geslaagde,
‘zuivere’ passages bevatten en geeft de beschrijving van Roelants laatste daden37) als
voorbeeld van zo'n passage. Interessant is vooral de ‘strofenhypothese’ die Kloeke
aan het eind van deze beschouwing opstelt. Een zekere regelmaat in de groepering
der verzen op veel plaatsen in de tekst doet hem veronderstellen dat het
oorspronkelijke Roelantslied uit strofen opgebouwd is geweest, een veronderstelling
die nog onlangs met instemming is aangehaald38).
Zo magertjes als de belangstelling voor het Roelantslied is geweest in de laatste
veertig jaar, zo levendig was die voor het Chanson de Roland. Het internationale
onderzoek heeft de afgelopen decennia een enorme vlucht genomen en is uitgewaaierd
over een breed veld van benaderingswijzen39). Daarnaast zijn ook de oude discussies
over de juiste vorm van het archètype en de wijze waarop de historische feiten zijn
overgeleverd, krachtig voort-
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gezet en deels in nieuwe banen geleid. De belangrijkste studie over de
ontstaansproblematiek is wel het grondige werk van de Spaanse romanist Menéndez
Pidal, dat definitief een eind gemaakt heeft aan de overheersende positie van de
individualistische school van Bédier40). Pidal grijpt terug op het oudere standpunt dat
er een geleidelijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden, die al begonnen is in de tijd
en onder de indruk van de historische gebeurtenissen en waarvan de overgeleverde
teksten toevallig bewaarde stadia vertegenwoordigen. Nieuw is vooral zijn positieve
waardering voor de varianten in de bewaard gebleven redacties. Zij zijn volgens hem
niet het gevolg van corruptie in de schriftelijke traditie41) maar een wezenlijke trek
van het soort literatuur waartoe het Chanson de Roland behoort. Vertellers
veranderden de tekst bij elke voordracht: ‘En réalité, les remaniements, loin de
constituer un phénomène de mort, sont la vie même de la chanson traditionnelle ce
sont des actes de la création poétique continue, au sein de laquelle la chanson vit et
dure: parmi ces remaniements, les uns sont heureux et améliorent le texte, les autres
le gâtent.’ (p. 69) Omdat dit proces van meet af aan heeft plaatsgevonden verschillen
de overgeleverde redacties van elkaar; het zoeken naar een gemeenschappelijk
archetype is bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Zo wordt het begrijpelijk dat geen
enkel stemma de verhoudingen tussen de teksten bevredigend weergeeft. Het zal
zelfs uit deze zeer korte weergave duidelijk zijn dat dit ‘neo-traditionalisme’ van
Menéndez Pidal de oude strijd over het ontstaan van de chansons de geste een nieuwe
impuls gegeven heeft.
Een heel ander karakter hebben de bijdragen van Le Gentil aan die strijd. Hij is
erin geslaagd een voor velen acceptabel compromis te formuleren dat de belangrijkste
elementen van individualisme en traditionalisme in hun waarde laat en de omstreden
vraagstukken ontmaskert als schijnproblemen. Het is immers heel goed mogelijk,
meent hij, dat een geniaal dichter het Chanson de Roland omstreeks het jaar 1100
heeft bewerkt tot het kunstwerk dat wij kennen uit
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de Version d'Oxford maar dat die dichter zijn bewerking heeft gemaakt op grond
van verhalen die toen al een lange traditie hadden: ‘Ainsi, pour peu qu'on s'inspire
simultanément de l'individualisme de Bédier et du traditionalisme de M. Pidal, pour
peu qu'on partage le respect rigoureux de celui-là pour les textes, et tienne compte
comme celui-ci des tentatives les plus humbles et les plus impersonelles, on verra
d'abord dans chaque vers du Roland d'Oxford le don gratuit d'un artiste exceptionnel,
la partie d'un tout indissoluble qui est à lui-même son commencement et sa fin. Mais
on y percevra aussi l'écho de toutes les voix que son auteur a recueillies, de toutes
les âmes qui ont aidé la sienne à s'émouvoir, les voix et les âmes qui, réunies,
représentent la France héroïque des croisades et de la chevalerie féodale, la France
lettrée des clercs et - pourquoi pas? des jongleurs, héritière d'une longue tradition de
culture et créatrice de nouveaux moyens d'expression.’42) Achteraf gezien een voor
de hand liggend compromis. Het wijze oordeel en het gezag van Le Gentil, ‘professeur
à la Sorbonne’, zijn nodig geweest om de verzoening in dit schijnbaar eindeloos
debat tot stand te brengen.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn tal van nieuwe vormen van onderzoek ontstaan.
Om praktische redenen ben ik daar zeer kort over. Ik noem alleen wat mij het
belangrijkst lijkt en vermeld in de voetnoten enkele studies als voorbeelden. (Een
uitvoerige en recente bibliografie wordt genoemd in noot 52.) Al in 1955 had de
Zwitser Rychner de aandacht gevestigd op de mogelijkheid om de formele aspecten
van de jongleursvoordracht te onderzoeken43). Hij introduceerde daarmee een
benaderingswijze die de Amerikaan Parry had ontwikkeld voor het
Homerus-onderzoek, toen hij ontdekte dat een vergelijking van teksten van eigentijdse
vertellers op de Balkan met de Ilias verrassende resultaten opleverde44). Rychner
heeft aangetoond dat ook in de chansons de geste veel sporen van de mondelinge
traditie aanwezig zijn en dat formele eigenaardigheden
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in de teksten dikwijls uit de voordracht verklaard kunnen worden. Zijn boek heeft
de stoot gegeven tot diepgaand onderzoek van de mondelinge aspecten in de traditie
van het Chanson de Roland45). Maar toch zijn lang niet alle formele eigenschappen
van de tekst, zoals wij die kennen, ontstaan als gevolg van de jongleurstraditie. Met
name in de schriftelijke fase van de overlevering zijn ook andere invloeden werkzaam
geweest. Zo zijn stijlverschijnselen aangewezen die afkomstig zijn uit de antieke
retorica46) en ook zijn in het verhaal typologische relaties met de bijbel herkenbaar47).
Nieuwe mogelijkheden voor de interpretatie zijn ontdekt door het onderzoek van de
structuur48) en de personages49) en door de tekst te plaatsen tegen de achtergrond van
de historische werkelijkheid in het Frankrijk van de elfde en twaalfde eeuw50).
Tenslotte moet gewezen worden op het monumentale standaardwerk van Rita Lejeune
en Jacques Stiennon over de iconografie van Roland51). Het is mij niet mogelijk de
grote hoeveelheid publikaties over het Chanson de Roland, die de laatste decennia
is verschenen52), in z'n geheel te overzien, laat staan dat ik precies zou kunnen uitmaken
wat daarvan blijvende waarde heeft en wat spoedig vergeten zal zijn, maar het komt
mij voor dat wij momenteel in een overgangsfase van het onderzoek verkeren. Die
overgang krijgt vorm in twee recente tekstedities waarin de stand van het onderzoek
op waardige wijze lijkt te worden samengevat.
De eerste is de voorbeeldige kritische editie van de Italiaan Segre53), een mijlpaal
in de reeks edities van Müller, Stengel en Bédier, aan wie het boek is opgedragen.
Segre wijst de neo-traditionalistische ontstaanstheorie van Menéndez Pidal af en gaat
uit van de veronderstelling dat alle overgeleverde bronnen afhankelijk zijn van
hetzelfde, geschreven archètype. De onderlinge verhouding van die bronnen kan
volgens hem aangeduid worden met behulp van een stemma, dat in grote lijnen
overeenkomt met dat van Müller en Bédier, dat wil zeggen dat Segre aan het
getuigenis van de Version d'Oxford evenveel waarde hecht als aan dat
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van alle andere teksten samen. Op deze grondslag heeft hij zijn kritische tekst
samengesteld. De presentatie is grondig en betrouwbaar. Elke beslissing is nauwkeurig
verantwoord, soms in een betoog van enkele bladzijden, en controleerbaar aan de
hand van een overzichtelijk variantenapparaat. Segres editie vat, als die van Bédier
vroeger, de stand van het tekstkritisch onderzoek tot in onze tijd samen54) en dat nooit
op een autoritaire wijze. In geval van twijfel kan de gebruiker zijn eigen conclusies
trekken met behulp van de argumenten in de verantwoording. Door een zin aan het
eind van Segres inleiding worden zowel het belang van dit boek als de bescheidenheid
van de editeur heel juist gekarakteriseerd: ‘Considererò comunque non sprecate le
mie fatiche se da questo testo nascerà ad altri, a molti altri, lo stimolo per andare
ancora più a fondo nello studio della tradizione della ChR o nell'analisi di singole
sue lezioni.’ (p. XXXIV) ‘Ik zal dus mijn inspanning niet vergeefs achten als deze
tekst anderen, vele anderen, aanzet tot nog diepgaander onderzoek van de overlevering
van het Chanson de Roland of de interpretatie van afzonderlijke lezingen.’
Naast Segres uitgave is onlangs de editie55) van de Amerikaan Brault verschenen,
waarin de huidige stand van het analytisch onderzoek wordt samengevat. Na een
inleiding, waarin vele aspecten van het Chanson de Roland worden besproken, volgt
een doorlopende en overvloedig gedocumenteerde commentaar op de tekst, die de
gebruiker in staat stelt bij elk tekstgedeelte snel de belangrijkste interpretatieve
opvattingen met de bijpassende secundaire literatuur te vinden. In een afzonderlijk
deel staat de tekst afgedrukt naar de Version d'Oxford en met een vertaling in modern
Engels op de tegenliggende bladzijden. De edities van Segre en Brault vormen elkaars
complement. Zij bevatten samen in geconcentreerde vorm het resultaat van anderhalve
eeuw wetenschappelijk onderzoek naar en rond de tekst van het Chanson de Roland.

Eindnoten:
1) Zie over Francisque Michel en het begin van het onderzoek van het Chanson de Roland: J.
Bédier, ‘De l'édition princeps de la Chanson de Roland aux éditions les plus récentes’. In:
Romania 63 (1937). p. 433-469. W. Roach, ‘Francisque Michel: a Pioneer in Medieval Studies’.
In: Proceedings of the American Philosophical Society 114 (1970). p. 168-178. G.J. Brault,
‘“C'est presque la quadrature du cercle”: Francisque Michel's Letter Announcing his Discovery
of the Oxford Manuscript of the Chanson de Roland (1835)’. In: Olifant 5 (1977-1978). p.
271-275d.
Het handschrift te Oxford en de tekstredactie ervan worden door mij overeenkomstig het
algemeen gebruik aangeduid met de sigle O. Met ‘Version d'Oxford’ bedoel ik de verhaalversie
die door de redactie van O wordt vertegenwoordigd en met Chanson de Roland het archetype
van de tekst zoals dat, b.v. in de kritische editie La Chanson de Roland. Ed. C. Segre.
Milano-Napoli, 1971, op grond van de overgeleverde bronnen is gereconstrueerd.
2) La Chanson de Roland ou de Roncevaux du XIIe siècle. Ed. F. Michel. Paris, 1837.
3) ‘Het Roelants-lied’, ed. C.P. Serrure. In: Vad. mus. 2 (1858). p. 1-96, zie vooral p. 26-27 en
50-60.
4) F.J. Mone, Uebersicht der niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit. Tübingen, 1838. p.
36-38.
5) De vondst van fragment H ('s-Gravenhage, K.B., hs. 74 C 8) is meegedeeld door J.W. Holtrop,
[Brief over de vondst van enkele fragmenten.] In: Algemeene Konst- en Letterbode (1840). Dl.
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7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)

17)
18)
19)

20)
21)

22)

23)

II. p. 180-181. De eerste publikatie van fragment B (Brussel, K.B., hs. 21. 143) is ‘Een fragment
van het Dietsche Roelandslied’, ed. K. Stallaert. In: Algemeene Konst- en Letterbode (1851).
Dl. II. p. 406-410. Het Brusselse fragment is naar de editie van Stallaert opnieuw uitgegeven
in Chants historiques de la Flandre. Ed. L. de Baecker. Lille, 1855. p. 95-101.
W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst. Amsterdam, 1851-1855.
3 dln. Dl. I. p. 249-264, het citaat op p. 258. Zie over Jonckbloets nooit verschenen uitgave van
het Haagse fragment Roman van Karel den Grooten en zijne XII pairs. Ed. W.J.A. Jonckbloet.
Leiden, 1844. p. XI.
‘Het Roelants-lied’, ed. C.P. Serrure. In: Vad. mus. 2 (1858). p. 1-96.
Een onhoudbare hypothese van Serrure lijkt mij die met betrekking tot de wijze waarop de
verhaalversie van het volksboek tot stand gekomen is. In navolging van Mone meent hij dat de
samensteller van het volksboek slechts fragmenten van het Roelantslied heeft gekend en de rest
van het verhaal met proza van elders heeft aangevuld. Zie voor deze problematiek hoofdstuk
II en vgl. ‘Het Roelants-lied’, ed. C.P. Serrure. In: Vad. mus. 2 (1858). p. 1-96, zie vooral p. 28
en 31 en F.J. Mone, Uebersicht der niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit. Tübingen,
1838. p. 37.
De vondst van Daris is kort vermeld in De Nederlandsche spectator van 1862, nr. 12, p. 90.
La Chanson de Roncevaux. Ed. J.H. Bormans. Bruxelles, 1864.
G. Paris, [Recensie van La Chanson de Roncevaux. Ed. J.H. Bormans. Bruxelles, 1864.] In:
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 26 (Tome I, VIe série) (1865). p. 384-392.
Na de verschijning van de editie van Bormans zijn alleen nog een oudere druk van het volksboek
(VbA) en het kleine handschriftfragment Ro gevonden. Zij komen in het vervolg ter sprake.
La Chanson de Roland. Ed. Th. Müller. Göttingen, 1851. Dl. I. Een tweede druk is verschenen
in 1863 en een ‘Zweite völlig umgearbeitete Auflage’ in 1878. Een tweede deel is nooit
verschenen.
La Chanson de Roland. Ed. L. Gautier. Tours, 1872. 2 dln. Deze editie is zeven maal opnieuw
uitgegeven tot in 1887.
G. Paris, Histoire poétique de Charlemagne. Paris, 1865. Een herziene uitgave is G. Paris,
Histoire poétique de Charlemagne. Ed. P. Meyer. Paris, 1905.
Tussen 1864 en 1886 is geen publikatie over het Roelantslied verschenen waarin nieuw onderzoek
is verwerkt. Van secundair belang zijn de heruitgave van een tekstgedeelte naar de
editie-Bormans (fragment L, vs. 256-455) in de Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters.
Ed. E. Verwijs. 2e verm. uitg. Zutphen, 1873-1890. 4 dln. Dl. I. p. 46-52 en de bespreking van
het werk in W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Groningen,
1868-1872. 2 dln. Dl. I. p. 113 en 141-143.
Middelnederlandsche epische fragmenten. Ed. G. Kalff. Groningen, 1886. Het Roelantslied op
p. 33-98.
Op het standpunt van Kalff kom ik in het zesde hoofdstuk terug.
Vermeldenswaard maar zonder groot belang voor dit overzicht zijn de volgende publikaties:
G.D.J. Schotel, Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het
einde der 18e eeuw. Haarlem, 1873-1874. 2 dln. Dl. II. p. 73-74. J. te Winkel, Geschiedenis
der Nederlandsche letterkunde. Haarlem, 1887. Dl. I [niet verder verschenen]. p. 122-126. J.
ten Brink, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Amsterdam, 1897. p. 47-54. P. Zeegers,
‘Het Roelantslied uit aesthetisch oogpunt beschouwd’. In: Studiën op godsdienstig,
wetenschappelijk en letterkundig gebied N.R. jg. 29, dl. 48 (1897). p. 234-265. Dit laatste artikel
heeft, evenals het vervolg op p. 384-414 van dezelfde band een misleidende titel, omdat het
hoofdzakelijk handelt over het Chanson de Roland.
Den droefliken strijt van Roncevale. Ed. G.J. Boekenoogen. Leiden, 1902.
G. Huet, ‘La version néerlandaise des Lorrains. Nouvelles études’. In: Romania 34 (1905). p.
1-23. G.J. Boekenoogen, ‘De Nederlandsche volksboeken’. In: Tijdschrift voor boek- en
bibliotheekwezen 3 (1905). p. 107-142, zie vooral p. 119-124.
G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Groningen, 1906-1912. 7 dln. Dl. I. p.
88-104. J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Haarlem, 1908-1912.
5 dln. [2e herz. uitgave 1922-1927; ongew. herdr. Utrecht e.a., 1973] Dl. I. p. 21-29.
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. 2e herz. dr. Haarlem,
1922-1927. 7 dln. Dl. I. p. 221. Het citaat is ontleend aan de tweede druk omdat Te Winkel in
de eerste druk geen waardeoordeel geeft. Een oordeel van gelijke strekking is wel al te vinden
in zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Haarlem, 1887. Dl. I [niet verder
verschenen]. p. 124.
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24) Das altfranzösische Rolandslied. Ed. E. Stengel. Leipzig, 1900. Bd. I [niet verder verschenen].
25) Een overzicht van deze discussie bij J. Bédier, La Chanson de Roland commentée. Paris, 1927.
p. 83-92.
26) J. Bédier, Les légendes épiques. Recherches sur la formation des chansons de geste. Paris,
1908-1913. 4 dln. Het derde deel bevat Bédiers beschouwingen over het Chanson de Roland.
27) La Chanson de Roland. Ed. J. Bédier. Paris, 1921. Deze editie is herhaaldelijk herzien uitgegeven
maar sinds 1937 (‘Edition définitive’) ongewijzigd herdrukt. In 1927 verscheen een afzonderlijk
werk met commentaar dat als inleiding op de editie bedoeld is, vgl. noot 25.
28) Een uitstekende studie over Bédiers theorie en de huidige betekenis daarvan is K. Kloocke,
Joseph Bédiers Theorie über den Ursprung der Chansons de geste und die daran anschliessende
Diskussion zwischen 1908 und 1968. Göppingen, 1972. In Nederland werd voor het eerst de
aandacht op Bédiers ontstaanstheorie gevestigd door J.J. Salverda de Grave, ‘Het Roelandslied
en de theorie van Prof. Bédier’. In: De gids 78 (1914). Dl. II. p. 432-464.
29) Eginhard, Vie de Charlemagne. Ed. L. Halphen. 3me éd. Paris, 1947. De nederlaag van Karels
achterhoede in de Pyreneeën op 15 augustus 778 wordt in deze kroniek beschreven in het
negende caput, p. 28-31. Zie voor de verhouding van deze passage tot het Chanson de Roland
het recente overzicht in The Song of Roland. Ed. G.J. Brault. University Park - London, 1978.
2 dln. Dl. I. p. 1-3.
30) Het Roelantslied. Ed. J. van Mierlo. Antwerpen e.a., 1935. [Overdruk uit VMVA (1935). p.
31-166] De kritische tekst van Van Mierlo ligt ten grondslag aan de volgende bloemlezingen,
waarin gedeelten van het Roelantslied zijn opgenomen: Ridderverhalen uit de Middeleeuwen.
Ed. J.A.N. Knuttel. Amsterdam, 1940. p. 9-13. Verwijs' Bloemlezing uit de Middelnederlandse
dichtkunst. Herz. door C.C. de Bruin. Zutphen, 1956-1958. 3 dln. Dl. I. p. 43-47. Fraaie historie
ende al waar. Ed. M.C.A. van der Heijden. Utrecht-Antwerpen, 1967. Spectrum van de
Nederlandse letterkunde 1. p. 21-57. Ridderverhalen uit de Middeleeuwen. Ed. J. Janssens.
Amsterdam-Brussel, 1979. p. 1-9.
31) Van Mierlo heeft zijn standpunt herhaaldelijk verwoord in zijn literatuurgeschiedenissen maar
het meest uitvoerig in zijn uitgave: Het Roelantslied. Ed. J. van Mierlo. Antwerpen e.a., 1935.
p. 38-68. Een curieuze bijdrage is zijn briefwisseling met de Italiaanse individualist Italo
Siciliano; zie J. van Mierlo, ‘Bij Italo Siciliano's “Origines des chansons de geste”’. In: VMVA
(1954). p. 843-876.
32) ‘Dat het nog tot de XIIe eeuw opklimt, is zeker: tot zelfs misschien zeer vroeg in de XIIe eeuw’.
J. van Mierlo, De letterkunde van de Middeleeuwen tot omstreeks 1300. 's-Hertogenbosch,
1939. Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden 1. p. 117. Zie voor de in de tekst
geciteerde uitspraak Het Roelantslied. Ed. J. van Mierlo. Antwerpen e.a., 1935. p. 33.
33) Jules Horrent, ‘Roelantslied et Chanson de Roland’. In: Revue des langues vivantes - Tijdschrift
voor levende talen 11 (1946). p. 193-207 en 241-255. Zie ook Jules Horrent, La Chanson de
Roland dans les littératures française et espagnole au moyen âge. Paris, 1951. p. 121-125. Het
standpunt van Horrent is wel weergegeven door L. Debaene, De Nederlandse volksboeken.
Antwerpen, 1951. p. 169.
34) G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. 5e dr.
's-Hertogenbosch, 1970-1976. 4 dln. Dl. I. p. 82-87 en 88-90. Hoe slecht Knuvelders passage
over de ‘Voorhoofse epiek’ is uitgevallen is aangetoond door W.P. Gerritsen, ‘Geschiedverhaal
of schetskaart’. In: Ntg 68 (1975). p. 89-109, zie vooral p. 93-94.
35) Een vermelding verdienen nog de volgende publikaties over het volksboek Droefliken strijt: L.
Debaene, ‘Het volksboek “Den strijt van Ronceuale” en de “Alder excellenste cronyke van
Brabant”’. In: Miscellanea J. Gessler. 's-Gravenhage, 1948. 2 dln. Dl. I. p. 348-353. L. Debaene,
De Nederlandse volksboeken. Antwerpen, 1951. p. 165-172. Drie plaatsen uit het Roelantslied
zijn tekstkritisch behandeld door C. Minis in Leuvense bijdragen 37 (1947). p. 33-39.
36) G.G. Kloeke, ‘Het Roelantslied. Nieuwe fragmenten’. In: TNTL 59 (1940). p. 93-120.
37) Kloeke citeert de passage naar de editie-Van Mierlo, vs. 1502-1605; vgl. in de diplomatische
editie vs. 1662L-1765L.
38) M.J.M. de Haan, ‘Lezen en luisteren in de 13e en 14e eeuw’. In: Literatuur en samenleving in
de middeleeuwen. Door A. Demyttenaere, J. Kerling, N.T.J. Voorwinden e.a. Wassenaar, 1976.
p. 83-99. Het moet een vergissing zijn dat De Haan bij zijn zin over het lang geleden opgemerkte
liedkarakter van het Roelantslied op p. 85, niet verwijst naar Kloeke maar naar Van Mierlo.
Ook Knuvelder is door Kloeke overtuigd: G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis
der Nederlandse letterkunde. 5e dr. 's-Hertogenbosch, 1970-1976. 4 dln. Dl. I. p. 88-89.
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39) In 1955 is de Société Rencesvals opgericht, een vereniging van onderzoekers op het gebied van
het epos in de Romaanse talen. De vereniging telt tegenwoordig meer dan vijfhonderd leden,
verspreid over de gehele wereld en geeft een lopende bibliografie uit, het Bulletin bibliographique
de la Société Rencesvals, waarvan elf delen zijn verschenen. Het merendeel van de vier- à
vijfhonderd nummers per jaar is gewijd aan het Chanson de Roland.
40) R. Menéndez Pidal, La Chanson de Roland y el neotradicionalismo: Orígines de la épica
románica. Madrid, 1959. Ik heb gebruik gemaakt van R. Menéndez Pidal, La Chanson de
Roland et la tradition épique des Francs. 2me éd. traduite par I.M. Cluzel. Paris, 1960. Een
goede bespreking van dit boek en van zijn betekenis is K. Kloocke, Joseph Bédiers Theorie
über den Ursprung der Chansons de geste und die daran anschliessende Diskussion zwischen
1908 und 1968. Göppingen, 1972. p. 317-335.
41) Het tegenovergestelde is met goede argumenten verdedigd door M. Delbouille, Sur la genèse
de la Chanson de Roland. Travaux récents - Propositions nouvelles. Essai critique. Bruxelles,
1954.
42) Le Gentil heeft zijn theorie in verscheidene artikelen uiteengezet, maar het bekendst is zijn
samenvattende boek over de verschillende aspecten van de tekst: P. le Gentil, La Chanson de
Roland. Paris, 1955. Ik heb de ‘Deuxième édition, revue et mise à jour, illustrée’ van 1967
gebruikt. Het citaat aldaar op p. 89-90.
43) J. Rychner, La chanson de geste. Essai sur l'art épique des jongleurs. Genève-Lille, 1955.
44) Een goede inleiding op deze vorm van onderzoek is van de hand van Parry's leerling A.B. Lord,
The Singer of Tales. Cambridge (Mass.), 1960.
45) Rychners aanpak heeft vooral navolging gevonden in de Verenigde Staten. Een belangrijke
studie uit de laatste tijd is van J.J. Duggan, The Song of Roland. Formulaic Style and Poetic
Craft. Berkeley e.a., 1973.
46) Zie: E.R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, 1948.
47) Zie b.v. R. Rütten, Symbol und Mythus im altfranzösischen Rolandslied. Braunschweig, 1970.
48) Zie b.v. E. Dorfman, The Narreme in the Medieval Romance Epic. An Introduction to Narrative
Structures. Toronto, 1969. W.W. Ryding, Structure in Medieval Narrative. 's-Gravenhage,
1971.
49) Zie b.v. het hoofdstuk ‘La peinture des caractères’ in P. le Gentil, La Chanson de Roland. 2me
éd. Paris, 1967. p. 123-148.
50) Twee studies op dit terrein zijn J. Frappier, ‘Réflexions sur les rapports des chansons de geste
et de l'histoire’. In: Zeitschrift für romanische Philologie 73 (1957). p. 1-19 en E. Köhler,
‘Conseil des barons’ und ‘jugement des barons’. Epische Fatalität und Feudalrecht im
altfranzösischen Rolandslied. Heidelberg, 1968.
51) R. Lejeune et J. Stiennon, La légende de Roland dans l'art du Moyen Age. Bruxelles, 1966. 2
dln.
52) Een goede (maar niet volledige) en recente bibliografie is J.J. Duggan, A Guide to Studies on
the Chanson de Roland. London, 1976. Verder zijn er twee lopende bibliografieën: Bulletin
bibliographique de la Société Rencesvals (vanaf 1958) en de bibliografische bijdragen in het
tijdschrift Olifant. A Publication of the Société Rencesvals, American-Canadian Branch (vanaf
de eerste jaargang, 1973-1974).
53) La Chanson de Roland. Ed. C. Segre. Milano-Napoli, 1971. Een goede recensie op de editie
van Segre is geschreven door M. Delbouille, ‘Une nouvelle édition de la Chanson de Roland’.
In: Romance Philology 28 (1975). p. 325-342.
54) Een omstandigheid die Segres werk aanzienlijk vereenvoudigd heeft, is dat de meeste bronnen
tegenwoordig in een diplomatische editie beschikbaar zijn: Les textes de la Chanson de Roland.
Ed. R. Mortier. Paris, 1940-1944. 10 dln. De Middelnederlandse tekst is in deze reeks nooit
verschenen, zodat Segre zich voor het Roelantslied moest beroepen op de editie-Van Mierlo.
55) The Song of Roland. Ed. G.J. Brault. University Park - London, 1978. 2 dln.
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Doel en opzet van deze bijdrage aan het onderzoek van het
Roelantslied
De brede internationale belangstelling van de laatste decennia voor het Chanson de
Roland is aan het Roelantslied grotendeels voorbijgegaan. Terwijl aan de Duitse
bewerking en aan de Oudnoorse tal van studies zijn gewijd56) is men voor de
Middelnederlandse tekst nog altijd aangewezen op de editie-Van Mierlo uit 1935 en
het artikel van Jules Horrent van 1946. Segre heeft het Roelantslied wel als één van
de bronnen voor zijn editie gebruikt maar de Middelnederlandse varianten zijn zelden
of nooit van doorslaggevende betekenis voor zijn tekstkritiek. In zijn stemma van
de overlevering tekent hij de Middelnederlandse tak met een stippellijntje: een
bevredigend onderzoek naar de positie van h - de sigle waarmee Segre het Roelantslied
aanduidt - ontbreekt nog, schrijft hij in zijn inleiding57). In het recente werk van Brault
wordt de Middelnederlandse tekst in het geheel niet genoemd58).
Uit deze omstandigheden valt de taak die ik mij met dit boek heb gesteld,
gemakkelijk af te leiden. Vóór alles is een teksteditie nodig waarin de
Middelnederlandse resten betrouwbaar ter beschikking worden gesteld. Alleen een
diplomatische editie, waarin de tekst gepresenteerd wordt precies zoals die in de bron
staat, kan in die behoefte voorzien. Ik heb gekozen voor een synoptische editie van
alle bronnen (behalve VbB waarvan de tekst zeer sterk overeenkomt met die van
VbA) naar het model van de Reinaert-editie van Hellinga en de Karel ende
Elegast-editie van Duinhoven59). Een moeilijkheid bij deze presentatie is in het geval
van de Roelantslied-teksten het proza van het volksboek Droefliken strijt, want dat
correspondeert bijna nergens woordelijk met de overige bronnen. Daarom is het
proza, dat ook niet tot de Roelantslied-stof in engere zin behoort, niet in het
synoptische deel van de editie opgenomen maar daar áchter, afzonderlijk diplomatisch
uitgegeven.
Op grond van de editie kunnen de Middelnederlandse teksten
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worden bestudeerd in het licht van het internationale onderzoek. Die editie kan met
zijn synoptische presentatie van de verschillende teksten echter licht de suggestie
wekken dat de Middelnederlandse bronnen alle van dezelfde soort zijn. Dat is geheel
onjuist; zij vormen een heterogene groep. Vier perkamenten handschriftfragmenten
(B, H, R en Ro), waarvan er één (R) zoek is, zijn de oudste resten. Dan is er een
aantal bladen van een papieren codex (L), die omstreeks 1500 gedateerd wordt, en
als jongste uitlopers van de Nederlandse tak beschikken we over twee
zestiende-eeuwse drukken (VbA en VbB). Als we aannemen dat de vertaling uit het
Frans in het begin van de dertiende eeuw is gemaakt60) dan bestrijkt de geschiedenis
van het Roelantslied in onze letterkunde een periode die gelijk is aan die van de
Tachtigjarige Oorlog tot heden. Ik heb voor de behandeling van die lange geschiedenis
gekozen voor een ‘omgekeerd chronologische volgorde’, met etappes die begrensd
worden door de overgeleverde handschriftelijke en gedrukte bronnen en door de (niet
overgeleverde) vertaling. De laatste etappe - die dus het eerst aan de beurt komt wordt dan gevormd door de twee volksboeken uit de zestiende eeuw (hoofdstukken
II, III en IV). Zij bevatten, zoals te verwachten valt aan het eind van de traditie, een
sterk veranderde versie van het verhaal. De papieren fragmenten L, die maar weinig
ouder zijn dan de drukken, staan aan het eind van de tweede etappe, die begint bij
de vier perkamenten fragmenten uit de veertiende eeuw (hoofdstuk V). In het laatste
hoofdstuk (VI) wordt de oorsprong van de Middelnederlandse traditie besproken en
de relatie van de hypothetische vertaling tot de traditie van het Chanson de Roland.
Het zal blijken dat het Roelantslied in de loop der eeuwen sterk veranderd is; elk
tijdperk heeft door toedoen van kopiïsten en zetters en soms ook van bewerkers, zijn
sporen achtergelaten. Dit veranderingsproces kan het best duidelijk gemaakt worden
door een behandeling in omgekeerd chronologische volgorde. Aan het eind van het
boek, wanneer toevoegingen en wijzigingen van de latere
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etappes zijn afgepeld, als de schillen van een ui, krijgen we zicht op het
oorspronkelijke Roelantslied, dat een rol behoort te spelen in de internationale traditie
van het Chanson de Roland. Maar voordat deze etappe-gewijze behandeling begint
geef ik een overzicht van het materiaal waarover we voor onze kennis van deze
traditie beschikken.

Eindnoten:
56) Van de Duitse vertaling bestaat een goede moderne editie: Pfaffe Konrad, Das Rolandslied.
Hrsg. von C. Wesle. Zweite Aufl. bes. von P. Wapnewski. Tübingen, 1967. De voornaamste
studies uit de laatste tijd over Konrads Rolandslied worden vermeld in J.J. Duggan, A Guide
to Studies on the Chanson de Roland. London, 1976. De standaardeditie van de Noorse vertaling,
die deel uitmaakt van de omvangrijke Karlamagnús saga is nog steeds Karlamagnús saga ok
kappa hans. Ed. C. Unger. Christiania, 1860. Van het Chanson de Roland-gedeelte daarin
bestaat een vertaling in modern Frans in de studie van P. Aebischer, Rolandiana borealia. La
saga af Runzivals bardaga et ses dérivés scandinaves comparés à la Chanson de Roland.
Lausanne, 1954. De studie van Aebischer is niet door iedereen met instemming ontvangen, zie
bijvoorbeeld E.F. Halvorsen, The Norse Version of the Chanson de Roland. Kopenhagen, 1959.
Een volledige vertaling in het Engels is bezig te verschijnen: Karlamagnús saga. The Saga of
Charlemagne and his heroes. Transl. by C.B. Hieatt. Toronto, 1975-....... dln. [De delen I en II
met de branches I-IV zijn al verschenen.]
57) La Chanson de Roland. Ed. C. Segre. Milano-Napoli, 1971. p. XVII.
58) The Song of Roland. Ed. G.J. Brault. University Park - London, 1978. 2 dln.
59) Van den vos Reynaerde. Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen vóór het jaar 1500 door W.
Gs Hellinga. Zwolle, 1952. Dl. I, Teksten [nog niet verder verschenen]. Karel ende Elegast.
Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie
bezorgd door A.M. Duinhoven. Zwolle, 1969. 2 dln.
60) De datering van het oorspronkelijke Middelnederlandse Roelantslied is niet bekend. Terminus
post quem is de datering van de ‘Version d'Oxford’, omstreeks 1100; terminus ante quem is de
datering van de oudste handschriftfragmenten, tweede helft veertiende eeuw. Op grond van
verwijzingen naar het verhaal in andere Middelnederlandse teksten en op grond van formele
kenmerken (o.a. de versbouw) wordt door de meeste deskundigen een datering aan het eind
van de twaalfde of het begin van de dertiende eeuw voorgesteld. Van Mierlo kiest voor de
twaalfde, ‘misschien zeer vroeg in de XIIe eeuw’, vgl. noot 32.

De teksten
Eerst volgt een korte beschrijving van de historische gebeurtenis die aan het Chanson
de Roland ten grondslag ligt. De historische feiten verschillen ingrijpend van de
weergave daarvan in het Chanson de Roland zoals blijkt uit de samenvatting van de
oudste versie van het verhaal, de Version d'Oxford. Vervolgens wordt het corpus
van Franse Roland-teksten met de vertalingen en bewerkingen in andere talen
opgesomd en tenslotte volgen korte beschrijvingen van de handschriften en drukken
van het Middelnederlandse Roelantslied.

De historische gebeurtenis
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Het verhaal van het Chanson de Roland berust op een historische gebeurtenis, de
hinderlaag waarin de achterhoede van het Frankische leger in de zomer van het jaar
778 tot de laatste man is omgekomen. Het voorspel van deze catastrofe speelt zich
een jaar eerder af in Duitsland. Karel de Grote bevond zich toen met zijn leger in
Paderborn om de overwinning op de Saksen te vieren. Zij schenen voorgoed verslagen
en stroomden met duizenden naar de stad om zich te laten dopen. De Saksische
aanvoerder Widukind ontbrak echter; hij was gevlucht om aan de vernedering van
de onderwerping te ontkomen. Tijdens deze grote dagen voor Karel verschijnt in
Paderborn ook een groepje aanzienlijke vreemdelingen, Arabieren
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uit Noord-Spanje, die de hulp van de machtige Franken komen inroepen tegen hun
heer Abd al-Rahman I, emir van Cordova. In dit verzoek om inmenging in een geschil
tussen de Saracenen onderling heeft Karel vermoedelijk een welkome aanleiding
gezien om zijn gebied uit te breiden zuidelijk van de Pyreneeën; misschien heeft hij
wel gespeeld met de gedachte het hele schiereiland te veroveren. Hoe het ook zij, in
het voorjaar van 778 vallen twee Frankische legers Spanje binnen. Het ene trekt in
het Westen de Pyreneeën over, het andere in het Oosten, bij de stad Saragossa
ontmoeten zij elkaar. Maar dan beginnen de moeilijkheden. In tegenstelling tot wat
overeengekomen was in Paderborn geeft de stad zich niet over maar sluit haar poorten
voor het Frankische leger. Karel probeert zes weken lang Saragossa in te nemen maar
als hij daarin noch door onderhandelen noch door bestorming slaagt, aanvaardt hij
de terugtocht.
Op deze terugreis, toen het leger in lange rijen door de Pyreneeën trok, werd de
achterhoede bij Roncevaux plotseling overvallen door Basken. De zwaarbewapende
Franken konden op de steile hellingen weinig uitrichten en sneuvelden in de ongelijke
strijd tegen de snelle bergbewoners. In de bronnen worden drie Franken met name
genoemd, één van hen is Hruodlandus, markgraaf van Bretagne. Roeland? De
hoofdmacht heeft zich door het gebeurde nauwelijks laten ophouden. Karel is niet
teruggekeerd om zijn achterhoede te wreken; hij heeft zelfs de lichamen van de
gevallenen, in strijd met zijn militaire plicht, bijna alle achtergelaten.
Een mislukte veldtocht. Het beeld dat wij ervan hebben, en waarvan hier slechts
het belangrijkste is weergegeven, berust weliswaar op minutieus onderzoek van
Frankische en Arabische bronnen61), maar blijft desondanks toch op veel punten
onduidelijk. Er bestaat geen overeenstemming over de Frankische motieven voor
deze onderneming. Zijn het uitsluitend politieke, expansionistische overwegingen
of hebben ook religieuze motieven
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- steun aan de Spaanse christenen - een rol gespeeld? Karels gedeeltelijk overgeleverde
correspondentie met paus Adrianus I over deze zaak doet het laatste vermoeden. Er
is evenmin een afdoend antwoord gegeven op de vraag waarom de expeditie bij de
eerste tegenslag, het beleg van Saragossa, al opgegeven werd. Voelde Karel zich
onveilig ten zuiden van de Pyreneeën toen de onbetrouwbaarheid van zijn Saraceense
bondgenoten aan het licht gekomen was? Of bereikten hem tijdens het beleg van
Saragossa al, en niet pas te Auxerre zoals de officiële bronnen vermelden, geruchten
over een nieuwe opstand van de Saksen? Ook tal van détails uit de bovenstaande
reconstructie van de historische gebeurtenis zijn aangevochten. Het is bijvoorbeeld
in twijfel getrokken62) of de overval wel door Basken is gepleegd. Met Wascones uit
de bronnen zouden immers ook de bewoners van het naburige Gascogne bedoeld
kunnen zijn. Evenmin als de juiste identiteit van de overvallers staat de plaats van
de hinderlaag vast. Geen der oudere bronnen noemt de plaats met name zodat men
zich inderdaad kan afvragen63) of de nederlaag wel bij Roncevaux heeft
plaatsgevonden. Veel is er geschreven over de namen van de drie aanzienlijke
gesneuvelden. Zij worden genoemd door Einhart in het negende hoofdstuk van zijn
Vita Karoli magni imperatoris64): ‘In quo proelio Eggihardus regiae mensae
praepositus, Anshelmus comes palatii et Hruodlandus Brittannici limitis praefectus
cum aliis conpluribus interficiuntur’; ‘En in deze strijd werden Eggihardus, de
oppertafelmeester, Anshelmus, de graaf van het paleis en Hruodlandus, graaf van de
Bretonse mark, samen met vele anderen gedood.’ Deze mededeling van de beroemde
tijdgenoot en biograaf van Karel de Grote is de voornaamste aanwijzing voor de
historiciteit van Roeland (Hruodlandus). Uit het onderzoek van de omvangrijke
overlevering van de Vita is echter gebleken dat juist de vijf woorden waar het om
gaat, et Hruodlandus Brittannici limitis praefectus, in de oudere handschriften
ontbreken en mogelijk pas in de twaalfde eeuw, als
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gevolg van de populariteit van het Chanson de Roland, zijn toegevoegd. Zelfs de
historiciteit van Roeland is niet zeker!

Het verhaal
Hoewel de juiste toedracht op veel punten onduidelijk is, staat het feit zelf van de
nederlaag in 778 vast. Ruim driehonderd jaar later bestaat in het Oudfrans een groots
kunstwerk waarvan deze historische gebeurtenis de achtergrond vormt: het Chanson
de Roland. De oudste en bekendste versie, de Version d'Oxford, waarvan Francisque
Michel in 1835 het handschrift heeft gevonden, wordt omstreeks het jaar 1100
gedateerd en bestaat uit 4002 tienlettergrepige verzen, verdeeld over 291 strofen of
laisses. De verzen van iedere laisse zijn met elkaar verbonden door dezelfde
assonance. Behalve die indeling in verzen en laisses (het begin van elke laisse wordt
door een grote rode hoofdletter gemarkeerd) is de tekst in het handschrift niet
gestructureerd door middel van capita of anderszins. Op grond van de inhoud wordt
het verhaal echter gewoonlijk in vier episodes verdeeld en die verdeling is ook in de
samenvatting hieronder aangehouden. Er is bovendien een onderverdeling binnen
de episodes aangebracht om het verwijzen naar een gedeelte van het verhaal te
vereenvoudigen65).

Eerste episode: Het voorspel (laisses 1-67, vs. 1-840)
Karel de Grote heeft in een oorlog van zeven jaar bijna geheel Spanje onderworpen.
Alleen de stad Saragossa in het Noorden verzet zich nog onder bevel van de
Saraceense koning Marsile. (laisse 1, vs. 1-9)
1. De raadsvergadering van Marsile. Het Saraceense leger is te zwak om slag te
leveren met de Franken. Marsile vraagt zijn aanvoerders om raad en besluit op voorstel
van Blancandrin onder-
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handelaars naar Karel te zenden met het voorstel dat de Franken naar huis terugkeren
in ruil voor grote rijkdommen, gijzelaars en de (ijdele) belofte dat Marsile hem zal
volgen om zich te bekeren tot het christendom. De onderhandelingsdelegatie onder
leiding van de listige Blancandrin, vertrekt. (laisses 2-7, vs. 10-95)
2. De raadsvergadering van de Franken. Karel zit op zijn koninklijke vouwstoel
in de open lucht temidden van zijn baronnen, die zich ontspannen na de verovering
van Cordres, als de Saraceense gezanten arriveren. Blancandrin brengt zijn boodschap
over maar krijgt niet dadelijk antwoord. Karel laat een tent opzetten voor de gasten
om er de nacht door te brengen. De volgende ochtend roept hij zijn raad bijeen,
bestaande uit de voornaamste edelen onder wie Ogier, graaf Roland, neef van de
keizer, Olivier, hertog Naïmes en ook Ganelon, die het verraad zal plegen. De eerste
die spreekt nadat Karel het voorstel van Marsile heeft meegedeeld, is Roland. Hij
waarschuwt voor de onbetrouwbaarheid van de Saracenen en herinnert aan de moord
op Basan en Basilie, twee graven, die in een vroegere fase van de oorlog als gezanten
naar Marsile waren gestuurd en door deze lafhartig om het leven waren gebracht.
Roland wil de oorlog voortzetten tot de volledige overwinning is behaald. Hiertegen
verzet zich Ganelon. Hij acht het verstandiger om tot onderhandelingen over te gaan
en wordt in dit standpunt gesteund door de wijze Naïmes.
Maar wie moet de levensgevaarlijke opdracht krijgen om de onderhandelingen in
Saragossa te gaan voeren? Achtereenvolgens bieden zich aan Naïmes, Roland, Olivier
en bisschop Turpin maar zij worden allen door Karel naar hun plaats teruggewezen.
Eindelijk wordt op voorstel van Roland Ganelon met deze zaak belast. Deze toont
zich over de gang van zaken hevig vertoornd en zegt Roland en Olivier en Karels
andere baronnen eeuwig te zullen haten. Als hij de koninklijke handschoen, die Karel
hem overhandigt ten teken van zijn waardigheid, op de grond laat vallen, huiveren
de
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Franken: God, wat kan dat betekenen? Ganelon treft voorbereidingen voor zijn vertrek
en begeeft zich op weg. (laisses 8-27, vs. 96-365)
3. Het verraad. Onderweg raakt Ganelon in gesprek met de Saraceense
onderhandelaar Blancandrin. Beiden zijn het erover eens dat Roland degene is die
de vrede in de weg staat. Ze beloven elkaar de dood van 's keizers neef te zullen
nastreven.
Aangekomen in Saragossa brengt Ganelon Karels boodschap over. Koning Marsile
barst in woede uit als hij de strenge vredesvoorwaarden verneemt en probeert zelfs
de Frankische gezant te doden. Zijn houding verandert echter geheel als Blancandrin
hem influistert dat Ganelon beloofd heeft de Saracenen te helpen. Overeenstemming
is nu snel bereikt. Marsile zal de Frankische voorwaarden schijnbaar aanvaarden en
als garantie rijke geschenken en gijzelaars aanbieden. Ganelon zal ervoor zorgen dat
de Franken naar hun land terugkeren en dat de achterhoede gevormd zal worden door
slechts 20.000 man onder bevel van Roland en Olivier. Als de heidenen deze zwakke
achterhoede kunnen verslaan en Roland kunnen doden zal Karels macht voorgoed
gebroken zijn. Ganelon ontvangt geschenken voor zijn medewerking en begeeft zich
op de terugtocht. (laisses 28-52, vs. 366-660)
4. Roland aangewezen als bevelhebber van de achterhoede. Ganelons
vredesboodschap wordt in het Frankische kamp met vreugde ontvangen. Er wordt
onmiddellijk een begin gemaakt met de terugtocht. 's Nachts heeft de keizer echter
tweemaal een droom waarin hem een grote strijd wordt voorspeld door toedoen van
Ganelon. Als de volgende dag de Pyreneeën in zicht komen roept hij zijn baronnen
bij elkaar om te beraadslagen. Op zijn vraag wie het bevel over de achterhoede zal
voeren antwoordt Ganelon: Roland. Deze aanvaardt de opdracht met een honende
opmerking aan het adres van zijn stiefvader en weigert zorgeloos Karels aanbod om
de helft van het leger bij hem achter te laten. Met niet meer dan 20.000 man en de
baronnen Olivier, Gérin, Gérier, Oton, Bérengier, Astor,
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Anseïs, Gérard de Rousillon, Gaifier, Gautier en met aartsbisschop Turpin zal hij de
terugtocht van de hoofdmacht door de gevaarlijke bergpas bij Roncevaux dekken.
Karel trekt vol sombere voorgevoelens noordwaarts, zijn twaalf voornaamste baronnen
achterlatend. Tegelijkertijd wachten 400.000 Saracenen in de buurt hun kans af om
de achterhoede te overvallen. (laisses 53-67, vs. 661-840)

Tweede episode: Roncevaux (laisses 68-187, vs. 841-2608)
1. Voorbereidingen van de Saracenen. Marsile heeft in drie dagen een leger van
400.000 man op de been gebracht. Twaalf heidense edelen (Aelroth, neef van Marsile,
Falsaron, Corsalis, Malprimis, Balaguer, de almaçour van Moriane, Turgis, Escremis,
Esturgant, Estramaris, Margaris en Chernuble) zullen voorop gaan. Zij beloven
Marsile in snoevende bewoordingen de Franken en Roland te zullen verslaan. Als
de heidenen gereed zijn klinkt het geluid van duizend klaroenen. De Franken begrijpen
dat er slag geleverd moet worden, (laisses 68-79, vs. 841-1016)
2. Eerste hoornpassage. Olivier, die op een heuvel geklommen is, ziet aan het
schitteren van de zon op de wapenrustingen hoe geweldig de vijandelijke overmacht
is. Hij doorziet het verraad van Ganelon en raadt Roland op zijn hoorn te blazen,
opdat Karel met de hoofdmacht zal terugkeren. Roland weigert verontwaardigd; het
zou zijn eer, die van zijn familie en die van Frankrijk schaden. De Franken bereiden
zich voor op de slag. Roland spoort hen aan dapper te strijden voor hun heer en
bisschop Turpin verleent absolutie. Onder het roepen van de strijdkreet ‘Monjoie’
rijden zij de vijand tegemoet. (laisses 80-92, vs. 1017-1187)
3. Eerste fase van de strijd; twaalf tweegevechten. De strijd begint met twaalf
lansgevechten tussen de heidense edelen en Karels baronnen. De christenen hebben
de overhand, alle Saracenen worden verslagen. Dan wordt de strijd meer algemeen.
Tegelijker-
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tijd woedt in Frankrijk een noodweer en er vindt op klaarlichte dag een
zonsverduistering plaats: voortekenen van Rolands dood. (laisses 93-111, vs.
1188-1448)
4/5. Tweede en derde fase van de strijd. Koning Marsile werpt nu zijn hoofdmacht
in de strijd. De gevechten worden zeer hevig en er vallen veel doden. De Franken
slagen erin een groot aantal tegenstanders op de vlucht te drijven maar ook bij hen
zijn de verliezen groot. Tenslotte heeft Roland niet meer dan zestig man over. (laisses
112-126, vs. 1449-1690)
6. Tweede hoornpassage. Roland wil Karel terugroepen door op zijn hoorn te
blazen maar nu verzet Olivier zich heftig: het is te laat, de Franken zijn bijna allen
gedood. In het twistgesprek dat ontstaat komt Turpin tussenbeide. Hij geeft toe dat
het te laat is om nu nog hulp te vragen maar adviseert toch Karel te waarschuwen.
Hij zal tenminste hun dood kunnen wreken. Dan zet Roland zijn hoom, ‘Olifant’,
aan de mond en blaast tot driemaal toe. Karel hoort het en treft zijn maatregelen:
Ganelon wordt gevangen genomen en de Frankische hoofdmacht keert in aller ijl
terug naar Roncevaux. (laisses 127-138, vs. 1691-1850)
7. Vierde fase van de strijd; Marsile. Roland zet de strijd voort tegen de
overgebleven Saracenen die nu door Marsile zelf worden aangevoerd. Als Roland
hem ontmoet doodt hij hem niet maar slaat slechts zijn rechter hand af. Daarna doodt
hij nog Marsiles zoon, Jurfaleu. (laisses 139-141, vs. 1851-1912)
8. Vijfde fase van de strijd; dood van Olivier. Als hun koning is gevlucht worden
de Saracenen aangevoerd door een oom van Marsile, de kalief Marganice, die met
vijftigduizend zwarte heidenen uit Afrika de Franken aanvalt. Olivier wordt door
Marganice dodelijk in de rug getroffen. Hoewel sterk verzwakt en stervend houwt
hij nog in den blinde op de vijand in. Dan raakt hij bij vergissing Roland. Beide
vrienden nemen ontroerd afscheid van elkaar. (laisses 142-150, vs. 1913-2034)
9. Laatste gevechten; dood van Turpin. Roland vecht samen met
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Turpin en Gautier de l'Hum verbeten verder tegen een vijand die alleen nog van een
afstand met speren naar de drie Franken durft te werpen. Gautier valt en ook de
bisschop wordt dodelijk geraakt zodat hij zich uit de strijd moet terugtrekken. Met
zijn laatste krachten blaast Roland nogmaals op zijn hoorn. Het antwoord van de
naderende hoofdmacht, de machtige galm van zestigduizend klaroenen, veroorzaakt
zo'n angst bij de Saracenen dat zij hals over kop op de vlucht slaan. De slag is voorbij.
Roland zoekt tussen de gevallenen de lichamen van Karels baronnen en draagt hen
naar Turpin die de zegen over hen uitspreekt. Beiden zijn dodelijk vermoeid en als
de bisschop opstaat om water voor Roland te halen is die inspanning voor hem te
veel. Ook hij sterft. (laisses 151-166, vs. 2035-2258)
10. Dood van Roland. Alleen overgebleven voelt Roland dat ook zijn einde nadert.
Hij begeeft zich naar een heuveltje waar onder een boom vier blokken marmer liggen,
om te sterven. Eenmaal moet hij zich nog verheffen als een Saraceen probeert zijn
zwaard te stelen. Met een reusachtige slag van zijn hoorn doodt hij de man. Om te
voorkomen dat zijn goede zwaard, Durendal, in handen van de vijand valt, probeert
Roland het op een rots stuk te slaan. Maar tevergeefs, de rots splijt in tweeën en
Durendal blijft onbeschadigd. Stervend roept Roland in zijn herinnering wat in zijn
leven van belang is geweest: zijn overwinningen, zijn vaderland, zijn zwaard, zijn
familie en zijn heer, Karel de Grote. Dan belijdt hij zijn zonden en biedt God zijn
rechter handschoen aan. Engelen dragen zijn ziel naar het paradijs. (laisses 167-175,
vs. 2259-2396)
11. Aankomst van de hoofdmacht op het slagveld. Als Karel op de plaats van de
strijd arriveert overvalt hem het verdriet over het verlies van zoveel Franken en in
het bijzonder van zijn baronnen. Maar er is geen tijd om te treuren want in de verte
zien zij stofwolken van de vluchtende Saracenen. De achtervolging wordt onmiddellijk
ingezet. Op Karels verzoek laat God de zon stilstaan zodat de dag lang genoeg duurt
om alle vijanden in te halen en in
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de rivier de Ebro te drijven. Dan valt de avond en de Franken overnachten in de buurt
van Saragossa. Karel krijgt in een droom opnieuw visioenen die hem de toekomst
voorspellen.
In Saragossa keert koning Marsile gewond en verslagen terug bij koningin
Bramimonde. (laisses 176-187, vs. 2397-2608)

Derde episode: Baligant (laisses 188-266, vs. 2609-3704)
1. Aankomst van Baligant in Spanje. De machtige emir van Babylonië, Baligant,
leenheer van Marsile, landt in Spanje met een enorm leger. Hij ontvangt het nieuws
van de nederlaag van Marsile, die hij ziek en ontmoedigd in Saragossa aantreft.
Zonder tijd te verliezen verlaat Baligant de stad om het leger van Karel te zoeken.
(laisses 188-201, vs. 2609-2844)
2. Karels rouwklacht en de begrafenis van de doden. Inmiddels keren de Franken
terug naar Roncevaux waar de gevallenen nog op het slagveld liggen. Karel zoekt
tussen de doden naar zijn geliefde neef en vindt hem, liggend in het gras met zijn
gezicht naar het vijandelijke Spanje gekeerd. Hevig bewogen uit hij zijn smart om
het verlies van zijn trouwste vazal, de aanvoerder van zijn legers. De doden worden
ter plaatse begraven maar de lichamen van de drie dappersten, Roland, Olivier en
Turpin, worden op karren gelegd om hen mee terug te voeren. (laisses 202-212, vs.
2845-2973)
3. Voorbereidingen tot de strijd. Karel ontvangt het bericht van de nadering van
de Saracenen. Hij geeft Jozeran de Provence en hertog Naïmes opdracht het leger in
tien slagorden te verdelen; Rabel en Guinemant krijgen de taken van Olivier en
Roland.
Ook Baligant treft zijn maatregelen. Zijn zoon Malpramis zal voorop rijden bij de
aanval en het leger wordt verdeeld in dertig slagorden. (laisses 213-238, vs.
2974-3344)
4. De strijd. Als de legers elkaar treffen ontstaat een hevig gevecht. Aan beide
zijden vallen veel doden. Het hoogtepunt wordt
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bereikt als tegen de avond de twee vorsten elkaar ontmoeten in een tweegevecht.
Beiden beweren het recht in deze oorlog aan hun zijde te hebben. Eenmaal wankelt
Karel tengevolge van een krachtige slag van Baligant maar dan wordt hij ondersteund
door de engel Gabriël en slaagt erin zijn tegenstander dodelijk te treffen. (laisses
239-261, vs. 3345-3624)
5. Afloop van de strijd. Als de emir gevallen is slaan zijn volgelingen op de vlucht.
Zij worden achtervolgd door de Franken en hun ordeloze terugkeer veroorzaakt in
Saragossa schrik en verbittering. Koning Marsile sterft van schrik over de definitieve
nederlaag. Eindelijk kan Karel de stad in bezit nemen en de heidenen laten dopen.
De koningin vormt een uitzondering; zij zal met de Franken mee terugreizen en krijgt
de gelegenheid zich vrijwillig te bekeren. Onderweg worden Roland, Olivier en
Turpin begraven in de kerk van St. Romain te Blaye. (laisses 262-266, vs. 3625-3704)

Vierde episode: De straf van Ganelon (laisses 267-290, vs. 3705-4002)
1. La belle Aude. De eerste die Karel ontmoet in zijn paleis te Aken is Aude. Zij
vraagt de keizer naar Roland, haar verloofde. ‘Zuster, lieve vriendin, je vraagt me
naar een dode’, is het antwoord. Bij het vernemen van dit bericht verliest Aude het
bewustzijn en sterft. (laisses 267-268, vs. 3705-3733)
2. De straf van Ganelon. Ganelon wordt beschuldigd van landverraad maar hij
wijst deze beschuldiging af en verklaart dat hij slechts een persoonlijke vete met
Roland heeft uitgevochten. Een gerechtelijke tweekamp tussen Pinabel voor Ganelon
en Thierry voor Karel beslecht het pleit in het nadeel van Ganelon. De verrader wordt
gevierendeeld. (laisses 269-288, vs. 3734-3974)
3. Slot. Koningin Bramimonde wordt in Aken gedoopt en krijgt de naam Julienne.
Als de keizer dan eindelijk zonder zorgen wil gaan
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slapen krijgt hij opnieuw een visioen waarin de engel Gabriël hem opdraagt wederom
een leger bijeen te brengen om de heidenen te bestrijden. (laisses 289-290, vs.
3975-4002)

De overlevering van het Chanson de Roland
De Version d'Oxford, waarvan hierboven een samenvatting is gegeven, is het glansstuk
van de overlevering van het Chanson de Roland. Het handschrift in Oxford bevat de
oudste en naar de mening van alle deskundigen ook de mooiste tekst die wij kennen.
De populariteit van deze versie is, vooral door toedoen van Bédier, zo groot dat velen
haar in feite beschouwen als het ‘oorspronkelijke’ Chanson de Roland, een voor de
hand liggend maar betreurenswaardig misverstand. Het oorspronkelijke Chanson de
Roland is immers niet overgeleverd, het moet met behulp van de tekstkritiek
gereconstrueerd worden aan de hand van alle bekende bronnen, nadat eerst de waarde
van elke bron afzonderlijk is vastgesteld. Op deze moeilijke problematiek kom ik in
het zesde hoofdstuk uitvoerig terug. Hier geef ik alleen een opsomming van de
bronnen die voor de tekstkritiek in de eerste plaats66) in aanmerking komen. Behalve
de Franse teksten horen daar ook de vertalingen bij, waarvan het Middelnederlandse
Roelantslied er één is. Binnen de groep Franse teksten kan dan ook nog een tweedeling
worden aangebracht op grond van het rijm: in alle Franse teksten heeft elke laisse
(strofe) maar één rijmklank, maar in sommige is dat half-of assonerend rijm, in andere
volrijm.

1. Oudfranse teksten in laisses met assonantie
O Oxford, Bodleian Library, Ms. Digby 2367).
V4 Venetië, Biblioteca Marciana, ms. 225 (olim fr. IV)68).

Het handschrift O is mogelijk in Engeland geschreven want de taal vertoont sterke
Anglonormandische trekken. De datering van de codex is omstreden. Onderzoek van
het schrift en taalkundige
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eigenaardigheden van de tekst wijzen op de twaalfde eeuw maar de deskundigen
verschillen van mening over een meer nauwkeurige datering. Vanwege het kleine
formaat en de eenvoudige uitvoering (goedkoop perkament, slordige mise-en-page,
geen versiering) is herhaaldelijk verondersteld dat O een jongleurshandschrift is.
De andere bron in deze groep is V4, een handschrift uit de veertiende eeuw. Het
is geschreven in een merkwaardige literaire mengtaal, het Franco-Venetiaans, waarin
in de dertiende eeuw enkele Oudfranse chansons de geste zijn bewerkt voor een
Noorditaliaans publiek. De tekst van V4 bestaat uit 6011 verzen waarvan de eerste
3869 corresponderen met vs. 1-3681 van O. Daarna gaat de tekst van V4 afwijken
terwijl de assonantie vervangen wordt door volrijm; V4 behoort vanaf deze overgang
dus eigenlijk tot de tweede groep. Eerst volgt een episode waarin het terugkerende
leger van Karel de Zuidfranse stad Narbonne verovert en dan een uitvoerige
beschrijving van de terugtocht van de Franken.

2. Oudfranse teksten in laisses met volrijm
C
V7
P
T
L
l
F
B

Châteauroux, Bibliothèque Municipale, ms. 169).
Venetië, Biblioteca Marciana, ms. 251 (olim fr. VII)70).
Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 860 (olim 7227/5)71).
Cambridge, Trinity College, ms. R3-3272).
Lyon, Bibliothèque de la Ville, ms. 984 (olim 649)73).
Moulins, dept. Allier, particulier bezit, ‘Fragments Lavergne’74).
Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. nouv. acq. fr. 532775).
Londen, British Museum, ms. Add. 41295. G76).

Tegen het eind van de twaalfde eeuw is de assonerende versie van het Chanson de
Roland tot een versie met volrijm omgewerkt. Bij die gelegenheid is het verhaal
aanzienlijk uitgebreid, soms zelfs met gehele episoden, zodat het aantal verzen meer
dan verdubbeld werd. Voor onze kennis van deze rijmbewerking beschikken we over
de acht bronnen, die hier zijn opgesomd. C (c. 1300) en V7 (eind
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13e eeuw) worden vanwege hun sterke inhoudelijke overeenkomst meestal in één
adem genoemd. Een tweede subgroep vormen P (2e helft 13e eeuw), T (eind 15e
eeuw) en L (14e eeuw). In alle drie ontbreekt het begin van het verhaal doordat de
codices fragmentarisch zijn overgeleverd of doordat, in het geval van L, de kopiïst
pas bij de Roncevaux-episode is begonnen. De drie kleinere fragmenten, l, F en B,
dateren uit de dertiende eeuw en sluiten wat hun tekst betreft, het dichtst aan bij de
groep P, T en L.

3. Vertalingen
In de middeleeuwen is het Chanson de Roland al in andere talen overgebracht en
daarbij steeds ook bewerkt volgens de bedoelingen van de vertalers of hun
opdrachtgevers. Bij de vertalingen zou men ook het al besproken handschrift V4
kunnen rekenen met de merkwaardige Franco-Venetiaanse tekst, die gediend heeft
om het Oudfranse verhaal toegankelijk te maken voor een Noorditaliaans publiek.
Ondanks het hybridische karakter van de taal wordt deze tekst toch vanwege zijn
sterke inhoudelijke overeenkomst met de Version d'Oxford tot de Franse overlevering
gerekend. Als de voornaamste vertalingen-bewerkingen worden beschouwd77):
n Bewerking in het Oudnoors78). In de jaren 1230-1250 is in opdracht van de
Noorse koning Haakon IV Haakonarson een aantal chansons de geste in
Oudnoors proza vertaald en samengebracht in een compilatiewerk dat bekend
staat onder de titel Karlamagnús saga. De achtste branche (hoofdstuk) ervan is
een vertaling van het Chanson de Roland, die nauw verwant is met de versie
van O en V4. In deze vorm heeft het verhaal ook Zweden en Denemarken bereikt
want de Karlamagnús saga is nog in de middeleeuwen in het Zweeds en het
Deens vertaald.
K Bewerking in het Middelhoogduits79). Van omstreeks 1172 dateert de zeer vrije
vertaling in paarsgewijs rijmende verzen van Pfaffe Konrad uit Beieren, het
Ruolandes Liet. Dit werk is weer in gewijzigde vorm opgenomen in twee Duitse
compilaties
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van Frankische epiek, Karl der Grosse van de Stricker (c. 1230) en de
Karlmeinet-compilatie uit het begin van de veertiende eeuw.
h Bewerking in het Middelnederlands. Zeven fragmentarische bronnen vormen
de overlevering van het Middelnederlandse Roelantslied, dat het onderwerp van
dit boek vormt.
w Bewerking in het Middelwelsh80). Ook in het Welsh is een prozacompilatie van
Karelromans overgeleverd. Dit werk met de titel Campeu Charlymaen behoort
tot de veertiende eeuw en bevat een vertaling van het eerste gedeelte van het
Chanson de Roland.

De bronnen van het Roelantslied
Van het Roelantslied zijn zeven bronnen bekend: twee oude drukken (VbB en VbA),
één fragmentarisch overgeleverd papieren handschrift (L) en vier perkamenten
handschriftfragmenten (B, H, R en Ro). Hieronder volgt van elke bron een beknopte
beschrijving. De gegevens voor deze beschrijvingen zijn voor het merendeel ontleend
aan de vakliteratuur die is opgegeven in de laatste rubriek van elke beschrijving.
Daarnaast is gebruik gemaakt van foto's uit het foto-archief van het Instituut De
Vooys in Utrecht. De gegevens over de bronnen L, B, H en Ro zijn gecontroleerd
op de originele handschriftfragmenten.

VbB Den droefliken strijt van Roncevale. Antwerpen, Jan van Ghelen,
1576.
Titelpagina
AIR: ¶ Hier beghint den droef//lijcken strijt opten Berch vanden Ronce(uale in) //
Spaengien gheschiet daer Roelant ende Oliuier metten // fleur van kerstenrijck
verslaghen waren.
De eerste twee regels met uitzondering van het paragraafteken
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zijn rood gedrukt. Onder de titel is tussen twee verticale ornamenten een houtsnede
van 119 × 89 mm afgedrukt, voorstellende Karel de Grote op zijn troon met aan
weerszijden raadgevers. Voor deze houtsnede is hetzelfde blok gebruikt als voor die
op het titelblad van VbA.
Onder de houtsnede: ¶ Gheprint Thantwerpen / op die Lombaerde Veste / in-// den
witten Hasewint / by my Jan van Ghelen.
De woorden Gheprint Thantwerpen / zijn rood gedrukt.

Tekst
Incipit, A1V: ¶ Hier beghint die warachtighe / Historie vanden strijde // van Ronceuale
/ daer Roelant ende Oliuier met alle der // edelder vanghaerden doot bleuen by
Guwelloens val//schen bedrijue diese alle verraden hadde. // ¶ Prologhe. // ALsmen
alle hystorien ouermerckende is soo en // vintmen geen deser ghelijck
De A van ALsmen is een vierkante houtsnede ter hoogte van vier regels. De tekst in
het boek is afwisselend proza en rijmtekst.
Explicit, I4V, 18: Hi sterf int iaer ons heeren .viij C. ende .xiiij die vijfste // kalende
Februarij / ende is begrauen in die ronde kercke // tonser vrouwen Taken dye hi selue
ghesticht hadde daer // hi hoochlijck verheuen is. etc. // ¶ Dit boecxken is geuisiteert
// by meester Adam Swinge//dau Officiael van Brugghe. // Ende is toegelaten bi
consente // vanden houe den .xx. Nouem//bris. Int iaer .LII. Ghetee//kent by den
Secretarius de // Langhe. // ¶ Gheprint Thantwerpen/ // op dye Lombaerde Veste /
in//den witten Hasewint by my Jan van Ghelen. Anno. // M.D.LXXVI.
De laatste regels, vanaf ¶ Dit boecxken is geuisiteert, zijn op de rechterhelft van de
bladzijde gedrukt. Op de linkerhelft staat hier het drukkersmerk van Jan van Ghelen:
een houtsnede,
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voorstellende een wapen met twee witte hazewinden en een rand met de woorden
FIDE NVN QVAM POLLVTA.

Collatie
Uitgave in 4o; papier; 36 bladen; 9 katernen: A-I4; 1 kolom per bladzijde; 33-35
regels per kolom; het lettertype behoort tot de gotische typen die door Vervliet worden
aangeduid met Textura; de tekst is gestructureerd met behulp van kapitalen,
paragraaftekens, lombarden ter hoogte van twee regels en twee initialen (hsnn.) in
de woorden ALsmen (A1V, 6) en OM (A3V, 28). Behalve de houtsnede op de
titelpagina geen illustraties. Verschillende ornamenten komen voor in de
rechtermarges van de bladzijden met rijmtekst.

Bewaarplaats van het enig overgeleverde exemplaar
Washington D.C., Library of Congress, Lessing J. Rosenwald Collection 1726. Olim:
Jenkintown Pennsylvania, Alverthorpe Gallery, Lessing J. Rosenwald Collection PQ
1521. D8H5 en Nordkirchen, Bibliotheek van de hertog van Arenberg.

Uitgaven
Een moderne editie van de gehele tekst bestaat niet. De rijmtekstpassages zijn
uitgegeven in ‘Het Roelants-lied’, ed. C.P. Serrure. In: Vad. mus. 2 (1858). p. 1-96,
zie vooral p. 61-95 en in La Chanson de Roncevaux. Ed. J.H. Bormans. Bruxelles,
1864. p. 185-223.

Literatuur
Mnl. W. dl. 10 (Bouwstoffen), nr. 411. 3. L. Debaene, De Nederlandse volksboeken.
Antwerpen, 1951. p. 165-172. Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de
collectie Arenberg thans in de verzameling Lessing J. Rosenwald. [Catalogus van
een] tentoonstelling. Den Haag, 1960. nr. 192. H.D.L. Vervliet,Sixteenth,-
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Century Printing Types of the Low Countries. Amsterdam, 1968.

VbA Den droefliken strijt van Roncevale. Antwerpen, Willem Vorsterman,
[c. 1520?].
Titelpagina
a1R: Den droefliken strijt // die opten berch van Ronceuale in Hispanien // gheschiede
daer Rolant ende Oliuier metten // fluer van Kerstenrijc verslagen waren.
De eerste woorden van de titel, Den droefliken strijt, zijn een houtsnede en rood
gedrukt. De woorden Ronceuale en Rolant ende Oliuier zijn ook rood gedrukt. Onder
de titel is een houtsnede van 118 × 90 mm afgedrukt, voorstellende Karel de Grote
op zijn troon met aan weerszijden raadgevers.

Tekst
Incipit, a1V: ¶ Hier beghint die waerachtighe historie vanden // strijde van Ronceuale
daer Rolandt ende Oliuier // met alle der edelder vangaerden verslagen bleuen // bi
Guwelloens valschen bedriue diese alle verra//den hadde Prologhe. // ALs men alle
historien ouermerckende is // so en vintmen gheen deser ghelijc /
De P van Prologhe is een kleine lombarde (één regel hoog) en de A van ALs is een
vierkante houtsnede ter hoogte van vier regels. De tekst in het boek is afwisselend
proza en rijmtekst.
Explicit, h4V, 24: Hi sterf int iaer ons heeren .viijc. ende // xiiij. die vijfste kalende
februarij. ende is begrauen in die // ronde kercke onser vrouwen tot aken die hi selue
ghe//sticht hadde daer hi hoochlijc verheuen is.
¶ Gheprent in die vermaerde coopstadt van Antwer//pen buyten die camerpoorte
Inden gulden eenhoren // bi mij Willem vorsterman.
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Collatie
Uitgave in 4o; papier; 40 bladen; acht katernen: a6b4c6d4e6f4g6h4; 1 kolom per
bladzijde; 32 regels per kolom; het lettertype komt overeen met ‘Lettersnijder's
English Textura’ (T20) bij Vervliet; de tekst is gestructureerd met behulp van
kapitalen, paragraaftekens, kleine lombarden (één regel hoog), grote lombarden (twee
regels hoog) en één initiaal (hsn.) in ALs (a1V, 6). Illustraties: houtsneden op a1R
(titelpagina) en a6R, voorstellende Karel de Grote op zijn troon met zijn raadgevers
aan weerszijden; houtsneden op b4V, c5R, e2R en f2V, voorstellende een strijdtoneel
met op de achtergrond een rotsformatie; houtsnede op f4V, voorstellende een
strijdtoneel met op de achtergrond een stadsmuur.

Bewaarplaats van het enig overgeleverde exemplaar
München, Universitätsbibliothek, postincunabel 4o p germ. 165. Uit een stempel op
de titelpagina kan worden geconcludeerd dat het boek zich vroeger in de
universiteitsbibliotheek te Landshut heeft bevonden.

Gebruikssporen
Op de titelpagina stempels van de universiteitsbibliotheken te Landshut en München
en, geschreven boven de titel, der ander tractat. In het proza zijn herhaaldelijk stukken
tekst onderstreept en bovendien zijn op veel plaatsen in de marges bij het proza
aantekeningen gemaakt in een mengsel van Latijn en Duits (zie noot 170).

Uitgave
Den droefliken strijt van Roncevale. Uitgegeven door G.J. Boekenoogen. Leiden,
1902.
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Literatuur
W. Nijhoff en M.E. Kronenberg, Nederlandsche bibliographie van 1500-1540.
's-Gravenhage, 1923-1966. 3 dln. nr. 3907. Mnl. W. dl. 10 (Bouwstoffen), nr. 411. 3.
L. Debaene, De Nederlandse volksboeken. Antwerpen, 1951. p. 165-172. H.D.L.
Vervliet, Sixteenth-Century Printing Types of the Low Countries. Amsterdam, 1968.
R. Resoort, ‘Over de betekenis van gebruikssporen in prozaromans en volksboeken’.
In: Spektator 6 (1976-1977). p. 311-327.

L Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, hs. I A 24l, fragment-Bormans.
Tekst
De fragmenten L (naar de vindplaats Loon) hebben behoord tot een
verzamelhandschrift. Van deze codex zijn in totaal 51 bladen of resten van bladen
over. Zij worden bewaard in drie omslagen, die samen met andere fragmenten berusten
in map I A 24. De omslag met de signatuur I A 24l bevat 11 folia met de
Roelantslied-fragmenten (totaal 557 gehele en geschonden verzen; F.1R-F.3V: vs.
246L-567L, F.4R-F.4V: vs. 1580L-1652L en F.5R-F.10R: 1662L-1995L) en, op de
laatste drie bladzijden, enkele liederen; de omslag met de signatuur I A 24m bevat
22 folia met fragmenten van Jonathas ende Rosafiere; de omslag met de signatuur
I A 24n bevat 18 folia (of resten van folia) met liederen en gedichten.

Materiaal
Papier. De bladen zijn zeer gehavend maar voor verder verval behoed doordat men
ze zorgvuldig op doorzichtig materiaal geplakt heeft. De afmetingen van ieder blad
zijn verschillend; het eerste blad met tekst van het Roelantslied meet thans 196 ×
141 mm.

Reconstructie van de codex
De bewaard gebleven bladen bieden weinig houvast voor een onderzoek naar de
codex waarvan zij de resten zijn. Vooral het ontbreken van
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een oude foliëring maakt dit onderzoek moeilijk. Ik beperk mij tot enkele voorzichtige
veronderstellingen.
Eén katern, de bladen 1-16 van Jonathas ende Rosafiere, is in z'n geheel bewaard
en Huizinga (zie de literatuuropgave hieronder) heeft aannemelijk gemaakt dat de
overige bladen met deze tekst eveneens tot een katern van zestien bladen hebben
behoord. Hoe is het met de resten van het Roelantslied? Vast staat dat de bladen 7-10
van het Roelantslied het midden van een katern zijn geweest want zij vormen twee
dubbelbladen waarop de tekst zonder onderbreking doorloopt. Op de voorkant van
blad 10 eindigt het Roelantslied en op de achterzijde van hetzelfde blad begint een
lied. Dit is een aanwijzing voor de veronderstelling dat de liederen en gedichten in
de codex volgden op het Roelantslied. Die veronderstelling wordt gesteund door blad
4 van het Roelantslied dat ook een geheel vormt met een blad met liederen. Op grond
van deze gegevens en rekening houdend met een klein teksthiaat tussen de bladen 4
en 5 van het Roelantslied (vgl. 1652L-1662L) kan nu de oorspronkelijke ligging van
de bladen 4-10 van het Roelantslied hieronder schematisch worden weergegeven:
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De gegevens van de Roelantslied-fragmenten verzetten zich niet tegen Huizinga's
hypothese dat de gehele codex uit katernen van zestien bladen was opgebouwd. De
bladen 1-3 van het Roelantslied, waarop de tekst zonder onderbreking doorloopt
maar die door een groot teksthiaat (vgl. 567L-1580L) van blad 4 gescheiden zijn,
moeten tot een voorafgaand katern hebben behoord.

Mise-en-page
Littera cursiva; één kolom, geen aflijning, liniëring of lijngaatjes; 30-33 regels per
kolom; geen rubricatie; geen lombarden, wel is soms ruimte uitgespaard voor een
lombarde en een representant geplaatst.

Illustratie
Op F.10R, onder de laatste verzen van het Roelantslied, zijn de letters van het woord
Explicit met grote onderlinge afstand geschreven en door lijnen met elkaar verbonden.
Tussen de letters zijn de woorden roelant, tulpijn, oliuier en coni geschreven en
eveneens door lijnen met elkaar verbonden. De naam van Roelant is behalve met die
van Tulpijn ook verbonden met een krabbel die ik niet kan interpreteren: Jh? Een
soortgelijke krabbel staat in de ondermarge van F.3V: N myn? Op deze laatste plaats
kan men denken aan een penneproef.

Datering, localisering
De Vreese dateert de fragmenten c. 1500. De taal van de tekst vertoont Limburgse
kenmerken.

Geschiedenis
De fragmenten zijn in 1862 of kort daarvoor ontdekt door J. Daris in een kerkelijk
archief te Loon, waar zij op elkaar geplakt dienden ter versteviging van een
zestiende-eeuws register. Daris heeft zijn vondst korte tijd later afgestaan aan Bormans
te
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Luik, die de bladen van elkaar heeft losgemaakt en bestudeerd. Hij publiceerde de
Roelantslied-fragmenten in 1864. Na de dood van Bormans in 1878 zijn de fragmenten
door zijn zoon, Stanislaus Bormans, door bemiddeling van Verdam in 1890
geschonken aan de universiteitsbibliotheek te Amsterdam.

Uitgaven
‘Jonathas & Rosafiere. Fragmenten van eenen ridderroman’. In: Middelnederlandsche
gedichten en fragmenten. Ed. N. de Pauw. Gent, 1893-1914. 2 dln. Dl. I. p. 494-529.
La Chanson de Roncevaux. Ed. J.H. Bormans. Bruxelles, 1864. p. 69-127. Enkele
van de liederen en gedichten zijn, soms gedeeltelijk, uitgegeven door G. Kalff,
‘Handschriften der universiteitsbibliotheek te Amsterdam’. In: TNTL 9 (1890). p.
161-189.

Literatuur
Mnl. W. dl. 10 (Bouwstoffen), nrs. 411.3, 661, 676, 1276.6. La Chanson de Roncevaux.
Ed. J.H. Bormans. Bruxelles, 1864. p. 3-6. W. de Vreese, ‘Nieuwe
Middelnederlandsche fragmenten’. In: TNTL 13 (1894). p. 235-255, zie vooral p.
255, noot 7. M.B. Mendes da Costa, De handschriften der Stedelijke Bibliotheek met
de latere aanwinsten. Amsterdam, 1902. Catalogus der handschriften II. p. XXXIV
en nrs. 266 en 268. D.J. Huizinga, ‘Jonathas ende Rosafier. Een onbekend
postincunabelfragment en de oorspronkelijke vorm van het handschrift’. In: TNTL
91 (1975). p. 175-212. H. Pleij, Het gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest
en burgermoraal in de late middeleeuwen. Amsterdam, 1979. p. 61 en 69.

B Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. 21.143, fragment-Stallaert.
Tekst
Roelantslied (totaal 80 gehele en geschonden verzen; F.1R, a:
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vs. 71B-176B; F.1V, b: vs. 193B-233B).

Materiaal
Perkament. Een gedeelte van één blad. De afmetingen van het fragment zijn 220-223
× 62-68 mm.

Reconstructie van de codex
Het fragment bevat twee kolommen tekst, één op de voorzijde en één op de
achterzijde. Gezien de afmetingen is het waarschijnlijk de helft van een blad met
twee kolommen tekst op iedere zijde, dat ongeveer 23 × 14 cm groot geweest is.
Omdat de tekst van de twee overgeleverde kolommen niet op elkaar aansluit is het
fragment vermoedelijk de linkerhelft van een blad.

Mise-en-page
Littera textualis; ws. twee kolommen, lijngaatjes nog op enkele plaatsen zichtbaar;
40 regels per kolom; geen rubricatie; rode lombarden ter hoogte van twee regels;
eerste hoofdletters van de kolommen vergroot en met penwerk versierd.

Datering, localisering
Deschamps dateert het fragment c. 1375. De taal van de tekst vertoont
Westmiddelnederlandse kenmerken.

Geschiedenis
Het fragment is waarschijnlijk in of kort voor 1851 in de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel aan het licht gebracht door K. Ruelens, ‘die het op den rug eener verzameling
vlugschriften van Jan Huss, in het begin der 16de eeuw gedrukt en gebonden,
ontdekte’ (Stallaert, p. 406).

Uitgaven
‘Een fragment van het Dietsche Roelandslied’, ed. K. Stallaert.
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In: Algemeene Konst- en Letterbode (1851). Dl. II, p. 406-410. L. de Baecker, Chants
historiques de la Flandre. Lille, 1855. p. 95-101. ‘Het Roelants-lied’, ed. C.P. Serrure.
In: Vad. mus. 2 (1858). p. 1-96, zie vooral p. 38-40. La Chanson de Roncevaux. Ed.
J.H. Bormans. Bruxelles, 1864. p. 128-138.

Literatuur
Mnl. W. dl. 10 (Bouwstoffen), nr. 411. 3. J. Deschamps, Catalogus. nr. 2a.

H 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, hs. 74 C 8 (olim L 86),
fragment-Holtrop.
Tekst
Roelantslied (totaal 332 gehele en geschonden verzen; F.1: vs. 286H-522H, F.2: vs.
1364H-1620H).

Materiaal
Perkament. Twee geschonden bladen. De afmetingen van het eerste blad zijn 212-214
× 141-155 mm, van het tweede 217-218 × 146-148 mm.

Reconstructie van de codex
Over de oorspronkelijke positie van deze twee losse bladen in de codex, waarvan zij
de resten zijn, valt vrijwel niets met zekerheid te zeggen. Op grond van het vrij grote
hiaat tussen de tekst van de twee folia (vgl. 522H-1364H) kan men vermoeden dat
er c.4 bladen tussenin gelegen hebben.

Mise-en-page
Littera textualis; twee kolommen, lijngaatjes; 42 regels per kolom; beginletters van
de verzen rood doorgestreept, rode lombarden ter hoogte van twee regels; eerste
hoofdletters van de
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kolommen soms vergroot.

Datering, localisering
Deschamps dateert de fragmenten c.1400. De taal van de tekst vertoont
Westmiddelnederlandse kenmerken.

Geschiedenis
De fragmenten zijn in of kort voor 1840 ontdekt door Holtrop in de Koninklijke
Bibliotheek te 's-Gravenhage. Vouwen en vlekken herinneren eraan dat zij hebben
gediend als schutbladen in een boekband. Bij de fragmenten wordt een afschrift van
de hand van Holtrop bewaard.

Uitgaven
‘Het Roelants-lied’, ed. C.P. Serrure. In: Vad. mus. 2 (1858). p. 1-96, zie vooral p.
40-49. La Chanson de Roncevaux. Ed. J.H. Bormans. Bruxelles, 1864. p. 139-157.

Literatuur
J.W. Holtrop, [Brief over de vondst van enkele fragmenten.] In: Algemeene Konsten Letterbode (1840). Dl. II, p. 180-181. Mnl. W. dl. 10 (Bouwstoffen), nr. 411. 3. J.
Deschamps, Catalogus. nr. 2b.

R Rijsel, Stadsbibliotheek, hs. zoek sinds 1855, fragment-Serrure.
Tekst
Roelantslied (totaal 380 gehele of geschonden verzen; F.1: vs. 898R-1156R, F.2: vs.
1290R-1566R).

Materiaal
Perkament. Eén geschonden dubbelblad.

Het Roelantslied

42

Mise-en-page
Twee kolommen, ws. 48 regels per kolom.

Datering, localisering
Serrure dateert het fragment rond het midden der veertiende eeuw. De taal vertoont
Westmiddelnederlandse, ws. Vlaamse kenmerken.

Geschiedenis
In 1835 heeft Serrure dit fragment in de Stadsbibliotheek te Rijsel ontdekt en
afgeschreven. Toen hij twintig jaar later zijn afschrift met het origineel wilde
vergelijken was het fragment verdwenen; het is sindsdien niet teruggevonden. De
gegevens die hier worden meegedeeld, zijn afkomstig uit het artikel van Serrure.

Uitgaven
‘Het Roelants-lied’, ed. C.P. Serrure. In: Vad. mus. 2 (1858). p. 1-96, zie vooral p.
50-60. La Chanson de Roncevaux. Ed. J.H. Bormans. Bruxelles, 1864. p. 158-184.

Literatuur
‘Het Roelants-lied’, ed. C.P. Serrure. In: Vad. mus. 2 (1858). p. 1-96, zie vooral p.
26-27. Mnl. W. dl. 10 (Bouwstoffen), nr. 411. 3. J. Deschamps, Catalogus. p. 22.

Ro Rotterdam, Gemeentebibliotheek, hs. 96 B 6:1 (olim 14 G 9:1),
fragment-De Vreese.
Tekst
Roelantslied (totaal 68 gehele of geschonden verzen; vs. 1411Ro-1680Ro).

Materiaal
Perkament. Twee stroken. De afmetingen van de eerste strook zijn
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58-61 × 159-163 mm, van de tweede 48-52 × 162 mm.

Reconstructie van de codex
De twee fragmenten vormen de bovenste en de onderste strook van een blad dat door
een boekbinder in vier ongeveer gelijke stroken is gesneden. De afmetingen van het
oorspronkelijke blad zijn dus ongeveer 22 × 17 cm geweest.

Mise-en-page
Littera textualis; twee kolommen, aflijning, liniëring en lijngaatjes; c.42 regels per
kolom; beginletters van de verzen ieder afzonderlijk rood doorgestreept; rode
lombarden van twee regels hoog; tweemaal zijn twee letters van een vers, die op een
andere regel zijn geschreven, rood gemarkeerd.

Datering, localisering
Deschamps dateert de stroken c.1400. De taal vertoont Westmiddelnederlandse
kenmerken.

Geschiedenis
Kloeke deelt mee dat de fragmenten in of kort voor 1933 door Dr. J. Husung te Berlijn
zijn verschaft aan de Gemeentebibliotheek in Rotterdam. Vouwen en sneetjes in de
stroken wijzen erop dat zij voor die tijd als bindmateriaal hebben gediend.

Uitgave
G.G. Kloeke, ‘Het Roelantslied. Nieuwe fragmenten’. In: TNTL 59 (1940). p. 93-120.

Literatuur
J. Deschamps, Catalogus. nr. 2c, Pl. 2.
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Eindnoten:
61) Een uitvoerige reconstructie van de historische gebeurtenis is gemaakt door R. Menéndez Pidal,
La Chanson de Roland et la tradition épique des Francs. 2me éd. traduite par I.M. Cluzel. Paris,
1960. p. 181-230. In een ‘Appendice historiographique’ (p. 519-532) zijn de betrokken passages
uit de Frankische en Arabische bronnen afgedrukt. Zie voor de historische gebeurtenis ook M.
de Riquer, Les chansons de geste françaises. 2me éd., trad. par I. Cluzel. Paris, 1957. p. 13-21.
P. Aebischer, ‘L'expédition de Charlemagne en Espagne jusqu'à la bataille de Roncevaux’. In:
Revue Suisse d'histoire 7 (1957). p. 28-43. [Herdrukt in P. Aebischer, Rolandiana et Oliveriana.
Genève, 1967. p. 83-98.]
62) R. de Abadal, ‘La expedición de Carlomagno a Zaragoza’. In: Coloquios de Roncesvalles,
Agosto 1955. Saragossa, 1956. p. 39-71.
63) R. Lejeune, ‘Localisation de la défaite de Charlemagne aus Pyrénées en 778’. In: Coloquios de
Roncesvalles, Agosto 1955. Saragossa, 1956. p. 73-103.
64) Eginhard, Vie de Charlemagne. Ed. et trad. L. Halphen. 3me éd. Paris, 1947. p. 28-31, het citaat
op p. 30. P. Aebischer, ‘Roland. Mythe ou personnage historique?’ In: Revue Belge de philologie
et d'histoire 43 (1965). p. 849-901. [Herdrukt in P. Aebischer, Rolandiana et Oliveriana. Genève,
1967. p. 99-138.]
65) Het maken van een indeling in het verhaal van de ‘Version d'Oxford’ wordt bemoeilijkt doordat
op de grens van de delen vaak één of meer overgangslaisses staan, die zowel tot het voorgaande
als tot het volgende deel kunnen worden gerekend. De indeling in mijn samenvatting berust
voor de grote lijnen op die van J. Rychner, La chanson de geste. Essai sur l'art épique des
jongleurs. Genève-Lille, 1955. p. 38-39. In de tweede episode heb ik echter meer onderdelen
onderscheiden dan Rychner om de vergelijking met het Roelantslied, dat soms van de ‘Version
d'Oxford’ afwijkt, mogelijk te maken. De nummering van de laisses en de verzen komt overeen
met die in La Chanson de Roland. Ed. J. Bédier. Edition définitive. Paris, 1937.
66) Ik ontleen deze selectie aan de moderne kritische editie La Chanson de Roland. Ed. C. Segre.
Milano-Napoli, 1971. Buiten het overzicht blijven dan ook de volgende teksten die vaak in
verband met het Chanson de Roland worden genoemd: Historia Karoli Magni et Rotholandi
ou Chronique du Pseudo-Turpin. Ed. C. Meredith-Jones. Paris, 1936. [Ongewijzigde herdruk
Genève, 1972] Het Carmen de prodicione Guenonis, uitgegeven in Les textes de la Chanson
de Roland. Ed. R. Mortier. Paris, 1940-1944. 10 dln. Dl. III. p. 105-117. Het Spaanse fragment
van Roncesvalles. Ed. Jules Horrent. Paris, 1951. Het Provençaalse fragment ‘Ronsasvals’, ed.
M. Roques. In: Romania 58 (1932). p. 1-28 en 161-189. Zie voor meer literatuur over en uitgaven
van teksten die tot de traditie van het Chanson de Roland behoren, de in deze noot genoemde
editie van Segre en J.J. Duggan, A Guide to Studies on the Chanson de Roland. London, 1976.
p. 25-49.
67) De beste facsimile-editie van O is La Chanson de Roland. Reproduction phototypique du ms.
Digby 23 de la Bodleian Library d'Oxford. Ed. A. de Laborde. Paris, 1933. Hierin ook een
beschrijving van de codex door M.Ch. Samaran. Zie verder over hs. O: Jules Horrent, La
Chanson de Roland dans les littératures française et espagnole au moyen âge. Paris, 1951. p.
32-43. Een diplomatische editie is uitgegeven in de serie Les textes de la Chanson de Roland.
Ed. R. Mortier. Paris, 1940-1944. 10 dln. Dl. I. Een recente publikatie waarin ook de datering
van 0 ter sprake komt is H.E. Keller, ‘The Song of Roland and its Audience’. In: Olifant 6
(1978-1979). p. 259-274.
68) De standaardeditie van V4 is La Chanson de Roland nel testo assonanzato franco-italiano.
Edita e tradotta da G. Gasca Queirazza. Torino, 1954.
69) Les textes de la Chanson de Roland. Ed. R. Mortier. Paris, 1940-1944. 10 dln. Dl. IV.
70) Fotografische reproduktie van het handschrift in Les textes de la Chanson de Roland. Ed. R.
Mortier. Paris, 1940-1944. 10 dln. Dl. V. Zie ook Das altfranzösische Rolandslied. Text von
Chateauroux und Venedig VII. Hrsg. von W. Foerster. Heilbronn, 1883. [Ongewijzigde herdruk
Amsterdam, 1967]
71) Les textes de la Chanson de Roland. Ed. R. Mortier. Paris, 1940-1944. 10 dln. Dl. VI.
72) Les textes de la Chanson de Roland. Ed. R. Mortier. Paris, 1940-1944. 10 dln. Dl. VII.
73) idem, Dl. VIII.
74) idem, Dl. IX. p. 1-6.
75) idem, Dl. IX. p. 9-23.
76) ‘Un fragment méconnu de la Chanson de Roland (version rimée) (Musée Britannique, Add.
41295.G)’, ed. F. Bogdanow. In: Romania 81 (1960). p. 500-520.
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77) Zie noot 66.
78) Zie voor edities en vertalingen van de Karlamagnús saga noot 56.
79) Pfaffe Konrad, Das Rolandslied. Hrsg. von C. Wesle. Zweite Aufl. bes. von P. Wapnewski.
Tübingen, 1967. Een goede vertaling in het Duits bevat Pfaffe Konrad, Das Rolandslied.
Mittelhochdeutscher Text und Uebertragung. Ed. D. Kartschoke. Frankfurt, 1970.
80) De Middelwelshe versie is niet goed toegankelijk voor het moderne onderzoek. Segre heeft
voor zijn editie gebruik gemaakt van de oude tekstuitgave met vertaling in Selections from the
Hengwrt Mss. preserved in the Peniart Library. Edited, with a translation by R. Williams and
the translation continued by G.H. Jones. London, 1892. Vol. II. p. 1-118 en 437-517.
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II Het volksboek Droefliken strijt en zijn bronnen
Inleiding
Den droefliken strijt die opten berch van Roncevale in Hispanien gheschiede daer
Rolant ende Olivier metten fluer van Kerstenrijc verslagen waren. Zo luidt de
volledige titel van het volksboek dat omstreeks 1520 bij Willem Vorsterman in
Antwerpen van de persen kwam. We duiden het aan met VbA ter onderscheiding
van VbB dat ruim een halve eeuw later, in 1576, bij Jan van Ghelen, eveneens in
Antwerpen, is verschenen. Samen vormen deze twee boekjes de tastbare resten van
de laatste etappe van de Middelnederlandse Roelant-overlevering. De tekst van de
twee drukken komt sterk overeen, zodat we kunnen spreken van één versie van het
volksboek Droefliken strijt, maar de verwantschap is nu ook weer niet zo nauw dat
VbB eenvoudig een herdruk van VbA is. Dat blijkt uit nauwkeurige vergelijking van
de beide teksten81). In VbA is namelijk na vers 880 VbA een vers overgeslagen zodat
een weesrijm is ontstaan. Het overgeslagen vers komt wél voor in VbB (F1V, 15)
en dat kan alleen maar82) verklaard worden door aan te nemen dat VbA niet de eerste
druk is maar dat de twee bewaard gebleven teksten onafhankelijk van elkaar teruggaan
op de editio princeps. Uit de kerkelijke goedkeuring, die achterin VbB is afgedrukt
en die in 1552 is gedateerd, kan bovendien worden afgeleid dat er in dat jaar of kort
daarna ook nog een druk is verschenen. Op grond van deze gegevens mogen we
veronderstellen dat het volksboek minstens vier keer gedrukt is. De onderlinge
verhouding van die drukken is dan waarschijnlijk als volgt:
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De verschillen tussen VbA en VbB blijven tot kleinigheden beperkt. Er zijn veel
spellingsverschillen (VbA spelt Rolant, VbB Roelant) en vaak is de volgorde van de
woorden binnen een zin verschillend. Boekenoogen noemt deze afwijkingen het
gevolg van de ‘slordigheid of de willekeur der zetters’ (p. 81). In veel gevallen kunnen
onnauwkeurigheden met behulp van de andere tekst worden rechtgezet. Zo is de
volgende mededeling in de proloog van VbA stellig onjuist:
ende die overmoedighe Fierenbras van Alexandrien, die nu een kersten
gheworden was, ende hiet tevoren Floreys. (P 62-64)
Het gaat hier over de heiden Fierabras, die bij zijn doop de naam Florent (Floreys)
gekregen heeft. Een betere lezing heeft VbB (A2R, 25), waar het woord tevoren
ontbreekt. Verschillen van deze soort geven geen aanleiding te veronderstellen dat
de verhaalconceptie in de editio princeps anders is geweest dan die van de twee
bewaard gebleven boekjes. Dit betekent dat een conclusie
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gebaseerd op de overgeleverde teksten in het algemeen ook geldig is voor het
oorspronkelijke volksboek. Tenzij anders vermeld, zal ik citeren naar VbA.
In materieel opzicht zijn de twee bewaard gebleven boekjes doodgewoon: zo
plachten vroege drukken van bewerkte ridderromans er uit te zien: klein formaat,
vol gezette bladspiegel, een lettertype dat het meest gebruikte is van zijn tijd en
weinig illustraties; er is aan deze volksboeken niets bijzonders te zien op het eerste
gezicht. Toch zijn ze voor het moderne onderzoek van onschatbaar belang, omdat
ze de enige Roelant-tekst bevatten die in het Middelnederlands volledig is
overgeleverd. De lezer zij echter gewaarschuwd want het stoere epos is in deze
gedaante bijna onherkenbaar. De tekst is in moten gehakt en die zijn terechtgekomen
tussen lange stukken proza. Het is alsof men een paar zwart-wit foto's van een oude
meester heeft opgehangen op een tentoonstelling van moderne schilderijen. Waarom
doet men zoiets? Wij zullen de bedoelingen van de samensteller van het volksboek
moeten kennen om zijn resultaat op de juiste wijze te kunnen schatten. Dan zullen
we ook zicht krijgen op het oudere Roelantslied dat aan de Droefliken strijt ten
grondslag ligt. In dit hoofdstuk worden na een overzicht van de inhoud de
verschillende bronnen besproken waaruit de samensteller heeft geput.

Eindnoten:
81) In de uitgave van Den droefliken strijt, ed. G.J. Boekenoogen, Leiden, 1902, p. 81-84, worden
de onderlinge verschillen besproken.
82) Het gaat om VbB, F1V, 15, O God almachtich, wat ridder is Roelant, het vers dat overgeslagen
is na 880VbA, Dit siende, Olivier sprack al te hant. Het overgeslagen vers is geen verbetering
door de zetter van VbB maar oorspronkelijk omdat het ook elders in de traditie van het Chanson
de Roland voorkomt, b.v. Dist Olivier: ‘Quil vassal ycy a!’, Les textes de la Chanson de Roland.
Ed. R. Mortier. Paris, 1940-1944. 10 dln. Dl. VII. p. 33 (T 1162). In het proza heeft VbB soms
ook een lezing, die beter correspondeert met de bron, b.v. VbB, I4R, 28-31: Oock songen si
alle .xxx. missen .xxx. souters ende .xxx. vigilien metten gheheelen dienste vanden dooden doen
teeuwighen dagen / dwelck die voorseyde canonicken met vasten voorwaerde geloofden also
te doen. Vgl. VbA, P 1155-1156 en Cronyke K2V, b, 8-13: Oec alle iare xxx. missen / xxx.
souters / Ende xxx. vigilien metten gheheelen dienste vanden dooden neerstelijc doen souden
tot eewighen daghen / dwelc die voorseyde canoniken met vaster voorwaerden gheloefden also
te doen.

Overzicht van de inhoud van het volksboek
De proloog opent met de verzekering dat de lezer nu toch wel een heel bijzonder
boek ter hand genomen heeft: Als men alle historien overmerckende is so en vintmen
gheen deser ghelijc... (P 6-7). Wat volgt is inderdaad een in velerlei opzicht
opmerkelijk verhaal. Wat meteen al opvalt is de afwisseling van stukken proza en
stukken rijmtekst. Elk neemt ongeveer de helft van de beschikbare ruimte in; er zijn
1246 verzen en 1183 prozaregels. Het geheel is verdeeld
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in een proloog en vierentwintig hoofdstukken, niet als zodanig aangeduid in de oude
drukken maar wel door mij, omdat ze allemaal beginnen met een min of meer
uitvoerig opschrift. In de volgende samenvatting van de inhoud is die
hoofdstukindeling behouden83) en wordt steeds verwezen naar de uitgave van de tekst
die aan het eind van dit boek is opgenomen. De stukken rijmtekst zijn in de
samenvatting aangegeven door een brede marge. Een laatste opmerking betreft de
indeling van het verhaal in grotere gedeelten. Dergelijke verhaalgedeelten kunnen
zonder veel moeite worden onderscheiden, bijvoorbeeld omdat de strijd tweemaal
door een ‘hoornpassage’ wordt onderbroken of omdat de samensteller zelf een fasering
in het verloop van de strijd aangeeft: den eersten oploop (P 351-352), die tweede
battalgie (P 466). Eenzelfde indeling kan worden aangebracht in de
Roncevaux-episode van het Chanson de Roland; zij is duidelijk aangegeven in het
overzicht dat voorafgaat aan de teksteditie in het tweede deel. Om praktische redenen
heb ik in de samenvatting naar deze verhaalgedeelten verwezen.

Prologhe. (P 5)
Het bijzondere van deze geschiedenis is dat er zoveel christenen in omkomen. Dat
is de schuld van Guwelloen, die koning Karel en Roelant verraden heeft aan de
heidenen met de bedoeling zelf de heerschappij over Kerstenrijc te verkrijgen. Maar
God heeft dit gemene plan verijdeld. (P 6-21) - En Guwelloen kreeg loon naar werken,
want zo staat het in het evangelie: wie zich hier verheft zal vernederd worden, maar
wie zich vernedert zal later, in het eeuwige leven, verhoogd worden. Daarom moeten
wij doen als de martelaren en het valse geloof van de Turken bestrijden net als Roelant
en Olivier. En als het niet in onze aard ligt om metterdaad tegen de Turken te strijden
dan moeten we het geestelijk en in gedachten doen naar het voorbeeld van de Heilige
Franciscus. (P 21-52) - Ons verhaal begint nu met te vertellen hoe Guwelloen
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tien van de twaalf ghenoten van Vrancrijcke verraderlijk heeft doen omkomen in
Spanje. Ook Ogier van Denemarken, Fyerenbras en Merberijn zijn in die strijd
omgekomen. De bewerker van dit boek heeft echter de stof ingekort en behandelt
vooral de daden van Roelant en Olivier. (P 52-70)

Hoofdstuk 1. Hier beghint die historie vanden stride van Roncevale. Ende
in den eersten hoe Kaerle, die edel coninc van Vrancrijc, in sinen slaep
vermaent was van den heyligen apostel Gods Sint Jacob, als dat hi Hispanien
vanden heydenen beschermen ende bevrijen soude. Ende hoe dat die
principale capiteynen der Sarasinen, te weten Marcelijs ende Baligant
Guwelloens natuerlike hinderen waren. (P 72-79)
De machtige Karel de Grote, heer van heel Kerstenrijc, heeft in zijn droom de opdracht
gekregen van de apostel Sint Jacob om de ongelovigen te verdrijven uit Spanje en
Galicië. (P 80-95) - De heidense aanvoerders Marcelijs en Baligant brengen samen
met hun oom Synagoen een leger van zeshonderdduizend man op de been. Om Karel
tegen te houden worden de toegangswegen naar Spanje bezet. Marcelijs en Synagoen
zullen de eerste stoot opvangen, Baligant zal met vierhonderdduizend man als reserve
de achterhoede vormen. (P 95-120) - Guwelloen, de zwager van koning Karel, was
een scherpzinnig en machtig man. In zijn jeugd had hij tijdens een bezoek aan
Synagoen diens schoonzuster verleid na het schaakspel. Daardoor was hij de vader
geworden van Marcelijs en Baligant. Maar deze zoons haten Guwelloen omdat hij
een verrader is en zij nemen zich voor hem te doden. (P 121-166)

Hoofdstuk II. Hoe Guwelloen ghecoren wert om die diffiancie in heydenis
te doen van alle die ghenoten. (P 167-168)
In de krijgsraad der Franken wordt besloten dat Guwelloen als bode de Saracenen
de oorlog moet gaan verklaren, omdat hij met de heidense heren goed bekend is.
Guwelloen is over deze opdracht
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hevig ontstemd en streeft vanaf dat moment naar wraak. Hij wil Karel en zijn
voornaamste edelen, in het bijzonder Roelant en Olivier, door verraad om het leven
brengen. (P 169-197) - Met zijn familie beraamt Guwelloen het plan om Karel met
de hoofdmacht achter te houden en de voorhoede met Roelant en Olivier aan Marcelijs
over te leveren. (P 197-218) - Bij de vijand wordt dit plan uitgewerkt. Guwelloen
belooft Marcelijs dat hij de voorhoede van de christenen op de Roncevale zal
aantreffen; als hij die voorhoede eenmaal verslagen zou hebben zou Karels macht
gebroken zijn. Om zijn belofte kracht bij te zetten verloochent Guwelloen zelfs God,
maar de heidenen spreken achter zijn rug af dat ze hem later als een verrader zullen
straffen. In zijn tegenwoordigheid overladen ze hem echter met rijke geschenken.
(P 218-242)
Guwelloen heeft een dochter die getrouwd is met de keizer van Griekenland. Als
deze keizer hoort van de op handen zijnde oorlog wil hij Karel te hulp komen maar
dat wordt door zijn vrouw verhinderd. Zij doodt de keizer en laat voor de zekerheid
hun twee kinderen de ogen uitsteken. Daarna trekt zijzelf met twintigduizend Grieken
naar Frankrijk onder het mom van steun aan Karel maar in werkelijkheid met de
bedoeling om zich op het kritieke moment samen met haar vader tegen de christenen
te keren. (P 242-275) - Zo werd Karels voorhoede verraden en het zou met Karel
zelf ook slecht afgelopen zijn als God niet ingegrepen had. (P 275-280)

Hoofdstuk III. Hoe Kaerle, die keyser, na dat Guwelloen die diffyancie oft
ontsegginghe den voerseyden heydenschen heeren ghedaen hadde, die op
Spaengyen comende waren, sant den vromen Rolant ende den wijsen ridder
Olivier als capiteynen van sijnre avantgaerden met XX duysent vergulden
sporen. Ende hoe elck aenden keyser oerlof nam ende hoe si op den
Roncevale quamen. (P 281-288)
Als Guwelloen is teruggekeerd uit het vijandelijke kamp
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draagt Karel Roelant en Olivier op met de voorhoede de toegangswegen naar Spanje
van tegenstanders te zuiveren. (P 289-299) - Over deze Olivier bestaan ook mooie
geschiedenissen. Hij had een zuster, Oede la belle, die verloofd was met Roelant en
stond bekend als een zeer verstandig man. Daarom beval Karel Roelant steeds naar
de wijze raad van Olivier te luisteren. (P 299-309) - Karel neemt afscheid van zijn
aanvoerders en de voorhoede vertrekt. Guwelloen en zijn partijgenoten verheugen
zich omdat hun opzet slaagt. (P 309-320)

Hoofdstuk IV. Hoe Rolant ende Olivier ende alle die vangaerde de passagien
wonnen, die seer sterckelijck beset waren met ruesen ende ruesinnen ende
met menigherleye volck vanden Sarasinen. (P 321-324)
Hevige gevechten om de toegangswegen. De rode Galeaen verslaat de reus Gandeloen
en Roelant de reuzin. Olivier overwint twee hertogen en een koning. De verdreven
Saracenen vluchten naar Marcelijs en Baligant. Roelant stuurt bericht van de
overwinning aan Karel en trekt verder tot op de berg Roncevale. (P 325-346)

Hoofdstuk V. Hoe die mogende Sarasijn, die wreede tyran Marcelijs met
CC duyst volcx beleyde die edel vangaerde opten Roncevale ende hoe hem
alle sijn meeste princen seere hoochlijc vermaten Rolant ende Olivier te
doden. Ende hoe si aen Marcelijs begeerden dat hi haer den eersten oploop
soude laten doen op Rolant ende sijn ghesellen. (P 347-352)
Na een korte inleiding, waarin de relaties tussen Karel, Roelant, de
Saracenen en Guwelloen worden aangegeven (1-8 VbA), verplaatst het
verhaal zich naar Marcelijs, die in korte tijd tweehonderdduizend man op
de been gebracht heeft. In de krijgsraad beloven de Saraceense aanvoerders
Roelant en de christenen te zullen verslaan. Dan trekken zij
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op in de richting van de Fransoysen. Olivier stelt Roelant op de hoogte
van de op handen zijnde strijd. (9-245 VbA)

Hoofdstuk VI. Hoe die Sarasinen die kerstenen bevochten met groter
wreetheyt ende hoe daer veel heydensche heren ende capiteynen verslagen
bleven die den eersten oploop begheert hadden te doen op Rolande. (P
353-356)
De slag begint met een nederlaag voor de Saracenen. Hun aanvoerders komen om
in tweegevechten tegen Roelant, Olivier, de rode Galeaen, Galerant, Straelberrengier
en anderen. (P 357-373) - Marcelijs zendt versterkingen die de christenen grote
verliezen toebrengen. Dat was allemaal de schuld van Guwelloen. (P 373-414) Ogier van Denemarken, die in Babiloniën tegen de heidenen streed, en bemerkte dat
Marcelijs en Baligant met veel krijgsvolk naar Spanje trokken, haast zich om Karel
te hulp te snellen. Met Gods hulp wordt hij met zijn zoon Merberijn, de bekeerde
heiden Carahu en Fierenbras rechtstreeks naar de Roncevale geleid. (P 414-433) De Saracenen vluchten naar Marcelijs met de boodschap dat de christenen noch
eenen nieuwen Rolant ghecregen hadden. Marcelijs roept zijn broer Baligant te hulp
want de verliezen van de heidenen waren groot en ook Synagoen is al door Roelant
verslagen. (P 434-458)

Hoofdstuk VII. Hoe die wijse ridder Olivier Rolande badt dat hij sinen
hooren blasen woude op dattet Kaerle die keyser horen mocht ende hemlieden
te hulpen quame dwelc Rolant weygerde te doen, segghende dattet noch
vroech ghenoech waer ende dat hi hem soude scamen om hulpe te blasen
eer hi ghequetst ware. (P 459-464)
Olivier raadt Roelant aan Karels hulp in te roepen door op z'n hoorn te
blazen, maar Roelant weigert. Hij wil liever sterven in de strijd dan
Frankrijk en zichzelf die schande aandoen. De christenen
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bereiden zich voor op de slag. De bisschop spreekt hen toe en belooft het
eeuwige leven aan wie sterft in de strijd tegen de heidenen. (248-424 VbA)

Hoofdstuk VIII. Hoe XII heydensche heeren campten tegen XII dye vroemste
kersten. Ende van die tweede battalgie daer meest alle die kerstenen verslagen
waren. (P 465-467)
Een Saraceense bode komt de christenen uitdagen om twaalf van hun
dapperste strijders te laten vechten tegen twaalf heidenen. Dan volgt de
beschrijving van de tweegevechten [Eerste fase van de strijd], waarin alle
Saraceense voorvechters gedood worden, behalve Margarijs. Hij vlucht
naar Marcelijs. (425-633 VbA; 714-787 VbA84)) - Deze werpt nu vier
nieuwe scharen Saracenen in de strijd onder bevel van Grandones. De
Fransoysen schrikken maar de bisschop stelt hen gerust. [Begin van de
tweede fase:] Een hevige strijd ontbrandt. De Saracenen verbazen zich
over Roelants onuitputtelijke kracht. (634-713 VbA; 788-821 VbA)
Ook Ogier en Galeaen verrichten heldendaden in de strijd. De aarde kleurt rood van
het bloed. De bisschop, zelf een dapper strijder, oefent tussen de gevechten door zijn
priesterlijke taak uit. P 468-491) - Aan zijn zwaard en aan dat van veel andere
christenen verschijnen plotseling drie bloeddruppels, een voorteken van de kroon
der martelaren die hun spoedig ten deel zal vallen. (P 491-499) - Een nieuwe schare
heidenen zaait dood en verderf onder de christenen. Grandones doodt Reynier maar
wordt zelf gedood door Roelant. De heidenen vervloeken het uur dat zij geboren
zijn. Daarmee eindigt de tweede fase van de slag. (P 499-535)

Hoofdstuk IX. Hoe die coninck Marcelijs selve met alle sijnder machte op
die kerstenen quam ende hoe dat der kerstenen ghetal doen seere ghemindert
wert ende bijnae al verslaghen. (P 536-539)
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De derde fase begint als Marcelijs persoonlijk arriveert met nieuwe versterkingen.
De Saraceense standaarddrager Albuna wordt gedood door die edel Fransche
bisschop, een ander dan bisschop Tulpijn, welke laatste zich bij Karel in de
hoofdmacht bevond. Roelant en Olivier bewonderen de heldendaden van de bisschop
op het slagveld. (P 540-598)
Christenen en Saracenen spannen zich tot het uiterste in. Vooral Roelant,
Olivier en de bisschop lijken onoverwinnelijk, maar de vijandelijke
overmacht is toch te groot. Er zijn nog maar veertig christenen over. Einde
van de derde fase van de strijd. (822-923 VbA)

Hoofdstuk X. Hoe die grave Rolant sinen gheselle Olivier vraghede oft hi
den horen blasen wilde, op dat hem Kaerle die keyser te hulpen quame. Ende
hoe hem Olivier niet consenteren en woude dat hij den horen blies, seggende
dattet te spade ware. (P 599-603)
Roelant wil op zijn hoorn blazen om Karel te waarschuwen maar nu verzet
Olivier zich heftig. Toen het nog op tijd was wilde Roelant zelf niet, nu
is het te laat. In dit twistgesprek komt de bisschop tussenbeide. Hij zegt
dat blazen op de hoorn inderdaad de nederlaag niet meer kan voorkomen
maar Karel zal de verslagenen kunnen wreken en de gevallenen een eervolle
begrafenis geven. (924-1032 VbA)

Hoofdstuk XI. Hoe die vrome Ogier van Denemercken ghequetst sijnde ginc
onder die doden soeckende ende beclaechde sijn vrienden die hi verslagen
sach liggen. Ende die Roode Galeaen die sinen broeder daer oeck deerlijc
verslagen sach liggen dien hi beclaechde met groten druck. (P 604-608)
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Nog maar enkele christenen zijn in leven. Ogier en Galeaen, beiden gewond, dwalen
over het slagveld tussen de doden. Galeaen vindt zijn broeder Galerant, Ogier zijn
zoon Merberijn en vele anderen die samen met hem Karel te hulp gekomen waren.
(P 609-627) - Ogier beklaagt zichzelf en zijn metgezellen. Van de veertigduizend
die hij meebracht zijn er geen drie meer in leven. Wat is er over van de roem die hij
in het verleden behaald heeft? Waar zijn Merberijn, de Haveloze Gautier en Carahu
van Perssy gebleven? (P 627-675) - Ogier ziet uit de strijd opeens zijn neef, de
Haveloze Gautier, aankomen en verneemt van hem hoe groot de verliezen zijn. Dan
werpt hij zich opnieuw, als een leeuw, in de strijd, gevolgd door Gautier. Maar die
verliest zijn oom uit het gezicht. Nooit heeft iemand daarna Ogier nog weergezien.
Men vertelt dat de elvin Mergeyne hem weggevoerd heeft naar een berg. Gods werken
zijn wonderbaarlijk! (P 675-699)

Hoofdstuk XII. Die beclachte vanden Roden Galeaen, die hi dede over sinen
broeder Galerant. (P 700-701)
Galeaen klaagt bij het lichaam van zijn broer Galerant: Guwelloen is een verrader
maar Roelant wil het niet geloven ondanks de waarschuwing van Guwelloens zonen
Hughe en Henrick. Ook van Galeaen wordt verteld dat hij in de bergen is weggeleid,
want men heeft wel zijn wapens maar nooit zijn lichaam teruggevonden op het
slagveld. (P 702-725)

Hoofdstuk XIII. Hoe Rolant die sine beclaechde. Ende vander battalien
daer Marcelijs ende sijn sone verslagen werden. (P 726-727)
Roelant overziet het slagveld en beklaagt de doden, maar Olivier spoort
hem aan verder te vechten. Dan begint de vierde fase van de strijd. Dapper
verslaat Roelant Francheroen en nog twintig andere Saracenen. (1157-1206
VbA)
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Hoofdstuk XIV. Een goede vermaninghe van den bisschop die hi tot Rolant
ende tot alle den kerstenen dede. (P 728-729)
De bisschop spreekt Roelant moed in en belooft ieder die sterft in de strijd
voor God het eeuwige leven. Dan ziet Roelant hoe Marcelijs enkele van
de laatst overgebleven christenen doodt. Vol wraakzucht rijdt hij op de
Saraceense koning af en slaat hem z'n rechter arm af. Daarna doodt hij
nog diens zoon. (1207-1258 VbA)

Hoofdstuk XV. Hoe die Sarasinen begonden te vlien ende die meeste capiteyn
vanden heyre tot Galifier, des conincx neve. (P 730-731)
Als de heidenen zien dat hun koning gewond is en zijn zoon gedood, slaan
zij op de vlucht. Dan vlucht ook Marcelijs zelf naar zijn neef Galifier.
Einde van de vierde fase van de strijd. (1259-1286 VbA)

Hoofdstuk XVI. Hoe Galifier, van Baligant ghesonden, met XX duisent
morianen ende menigerley Sarasinen opten Roncevale quam ende hoe Olivier
ghequetst was. Ende hoe Rolant den horen blies om hulpe van den coninck
Kaerle te ghecrighen. (P 732-736)
Galifier verschijnt met verse troepen afschrikwekkende morianen uit
Ethiopië op het slagveld. [Begin van de vijfde fase van de strijd] Hij valt
zelf Olivier aan en treft hem dodelijk in de rug. Olivier wreekt zich op
Galifier maar voelt dat zijn einde nadert. Hij neemt afscheid van Roelant
en beide vrienden vallen in onmacht van verdriet en zwakte. Toch begeeft
Olivier zich weer in de strijd en slaat in het wilde weg om zich heen,
waarbij hij zelfs Roelant raakt. (1287-1431 VbA)
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Hoofdstuk XVII. Hoe Rolant den horen blies met so groter cracht dattet
coninc Kaerle hoorde. Ende hoet hem Guwelloen ontgaf tot drie reysen toe,
seggende dattet Rolant van overmoet dede. (P 737-739)
Toen Roelant zag hoe slecht Olivier eraan toe was, zette hij z'n hoorn aan de mond
en blies uit alle macht. Karel hoorde het en wilde onmiddellijk te hulp snellen maar
Guwelloen weerhield hem. Pas toen het hoorngeschal voor de derde maal klonk
besloot Karel op weg te gaan. (P 740-757)

Hoofdstuk XVIII. Hoe Guwelloen sijn verraetscap maecte met sijn dochter
Erena ende met sijn maghen. (P 758-759)
Ook Guwelloen verklaart nu dat ze zo snel mogelijk moeten vertrekken. Maar hij
spreekt met zijn dochter Erena af dat zij en hun aanvoerders heimelijk Saraceense
onderscheidingstekens zullen dragen. Op het kritieke moment in de strijd zullen zij
Karels leger in de rug aanvallen. Soldaten stellen bisschop Tulpijn en hertog Naaman
op de hoogte van deze valse plannen, waarop Guwelloen gevangen genomen wordt.
Erena vlucht naar een kasteel in de buurt, dat op last van Karel wordt belegerd. Dan
arriveert uit Griekenland de hertog van Monbaes met Erena's twee blinde kinderen.
De hertog beschuldigt Erena ervan haar kinderen de ogen te hebben laten uitsteken.
(P 760-897)
Op weg naar de Roncevale beklaagt Karel zich over Guwelloen. Deze
behoort tot een geslacht van verraders; zijn voorouders waren de
moordenaars van Julius Caesar. Ook Karel lijdt nu grote verliezen door
toedoen van dit geslacht. (1432-1469 VbA)

Hoofdstuk XIX. Hoe Olivier sijn eynde dede. Ende hoe Rolant den Havelosen
Gautier vant ende hoe hi Fransoys Boudewijn ende sinen schiltknecht om
water sant. (P 898-900)
Olivier bidt tot God en neemt afscheid van Karel,
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zijn heer, en van Roelant, zijn vriend. Dan sterft hij. Einde van de vijfde
fase van de strijd. (1478-1493 VbA)
Roelant ontmoet de Haveloze Gautier, van wie hij verneemt dat diens oom Ogier
met al zijn troepen is verslagen. (P 901-919) - Dan blaast Roelant nog eens op zijn
hoorn en beschuldigt Guwelloen van verraad. (P 919-931) - Zijn schildknecht
Diederick vlucht naar het leger van Karel. (P 931-936) - In het leger van Karel
verneemt bisschop Tulpijn de afloop van de strijd uit de mond van duivels die
luidruchtig door de lucht vliegen om de zielen van de gesneuvelde Saracenen naar
de hel te voeren. Karel krijgt het slechte nieuws over de afloop van de strijd van
Tulpijn en Diederick tegelijk. (P 936-952) - Op advies van de hertog van Bayvier
laat Karel zijn trompetten en klaroenen schallen en haast zich vooruit. Vijfhonderd
Saracenen doen een verwoede poging om de laatste christenen te verslaan. De
bisschop wordt gedood en Gautier moet zwaargewond vluchten. Roelant weet echter
de Saracenen te verdrijven. (P 952-979) - Dodelijk vermoeid vraagt hij Boudewijn
water voor hem te halen maar deze slaagt daar niet in. Ook Boudewijn moet naar
Karels leger vluchten. (P 979-989)

Hoofdstuk XX. Hoe Rolant Gode badt dat hi hem een fonteyne verleenen
wilde, dwelck hem also gheschiede. (P 990-991)
Als Boudewijn niet terugkeert bidt Roelant tot God om water en zie... uit een rotsblok
springt een bron tevoorschijn. (P 992-1001) - Na voor het laatst op zijn hoorn te
hebben geblazen valt Roelant in onmacht ter aarde. Maar hij staat nog één keer op
om een Saraceen te doden die zijn zwaard wil stelen. Vier maal slaat hij met zijn
zwaard op de rotsen om het te vernietigen maar tevergeefs; het zwaard blijft
ongeschonden, de rots is gespleten. (P 1001-1019)

Hoofdstuk XXI. Hoe Rolant sijn eynde dede. (P 1020)
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Liggend bovenop zijn zwaard en hoorn en met zijn gezicht naar Spanje
gekeerd sterft Roelant. Hij bidt tot God die een engel stuurt om zijn ziel
te halen. (1762-1789 VbA)

Hoofdstuk XXII . Een cort lof van Rolant ende Olivier. (P 1021)
Een lofdicht op Roelant en Olivier in zestien rederijkersverzen. (P 1022-1037)

Hoofdstuk XXIII. Hoe die keyser Kaerle opten Roncevale quam daer hij
zijn volc verslagen vant ende vander clagen die hi over Rolant, Olivier ende
die ander dede. Ende hoe die sonne bleef staen ende hoe hi de heydenen
versloech, wrekende Rolant, sinen neve. (P 1038-1041)
Karel ontvangt van Boudewijn het bericht dat Roelant stervende is en arriveert kort
daarna op het slagveld. Bij het lichaam van Roelant uit hij een lange klacht over zijn
zware verlies. (P 1042-1074) - Ook het lichaam van Olivier wordt, gruwelijk verminkt,
gevonden. Allerwegen heerst groot verdriet, vaders vinden zoons, zoons vaders en
broeders broeders. (P 1075-1083) - Karel wil de heidenen achtervolgen maar vreest
dat de nacht zal vallen. God laat dan op Karels verzoek de zon drie dagen stilstaan
in welke tijd alle overgebleven Saracenen worden verslagen bij de Ebro. (P
1084-1091) - Ook Baligant, die met veel krijgsvolk naar Spanje is gekomen om zijn
broer te helpen, wordt overwonnen. Hijzelf weet te ontkomen maar zijn leger verdrinkt
in de rivier. (P 1092-1112) - Karel laat Olivier begraven in Genève en Roelant te
Blaye. Zijn zwaard en hoorn worden bij zijn graf opgehangen. De andere aanvoerders
zijn in Gelijn, Bourdeaus, Arlen en Rome begraven. Karel draagt de kanunniken van
Sint Romanus te Blaye op missen te lezen voor het zieleheil van de gevallenen. (P
1112-1156)

Hoofdstuk XXIV. Hoe Guwelloen met alle sijn neven ghehangen wert ende
sijn dochtere Erena met vier peerden van een geschoert wert. Ende vanden
eynde der hystorien. (P 1157-1159)
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Guwelloen en zijn veertien handlangers worden opgehangen. Zijn dochter wordt
beschuldigd door de hertog van Monbaes en met vier paarden uit elkaar gescheurd.
(P 1160-1175) - Karel wordt ziek van zijn grote verdriet en trekt naar Aken. Daar is
hij gestorven nadat hij zesenveertig jaar had geregeerd. Hij ligt er begraven in de
Mariakerk die hij zelf had laten bouwen. (P 1176-1183)

Eindnoten:
83) L. Debaene, De Nederlandse volksboeken, Antwerpen, 1951, p. 166-168, bevat ook een
inhoudsopgave. De hoofstukken zijn door Debaene met Romeinse cijfers aangegeven.
84) De rijmtekst is hier corrupt tengevolge van een continueringsfout. De juiste volgorde van de
tekst is -633, 714-787, 634-713, 788-.

De herkomst van de verhaalelementen in het volksboek
Inleiding
Toen Mone in 1838 het volksboek Droefliken strijt in zijn Uebersicht besprak85),
dacht hij dat het hele verhaal maar één bron had: ‘das alte Rolandslied’. Volgens
hem had de samensteller van het volksboek de tekst in proza overgebracht; ter
verlevendiging nam hij echter ook stukken van de rijmtekst onveranderd over en,
omdat hij over het Roelantslied slechts in fragmentarische staat beschikte, was hij
genoodzaakt er zelfstandig stukken proza bij te maken. Als bewijs voor zijn opvatting
dat het proza op een oudere rijmtekst berust wees hij een plaats aan waar de verzen
nog door het proza heenschemeren:
Hi [n.l. de bisschop] velde selve menigen Sarasijn ter aerden, hi was seer
goet te peerde, sijn manlike slaghen ontsagen die Sarasinen seere, want
hoe wreedelijc dat si hem opliepen, hi wederstontse ridderlijc. (P 483-487)
De verzen die aan deze regels ten grondslag moeten hebben gelegen zijn door Mone
gereconstrueerd tot:
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hî velde menigen ter aerden,
hî was sere groot te paerde,
sîne manlîke slagen
de Sarasîne sere ontsagen,
hoe dat-se hem opliepen wredelîke,
hî wederstont-se ridderlîke.

Helaas is dit gedeelte in geen der handschriftfragmenten van het Roelantslied
overgeleverd zodat we Mones reconstructie niet kunnen controleren86). Maar ook al
heeft hij voor deze plaats gelijk dan is daarmee nog niet bewezen dat ál het proza op
het Roelantslied teruggaat. Het veel genuanceerder standpunt, dat Serrure twintig
jaar na Mone innam, lijkt dan ook dichter bij de waarheid. Volgens hem is er sprake
van meer bronnen en hij noemt behalve de Karelromans Fierabras en Ogier de
‘Chronijk van Turpin’. Later is door Huet nog de Roman der Lorreinen als bron
aangewezen. Ik behandel nu de relatie van het volksboek met deze verhalen, te
beginnen met de ‘Chronijk van Turpin’ omdat die naast het Roelantslied de
voornaamste zal blijken.

De traditie van de pseudo-Turpin
Serrure bedoelt met de ‘Chronijk van Turpin’ de Historia Karoli Magni et
Rotholandi87), een Latijnse prozatekst in 33 capitula over Karel de Grotes veldtochten
naar Spanje. De laatste tocht eindigt met de beschrijving van de catastrofe te
Roncevaux (cap. XXI-XXIV), onmiskenbaar dezelfde gebeurtenis, die wij kennen
uit het Chanson de Roland. Maar in de Historia wordt zij beschreven in de vorm van
een historische kroniek en door een auteur die er zelf bij geweest is: Turpinus, Domini
gratia archiepiscopus Remensis (p. 87, r. I), aartsbisschop Turpin, die volgens het
Chanson de Roland een hoofdrol heeft gespeeld in de strijd van de achterhoede en
als één der laatsten is omgekomen. Volgens de
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Historia is dit niet waar. De bisschop bevond zich tijdens die slag in de hoofdmacht
bij Karel en is later, na de veldtocht, met het leger mee teruggereisd naar Frankrijk.
Aan het begin van de kroniek vertelt hij hoe hij zich te Vienne, nog niet geheel
hersteld van zijn verwondingen, ertoe zet te beschrijven hoe de illustere Karel Spanje
en Galicië van de Saracenen heeft bevrijd en ook
mirorum gestorum apices eiusque laudanda super yspanicos Sarracenos
trophea, quae propriis occulis intuitus sum XIIII annis perambulans
Yspaniam et Galleciam una cum eo et exercitibus suis. (p. 87, r. VII-X)
‘de belangrijkste wonderdaden en de lofwaardige overwinningen van hem
op de Spaanse Saracenen, die ik met eigen ogen heb aanschouwd, toen ik
veertien jaar met hem en zijn legers door Spanje en Galicië rondtrok.’
Een ooggetuigeverslag van Karels Spaanse onderneming! Het is niet verwonderlijk
dat aan deze kroniek groot gezag werd toegekend. Zij was voor de middeleeuwers
een historiografische pendant van het populaire epos en heeft in de wetenschap lange
tijd gefunctioneerd als een betrouwbaar alternatief voor de schoonklinkende maar
onjuiste informatie uit het Chanson de Roland88). Vincentius van Beauvais heeft de
Historia opgenomen in zijn veelgelezen Speculum historiale89) en in dit verband maar ook afzonderlijk - is zij meermalen uit het Latijn in de volkstalen vertaald. De
oudste vertaling in het Middelnederlands is van Jacob van Maerlant in diens Spiegel
historiael90); deze vertaling werd door Jan van Boendale weer overgenomen in zijn
Brabantsche Yeesten91). Pas tegen het eind van de middeleeuwen begint men hier en
daar voorzichtig te twijfelen aan de betrouwbaarheid van Turpins ooggetuigeverslag92),
een twijfel die door het moderne onderzoek
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is bevestigd. De Historia is een mystificatie en kan onmogelijk door Turpin,
aartsbisschop van Reims en tijdgenoot van Karel de Grote, zijn geschreven. Het
meest waarschijnlijk lijkt de opvatting dat deze kroniek van een ‘pseudo-Turpin’ in
verschillende etappes is gegroeid en bewerkt tussen het eind van de elfde en het begin
van de twaalfde eeuw. Aan de pseudo-historische inhoud ligt voor een belangrijk
deel epische verhaalstof ten grondslag93).
Overeenkomsten tussen de kroniek van de pseudo-Turpin en de Droefliken strijt
kunnen al bij oppervlakkige lezing worden vastgesteld. Het eerste hoofdstuk van de
kroniek bijvoorbeeld verhaalt hoe de apostel Jacobus, die, naar men zegt, het evangelie
in Spanje heeft verkondigd, en er ook, in Santiago, begraven ligt, in een droom aan
Karel de Grote verschijnt en hem opdraagt een bezoek aan zijn graf te brengen en
het land van de Saracenen te bevrijden:
Nunc autem perge quam cicius poteris, quia ego ero auxiliator tuus in
omnibus, et propter labores tuos impetrabo tibi coronam a Domino in
celestibus, et usque ad novissimum diem erit nomen tuum in laude. Taliter
beatus apostolus tribus vicibus Karolo apparuit. His itaque auditis, Karolus
apostolica promissione fretus, coadunatis sibi exercitibus multis, ad
expugnandas gentes multas perfidas Hispaniam ingressus est. (p. 92, r.
I-VIII)
‘Vertrek nu zo snel ge kunt, want ik zal u in alles bijstaan en voor uw
moeite zal ik een kroon van de Heer in de hemelen voor u verkrijgen en
tot de jongste dag zal uw naam geprezen worden. Zo is de gezegende
apostel drie keer aan Karel verschenen. En toen Karel deze opdrachten
gehoord had, heeft hij, vertrouwend op de belofte van de apostel, een groot
leger op de been gebracht en is hij Spanje binnengetrokken om er de vele
ongelovige heidenen te overwinnen.’
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In de Droefliken strijt wordt de handeling op dezelfde manier in gang gezet, de regels
P 80-95 zijn een (beknopte) weergave van het eerste hoofdstuk van de Historia. En
deze overeenkomst wordt door vele andere bevestigd, telkens weer correspondeert
de inhoud van het proza in het volksboek met plaatsen in de kroniek. Vooral aan het
eind van het verhaal, na Roelants dood, worden de overeenkomsten talrijk: de
hoofdstukken XXII en XXIII (P 1021-1156) met het lofdicht op Roelant en Olivier
en het verslag van Karels aankomst te Roncevaux, wekken de indruk getrouw vertaald
te zijn naar de capitula XXIV-XXIX van de Historia. Tenslotte is er de rol van
bisschop Turpin. Zoals gezegd verschillen de kroniek en het Chanson de Roland op
dit punt. Het volksboek volgt ook in dit opzicht de kroniek: Turpin sneuvelt er niet
maar bevindt zich tijdens de slag bij Karel in de hoofdmacht. Op grond van deze
overeenkomsten lijkt invloed van de pseudo-Turpin-traditie op de Droefliken strijt
zeker, en dat is, gezien de grote populariteit van de kroniek in de middeleeuwen ook
niet verwonderlijk. Maar welke versie heeft de samensteller van het volksboek
gebruikt? Een Latijnse, misschien die van Vincentius van Beauvais? Of een
Middelnederlandse, bijvoorbeeld die van Maerlant of Boendale?
Deze vraag is door Boekenoogen al in 1905, enkele jaren na zijn eigen editie van
de Droefliken strijt, beantwoord94). Hij ontdekte dat hoofdstuk XXIII, waarin de
gebeurtenissen na Karels komst op het slagveld te Roncevaux worden beschreven,
‘nagenoeg woordelijk overeenkomt met een stuk der vertaling van Turpijn die in Die
alder excellenste Cronyke van Brabant is ingevoegd’ (p. 120-121). De eerste druk
van deze Cronyke is overgeleverd in een incunabel die in Antwerpen door Roland
van den Dorpe is gedrukt en die gedateerd is op 28 februari 1497. Later is het werk
herhaaldelijk herdrukt door Jan van Doesborch, die het bedrijf van Van den Dorpe
in de zestiende eeuw heeft voortgezet95). De laatste druk, die wij kennen, is van 1530;
een moderne uitgave bestaat niet. Het boek is opgezet in twee delen;
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het eerste bevat een beschrijving van het hertogdom en zijn bewoners en van de
heiligen die er vereerd worden, het tweede deel handelt over de afcomste ende hoghen
geslaehte der princen ende hertoghen van Brabant van Noes tyden tot vrouwe Marien
toe, die trouwede hertoge Maximiliaen van Oostrijc des derden keyser Frederijcs
sone (A3R, b, 34-39). Interessant is de volgende passage uit de proloog, die handelt
over de bronnen van het werk:
Maer opdat nyemant en wane dat die compositoer dees boecs, om dlant
sijnre gheboerten te eeren, na sijnre belieften yet meer daer in ghesedt
heeft dan die gerechte waerheyt, so gheeft hy te kinnen dat hy niet vanden
sinen daer in geset en heeft, maer heeft dese Cronike getrocken uut vele
ander autentike boecken. Te weten uten beghin vander Bibelen, uten boecke
vanden byen, uten legenden van vele heylighen als Sinte Remijs,
aertsbisscop van Riemen, ende van vele ander heyligen, santen ende
santinnen. Uten scriften ertsbisscops Turpijn, uten Spiegel hystoriael van
meester Vincent van Beavays, uten boecke geheeten Fasciculus temporum,
uten croniken van Vranckerijc, uter declaracyen van Jacob van Merlant
ende sonderlinge uten Croniken van Brabant, die ten eynde vergadert sijn,
yerst van meester Janne de clerc van Antwerpen ende dairna van den
eerwerdighen heere, meester Peeter vander Heyden, tresorier vander
kercken Sinte Goedelen in Bruessel, die de Latijnsche Cronike int lange
stelde ende lietse voortmaken in Dietscher rymen in VII boecken tot
hertogen Karels van Bourgoignen ende Brabant tijden. (A3R, a, 35-b, 25)
Bronvermeldingen als deze moeten vaak met een korreltje zout genomen worden.
Soms is er alleen een heel verre relatie met de genoemde bron, soms zelfs dat niet
eens en dienen de zogenaamde bronnen uitsluitend om het werk gezag te geven. Wat
de waarde van
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de bronvermeldingen in de Cronyke is, zal het onderzoek van dit werk moeten
uitwijzen. Een belangrijke bijdrage daaraan is de recente publikatie van A. Ampe96),
die de stelling verdedigt dat het door hem aan Walter Bosch toegeschreven Chronicon
ducum Brabantiae en Boendales Brabantsche Yeesten de voornaamste bronnen van
de Alder excellenste cronyke zijn geweest. Voor ons doel is vooral van belang dat
de compositoer zich ook beroept op de scriften ertsbisscops Turpijn. Op deze bron
komt hij terug aan het begin van het achttiende capittel van het tweede deel, waar
hij met zijn geschiedenis gevorderd is tot de tijd van Karel de Grote:
Hierna volcht die salighe ende schoone hystorie vanden strijde des lants
van Spaengien, dwelc die grote keyser ende coninc Kaerle bi bevele van
Sint Jacob, den heyligen apostel, totten kersten ghelove met vele arbeyts
bekeert heeft. Ende is uten Latijne in Duytsche int corte getrocken uut den
tractate die de eerwerdighe bisscop Turpijn van Riemen daer af ghemaect
heeft, die selve daer mede was. (H1R, a, 2-12)
Wat volgt is inderdaad een beknopte versie van de kroniek van pseudo-Turpin, die
als een zelfstandig gedeelte in deze geschiedenis van Brabant is opgenomen. Aan
het eind staat het nog eens:
Hier eyndet die hystorie van keyser ende coninc Kaerlen, als vanden
Spaenschen striden int corte gheset uut den Latijne, alsoe die aertsbisschop
Turpijn van Riemen die beschreven heeft. (K3V, b, 33-37)
De Alder excellenste cronyke van Brabant bevat dus een verkorte vertaling van de
kroniek van pseudo-Turpin in Middelnederlands proza die naast de rijmvertaling van
Maerlant gesteld kan worden. Dat het inderdaad een tweede, zelfstandige vertaling
is, en niet
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bijvoorbeeld een prozabewerking van Maerlants vertaling, wordt bewezen door tal
van overeenkomsten tussen de tekst van de Cronyke en het Latijn, die bij Maerlant
in de Spiegel historiael (en eveneens in Boendales Brabantsche Yeesten) ontbreken.
Het duidelijkste voorbeeld daarvan is wel het lofdicht op Rotholandus, dat in de
Historia volgt op de beschrijving van Roelants dood (p. 200, r. XI-p. 202, r. VI). Dit
gedicht97), dat het Latijnse proza van de pseudo-Turpin opvallend onderbreekt om
het moment van de dood van de hoofdpersoon emotioneel te illustreren, ontbreekt
bij Maerlant98) maar komt wel voor in de Cronyke:

Hier na volcht een duechdelijck lof in Rime: ‘Vanden grave Rolant
etc.’
Wel droeflijc is te beweenen die doot
Van Rolant, den vromen grave eerbaer,
Die nu leeft in vruechden groot
Met Gode vercyert al onder die hemelsche schaer
2
Van edelen zeden was hi so claer,
Dat hem niemant en scheen ghelijc te sijn.
Gods tempel hi oeffende devoot, dats waer.
Den wonden slants was hi medecijn.
3
Een hope des lants was hi, certeyn,
Beschermer van weduwen en van weesen,
Den armen, den gasten een milde fonteyn,
Van uter gracien Gods gheresen.
4
Sijn tijtelijc goet en schat, ghepresen,
Gaf hi den kercken, den armen vrij,
Dat sendende ten lande daer hi wou wesen,
Daer hi na volchde ende nu eewich sy.
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5
Een hert vol wijsheyden hadde hy,
Daer uut elck drincken mochte vroech en spade
Als uut een vloeyende rivyere, waer by
In allen wijs so was hi van rade.
6
Goddienstich van herten, groot van ghenade,
In woerden als een vader minlijc,
Een vat der edelheyt in allen grade
Bi wien gheëert is alle ridderscap ghesinlijc.
7
Van allen ridderscape waren sy tgreyn,
Hi en Olivier, Gods wet altijt vermeerende.
Dies sy met vruechden in shemels pleyn
By Gode eewelijc sijn triumpherende.
Amen

(K1R, b, 9-K1R, 39)

Uit de vergelijking van deze vertaling, die de hand van een rederijker doet vermoeden,
met het origineel komt vooral één interessant verschil naar voren: de toevoeging van
de eigennamen Rolant (strofe 1) en Olivier (strofe 7). Zij komen in de Latijnse versie
niet voor; daar blijkt alleen uit de contekst en het opschrift dat het gedicht op
Rotholandus betrekking heeft. Ondanks dit verschil en een aantal andere vrijheden
van de vertaler is de overeenkomst evident. De vertaling in de Cronyke gaat dus
onafhankelijk van de rijmvertaling door Jacob van Maerlant terug op een Latijnse
versie99) van de Historia en volgens Boekenoogen ligt die vertaling in de Cronyke
weer ten grondslag aan gedeelten van het volksboek Droefliken strijt.
Debaene heeft geprobeerd dat laatste aan te tonen100). Hij wees erop dat het lofdicht
op Roelant en Olivier ook voorkomt in de Droefliken strijt, waar het een afzonderlijk
hoofdstuk vormt (hoofdstuk XXII, P 1021-1037). Er zijn weliswaar twee opvallende
verschillen - in het volksboek ontbreken de strofen 4, 5 en 6 en
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er is aan de naam van Roelant in de eerste strofe al die van Olivier toegevoegd,
waardoor bijna de gehele tekst in het meervoud moest worden omgezet - maar die
doen weinig af aan de kracht van de overeenkomst. Het is een sterk argument voor
verwantschap, want het lijkt uitgesloten dat twee vertalers, onafhankelijk van elkaar,
tot eenzelfde vrije vertaling als deze komen. Behalve dit noemt Debaene nog twee
argumenten101) en daarmee heeft hij naar mijn mening overtuigend aangetoond dat
de Cronyke en de Droefliken strijt nauw met elkaar verwant zijn. Debaene gaat echter
nog een stap verder en betrekt in zijn conclusie ook de aard van de verwantschap:
‘Het lijdt dan ook geen twijfel dat ons volksboek op de Cronyke teruggaat’ (p. 351).
Ook al is dat waarschijnlijk, bewezen is het niet, want de genoemde overeenkomsten
laten zich ook verklaren uit een gemeenschappelijke bron, waaruit beide samenstellers
hebben geput. Een tekst die daarvoor in aanmerking komt, is echter niet bekend.
Verder kan tenminste één plaats in het volksboek worden aangewezen, die Debaenes
conclusie bevestigt, een passage uit hoofdstuk XXIII, dat in z'n geheel sterk
overeenkomt met de Cronyke. Het is een gedeelte uit Karels klacht over Roelant:
O edel grave, der Fransoysen leytsman, der kerstenen kampioen. O ridderlic
greyn, o lacen, waerom heb ic u in dit lant brocht! (P 1058-1060)
Deze plaats correspondeert met de volgende regels in de Cronyke, die ik terwille van
de duidelijkheid van mijn argumentatie hieronder diplomatisch weergeef:
O edel
10 graue der Fransoysen leydtsman / der
kerstenre kampioen. o ridderlijc greyn
12 van edelen coninclijcken bloede gesproten
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Elaes waerom heb ic di in dit lant gebracht

(K1V, b, 9-14)

De bepaling in regel 12, van edelen coninclijcken bloede gesproten, ontbreekt in het
volksboek. Het gaat om vijf woorden die samen precies één regel beslaan. Het
ontbreken ervan kan verklaard worden als het overslaan van een regel door de
samensteller, maar om die fout te maken moet hij wel de Cronyke van 1497 als bron
gehad hebben! Het is waarschijnlijk verantwoord Debaenes conclusie over te nemen.
Een onverwachte kans om onze kennis over de verhouding tussen het volksboek
Droefliken strijt en de Alder excellenste cronyke te verruimen wordt geboden door
de illustraties102). De twee teksten hebben namelijk één illustratie gemeen, een
houtsnede waarop Karel de Grote is afgebeeld, zittend op de troon en omringd door
zijn raadgevers, vgl. de afbeeldingen 1, 2 en 3. Is in het volksboek, behalve tekst,
ook een houtsnede uit de Cronyke terechtgekomen? De twee afdrukken in VbA (A1R
en A6R) zijn geheel gelijk aan de ene in VbB (A1R); kleine verschillen, zoals de
gebrokkelde randen in het jongere volksboek, kunnen worden verklaard uit slijtage.
Het staat echter vast dat Vorsterman en Van Ghelen hetzelfde blok hebben gebruikt.
Maar Van den Dorpe heeft voor dezelfde illustratie op H4V van de Cronyke een
ander blok gehad, want de prent is bij hem drie millimeter smaller dan in de
volksboeken103). Bovendien zijn er kleine, lastig te omschrijven detailverschillen in
de voorstelling, zoals het aantal ‘strikachtige’ versieringen bij de rechterknie van de
ridder met het schild met het meisjeskopje (twee in de Cronyke, drie in het volksboek)
en de lijn van het venster in de linkerbovenhoek (gebogen in de Cronyke, hoekig in
het volksboek). Het meest in het oog vallende verschil, n.l. dat twee rijen tegels onder
Karels troon en de onderkant van het kader in het volksboek ontbreken, is van een
andere orde. Het is pas ontstaan toen het nagesneden
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Afb. 1. Karel op zijn troon, omringd door zijn raad. VbA, a1R
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Afb. 2. Karel op zijn troon, omringd door zijn raad. VbB, A1R
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Afb. 3. Karel op zijn troon, omringd door zijn raad. Cronyke H4V
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Afb. 4. De slag bij Roncevaux. Cronyke I5V
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Afb. 5. Drukkersmerk van Roland van den Dorpe. Cronyke, laatste blad
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blok al was voltooid; dat blijkt juist uit het gemis van een deel van het kader. De
meest aannemelijke verklaring, die ik kan bedenken, is dat het blok is nagesneden
ten behoeve van de eerste (niet overgeleverde) druk van het volksboek en dat er later
een paar centimeter is afgezaagd om het passend te maken voor een nieuwe
bestemming. Op grond van de verschillen in afmetingen en voorstelling is het echter
zeker dat voor de Cronyke en het volksboek verschillende blokken zijn gebruikt,
m.a.w. dat het ene blok een kopie van het andere is. De illustratie in het volksboek
lijkt grover, kwalitatief minder (let bijvoorbeeld op de gelaatsuitdrukkingen) en dat
maakt het zeer waarschijnlijk dat dit gekopieerd is naar het voorbeeld van de prent
in de Cronyke104).
De houtsneden in de Alder excellenste cronyke zijn onderzocht door Conway105)
en door hem op grond van stijlkenmerken in groepen ingedeeld. De quarto-houtsnede
waarmee wij ons hier bezighouden, behoort tot een groepje van drie, die ook bij
elkaar horen vanwege de inhoud van hun voorstellingen; ze hebben namelijk alle
drie te maken met Karel de Grote en Roelant. Behalve de afbeelding van Karel op
zijn troon op H4V zijn het een gevechtsscène op J5V (afbeelding 4) en het aardige
drukkersmerk van Van den Dorpe op het laatste blad (afbeelding 5). Conway is van
mening dat dit drietal slecht past in de lay-out van de Cronyke en veronderstelt daarom
dat het oorspronkelijk vervaardigd is voor een ander boek, dat mogelijk handelde
over ‘the Legend of Roland and the victories of Charles the Great’ (p. 186). Zijn
gedachtengang vindt steun in de voorstellingen op de prenten. Bezien we eerst nog
eens de afbeelding van Karel op zijn troon (afbeelding 3). Om hem heen staan ridders,
onder wie Roelant, herkenbaar aan de leeuw op zijn schild, en, naast hem, Olivier
met het meisjeskopje als wapen106). Aan Karels linkerzijde is bisschop Turpin
herkenbaar aan zijn mijter. Naast Turpin staan vier figuren met tulbanden, die
Saracenen voorstellen. Het punt
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waar het nu om gaat is, dat zich in de tekst van de Cronyke geen situatie voordoet Karel omringd door zijn pairs én door Saracenen - waarbij deze prent als illustratie
past. Hetzelfde geldt trouwens voor het volksboek; dat biedt evenmin een contekst
voor deze houtsnede. Toch is de voorstelling heel goed als een Roelant-houtsnede
te verklaren. De situatie wordt immers (ten naaste bij) aangetroffen in het begin van
het Chanson de Roland, als Karel beraadslaagt over de vredesvoorstellen van Marsile,
die hem door de Saraceense gezant Blancandrin zijn overgebracht107). De ridder, die
rechts op de voorgrond met zijn rug naar Karel staat en op wie veler ogen zijn gericht,
moet dan Ganelon zijn op het moment dat hij, door de raad aangewezen als gezant
naar Marsile, woedend de vergadering verlaat108).
Een soortgelijk interpretatieprobleem doet zich voor bij de houtsnede op I5V,
waarop een gevechtsscène is afgebeeld (afbeelding 4). Aan de linkerzijde strijden
de Saracenen; dat kan worden afgeleid uit de tulbanden die zij dragen en uit het
enorme kromzwaard van hun aanvoerder (Marsile?). Rechts zijn aan de wapens op
de schilden Roelant en Olivier te onderscheiden en bisschop Turpin aan de mijter.
Dat Turpin hier vecht naast Roelant en Olivier is een doorslaggevend argument voor
de stelling dat deze houtsnede niet op de tekst van de Cronyke is gebaseerd. Volgens
de pseudo-Turpin-versie van de gebeurtenissen te Roncevaux bevindt de bisschop
zich immers niet bij Roelant en Olivier maar bij Karel in de hoofdmacht. Net als de
vorige past ook deze prent wél bij het verhaal van het Chanson de Roland (en ook
bij het Middelnederlandse Roelantslied) waarin Turpin strijdend met de Franken te
Roncevaux omkomt.
De derde houtsnede van het drietal dat Conway op stilistische gronden
onderscheiden heeft, stelt Roelant voor (afbeelding 5). Daar is geen twijfel aan,
gezien het wapen op zijn front en de hoorn (Olifant) die hij blaast. In zijn rechterhand
draagt hij het enorme zwaard Durendal. Toch is deze prent in de Cronyke geen
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illustratie bij het verhaal van Roncevaux maar een drukkersmerk dat op de laatste
bladzijde van het boek is afgedrukt. Daarom is ook de naam van de drukker, Vau
(sic) den Dorpe, op een banderol in de afbeelding opgenomen en hangen in de bomen
twee schilden met het wapen van Antwerpen (links) en met de voorstelling van een
bijl (het familiewapen van de drukker?). Nu is het aardige, dat de voornaam van de
drukker Roland luidt. Van den Dorpe is zich blijkbaar van de naamsovereenkomst
terdege bewust geweest en heeft er gebruik van gemaakt, een handig zakenman, die
de populaire epische held voor zijn commerciële kar spant, zoals anderen de Vier
Heemskinderen op uithangsbord en drukkersmerk hebben afgebeeld109).
De drie houtsneden zijn oorspronkelijk vervaardigd voor een ander boek. Deze
gissing van Conway wordt door een analyse van de voorstelling op de prenten
bevestigd. Bovendien kan uit de afgebeelde situaties worden afgeleid dat de
houtsneden zijn ontworpen voor een Chanson de Roland-versie van het verhaal en
dan komt natuurlijk in de eerste plaats het Middelnederlandse Roelantslied in
aanmerking. Heeft er dan een - nu verloren - druk van het Roelantslied bestaan?
Hoewel de feiten ook andere interpretaties toelaten, lijkt mij dat inderdaad zeer
waarschijnlijk. Die verloren druk heeft dan de oude rijmtekst van het Roelantslied
(in enigszins aangepaste vorm, vgl. hoofdstuk IV) bevat, waarvan later grote brokken
in het volksboek Droefliken strijt terechtgekomen zijn. Het is een boek geweest van
dezelfde soort als Karel ende Elegast en Seghelijn van Jeruzalem, waarin ook de
oude rijmversie niet in proza is omgezet maar als zodanig is gedrukt110). Dat het
drukkersmerk ook tot deze groep houtsneden behoort, doet vermoeden dat deze
hypothetische uitgave van het Roelantslied bij Roland van den Dorpe is verschenen.
Dat moet dan gebeurd zijn vóór 28 februari 1497 (de datering van de Cronyke) en
hoogstwaarschijnlijk ná 6 april 1496, toen Van den Dorpes eerste gedateerde boek
verscheen111). Misschien nog iets eerder als we rekening houden
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met de mogelijkheid dat het Roelantslied vóór de oudste overgeleverde gedateerde
druk van Van den Dorpe is verschenen.
De relatie tussen de hypothetische druk van het Roelantslied en de Alder excellenste
cronyke, die is verondersteld op grond van de houtsneden, kan ook worden afgeleid
uit enkele interpolaties in het pseudo-Turpin-gedeelte van de Cronyke. Het komt
namelijk een paar keer voor dat de tekst van de Cronyke afwijkt van de Latijnse
pseudo-Turpin en dat die afwijking verklaard kan worden als invloed van de epische
traditie van het Chanson de Roland en het Roelantslied. Voorbeelden zijn de
vermelding van Galafers als tegenstander van Olivier112) en ook de volgende plaats:
Als Beligandis oft Baligant vernam dat Marcirius, sijn broeder, doot was
bleven... (I6R, a, 1)
Beligandis is de gebruikelijke schrijfwijze voor de naam van deze Saraceense
aanvoerder in de Cronyke; in de traditie van het Chanson de Roland heet hij echter
Baligant en zo wordt hij ook aangeduid in het volksboek Droefliken strijt113). Het lijkt
alsof de samensteller van de Cronyke de twee versies van het verhaal met elkaar wil
laten corresponderen: ‘Beligandis in mijn verhaal of Baligant in het Roelantslied’114).
Het wordt steeds duidelijker, dat de twee tradities, de historiografische van de
pseudo-Turpin en de epische van het Chanson de Roland, in de laatste jaren van de
vijftiende eeuw met elkaar in aanraking zijn gekomen in de Antwerpse
drukkerswereld. Sporen van dat contact kunnen worden teruggevonden in de
overgeleverde drukken van de Alder excellenste cronyke en het volksboek Droefliken
strijt. Op grond van die sporen kan met een grote mate van waarschijnlijkheid worden
achterhaald wat er precies gebeurd is. Ter wille van de duidelijkheid geef ik de
onderlinge relaties eerst schematisch weer:
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Toen de Antwerpse drukker Roland van den Dorpe omstreeks 1496 besloot het
Roelantslied te gaan drukken, was dat al eeuwen in het Middelnederlands bekend.
De populariteit van de stof kan voor hem juist aanleiding zijn geweest om deze tekst
uit te geven. Had hij bovendien niet dezelfde voornaam als de hoofdpersoon? Als
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drukkersmerk kiest hij een afbeelding van de epische held en hij geeft de houtsnijder
opdracht ook nog andere illustraties bij het verhaal te vervaardigen. Deze
geïllustreerde druk van het Roelantslied behoort tot een groep volksboeken, waarin
de oude rijmtekst zonder in proza te zijn overgebracht, is gedrukt. Er is helaas geen
enkel exemplaar van deze Roelantslied-druk bewaard gebleven en ook herdrukken
zijn niet bekend.
Korte tijd na het Roelantslied ging Van den Dorpe een grote geïllustreerde
geschiedenis van het hertogdom Brabant drukken. Hij nam daarin ook een vertaling
van de kroniek van pseudo-Turpin op en was zich ervan bewust dat deze
historiografische tekst handelde over dezelfde gebeurtenissen als die in het
Roelantslied beschreven worden, want hij (of zijn tekstschrijver) verwijst een paar
keer naar de epische tekst. Ook heeft hij houtsneden uit zijn eigen druk van die tekst
gebruikt om dit gedeelte in de Alder excellenste cronyke van Brabant te illustreren.
Weer een paar jaar later verschijnt de editio princeps van het volksboek Droefliken
strijt en daarin worden de twee verhaaltradities geheel vermengd: in het proza,
geïnspireerd door en ten dele ontleend aan de Cronyke, worden stukken rijmtekst uit
de druk van het Roelantslied opgenomen en op het titelblad wordt een houtsnede uit
de oude serie gebruikt. Het is mogelijk (maar niet zeker) dat deze eerste uitgave van
het volksboek ook een initiatief van Van den Dorpe is geweest. Dezelfde drukker
zou dan het verhaal over zijn bekende epische naamgenoot driemaal hebben gebruikt.
Er lijkt zich een ontwikkeling af te tekenen in deze ‘uitgeversactiviteit’. Eerst brengt
hij de oude rijmtekst op de markt, kort daarop leert hij bij zijn werk aan de Alder
excellenste cronyke de ‘wetenschappelijke’ versie van het verhaal kennen en tenslotte
heeft hij geprobeerd een groot lezerspubliek, waarvoor de rijmtekst misschien te
onbetrouwbaar en de dikke Cronyke te duur of te saai was, te bereiken met de
Droefliken strijt, een populair-wetenschappelijke versie van de stof, die in formeel
opzicht een
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overgangsstadium vertegenwoordigt tussen de ouderwetse rijmteksten en de moderne
prozabewerkingen van de ridderepiek. Te oordelen naar de overlevering heeft dit
compromis tussen ware geschiedenis en geliefde en vertrouwde versvorm genade
gevonden in de ogen van het publiek, want dit volksboek is in de zestiende eeuw
nog minstens drie maal herdrukt. De uitgaven van Vorsterman en Van Ghelen zijn
de enige die wij nog kunnen bestuderen. Het blijkt dat deze latere drukkers niet meer
de beschikking gehad hebben over de oorspronkelijke houtblokken voor de illustraties
en dat zij voor hun titelpagina een kopie van de prent van Van den Dorpe hebben
gebruikt. Telkens weer leidt het spoor naar deze Antwerpse drukker, die dan ook
verantwoordelijk lijkt te zijn voor dit interessante laatste deel van de
Roelantslied-traditie.

Het Roelantslied
Behalve uit de kroniek van pseudo-Turpin zijn elementen van de Droefliken strijt
afkomstig uit de traditie van het Chanson de Roland. Dat is in het voorgaande al
herhaaldelijk ter sprake gekomen en behoeft voor de rijmtekstpassages ook niet te
worden bewezen; zij vormen samen een (niet volledige) versie van het
Middelnederlandse Roelantslied. Over die versie gaat hoofdstuk IV. Hier wil ik nog
een andere vorm van ontlening aan het Roelantslied bespreken, want het blijkt dat
de samensteller er ook voor zijn proza gebruik van heeft gemaakt. De hoofdstukken
VIII en IX van het volksboek Droefliken strijt zijn een goed voorbeeld.
In deze twee hoofdstukken worden de eerste drie fasen van de strijd verteld volgens
de lezing van het Chanson de Roland, maar een deel ervan, het slot van hoofdstuk
VIII en het begin van hoofdstuk IX, bestaat uit een zeer beknopte samenvatting in
proza. Het is alsof de samensteller een al te lang stuk rijmtekst met
gevechtsbeschrijvingen heeft willen vermijden. Helaas is daardoor dit deel van het
Roelantslied in zijn oude vorm voor ons geheel verloren gegaan, want deze passage
is ook in de handschriftfrag-
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menten niet overgeleverd. Toch kan aangetoond worden dat de samensteller in dit
proza het Roelantslied volgt omdat we kunnen vergelijken met het Chanson de
Roland. Hoe de onderdelen zich verhouden is te zien in het volgende Schema:
b.

le fase en begin 2e g.
fase

algemene
beschouwing

van de strijd

begin 3e fase,
Albuna

i.

c.

heldendaden van de k.
bisschop

de bisschop verslaat
Albuna

d.

Grandones doodt
Reinier

m.

Roelant bewondert
de bisschop

e.

Roelant doodt
Grandones

n.

eind 3e fase

a.

opschrift hoofdstuk VIII

f.

uitweiding samensteller

h.

opschrift hooofstuk IX

j.

uitweiding samensteller

l.

uitweiding samensteller

De bovenste rij blokjes stelt opeenvolgende115) verhaalgedeelten in het Chanson
de Roland voor. Recht eronder zijn de corresponderende stukken uit het volksboek
getekend: de rijmtekstpassages
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iets hoger, de prozagedeelten in de onderste rij. Zoals men ziet, opent hoofdstuk VIII
met een lang stuk rijmtekst, waarin het begin van de strijd beschreven wordt en ook
nog het eerste stuk van de tweede fase (425-821 VbA). Dan gaat de tekst over in
proza voor een samenvatting van de rest van de tweede fase (P 468-535) Hoofdstuk
IX gaat in proza verder met het begin van de derde fase (P 536-598) en daarna eindigt
dit hoofdstuk met het slot van de derde fase in rijmtekst (822-923 VbA). Ondanks
de sterke verkorting van het verhaal in het proza is de overeenkomst met het Chanson
de Roland evident; de inhoudelijke informatie evenals de volgorde ervan is hetzelfde.
De overeenkomst wordt alleen onderbroken door enkele uitweidingen van de
samensteller en de twee hoofdstukopschriften. Voor de rest is het proza van de
hoofdstukken VIII en IX dus afkomstig uit de traditie van het Chanson de Roland
en het ligt voor de hand dat hetzelfde Roelantslied de bron is geweest waaraan ook
de rijmtekst voor het volksboek is ontleend.
Het is overigens bepaald niet zo dat het aan het Roelantslied ontleende proza een
getrouwe weergave bevat van de rijmtekst. Er is veeleer sprake van een parafraserende
weergave van Roelantslied-elementen, die de bewerker heeft opgenomen in de
contekst van zijn hybridische verhaal. Een voorbeeld uit hoofdstuk XX moge dit
illustreren. Het betreft de passage over de Saraceen die probeert Roelant van zijn
zwaard te beroven wanneer deze vlak voor zijn dood bewusteloos op de grond ligt.
Dit incident komt niet voor in de kroniek van de pseudo-Turpin en ook niet in de
Alder excellenste cronyke, het kan alleen afkomstig zijn uit de traditie van het Chanson
de Roland (ChR 2274-2296). De lezing van het Roelantslied kennen we uit het, op
deze plaats zeer slordige116), fragment L:
Dat heeft een Sarasijn ghesien,
Die daer alleen was comen,
1715 Ende maecten doot ende lach al stille
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1720

1725

1730

1735

Om te doene sinen wille.
Met bloede was hij bescleghen.
Als hij wel was neder gheleghen
Stont hij op ter vaert
Ende waende wel te voeren
Tswert hebben ende den hooren
Ende waendet in Arabien draghen
Dat hijs niement en soude ghewaghen.
Maer Roelant doen bequam
Ende als hij die Sarasijn vernam
Ende hien metten oghen siet:
‘Dune en best van mynen ghesellen niet’,
Sprac te hem Roelant
Ende verhief den olifant.
Soe seere hien verdroch,
Dat hij den ghenen doot scloch.
Ende sprac: ‘Hoe wertstu soe coene
Dattu dit bestont te doene,
Dattu nemen wout myn swert?
Du best wel der doot wert!
Dor dij hebbe ic mynen horen
Ghescaert in dat wyde voeren,
Soe datter af es ghevallen
Beide gout ende cristalle.’ (1713-1739 R)

In het volksboek Droefliken strijt komt dit verhaalelement voor aan het eind van
hoofdstuk XX:
Dit siende een Sarazijn, wel meynende dat hi doot geweest hadde, so quam
hi haestelijc derwaert ghelopen om Rolants sweert ende den horen te
nemen. Maer eer hi sijn opset conde volbringen, so bequam Rolant vander
onmacht ende sach dat die Sarazijn sijn wapen wech wilde dragen. Doe
stont hi op
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ende nam den horen in zijn hant ende sloech den Sarazijn op sijn hooft,
dat hi doot ter aerden viel ende dat sinen horen scoerde vanden groten
slach. (VbA, P 1006-1014)

De Lorreinen-traditie
Ganelon is in de traditie van het Chanson de Roland één der boeiendste maar ook
één der meest gecompliceerde figuren117). Het verraad maakt zijn optreden dubbelhartig
en zijn relaties met vriend en vijand onoprecht. In de ‘Version d'Oxford’ van het
Chanson de Roland lijkt die onzuiverheid van zijn persoon weerspiegeld in zijn
familierelaties: hij is de tweede echtgenoot van Karels zuster en de stiefvader van
Roelant. Een dergelijk verband tussen Ganelons verraad en zijn familie bestaat, zij
het meestal minder subtiel dan in de ‘Version d'Oxford’, ook in de rest van de traditie.
In het volksboek Droefliken strijt zijn Ganelons familiebanden zeer opvallend. Hij
is er nog steeds Karels zwager118) maar tegelijkertijd ook de vader van de Saraceense
aanvoerders Marcelijs en Baligant én van de wrede keizerin Erena119). Zijn dubbelheid
als verrader wordt door familierelaties met voorname christenen en heidenen
onderstreept.
Guwelloen heeft, volgens het proza in het volksboek, in zijn jeugd, tijdens een
bezoek aan heidenesse Marcelijs en Baligant verwekt bij een schoonzuster van
Synagoen. Van dit ‘natuurlijke vaderschap’ is niets te vinden in de tradities van het
Chanson de Roland of van de pseudo-Turpin120). Hetzelfde geldt voor Guwelloens
relatie met de Griekse keizerin Erena, die volgens het volksboek haar vader in
slechtheid evenaart. Zij komt in geen van beide teksten voor. Heeft de samensteller
van het volksboek deze gegevens aan een andere bron ontleend of heeft hij ze zelf
bedacht? In de richting van de laatste veronderstelling wijst dat men de kiem voor
de betrokken familierelaties kan aanwijzen in de Alder excellenste cronyke van
Brabant, waarvan vaststaat dat zij een bron van het volksboek is geweest. In de
Cronyke121) worden Marcirius
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en Beligandis, geheel in overeenstemming met de traditie van de pseudo-Turpin,
beschreven als broers, terwijl vóór de pseudo-Turpin-hoofdstukken sprake is van de
wreedheden van keizerin Erena van Griekenland122):
In conincx Karels tijde, alsmen screef DCC ende XCIX so maecte haer
selven Hyrena keyserinne van Griecken te Constantinoplen, moeder vanden
voorseyden Constantijn, want haren sone ende sijn kinderen dede sy
vanghen ende blinden. (G6R, a, 1-7)
Juist de omstandigheid dat Marcelijs, Baligant en Erena hier samen en in verwante
contekst voorkomen schijnt erop te wijzen dat de samensteller van het volksboek op
basis van deze elementjes uit de Cronyke zelfstandig heeft uitgebreid en aangepast,
o.a. door het ‘vaderschap’ van Guwelloen toe te voegen. Huet heeft echter aangetoond
dat hij dit toch niet zelf heeft gedaan maar dat hij Guwelloens familierelaties in één
van zijn bronnen heeft aangetroffen.
Huet had deze problematiek leren kennen door zijn werk aan de Roman der
Lorreinen. In 1892 verscheen een knappe studie van zijn hand123) over deze Karelroman
die de eeuwenlange vete behandelt tussen twee geslachten, de Lorreinen en de
Bordelosen. Van dit enorme werk zijn alleen fragmenten overgeleverd124), samen ca.
10.000 verzen, niet meer, waarschijnlijk zelfs minder dan een tiende deel van het
geheel. Het is een uitdaging om te achterhalen wat in het verloren gedeelte heeft
gestaan. Er zijn verschillende wegen om dit doel te bereiken. Het meest overtuigend
is natuurlijk de ontdekking van een nieuw handschrift met een volledige tekst, maar
de kans op succes langs deze weg is klein, hoewel niet uitgesloten. Nog zeer onlangs
is door middel van systematisch onderzoek een nieuw Lorreinen-fragment aan het
licht gekomen125). Huet heeft echter getracht de opzet van de omvangrijke roman te
bepalen door onderzoek van de resterende tekst. Hij ontdekte in de fragmen-
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ten dat de auteur in zijn verhaal elementen uit andere epische en historische verhalen
heeft verwerkt en wel op een heel zelfstandige, vaak ingenieuze manier.
Zoals in het geval van Gelloen, de leidende figuur van de Bordelosen ten tijde van
Karel de Grote. De auteur, die in het centrale conflict tussen de twee geslachten
duidelijk aan de zijde van de Lorreinen staat, heeft hem een uitgesproken negatief
karakter gegeven dat sterk lijkt op dat van Ganelon uit de traditie van het Chanson
de Roland. Omdat er nog veel meer overeenkomsten met het Chanson de Roland en
met de pseudo-Turpin bleken te zijn, concludeerde Huet dat de Lorreinen-auteur
deze verhalen gebruikt heeft. Sterker nog, uit een aantal aanwijzingen over een op
handen zijnde strijd van Karel met de heidenen, waarin Gelloen zou omkomen,
maakte hij op dat ‘la catastrophe de Roncevaux’ zelf een onderdeel van de Roman
der Lorreinen moet zijn geweest. Helaas is van die episode niets overgeleverd en
blijft onze kennis beperkt tot de gegevens die Huet erover heeft bijeengebracht. Het
lijkt echter, gezien de zelfstandige werkwijze van de Lorreinen-auteur, uitgesloten
dat hij één van de teksten uit de Roelant-traditie ongewijzigd heeft overgenomen.
Veel waarschijnlijker is dat hij het verhaal heeft bewerkt tot een vorm die paste in
de opzet van zijn eigen werk. Sporen van die aanpassing zijn over in de bewaarde
fragmenten. Beschouwen we nogmaals de figuur van Gelloen. Hij is een aartsverrader
maar ook, en dat is eigen aan deze contekst, de machtige leider van de Bordelosen.
Als zodanig beschikt hij over invloedrijke relaties: zijn dochter Irena is door hem
uitgehuwelijkt aan de troonopvolger van de Griekse keizer en zijn zoons Marcirijn
en Beligande bekleden hoge posities onder de heidenen in Babiloniën.
Het is geen wonder dat Huet, toen hij de in 1902 verschenen editie-Boekenoogen
van volksboek A van de Droefliken strijt onder ogen kreeg, de familierelaties van
Guwelloen uit de Lorreinen herkende. Een artikel in Romania van 1905126), waarin
hij ten behoeve van de Franse lezers lange stukken uit de editie-Boekenoogen
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heeft vertaald, bevat het verslag van zijn nauwkeurige vergelijking tussen de
fragmenten van de Lorreinen en het volksboek Droefliken strijt. De overeenkomsten
blijken vooral treffend in drie hoofdstukken van het volksboek, nl. I, II en XVIII. Ik
geef twee voorbeelden:
1. Guwelloens vaderschap van Marcelijs en Baligant (VbA, P 121-166). Deze
familierelatie komt alleen in het volksboek en in de Lorreinen voor, hoewel de
omstandigheden waaronder de zoons zijn verwekt, nogal verschillen. Volgens de
Roman der Lorreinen heeft Gelloen bij een verblijf in heidenesse zich gemengd in
een conflict tussen de Saraceense koningen Agulant en Desrames. Door Agulant
verraderlijk over te leveren aan zijn vijand, kreeg hij als ‘beloning’ de dochter van
Desrames (die maget, vs. 87) tot vrouw. In een passage, waarin gebeurtenissen die
eerder in het verhaal hebben plaatsgevonden, worden samengevat, staat dan:
- Oec hebdi wel verstaen
Hoe Gelloen nam die maget te wive
Ende wan bi haren live
Twee scone kindre, des sijt wijs,
90 Beligande ende Marcilijs
Ende hoe die vrouwe starf daer ave
Ende hoe doe Gelloen, die grave
Moeste met scanden rumen tlant:
Dits u te voren al becant. (fragment A2, vs. 86-94)127)

2. Guwelloens dochter Erene wordt in het volksboek in het tweede hoofdstuk
geïntroduceerd: Desen Guwelloen hadde een dochter die keyserinne in Griecken
was. Si hadde te manne eenen seer goeden here. (VbA, P 242-244 e.v.) De
voorgeschiedenis van deze situatie wordt verteld in de Lorreinen:
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745 Dus lach tOrcadijn in die stat
Gelloen ende vernam dat,
Dat die keyser Constantijn
Van Grieken soude den sone sijn
Leone gerne huwen soude.
750 Gelloen sende derwaert houde.
Vier besscoppe van sinen lande
Hi tegader daerwaert sande
Omme datsi souden maken,
Mochten si in enegen saken,
755 Den huweleic van den genen
Ende van sirer dochter Yrenen.
Met groter cierheit, dats waer,
Voeren die bisscoppe daer,
Ende met groter macht, weet dat,
760 Te Constantinople in die stat,
Daer si waren wel ontfaen.
Hare boedscap hebben si gedaen,
Ende vertogen den keyser wale
Gelloens macht altemale,
765 Ende sijn lant ende sijn have,
Ende hoe dathi gerne gave
Sirer dochter bi sinen live
Leo sinen sone te wive,
Ende si prijsden oec mede
770 Harde sere sine scoenhede.
Die keyser lovede wel die dinc:
So dede mede die jongelinc,
Ende heeft om die maecht gesent.
Men gaf den here groet prosent,
775 So datsi blidelike scieden.
Gelloen quam met vele lieden
Ende metter maget mede
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Te Constantinople in die stede,
Daer men hilt brulocht groet.
780 Menech prince menech genoet
Wasser, ende menech man,
Dat ict vertellen niet en can.
Daer wan Leo ane die fine
Sinen sone Constantine,
785 Dien na hem bleef tkeserike. (fragment A1, vs. 745-785)128)

Huet noemt, behalve deze twee, nog veel meer overeenkomsten. Zijn conclusie, dat
het volksboek de invloed van de Lorreinen heeft ondergaan, lijkt mij juist. Het staat
niet vast in welke vorm de samensteller de Lorreinen-stof heeft gekend. Men kan
denken aan een handschrift met een redactie van de ridderroman, maar het is ook
mogelijk dat hij de beschikking heeft gehad over een (niet overgeleverde) vroege
druk met een prozabewerking van het verhaal of over een ons niet meer bekend
compilatiewerk. Het is heel goed mogelijk dat één van zijn andere bronnen, de Alder
excellenste cronyke, hem de weg gewezen heeft naar de Lorreinen-stof. In de Cronyke
trof hij immers de gegevens voor de conceptie van Guwelloens familierelatie met
de broers Marcelijs en Baligant én met de wrede keizerin Irene bij elkaar aan.
Door de positie van Ganelon in de twee verhalen met elkaar te vergelijken krijgen
we onverwacht zicht op de manier waarop de verschillende tradities in de Karelepiek
elkaar hebben beïnvloed. Eerst heeft de Lorreinen-auteur elementen uit de Roelant-stof
overgenomen en verwerkt; in een later stadium zijn diezelfde elementen in hun
aangepaste vorm weer in de Roelant-traditie terechtgekomen.

De Ogier-traditie
Ogier van Denemarken krijgt in het proza van het volksboek
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opvallend veel aandacht. Over hem wordt verteld129) dat hij zich in Babiloniën bevond
om tegen de kinderen van de reus Broijer te strijden, toen hij bemerkte dat Marcelijs
en Baligant voorbereidingen aan het treffen waren om Karels rijk aan te vallen.
Ondanks zijn oude wrok tegen Karel is Ogier toen, samen met zijn zoon Merberijn,
de bekeerde heidenen Carahu van Perssy en Fierenbras van Alexandriën naar Spanje
getrokken om de christenen bij te staan. Door God werden zij met hun krijgsvolk
rechtstreeks naar het slagveld bij Roncevaux geleid, waar de voorhoede onder Roelant
inmiddels al zware verliezen geleden had. Maar Ogiers optreden jaagt de Saracenen
op de vlucht; verschrikt melden zij hun koning Marcelijs dat de christenen noch
eenen nieuwen Rolant ghecregen hadden (VbA, P 440-441). Maar ook Ogier kan de
nederlaag niet voorkomen. Aan het eind van de slag dwaalt hij treurig tussen de
doden en beklaagt zijn vrienden. Alleen zijn neef, de Havelose Gautier, blijkt nog
in leven; samen met hem stort hij zich nog één maal in de strijd. Dat is het laatste
wat de samensteller van het volksboek over hem weet. Hij vermeldt nog dat Ogier
volgens ‘Spaanse verhalen’ niet gesneuveld is doch weggeleid door de alvinne
Mergheyne, maar ‘alleen God weet wat daarvan waar is’.
Deze gegevens over Ogier zijn niet ontleend aan één van de bekende versies van
de Roelant-traditie. Zij zijn zelfs in strijd met het Chanson de Roland, waarin Ogier
niet meevecht met de achterhoede bij Roncevaux, maar juist wordt aangewezen als
aanvoerder van de voorhoede130). In de pseudo-Turpin is Ogiers rol in de
Roncevaux-hoofdstukken erg klein. Hij wordt alleen genoemd onder de gevallenen,
die in Belinus zijn begraven131). Toch is deze vermelding voor ons van belang omdat
men eruit kan afleiden dat Ogier volgens de pseudo-Turpin wél bij Roncevaux heeft
meegevochten. Die conclusie is ook getrokken door de vertaler van de pseudo-Turpin
in de Alder excellenste cronyke van Brabant. Hij zegt uitdrukkelijk op een plaats
waar zijn beschrijving afwijkt van zijn voorbeeld:
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Die kerstenen weerden hem seer vromelijcken. Rolant en dede niet dan
ridderen vellen ende dootslaen. Olivier, sijn lieve gheselle, die alder
geleertste in strijden, die vroemste ende stercste van arme was bebloet
vanden scouderen totten handen int Sarazijnsche bloet. Ogier en dede oec
niet min ende alle dander vrome kersten en waren niet ledich. Elc vacht
soe lange als hem God dleven gonde. (I5R, a, 29-38)
Ogier en dede oec niet min, de samensteller van de Cronyke noemt hem in één adem
met Roelant en Olivier, de voornaamste aanvoerders van de achterhoede. Deze
geleidelijke uitbreiding van Ogiers rol in de slag bij Roncevaux - gesuggereerd in
de kroniek van de pseudo-Turpin, ondubbelzinnig vermeld in de Cronyke - is in het
volksboek voortgezet en uitgewerkt tot een hoofdrol. Net als bij de ontleningen aan
de Roman der Lorreinen lijken de Ogier-passages in het volksboek het resultaat van
een ontwikkeling, die al kan worden aangewezen in de Alder excellenste cronyke
van Brabant.
Als deze veronderstelling juist is heeft de samensteller van het volksboek Ogiers
rol in het verhaal ‘ingekleurd’ met gegevens van elders. Het is opvallend, dat veel
van de informatie die hij over Ogier verstrekt, eigenlijk niets te maken heeft met de
Droefliken strijt opten Roncevale. Bij wijze van voorbeeld geef ik een citaat uit de
klacht van Ogier over de nederlaag van de christenen in hoofdstuk XI:
O lacen, waer is nu alle mijn voerleden victorie, die ic voer Parijs hadde
tegen den groten Broijer, daer ic alle Kerstenrijc in eeren behielt doer den
camp, die ic daer dede! O lacen, waer is alle mijn grote pruesheyt, die ic
bedreef in Babiloniën op Broijers geslachte! Och waer is nu alle mijn grote
overmoet bleven, die ic dede teghen Karels mogentheyt ende sinen sone
Charloot overmits die doot mijns kints Boudewijn, daer ic alleen drie
staende battalien
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doerbrack om Charlot, Karels sone, in sijn tente te vinden, so hi mi beloeft
hadde, mer hi en dorste mi niet verbeyden? Waer is mijn neve, die getrouwe
ridder, die Havelose Gautier? Waer is mijn edel kint, die ghecroonde
coninck Merberijn? Waer is die moedige Floreys van Alexandriën, die
noyt man en ontsach, hoe groot dat hi was? Waer is die getrouwe soudaen
Carahu van Perssy, die een goet kersten gheworden was? (VbA, P 640-656)
Uitweidingen als deze verwijzen onmiskenbaar naar andere verhalen over Ogier en
daarmee raken we aan een heel complex van historische, pseudo-historische en,
vooral, literaire teksten, dat zich in de tijd uitstrekt van Karel de Grote tot in onze
dagen132). Centraal in die rijke, internationale Ogier-traditie staat La Chevalerie
d'Ogier de Danemarche, een Oudfrans chanson de geste uit het begin van de dertiende
eeuw133). Het behandelt leven en heldendaden van Ogier, de zoon van de hertog van
Denemarken: hoe hij opgroeit aan het hof van Karel de Grote en zijn eerste
heldendaden verricht in de strijd tegen de Saracenen in Italië, hoe zijn zoon door
Karels zoon, Charlot, gedood wordt na een twist bij het schaakspel en hoe Ogier,
gekwetst door die moord, jarenlang wrok koestert tegen de keizer, die pas wordt
beëindigd als Frankrijk bedreigd wordt door de Saksen. Op bevel van de aartsengel
Michael verzoent Ogier zich met zijn vijanden Karel en Charlot en redt het land door
de reus Brahier te verslaan.
Veel gegevens die het volksboek Droefliken strijt over Ogier meedeelt zijn terug
te vinden in deze Chevalerie Ogier: Carahu van Perssy (P 655), de Saraceense
aanvoerder die door de jeugdige Ogier in Italië wordt verslagen, waarna een innige
vriendschap tussen hen beiden ontstaat; de vete van Ogier en Karel vanwege de twist
tussen hun zoons (P 645-650), de overwinning op de reus Broijer (P 640-643). Andere
gegevens worden echter niet in de Chevalerie teruggevonden, zoals de vermelding
dat Ogier een zoon
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Merberijn heeft (P 652), de strijd tegen Broijers kinderen in Babiloniën (P 416 en
643-645) en de bekering van Carahu (P 431-432 en 655-656). Nu is het ook eigenlijk
niet waarschijnlijk dat een Oudfrans chanson de geste de directe bron van de
Droefliken strijt is geweest. Het ligt veel meer voor de hand dat de samensteller één
van de latere versies van het Ogier-verhaal heeft gekend en dan komt natuurlijk in
de eerste plaats in aanmerking de Middelnederlandse Ogier van Denemarken134).
Deze Karelroman is slechts fragmentarisch overgeleverd maar de inhoud van de
ontbrekende stukken kennen we uit een vertaling in het Duits, bewaard in het
zogenaamde Heidelbergse handschrift, dat voltooid is in 1479135). Het verhaal van de
Chevalerie is in deze Middelnederlands-Duitse versie sterk uitgebreid, onder meer
met een voortzetting van het verhaal over Ogiers strijd tegen de Saracenen onder
bevel van de ‘jonge Broijer’ in Babiloniën. Ook wordt in het Heidelbergse handschrift
melding gemaakt van de bekering van Carahu:
Karawen mahte man cristen.
Karle wart sin pfetter
Und der starck Ogier
5 Und Names von Bavier,
So was Wilhelm der wigant.
Acharijs wart er genant. (F.375R, r. 2-7)

Een interessante uitbreiding heeft betrekking op Ogiers neef, Gautier, die ook in het
volksboek herhaaldelijk genoemd wordt. Hij is waarschijnlijk dezelfde als l'Avalois
Gauter (‘de Nederlander Gauter’) die in de Chevalerie één keer genoemd wordt (vs.
130) in een opsomming van pleiters voor Ogier in diens conflict met Karel. De
veronderstelling ligt voor de hand dat de rol van deze ‘landgenoot’ in de
Middelnederlandse traditie van het verhaal is uitgebreid136).
Toch kan ook de Middelnederlandse Karelroman, zoals wij die
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kennen uit het Heidelbergse handschrift, niet de enige bron van de Ogier-gegevens
in het volksboek zijn. Ogiers verblijf bij de fee Morgue (de alvinne Mergheyne, VbA,
P 693-699) en zijn zoon, die ghecroonde coninck Merberijn (VbA, P 652), komen
er nog niet in voor. Deze gegevens vinden we weer wel in andere Ogier-versies terug.
Daarin is het verhaal uitgebreid met een episode waarin Ogier tijdens zijn
omzwervingen in het Oosten terechtkomt op het eiland Avalon bij de fee Morgue.
Zij schenkt hem de eeuwige jeugd en biedt hem haar liefde aan. In de Roman d'Ogier
en alexandrins (ca. 1335) en in de prozabewerking van de stof137) hebben Ogier en
Morgue een zoon Meurvin, de ‘Merberijn’ uit het volksboek. Deze laatste twee
versies beantwoorden aan de meeste Ogier-verwijzingen uit de Droefliken strijt.
Toch lijkt het niet juist op grond daarvan te concluderen dat ëén ervan de directe
bron van de samensteller zal zijn geweest. De Ogier-stof is blijkens de overvloedige
overlevering ook in de Zuidelijke Nederlanden algemeen bekend geweest. Nog heden
ten dage leeft de figuur van Ogier voort in volksverhalen en -gebruiken in België138)
en men mag dan ook aannemen dat de samensteller van het volksboek vele
mogelijkheden heeft gehad om zijn informatie over Ogier te verzamelen.
In dit verband is ook de volgende passage uit het slot van hoofdstuk XI - Ogiers
laatste optreden in de slag bij Roncevaux - van belang:
Maer niet langhe en conde hem Gautier bij Ogier ghehouden om die grote
menichte der heydenen, so dat hi hem gheringe verloos ende daernae noyt
meer en sach. Sommige Spaensche historien segghen dat hi wech gheleyt
was vander alvinnen, gheheeten Mergheyne, in eenen berch ende dat hi
opten Roncevale niet verslagen en was, dwelcke ic God almachtich laet
scheyden oft alsoe is oft niet. (VbA, P 690-697)
Wat precies met Spaensche historien wordt bedoeld is niet duidelijk
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- mogelijk is Spaensche corrupt en heeft er oorspronkelijk ‘Waelsche’ gestaan(139) maar uit deze interessante opmerking blijkt wel dat de samensteller voor zijn kennis
van de Ogier-stof over meer dan één bron beschikte en dat hij zijn bronnen kritisch
met elkaar vergeleek. Ook al kunnen de teksten die hij gebruikt heeft niet precies
worden aangewezen, het staat vast dat de samensteller de Ogier-traditie heeft gekend
en dat hij met gegevens daaruit Ogiers rol in de slag bij Roncevaux aanzienlijk heeft
vergroot.

Overige bronnen van de Droefliken strijt
De samensteller van het volksboek heeft zijn verhaal over de slag bij Roncevaux
uitgebreid met gegevens uit de tradities van Ogier van Denemarken en de Roman
der Lorreinen. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Er blijven nog verhaalelementen
over die niet uit de genoemde bronnen afkomstig zijn en dus een andere oorsprong
moeten hebben. Het betreft vaak incidentele opmerkingen waar weinig mee te
beginnen valt140), maar soms zijn er meer aanknopingspunten, zoals in de volgende
passage over Ogier:
Hi [Ogier] bracht met hem sinen sone Merberijn ende den ridder Floreys,
die tevoren heyden geweest hadde, ende hi was gheheeten Fierenbras van
Alexandriën, den welcken Olivier verwonnen hadde in eenen camp, daer
oeck een schone historie af is. (VbA, P 206-211)
Hier is sprake van een duidelijke verwijzing naar een ander verhaal, dat wij ook
kennen uit het Oudfranse chanson de geste Fierabras141). Het begint met de uitvoerige
beschrijving van een tweegevecht tussen Olivier en de heidense Fierabras d'
Alexandrie, wiens vader zich meester gemaakt heeft van de stad Rome. Fierabras
wordt verslagen en bekeert zich; bij zijn doop
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ontvangt hij de naam Florent142). Behalve op deze plaats bevat het volksboek nog een
paar sporen van dit verhaal143) en Debaene heeft op grond daarvan zelfs verondersteld
dat er een Nederlandse prozaroman van heeft bestaan144). Dat is mogelijk maar niet
noodzakelijk. Vast staat alleen dat de samensteller deze stof in een of andere vorm
gekend heeft.
Een andere interessante verwijzing in de tekst van het volksboek heeft betrekking
op de ‘gebenedijde keersse van Atrecht’. Het gaat om de volgende passage uit Ogiers
klacht op het slagveld:
Alle mijn genuechte ende voerleden solacen sijn nu verkeert in verdriet,
anxt ende tribulacie. En was ic niet diegene die drie lichten oft keersen
altijt bernende te Babiloniën vant, daeraf noch hedensdaechs eene tot
Atrecht is. (P 660-664)
De heilige kaars in Atrecht is inderdaad uit historische bronnen bekend en zelfs tot
in de Franse tijd vereerd145). Over de herkomst ervan bestaat een legende, die echter
niets te maken heeft met Ogier van Denemarken: omstreeks het jaar 1120 krijgen
twee jongleurs, Ythier de Brabant en Norman de Saint-Pol-en-Termis, onafhankelijk
van elkaar de opdracht van Maria om zich naar de kerk van Atrecht te begeven. Deze
stad werd juist in die tijd door een pestepidemie getroffen en toen de twee jongleurs
zich 's nachts in gezelschap van de bisschop in de kerk bevonden, verscheen Maria
opnieuw en schonk hun een kaars waarvan de was pestlijders kon genezen. Ter
herinnering aan dit mirakel hebben Ythier en Norman toen de jongleursvereniging
‘La Confrérie d'Arras’ opgericht146). Deze vereniging is tot in de wijde omtrek van
Atrecht beroemd geweest en velen zullen dan ook de legendarische oorsprong ervan
hebben gekend. De Luikenaar Jean d'Outremeuse vermeldt de legende omstreeks
1395 in zijn geschiedwerk Ly myreur des histors:
Puys alat [Ythier] parmy Picardie vers Aras, ou estoit Pire
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le Normaint, qui avoit occis le pere Ythier et que Ythier avoit tant chassiet;
sy le trovat la, sy se coururent sus. Maiz la benoite Vierge Marie aportat
une grande chandeille de cire, qu'elle donat aux deux menestriéz, ses
loyaulx servans, en nom de payx; et ainsy fut faite la paix et la chandeille
demourat a Aras, et encorez y est.147)
‘Daarna ging [Ythier] door Picardië naar Atrecht, waar Pire le Normaint
zich bevond, die Ythiers vader gedood had en dien Ythier zo lang
achtervolgd had; zodra hij hem daar ontmoette vlogen zij elkaar aan. Maar
de gezegende maagd Maria bracht een grote waskaars die zij aan de twee
jongleurs, trouwe dienaars van haar, terwille van de vrede aanbood; en zo
werd de vrede gesloten en de kaars bleef in Atrecht en is er nog.’
Jean d'Outremeuse behandelt in het tweede boek van zijn Myreur, waaruit dit citaat
afkomstig is, ook uitvoerig de figuur van ‘Ogier ly Danois’. Is dit voorkomen in
dezelfde contekst aanleiding geweest voor de concentratie van de legende (die hier
niet met de oprichting van de ‘Confrérie’ is verbonden!) op de populaire Ogier? Of
heeft er een afzonderlijke legende bestaan, die de herkomst van de kaars aan Ogier
toeschreef? Of heeft de samensteller van het volksboek deze herkomst zelf verzonnen?
Ik zie geen kans uit deze verschillende mogelijkheden een keus te maken. Het aardige
van deze etiologische verwijzing is echter dat de samensteller van het volksboek zijn
verhaal hier terloops - daeraf noch hedensdaechs eene tot Atrecht is (P 664) verbonden heeft met de eigen actualiteit en die van zijn lezers.
Als derde en laatste voorbeeld bespreek ik het begin van hoofdstuk XX, waar de
stervende Roelant zijn dorst lest door een wonder van God:
Als Rolant hemselven dus vermoeyt had ende hi van den ridder
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Boudewijn niet en vernam, so badt hi Gode mit groter devocie uut ynnicheit
synder herten betrouwende in de goedertierenheit Gods, als dat hi hem
eenige vochticheit verleenen wilde om sijn uutgedroochde herte mede te
laven. Als hi zijn gebet dus voleynt hadde so sach hi bi hem een schoon
fonteyn springende uut eenen marmorsteen daer noyt te voren gheen en
was. Als Rolant dit schoon mirakel sach dancte hi God van sijnre gracien.
Ende si loopt noch ter tijt opten Roncevale. (P 992-1001)
In de traditie van het Chanson de Roland probeert bisschop Turpin water voor Roelant
te halen maar slaagt daar niet in omdat hij onderweg sterft aan zijn verwondingen148).
In de pseudo-Turpin is het Boudewijn die op weg gaat om water te halen maar hij
vlucht naar de hoofdmacht uit vrees voor de Saracenen149). Dit wordt in het proza van
het volksboek ook verteld (P 979-989) maar daarna volgt hier nog de geciteerde
passage: als Roelant bemerkt dat Boudewijn niet terugkomt, bidt hij tot God om
water met het gewenste miraculeuze gevolg. Dit wonder heb ik nergens in een andere
tekst kunnen terugvinden. Is het een verzinsel van de samensteller naar het model
van het bijbelverhaal, waarin God de morrende Israelieten water geeft uit de rots
Horeb in de woestijn (Exodus 17:1-7)? Of gaat dit verhaalelement in hoofdstuk XX
toch terug op een mij onbekende bron? Op dit laatste wijst mijns inziens de
etiologische wending aan het eind, Ende si loopt noch ter tijt opten Roncevale, want
het is toch, in tegenstelling tot het gegeven van de ‘gebenedijde keersse van Atrecht’,
niet erg waarschijnlijk dat deze informatie ten tijde van het ontstaan van het volksboek
in Antwerpen algemeen bekend was. Met deze veronderstellingen zijn we gekomen
op het terrein van de bewerkingstechniek van de samensteller. Daarover gaat het
volgende hoofdstuk.
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L. Debaene, ‘Het volksboek “Den strijt van Ronceuale” en de “Alder excellenste cronyke van
Brabant”’. In: Miscellanea J. Gessler. 's-Gravenhage, 1948. 2 dln. Dl. I. p. 348-353.
Idem. Het betreft de overeenkomst van Droefliken strijt, hoofdstuk XXIII (P 1138-1156) met
Cronyke K1V, a, 24-K2V, b, 13 en de merkwaardige uitweiding over Olivier in Droefliken
strijt P 299-307 en Cronyke H5R, b, 4-13.
Prof. Dr. E.K.J. Reznicek, hoogleraar in de kunstgeschiedenis te Utrecht, heeft de eerste versie
van dit gedeelte over de houtsneden kritisch gelezen. Voor zijn vriendelijke adviezen en
literatuuropgave dank ik hem zeer. De verantwoordelijkheid voor de observaties en de conclusies
op grond van de houtsneden berust geheel bij mij.
De afmetingen van de prent in de Cronyke zijn 130 × 86 mm. De bibliothecarissen te München
en Jenkintown hebben mij doen weten dat de afmetingen van de illustratie op het titelblad van
VbA 118 × 90 mm zijn en van die op het titelblad van VbB 119 × 89 mm. Het verschil van 1
mm is te verwaarlozen. Alleen het verschil in breedte tussen de prenten in de Droefliken strijt
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en de Cronyke heeft kracht van argument omdat aan de onderkant van de illustraties in de twee
volksboeken ca. 2 cm ontbreekt. Zie voor dit verschil het vervolg van het betoog.
Kopieën zijn in kwaliteit vrijwel altijd de mindere van het origineel. Vgl. M.E. Kronenberg,
‘De houtsneden in Mariken van Nieumeghen en het Engelsche volksboek’. In: Het boek 18
(1929). p. 177-186, zie vooral p. 182. Reinaert de vos. [Catalogus van een] tentoonstelling.
Utrecht, 1972. Naar de letter 5. p. 46-62.
W.M. Conway, The Woodcutters of the Netherlands in the fifteenth Century. Cambridge, 1884.
[Ongewijzigde herdruk Hildesheim, 1970] p. 185-188 en 314-317.
R. Lejeune en J. Stiennon, The Legend of Roland in the Middle Ages. London, 1971. 2 dln. Dl.
I. p. 387-388; Dl. II. afb. 472-475. Het meisjeskopje op Oliviers schild is waarschijnlijk een
verwijzing naar ‘la belle Aude’, de zuster van Olivier, die met Roelant verloofd is. Vgl.
Droefliken strijt P 299-307 en de overeenkomstige plaats in de Cronyke H5R, b, 4-13.
La Chanson de Roland. Ed. C. Segre. Milano-Napoli, 1971. vs. 165-342.
Het bezwaar dat de Saraceense gezanten bij deze raadsvergadering waarschijnlijk niet aanwezig
geweest zullen zijn (volgens het Chanson de Roland vs. 157-167, vindt deze vergadering zelfs
een dag na Blancandrins boodschap plaats) weegt volgens mij niet zwaar. In het Chanson de
Roland wordt de aanwezigheid van de Saracenen niet genoemd, maar hun afwezigheid ook niet
en het lijkt mij dan ook heel goed mogelijk dat de tekst waarop de houtsnijder zich heeft
gebaseerd, deze wijziging in de voorstelling van zaken heeft toegelaten.
L. Debaene, De Nederlandse volksboeken. Antwerpen, 1951. p. 283.
Idem, p. 304. Zie ook H. Pleij, ‘Is de laat-middeleeuwse literatuur in de volkstaal vulgair?’ In:
Populaire literatuur. Amsterdam, 1974. p. 34-106, zie vooral p. 80-81.
A. Rouzet, Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et XVIe siècles dans les
limites géographiques de la Belgique actuelle. Nieuwkoop, 1975. p. 57-58.
Maer sijn volc (nl. de troepen van Baligant) sommige Mooren overmits groten nide die sy hadden
op Olyvier, omdat hi Galafers, haren here, verslaghen hadde (Cronyke I6R, a, 4-7); vgl.
Roelantslied 1310-1345 en de Historia Karoli Magni et Rotholandi. Ed. C. Meredith-Jones.
Paris, 1936. p. 186, r. XXIV - p. 188, r. V.
Bijvoorbeeld in VbA, P 1092. Een vergelijkbare verwijzing in de Cronyke I5V, a, 24, Marcelijs
oft Marcirius. Zie ook noot 246.
Zie voor een uitvoerige bespreking van de relatie tussen Cronyke en Droefliken strijt: H. van
Dijk, ‘Die alder excellenste cronyke van Brabant en de traditie van het Chanson de Roland’.
In: De nieuwe taalgids 72 (1979). p. 494-502.
De verzen 1467-1509 van het Chanson de Roland bevatten de zogenaamde Abisme-episode.
Men is het niet eens over de juiste plaats van deze episode in het archetype van het Chanson
de Roland. De meerderheid van de onderzoekers is echter van mening dat de verzen in O niet
op de juiste plaats staan en dat zij thuishoren tussen O 1670 en 1671. Dit standpunt wordt door
de lezing van het volksboek Droefliken strijt, P 540-570, gesteund. Zie La Chanson de Roland.
Ed. C. Segre. Milano-Napoli, 1971. p. 308-315.
Om de passage beter verstaanbaar te maken heb ik mij nogal wat kritische ingrepen veroorloofd.
Men vergelijke met de diplomatische tekst in de editie!
Een indruk van Ganelons positie in het Chanson de Roland kan worden verkregen uit de knappe
analyse van J. Bédier, Les légendes épiques. 2e, herz. dr. Paris, 1914-1921. 4 dln. Dl. III. p.
410-453. Zie voor meer literatuur over Ganelon J.J. Duggan, A Guide to Studies on the Chanson
de Roland. London, 1976. p. 82-83.
Vgl. VbA, P 123-128. Roelants familierelatie met Guwelloen wordt in het volksboek niet
vermeld, wél wordt Roelant Karels neef genoemd, vgl. VbA, P 290-291.
Vgl. VbA, P 121-166 en P 242-243.
In het Chanson de Roland is de relatie tussen de twee Saraceense aanvoerders uitsluitend feodaal:
Marsile roept de hulp in van zijn leenheer, de oude Baligant, vgl. La Chanson de Roland. Ed.
C. Segre. Milano-Napoli, 1971. vs. 2613-2617. Volgens de pseudo-Turpin zijn Marcelijs en
Baligant broers, zie Historia Karoli Magni et Rotholandi. Ed. C. Meredith-Jones. Paris, 1936.
p. 178, r. V-VI, vgl. Cronyke I4V, a, 11 (vgl. noot 121).
Ende doe waren tot Sarragossen woonende twee coninghen heyden, te wetene Marcirius ende
Belegandis, sijn broeder, aldaer gesonden vanden ammiral van Babiloniën. Cronyke I4V, a,
9-13, vgl. Historia Karoli Magni et Rotholandi. Ed. C. Meredith-Jones. Paris, 1936. p. 178, r.
IV-VII.
Deze combinatie van gegevens komt al voor bij Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale.
Duacum, 1624. Liber XXIII, cap. CLXXVI, p. 961: Anno septimo, Irene Imperatrix, super
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erepto sibi Imperio foemineo dolore abusa Constantinum filium suum oculis et imperio priuat,
et sola annis 3. imperat. En: Liber XXIV, cap. XVIII, p. 968: Erant tunc apud Caesaraugustam
ii. Reges Saraceni Marserius et Beligandus frater eius missi ab Amiraldo Babylonis de Perside
ad Hispaniam, qui Caroli imperio subiacebant, et ei serviebant in charitate et fide ficta. Ook
Maerlant vermeldt de twee gegevens dicht bij elkaar: Jacob van Maerlant, Spiegel historiael.
Ed. M. de Vries en E. Verwijs. Leiden, 1859-1863. 3 dln. 3e Partie, Boek VIII, cap. XCI, vs.
35-42, p. 160 en 4e Partie, Boek I, cap. XXIV, vs. 1-8, p. 197.
G. Huet, ‘Les fragments de la traduction néerlandaise des Lorrains’. In: Romania 21 (1892).
p. 361-399.
De achttien overgeleverde fragmenten zijn afkomstig uit vier handschriften. Zij zijn uitgegeven
in vijf edities. Aan de Rijksuniversiteit te Leiden wordt een proefschrift (met teksteditie)
voorbereid over de Roman der Lorreinen door Drs. J.B. van der Have. Hij is zo vriendelijk
geweest mij zijn verwijssysteem mee te delen. Hij heeft de fragmenten genummerd op grond
van de volgorde in het handschrift, waartoe zij hebben behoord. De vier handschriften duidt hij
aan met de siglen A, B, C en D. Ik som nu de vijf edities op en geef daarbij steeds volgens het
systeem van Van der Have aan welke fragmenten erin zijn uitgegeven: Roman van Karel den
Grooten en zijne XII pairs. Ed. W.J.A. Jonckbloet. Leiden, 1844. (Fragmenten A1, 2, 5, 6 en
8; het belangrijke fragment A2 wordt door mij geciteerd naar Een fragment van den Roman der
Lorreinen. Ed. G.S. Overdiep. Assen, 1939.); De Roman der Lorreinen (nieuw ontdekte
gedeelten). Ed. J.C. Matthes. Leiden, 1876. (Fragmenten B1, 2 en 3; A13 en 12);
‘Middelnederlandsche fragmenten’, ed. M. de Vries. In: TNTL 3 (1883). p. 1-63, zie vooral p.
1-50: I Nieuwe fragmenten van den Roman der Lorreinen. (Fragmenten C; A9, 10 en 11);
Middelnederlandsche epische fragmenten. Ed. G. Kalff. Groningen, 1886. p. 120-137. (Fragment
D); ‘Neue Bruchstücke des mnl. “Romans der Lorreinen”’, ed. C. Borchling. In: Jahrbuch des
Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 48 (1922). p. 43-53. (Fragmenten A3 en 4); ‘Nieuwe
steentjes uit de Lorreinen-puzzel’, ed. A. Berteloot. In: Spiegel der letteren 19 (1977). p. 97-111.
(Fragment A7).
In 1975 is in de universiteitsbibliotheek te Tübingen nog een nieuw fragment (A7) gevonden;
zie hiervoor de laatste publikatie genoemd in noot 124.
G. Huet, ‘La version néerlandaise des Lorrains’. In: Romania 34 (1905). p. 1-23. Ook
Boekenoogen zelf had de overeenkomsten opgemerkt maar hij kwam met zijn publikatie net
iets later dan Huet: G.J. Boekenoogen, ‘De Nederlandsche volksboeken’. In: Tijdschrift voor
boek- en bibliotheekwezen 3 (1905). p. 107-142, zie vooral p. 123.
Een fragment van den Roman der Lorreinen. Ed. G.S. Overdiep. Assen, 1939. p. 19-20; vs.
86-94.
Roman van Karel den Grooten en zijne XII pairs. Ed. W.J.A. Jonckbloet. Leiden, 1844. p.
27-28; vs. 745-785.
Op acht plaatsen in het volksboek is sprake van Ogier: VbA, P 60-67; P 203-213; P 414-433;
P 434-444; P 469-472; P 494; P 604-699 en P 917-918.
E ki serat devant mei en l'ansguarde?- / Guenes respunt: -Oger de Denemarche: / N'avez barun
ki mielz de lui la facet.- ‘En wie zal voor mij uit in de voorhoede zijn?’ Ganelon antwoordt:
‘Ogier van Denemarken, ge hebt geen baron die dat beter zal doen dan hij.’ La Chanson de
Roland. Ed. C. Segre. Milano-Napoli, 1971. vs. 748-750. Men bedenke dat de rol van de
achterhoede in het Chanson de Roland gespeeld wordt in het volksboek door de voorhoede
(‘vangaerde’).
Apud Belinum sepelitur Oliverius, et Gandelbodus rex Frisiae, et Ogerius rex Daciae, et
Arestagnus rex Brittanniae, et Garinus dux Lotharingiae, et alii multi. ‘Bij Belin worden Olivier
begraven en Gandelbodus, koning van Friesland en Otgerius, koning van Dacië, en Arestagnus,
koning van Brittannië, en Garinus, hertog van Lotharingen en vele anderen.’ Historia Karoli
Magni et Rotholandi. Ed. C. Meredith-Jones. Paris, 1936. p. 214, r. I-III.
Een voortreffelijk overzicht van de Ogier-traditie is gegeven door K. Togeby, Ogier le Danois
dans les littératures européennes. [København], 1969.
La Chevalerie d'Ogier de Danemarche. Ed. M. Eusebi. Milano-Varese, 1962.
‘Ogier van Denemarken. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse fragmenten en van
de overeenkomstige passages in de Duitse vertaling’, ed. H. van Dijk. In: De nieuwe taalgids
67 (1974). p. 177-202.
Het handschrift is genoemd naar de huidige bewaarplaats: Heidelberg, U.B., hs. Pal. germ. 363.
Omdat een uitgave ontbreekt, wordt verwezen naar het handschrift. Zie ook de publikatie
genoemd in noot 134.
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136) Zie voor Gautiers relatie tot Ogier in het volksboek b.v. VbA, P 650-651 en ook de bespreking
van zijn rol in de Droefliken strijt in hoofdstuk III van dit proefschrift. Het is merkwaardig dat
hij in de Mnl. Ogier-fragmenten voorkomt als die Orgelieuse Gautier maar in het volksboek
als die Haveloze Gautier. Dit interessante personage in de Middelnederlandse Karelromans
verdient nader onderzoek.
137) De Roman d'Ogier en Alexandrins is niet uitgegeven. Zie voor een samenvatting van de inhoud
en voor de voornaamste gegevens over deze bewerking K. Togeby, Ogier le Danois dans les
littératures européennes. [København], 1969. p. 148-155, in het bijzonder p. 154-155. Zie
ditzelfde werk, p. 221-224, voor informatie over de prozabewerking van de Ogier-stof. Een
(niet overgeleverde) redactie wordt vermeld in een inventarislijst van de bibliotheek van Filips
de Goede uit het jaar 1467. Er bestaat een facsimile-editie van een druk uit 1498 bij Vérard in
Parijs: Ogier le Dannoys. Roman en prose du XVe siècle. Ed. K. Togeby. København, 1967.
138) Zie R. Lejeune, Recherches sur le thème: les chansons de geste et l'histoire. Liège, 1948. p.
84-195.
(139) De fout is paleografisch mogelijk als men aanneemt dat de l van waelsche is gelezen als een
nasaalstreep en de w (met een lange eerste haal) als sp. Deze verlezing is gedeeltelijk een
associatiefout, het verhaal speelt immers in Spanje. Er zijn overigens ook Spaanse verhalen
over Ogier bekend maar daarin wordt, voorzover ik weet, niet gesproken over de fee Morgue;
vgl. K. Togeby, Ogier le Danois dans les littératures européennes. [København], 1969. p.
214-216.
140) Bijvoorbeeld de vermelding van Hugo en Henrick, twee zonen van Guwelloen, die Roelant
gewaarschuwd hebben voor de verraderlijke plannen van hun vader (VbA, P 706-719; P
772-775). Meer dan een incidentele vermelding is het gegeven van de twee broers Galeaen en
Galerant, die meestrijden in de slag bij Roncevaux. Zij worden samen vermeld in het proza van
het volksboek op vijf plaatsen: P 192-193, P 369, P 528-529, P 617-618 en P 700-701. Die
roode Galeaen komt bovendien nog alleen voor in P 335, P 472, P 494, P 607, P 614 en P 702.
Boekenoogen heeft het tweetal gelijkgesteld aan Galerius en Gelinus, van wie in het proza (P
1134) wordt gezegd, dat zij na de slag in Bordeaux zijn begraven; vgl. G.J. Boekenoogen, ‘De
Nederlandsche volksboeken’. In: Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen 3 (1905). p. 107-142,
zie vooral p. 122. De vermelding in P 1134 komt overeen met de kroniek van de pseudo-Turpin,
vgl. Die alder excellenste cronyke van Brabant. Antwerpen, Roland van den Dorpe, 1497. K2V,
a, 16 en Historia Karoli Magni et Rotholandi. Ed. C. Meredith-Jones. Paris, 1936. p. 214, r.
VII. De samensteller van het volksboek is zich van deze overeenkomst echter waarschijnlijk
niet bewust geweest, want hij vermeldt eerder in zijn verhaal dat Galeaen net als Ogier op
bovennatuurlijke wijze van het slagveld is weggeleid en dat zijn lichaam nooit is teruggevonden
(P 722-725).
141) Fierabras. Ed. A. Kroeber en G. Servois. Paris, 1860.
142) Fierabras. Ed. A. Kroeber en G. Servois. Paris, 1860. p. 56-57.
143) Fierenbras wordt in het volksboek driemaal genoemd: P 62, P 209 en P 430-431. Zijn doopnaam
Florent komt vijfmaal voor: P 64, P 207, P 494-495, P 622 en P 653.
144) L. Debaene, De Nederlandse volksboeken. Antwerpen, 1951. p. 171, 208 en 209. De functie
van dergelijke verwijzingen naar andere schone historien moet worden onderzocht. Men kan
denken aan een commerciële functie: de drukker wijst de lezer op het bestaan van andere (door
hem gedrukte) prozaromans van hetzelfde genre. Vgl. ook de volgende passage uit de
biografische schets in incunabel B van de Karel ende Elegast: In sinen tijden leefden Tulpinus,
aertschbisscop te Riemen, die vrome Roelant, die stoute Ogier ende de schone Olivier. Van
welcken heren grote ende schone historien bescreven sijn. Karel ende Elegast. Diplomatische
uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. Ed. A.M.
Duinhoven. Zwolle, 1969. 2 dln. Dl. II. p. 60, r. 9-12.
145) R. Carette, ‘De gebenedijde keerse van Atrecht’. In: Rond den heerd 13 (1878). p. 273-274,
281-282, 298-300, 309-311.
146) E. Faral, Les jongleurs en France au Moyen Age. Deuxième édition. Paris, 1971. p. 133-142.
147) Jean d'Outremeuse, Ly myreur des histors. Ed. A. Goosse. Bruxelles, 1965. p. 6-7, r. 206-212.
Commentaar bij deze passage is gegeven door L. Michel, Les légendes épiques carolingiennes
dans l'oeuvre de Jean d'Outremeuse. z.p., 1935. p. 78-79. Zie ook: E. Faral, Les jongleurs en
France au Moyen Age. Deuxième éd. Paris, 1971. p. 133-142. Zie voor de rol van Ogier in de
Myreur: K. Togeby, Ogier le Danois dans les littératures européennes. [København], 1969. p.
161-172.
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148) Chanson de Roland vs. 2222-2232. De passage is sterk verkort overgeleverd in fragment L van
het Roelantslied (1685L-1688L); opmerkelijk is dat Turpin in de Middelnederlandse lezing
Roelant wél te drinken geeft.
149) Historia Karoli Magni et Rotholandi. Ed. C. Meredith-Jones. Paris, 1936. p. 194, r. IV-X. Die
alder excellenste cronyke van Brabant. Antwerpen, Roland van den Dorpe, 1497. I6V, a, 4-16.
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Besluit
Als afsluiting en samenvatting van dit hoofdstuk volgt een tabel waarin is aangegeven
op welke bronnen de onderdelen van het volksboek teruggaan. Deze tabel dient een
practisch doel: men kan er snel in naslaan waar een tekstgedeelte in hoofdzaak op
berust. Maar daarmee is nog niet het laatste woord over de relatie tussen het volksboek
en zijn bronnen gezegd. Ik heb menigmaal knopen moeten doorhakken, want in veel
gevallen berust een passage niet op één bron maar op verscheidene tegelijk. Ik heb
dan meestal alleen de belangrijkste bron genoemd.

Tabel van de inhoud en de bronnen van het volksboek
De eerste kolom vermeldt de proloog en de vierentwintig hoofdstukken van de tekst.
In de tweede kolom wordt een nadere indeling van het proza gegeven en in de derde
kolom staan de rijmtekstpassages aangeduid. Naar de rijmtekst wordt verwezen met
de algemene telling in de buitenmarges van de diplomatische editie. In de vierde
kolom is de inhoud van de paragrafen zeer beknopt aangegeven en in de vijfde zijn
de bronnen vermeld, waarop de tekst berust. In verband met de ruimte zijn de titels
van de bronnen sterk afgekort: ChR (Chanson de Roland), R (Roelantslied), C (Alder
excellenste cronyke van Brabant), L (Roman der Lorreinen). De aard van de relatie
tussen de paragraaf en zijn bron wordt aangeduid door de woorden Is, d.w.z. is vrijwel
ongewijzigd overgenomen, Vgl., d.w.z. de relatie is evident maar de tekst is gewijzigd
(verkort, aangepast, bewerkt enz.), Maakwerk naar, d.w.z. de samensteller heeft deze
passage zelf geschreven maar hij is geïnspireerd door de aangegeven bron.
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Opschrift

P 760-897

Guwelloen en
Erena
1432-1469

XIX

Is R 1207-1258

Opschrift
1287-1431

XVII

Vierde fase,
vervolg
Opschrift

1259-1286

XVI

Is R 1157-1206

Opschrift
1207-1258

XV

Vierde fase,
begin

Maakwerk naar
P 627-699

P 898-900

Tweede
Vgl. R
hoornpassage, 1141-1156
eind
Opschrift

1478-1493
P 901-919

Maakwerk naar
L

Vijfde fase,
eind

Is R 1478-1493

Laatste
gevechten,
begin

Vgl. R
1494-1545
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P 919-931

Laatste
gevechten,
vervolg

Vgl. R
1598-1602

P 931-936

Diedericks
vlucht

Vgl. C I6V, a,
11-16; K1R, b,
7-8, K1V, a,
24-28

P 936-952

Tulpijn
waarschuwt
Karel

Vgl. C K1V, a,
1-30

P 952-979

Laatste
Vgl. R
gevechten, eind 1608-1698

P 979-989

Boudewijn
haalt water

P 990-991

Opschrift

P 992-1001

Wonder van het Maakwerk naar
water
Exodus 17:1-7

P 1001-1019

Roelants dood, Vgl. R
begin
1699-1761
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XXI

P 1020

Opschrift
1762-1789

XXII

XXIII

XXIV

Roelants dood, Is R 1762-1789
eind

P 1021

Opschrift

P 1022-1037

Lofdicht op
Is C K1R,
Roelant en 01. 11-38

P 1038-1041

Opschrift

P 1042-1074

Klacht van
Karel

Is C K1V, a,
24-b, 37

P 1075-1083

Olivier
gevonden

Is C K2R, a,
5-19

P 1084-1091

De Saracenen
achtervolgd

Is C K2R, a,
20-30

P 1092-1112

Baligant
verslagen

Vgl. R, zie ChR
2609-3704

P 1112-1156

Begrafenis van Is C K2R, a,
de doden
33-34; K2R, b,
35-K2V, b, 13

P 1157-1159

Opschrift

P 1160-1175

Guwelloen en
Erena gestraft

Maakwerk naar
C K2R, a, 36-b,
10

P 1176-1183

Karels dood

Vgl. C K3V, b,
9-14
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III De werkwijze van de samensteller van het
volksboek
Inleiding
Door het bronnenonderzoek hebben we inzicht gekregen in het materiaal van de
samensteller. Opengeslagen op zijn schrijftafel liggen een exemplaar van de Alder
excellenste cronyke van Brabant uit 1497 en een tekst van het Roelantslied, mogelijk
ook in de vorm van een gedrukt boek uit de laatste jaren van de vijftiende eeuw.
Daarnaast heeft hij nog de beschikking over een aantal andere verhalen uit de
Karolingische epiek - Lorreinen, Ogier, Fierenbras - hetzij in de vorm van geschreven
of gedrukte boeken, hetzij als parate kennis in zijn hoofd. Hoe is nu uit deze
heterogene groep teksten het volksboek Droefliken strijt ontstaan? Ik zal in dit
hoofdstuk het plan van de bewerking proberen te schetsen, want het is niet mijn
bedoeling dit vraagstuk uitputtend te behandelen.
Eerst moeten we nagaan of de samensteller zelf ergens spreekt over zijn werkwijze.
Dat lijkt inderdaad het geval te zijn aan het eind van de proloog. Na de mededeling
dat het verhaal begint met Guwelloens verraad van de voorhoede die vooruittrok
naar Spanje onder bevel van Roelant en Olivier, vervolgt hij:
60

Daer
quamer noch veel toe als die vrome ogier van den
nemercken ende die ouermoedighe fierenbras van
alexandrien die nv een kersten gheworden was / ende
hiet te voren floreys, ende ogiers sone merberijn.
65 dese werden oeck alle verslaghen met menich hon
dert vergulden sporen also die historie hier na verclaren
sal / hoe wel dat die dichter dees boecx de ma
terie vercort heeft / sprekende alleen op rolants ende
oliuiers wercken so salment in prosen gestelt vinden
70 altijt achteruolgende die materie der historien. (P 60-70)
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Ik heb dit citaat met opzet diplomatisch weergegeven naar de redactie van VbA
omdat het zo raadselachtig is. Het gaat om het laatste deel, de regels P 65-70. Wat
betekent dit? Dat deze mededeling zo moeilijk te begrijpen is heeft, meen ik,
verschillende oorzaken. Ten eerste zijn er nogal wat woorden waarvan de betekenis
niet vast ligt: historie (‘geschiedenis’ of ‘verhaal’); dichter (‘schrijver’ of ‘dichter’
of ‘samensteller’); materie (‘stof’ of ‘onderwerp’ of ‘bron’). In de tweede plaats
biedt de interpunctie, zoals gewoonlijk in oude drukken van dit type, weinig houvast.
Moeten we bijvoorbeeld de schuine streep (pauzeteken) in regel 67 opvatten als een
komma, puntkomma of punt in het moderne systeem? VbB heeft op deze plaats een
punt en het volgende woord begint er met een hoofdletter (VbB, A2R, 28). Tenslotte
is het niet duidelijk waarop dees in regel 67 (VbB, A2R, 28: des) en het enclitische
-t in salment, regel 69, betrekking hebben. Bij zoveel onzekerheid en
poly-interpretabiliteit is het gevaar groot dat men gaat lezen wat men wil dat er staat.
Mij bewust van dit gevaar stel ik hier na lang wikken en wegen toch een interpretatie
voor in de vorm van een parafrase, die volgens mij de tekst nergens geweld aandoet
en toch een goede zin geeft. Ik ga daarbij uit van de tegenstelling die ik meen te lezen
tussen die dichter dees boecx en in prosen gestelt.
Deze Ogier, Fierabras en Merberijn met vele honderden ridders (‘vergulden
sporen’) werden ook allen verslagen, zoals de geschiedenis die hier volgt,
vertellen zal. Hoewel de rijmtekstdichter, die in dit boek aan het woord
komt, de stof ingekort heeft, zich beperkend tot de daden van Roelant en
Olivier, zal men de lotgevallen van Ogier en diens hulptroepen in proza
beschreven vinden, steeds in overeenstemming met de stof der
geschiedenis.
Als mijn interpretatie juist is, verantwoordt de samensteller aan het eind van de
proloog zijn opvallendste vormgevingsprincipe,

Het Roelantslied

102
dat van de combinatie van rijmtekst en proza. Hij zegt dat hij het proza heeft
toegevoegd om ook de rol van anderen dan Roelant en Olivier te kunnen belichten.
Dat dit zeker niet de enige reden geweest kan zijn zal uit het vervolg blijken. Toch
is het aardig dat de samensteller in zijn proloog wijst op de combinatie van rijm en
proza want dat is nu precies de eigenschap die zijn werk tot iets bijzonders maakt
tussen de andere volksboeken waarin Karolingische epiek is verwerkt.

Hoofdstukken I-IV. De avantgaerde-conceptie
Na de proloog wordt in vier prozahoofdstukken het voorspel van de slag bij
Roncevaux beschreven. De handeling wordt in gang gezet door de opdracht van de
Heilige Jacobus aan Karel de Grote om Spanje van de heidenen te bevrijden. Als
Karel zich opmaakt voor de veldtocht brengen ook de Saracenen een leger op de
been uit alle streken van de heidense wereld. Hiermee zijn de twee partijen
geïntroduceerd: de kerstenen onder Karel en Roelant en de heidenen onder Marcelijs
en Baligant. Tussen hen in staat de verrader Guwelloen, in hoog aanzien bij Karel
en de ‘natuurlijke’ vader van Marcelijs en Baligant. Hij is ook de vader van de Griekse
keizerin Irene, die aan de strijd deelneemt om haar vader bij te staan in zijn
verraderlijke streven keizer van kerstenrijcke te worden. Guwelloen krijgt zijn kans
als hij op voorstel van Roelant door Karel wordt aangewezen om de Saraceense
aanvoerders de oorlog te verklaren. Hij geeft Marcelijs de raad de voorhoede van de
christenen onder Roelant en Olivier op de berg van Roncevale uit te schakelen;
daarmee zal Karels macht gebroken zijn. Nadat Guwelloen is teruggekeerd van zijn
missie krijgen Roelant en Olivier op zijn voorstel de taak met de voorhoede de
toegangswegen naar Spanje van vijanden te zuiveren. Hierin slagen zij. Na heldhaftige
strijd arriveert de voorhoede op de Roncevale.
Zelfs in deze beknopte samenvatting herkent men de verschillende
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bronnen: de opdracht van de Heilige Jacobus uit de Alder excellenste cronyke van
Brabant, het verraad van Guwelloen uit het Roelantslied, de familierelaties van
Guwelloen uit de Roman der Lorreinen. In de kroniekachtige stijl van de prozaromans
worden de verhaalelementen van verschillende herkomst achter elkaar opgesomd.
Het resultaat is een voorspel dat afwijkt van alle bekende versies van het verhaal.
Het meest opvallende verschil is wel dat er sprake is van een voorhoede (avantgaerde)
onder bevel van Roelant in plaats van een achterhoede. Deze merkwaardigheid is
door bijna allen die over het volksboek geschreven hebben, geconstateerd, maar ik
heb alleen bij Horrent een poging tot verklaring ervan gevonden150). Hij meent dat
deze afwijking is voortgekomen uit verkeerd begrip van een passage in het Chanson
de Roland door de vertaler van het Roelantslied. Deze zou te veel waarde hebben
gehecht aan de woorden van Ganelon tot Marsile wanneer deze zegt dat Roelant de
man is die gewoonlijk Karels voorhoede aanvoert (ChR 537-562). Naar aanleiding
daarvan heeft de Middelnederlandse vertaler de uitzondering van de slag bij
Roncevaux weggewerkt en Roelant tot aanvoerder van de voorhoede gemaakt in zijn
vertaling. Deze gedachtengang van Horrent kan nog worden gesteund door de
overweging dat het bevel over een achterhoede voor een held als Roelant eerloos
zou kunnen lijken.
Het lijkt mij toch dat de oorzaak van deze verandering niet bij de vertaler van het
Roelantslied moet worden gezocht maar veel later in de traditie, namelijk bij de
samensteller van het volksboek. Deze liet zijn verhaal beginnen met Jacobus' opdracht
aan Karel de Grote, een element dat hij overnam uit de traditie van de
pseudo-Turpin151). Maar daar staat die opdracht aan het begin van een hele reeks
veldtochten naar Spanje waarvan de laatste uitloopt op de slag bij Roncevaux. In de
Droefliken strijt zijn al die andere veldtochten weggelaten en is de strijd bij Roncevaux
de eerste veldslag. En door deze kortsluiting van Jacobus' opdracht met de nederlaag
van de achterhoede is de richting waarin Karels leger zich verplaatst, omgekeerd:
vanuit Frankrijk over de Pyreneeën naar
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Roncevaux in plaats van uit Spanje op de terugtocht naar Frankrijk. In deze gewijzigde
situatie is een achterhoedegevecht met de Saracenen natuurlijk erg onwaarschijnlijk
en daarom laat de samensteller de strijd voeren door de voorhoede.
Deze verandering heeft allerlei gevolgen gehad. Nu Roelant niet meer de gevaarlijke
opdracht kan krijgen om de hoofdmacht in de rug te dekken moet er een nieuwe,
passende taak voor hem worden bedacht. Daarom staat in hoofdstuk I (VbA, P
106-111) dat de heidenen de toegangswegen naar Spanje bezetten, zodat Roelant in
hoofdstuk III vooruitgestuurd kan worden om ze vrij te maken. Daarom wordt ook
Guwelloens rol van onderhandelaar over de laatste stad in Spanje die nog weerstand
biedt, gewijzigd tot die van boodschapper om de Saracenen de oorlog te verklaren.
Het vierde hoofdstuk lijkt eveneens maakwerk van de samensteller als gevolg van
deze avantgaerde-conceptie, want daarin wordt beschreven hoe de voorhoede zich
kwijt van de haar opgedragen taak om de toegangswegen naar Spanje vrij te maken.
Tenslotte moesten in de rest van het verhaal de sporen van de achterhoede-opvatting
in de bronnen zorgvuldig worden uitgewist. Dat is niet helemaal gelukt. In de eerste
verzen van de rijmtekst bijvoorbeeld152) is het woord bliven over het hoofd gezien:
Kaerle, die coninck van Vrancrijcke,
Die liet bliven seer sorchelijcke
Alle sijn avantgaerde met Rolanden (1-3 VbA)

En zelfs in het proza, van hoofdstuk VI, waar de samensteller de eerste fase van de
strijd volgens het Roelantslied weergeeft, heeft hij niet gemerkt dat het woord ghelaten
(‘achtergelaten’) in strijd is met zijn verhaalconceptie:
ende principalijc de meeste heeren der heydenen makende groot gheroep
ende spraken totten kerstenen also dat si
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vervaert waren ende datse die coninck Kaerle daer qualijc ghelaten hadde.
(P 359-362)
Als de voorhoede de toegangswegen naar Spanje van vijanden heeft gezuiverd,
eindigt het vierde hoofdstuk met de mededeling Ende Rolant track tot opten
Roncevale. Daarmee wordt een overgang in de compositie aangegeven. Het voorspel
is afgelopen, de kerstenen zijn aangekomen op de plaats van de hoofdhandeling,
Roncevaux, waar de Droefliken strijt zich zal afspelen.

Eindnoten:
150) Jules Horrent, ‘Roelantslied et Chanson de Roland’. In: Revue des langues vivantes - Tijdschrift
voor levende talen 11 (1946). p. 193-207 en 241-254, zie vooral p. 201, noot 4.
151) Historia Karoli Magni et Rotholandi. Ed. C. Meredith-Jones. Paris, 1936. p. 88-92. Vgl. Die
alder excellenste cronyke van Brabant. Antwerpen, Roland van den Dorpe, 1497. H1R, a,
14-H1V, a, 21.
152) Op deze omissie is gewezen in Den droefliken strijt van Roncevale. Ed. G.J. Boekenoogen.
Leiden, 1902. p. 84. Boekenoogen wijst hier ook nog op twee andere omissies in 444VbA en
1332VbA.

Hoofdstukken V-XXI. De ‘Droefliken strijt’
Inleiding
In zeventien hoofdstukken wordt de eigenlijke veldslag beschreven en ook in dit
middenstuk van zijn boek heeft de samensteller de stof uit zijn bronnen op eigen
wijze gerangschikt en uitgebreid. In dit stuk bevinden zich alle rijmtekstpassages die
zijn overgenomen uit het Roelantslied. Het zijn er zes, afgewisseld door vijf
prozastukken en nu en dan onderbroken door hoofdstukopschriften. In de tabel aan
het eind van het vorige hoofdstuk kan men zien dat een belangrijk deel van het proza
in dit middenstuk ook op het Roelantslied is gebaseerd. Het zijn meestal zeer beknopte
samenvattingen van verhaalgedeelten, die in de rijmtekst zijn overgeslagen,
bijvoorbeeld de overgang van de tweede naar de derde fase van de slag, die ik in
hoofdstuk II besproken heb. Maar een enkele keer worden in het proza ook
verhaalgedeelten samengevat, die eveneens in één van de rijmtekstpassages van het
volksboek voorkomen, wat tot opmerkelijke tegenstrijdigheden aanleiding heeft
gegeven. Daardoor komt het bijvoorbeeld dat de slag bij Roncevaux in het volksboek
twee keer begint: eerst in het proza van hoofdstuk VI en dan nog eens in de rijmtekst
van hoofdstuk VIII.
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Deze tegenstrijdigheid levert, dunkt mij, een belangrijke aanwijzing op voor de
werkwijze van de samensteller. Want hoe moet zij worden verklaard? Men zou
kunnen aannemen dat de samensteller proza en rijmtekst ineengevoegd heeft zonder
veel acht te slaan op de inhoud. Zijn aandeel in de vervaardiging van de Droefliken
strijt zou dan beperkt zijn tot ‘knippen en plakken’. De prozastukken moet hij dan
wel ‘geknipt’ hebben uit een tekst waarin de verschillende in het vorige hoofdstuk
genoemde bronnen al tot een eenheid waren bewerkt. Deze veronderstelling betekent
dat aan de door mij in hoofdstuk II geschetste samenhang van teksten nog een tekst
- een hypothetische prozatekst vóór de editio princeps van de Droefliken strijt - moet
worden toegevoegd. Deze voorstelling van zaken lijkt mij echter overbodig, omdat
de tegenstrijdigheid ook kan worden verklaard met behoud van de hierboven
geschetste samenhang van teksten. De samensteller heeft dan wel een aktief
(samenvattend, verbindend, bewerkend) aandeel gehad in de vervaardiging van het
proza van de Droefliken strijt maar voor de inhoud van de rijmtekst had hij minder
oog. Hij knipte eenvoudig de hele eerste fase van de strijd uit de druk van het
Roelantslied en voegde die als het begin van hoofdstuk VIII in zijn kopij. Dit leidt
tot de veronderstelling van een verschillende werkwijze met betrekking tot proza en
rijmtekst, een veronderstelling die in het vervolg getoetst moet worden.
Als men nu alle rijmtekstpassages samen met de op het Roelantslied gebaseerde
prozastukken in de juiste volgorde legt, blijkt dat dit middengedeelte van het
volksboek vrijwel de gehele Roncevaux-episode van het Chanson de Roland bevat.
Dat wil zeggen, in grote lijnen, want de samensteller heeft op allerlei ondergeschikte
punten veranderingen aangebracht. Ik heb al gezegd dat hij in het proza vaak zeer
beknopt samenvat, maar hij voegt ook regelmatig informatie toe uit zijn andere
bronnen en juist daardoor werd hij weer gedwongen tot allerlei ingrepen om
tegenspraak te vermijden. Dat hij daarbij soms listig te werk ging wil ik demonstreren
aan
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de hand van twee voorbeelden, het optreden van de personages Gautier en Tulpijn
in het volksboek.

Gautier
In de ‘Version d'Oxford’ van het Chanson de Roland is Gautier de l'Hum een leenman
van Roelant153). Hij speelt een rol op twee plaatsen in het verhaal. De eerste is aan
het eind van het ‘Voorspel’ (ChR 800-813), waar hij aanbiedt om bij zijn heer in de
achterhoede te blijven. Roelant draagt hem dan op met duizend Franken de flank van
de slagorde te dekken. Daarna horen we niets meer over Gautier en zijn onderdeel
tot de slag bijna is afgelopen en Olivier reeds gestorven. Dan, aan het eind van de
Roncevaux-episode (ChR 2039-2076), komt hij terug van zijn post met het slechte
nieuws dat al zijn mannen zijn omgekomen. Samen met Roelant en bisschop Turpin
werpt hij zich nog één maal in de strijd en sneuvelt.
Alleen het tweede optreden van Gautier is in het Middelnederlands overgeleverd.
We kennen het uit de fragmenten van het Roelantslied (1508-1572) en in beknopte
vorm uit het proza van hoofdstuk XIX in het volksboek. Als Roelant na Oliviers
dood weer op de heidenen in wil rijden,
so quam die ridder, die Havelose Gautier, vliende, hem deerlic clagende
hoe hi van noots wegen vlien moeste, want hem alle sijn wapen
doerhouwen was ende sijn bloet was hem seer ontlopen. Rolant, hem niet
kennende, vraechde hem wie hi was. Gautier ontdecte hem sinen naem.
Als hem Rolant kende sprac hi tot hem: ‘O ridder vol vromicheden, die
nye en vloot, moet ghi nu oeck vlien? Och, ick heb u soe dicwils ghesien
in menigen storme ende strijt, daer ghi niet vlien en wout, hoe groten
dangier dat u toecomen mocht. O ridder vol couragien, waer sijn alle u
ghesellen bleven? Och, waer is u
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oom, die alderstercste ridder Ogier van Denemercken?’ Gautier antwoerde
hem dat si alle gader verslaghen waren. (P 906-919)
Deze passage komt in hoofdzaken, maar ook in een aantal details, overeen met de
versie van het Roelantslied. Zo lijkt bijvoorbeeld Roelants vraag, Waer sijn alle u
ghesellen bleven, veel op die in de fragmenten: Segt, waer sijn ons gesellen / Condire
ons iet af getellen? (1534-1535H). Merkwaardig is echter het vervolg in het
volksboek: Och, waer is u oom, die alderstercste ridder Ogier van Denemercken?
Dit elementje komt niet in het Roelantslied en ook nergens anders in de traditie, noch
van het Chanson de Roland, noch van de pseudo-Turpin, voor.
De verklaring ligt in de bewerkingstechniek. Zoals al is vermeld bij de bespreking
van de Ogier-traditie in het vorige hoofdstuk, komt in die traditie een familielid van
Ogier voor met de naam Gautier. Hij is uit deze bron ook in het volksboek
terechtgekomen als die Havelose Gautier, een aanduiding die door Boekenoogen
verklaard is als een verbastering van l'Avalois Gauter154). Maar deze Gautier is niet
dezelfde als Gautier de l'Hum, de leenman van Roelant. De samensteller heeft echter
van de naamsovereenkomst dankbaar gebruik gemaakt, want het stelde hem in de
gelegenheid de stof uit twee van z'n bronnen over elkaar heen te schuiven. De
gevolgen daarvan zijn veel groter dan alleen de genoemde uitbreiding van Roelants
vraag. De feodale relatie van Gautier met Roelant lijkt op de familierelatie, neef-oom,
van de andere Gautier met Ogier en dat kan de samensteller op het idee hebben
gebracht hetzelfde tafereeltje van de vluchtende Gautier nog eens te beschrijven maar
dan met de oom in de rol van de leenheer. Het resultaat vinden we in hoofdstuk XI.
Als Ogier zijn metgezellen betreurt denkt hij ook aan zijn neef:
‘Och, waer sidij, mijn alderghetrouste neve, die Havelose Gautier, die alle
heydenis om minen wil beroerde? Och sidij
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oec in u bloet versmoort? Seker, die Sarasinen sullent becopen.’ Als Ogier
sijn beclaginge dus ghedaen hadde, so sach hi van verre comen sinen neve,
den Havelosen Gautier, al bebloet so hi versch uuter battalien quam. Doen
verblide Ogier hem [een] weynich dat hi hem noch levende sach. Ende hi
vraechde hem na sijn gheselscap, oft hijer noch eenige te lijve wist. Gautier
antwoerde dat si alle verslagen waren, die met hem daer quamen, ende dat
hi selve ghequetst was. (P 672-682)
De hele passage is geconstrueerd naar het model van de ontmoeting met Roelant:
net als deze is Ogier treurig gestemd over de afloop van de strijd en het verlies van
zijn vrienden als plotseling Gautier verschijnt. De gesprekken die Gautier met Ogier
en met Roelant voert zijn in grote lijnen aan elkaar gelijk en in beide gevallen eindigt
de ontmoeting met een wanhopige aanval op de Saracenen. Deze herhaling, naar
onze moderne smaak misschien te weinig oorspronkelijk, toont aan dat de
samensteller, althans in dit geval, zijn stof goed kon overzien, want hij heeft deze
nieuwe passage in hoofdstuk IX geschreven naar het voorbeeld van één die pas
verderop in het verhaal (hoofdstuk XIX) volgt.
Eén probleem met betrekking tot Gautier blijft onopgelost: waarom laat de
samensteller hem niet sneuvelen in het volksboek zoals in het Roelantslied?155) Dat
hij hierover zwijgt bij de ontmoeting met Ogier in hoofdstuk XI is begrijpelijk; hij
had Gautier immers in het vervolg nog nodig in de oorspronkelijke contekst met
Roelant. Maar ook na deze ontmoeting laat hij Gautier niet omkomen zoals in de
bron maar, weliswaar zwaargewond, vluchten naar de hoofdmacht van het leger. De
reden voor deze afwijking van de bron (P 970-977) is niet duidelijk. Men zou
verwachten dat de samensteller Gautier nog een functie in het verhaal had toegedacht,
bijvoorbeeld die van bode naar Karel met het bericht van de nederlaag. Maar die
taak wordt in het volksboek vervuld door
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Boudewijn156) in overeenstemming met de pseudo-Turpin. Gautier komt in het
volksboek niet meer voor en dat de samensteller zich wel degelijk van zijn ingreep
bewust is geweest blijkt wanneer hij in de opsomming van doden die te Bordeaux
zijn begraven, de naam van Gautier weglaat157).

Bisschop Tulpijn
Doordat de schrijver van de Historia Karoli Magni et Rotholandi zich uitgaf voor
bisschop Turpin, was hij gedwongen de rol van de bisschop in zijn kroniek te
veranderen omdat hij nu eenmaal niet in een veldslag kon sneuvelen die hijzelf na
afloop beschreven heeft158). Voor middeleeuwers hebben deze twee versies van Turpins
rol een historisch probleem gevormd dat zij niet konden oplossen. Interessant is in
dit verband het volgende citaat uit de Croniques et conquestes de Charlemaine van
David Aubert, die in het midden van de vijftiende eeuw aan het Bourgondische hof
in Brussel gewerkt heeft. Hij brengt het dilemma als volgt onder woorden:
Moult doulcement les reconforta le bon archeuesque, duquel l'istoire parle
en double maniere, non mie celle dont ce present liure a este trancript,
mais autres que ie ay veus. Si n'en sauroie parler a la verite si non ainsi
que ie le treuue es histoires. Neantmains ie le mettray doublement ainsi
que ie l'ay veu par escript. Et dist l'un d'iceulx liures, lequel est abregie en
beau langage de prose, extrait es librairies a Saint Denis par vng nomme
au commencement d'iceulx liures, et n'est ia besoing de le nommer deux
fois, car la le pourrez trouuer, et aussi comment l'archeuesque fu a icelle
iournee et verrez qu'il suruesqui le bon empereur, comme tout ce sera cy
apres plus amplement declairie, car il porta tesmoingnage de tout celluy
voiage d'Espaigne, de la piteuse bataille et desconfiture, et moult d'autres
choses.
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Et l'autre liure dist qu'il moru illec et que, present le duc Rolant, il rendy
l'ame, qui moult en fu doulant. Si ne scay lequel croire des deux.159)
‘Zij [n.l. de Franken] werden heel vriendelijk getroost door de goede
aartsbisschop, over wie de historische bronnen op twee manieren spreken
en dan bedoel ik niet de bron waarnaar dit boek van mij is geschreven
maar andere, die ik onder ogen gehad heb. Ik zou er dan ook niet naar
waarheid over kunnen spreken, tenzij op de manier waarop ik het vind in
de bronnen. Niettemin zal ik het op twee manieren weergeven, zoals ik
het geschreven heb zien staan. En het ene van die boeken, dat is samengevat
in fraai proza, vervaardigd in de bibliotheek te Saint-Denis door iemand
die in het begin van die boeken genoemd wordt - en het is overbodig am
hem twee keer te noemen, want daar kunt ge het vinden -, vermeldt hoe
de aartsbisschop bij deze dag aanwezig is geweest en ge zult zien dat hij
de goede keizer heeft overleefd, zoals dat allemaal hierna uitvoeriger zal
worden uiteengezet, want hij heeft een ooggetuigeverslag geschreven van
die hele tocht naar Spanje, over de betreurenswaardige slag en nederlaag
en veel andere zaken. En het andere boek vermeldt dat hij daar gesneuveld
is en dat hij in aanwezigheid van hertog Roelant, die daar zeer om treurde,
de geest gegeven heeft. En ik weet niet welk van de twee ik moet geloven.’
De samensteller van het volksboek, die natuurlijk ook deze twee versies in zijn
bronnen aantrof, is veel minder terughoudend dan David Aubert. Hij heeft zijn
bronnen eerst achteloos in elkaar geschoven en toen de tegenstrijdigheden met een
paar opvallende kunstgrepen weggewerkt. Het aardigste spoor van deze werkwijze
vinden we in hoofdstuk IX, waar hij het begin van de derde fase van de strijd in proza
samenvat naar het Roelantslied:

Het Roelantslied

112
Als hem [n.l. de Saraceen Albuna] die edel Fransche bisscop so
hoveerdelijc boven al dye ander groot comen sach, so dachte hi in hem
selven dat hi sijn grote hoverdie ter neder vellen woude. Dese bisscop was
wel bekent met bisscop Tulpijn. Omdat hi so vrome was, so segghen eenige
dat hi selve Tulpijn was, een vanden XII ghenoten. Maer dat en was niet
want Tulpijn ende die hertoge van Bayvier waren met coninc Kaerle ende
niet opten Roncevale, so die hystorie hierna verclaren sal. (P 555-564)
Deze oplossing komt er dus op neer dat gekozen wordt voor de versie in de kroniek
van de pseudo-Turpin (d.w.z. bisschop Turpin bevindt zich bij Karel in de
hoofdmacht; vgl. ook P 54-57 in de proloog waar dit uitdrukkelijk vermeld wordt)
en Turpins rol in de slag bij Roncevaux wordt gespeeld door een andere bisschop.
De gevolgen van deze keus voor de rijmtekstpassages komen in het volgende
hoofdstuk ter sprake.

Eindnoten:
153) Zie voor de interessante figuur van Gautier: R. Lejeune, ‘La composition du personnage de
Gautier del Hum dans la Chanson de Roland’. In: La technique littéraire des chansons de geste.
Paris, 1959. p. 237-270.
154) G.J. Boekenoogen, ‘De Nederlandsche volksboeken’. In: Tijdschrift voor boek- en
bibliotheekwezen 3 (1905). p. 107-142, zie vooral p. 122, noot 1. De combinatie l'Avalois Gauter
komt voor in La Chevalerie d'Ogier de Danemarche. Ed. M. Eusebi. Milano-Varese, 1962. vs.
130.
155) Zie Roelantslied, 1572H.
156) VbA, P 988-989, P 1042-1044. In afwijking van de traditie van de pseudo-Turpin vlucht in het
volksboek ook nog Diederick naar Karel: VbA, P 931-936.
157) VbA, P 1131-1135. Vgl. Cronyke K2V, a, 11-18: Item te Bourdeaus op Sinte Severijns kerckof
warden begraven Gayfier, coninc van Bourdeaus, Eugelerus, hertoghe vander stadt van
Aquitaniën, die nu vergaen is, Lambrechts prince van Berry, Galerius, Gelinus, Raynaut van
Albespine, Gautyer, Ginellus ende Beggo met V duzent ander.
158) De kwestie van Turpin in de Droefliken strijt is voor het eerst gesignaleerd in ‘Het Roelants-lied’,
ed. C.P. Serrure. In: Vad. mus. 2 (1858). p. 1-96, zie vooral p. 30. Zie ook Het Roelantslied.
Ed. J. van Mierlo. Antwerpen e.a., 1935. p. 10 en L. Debaene, De Nederlandse volksboeken.
Antwerpen, 1951. p. 171.
159) [David Aubert,] Croniques et Conquestes de Charlemaine. Ed. R. Guiette. Bruxelles, 1940-1951.
2 dln. in 3 bdn. Dl. II (Bd. III). p. 7. Deze passage is eerder geciteerd door J.M.G. Schobben,
Contributions à l'étude des sources de David Aubert. The Hague-Paris, 1972. 2 dln. (diss.
Utrecht) Dl. I. p. 11.

Hoofdstukken XXII-XXIV. Het historisch kader
Na de laatste rijmtekstpassage, waarin Roelants dood beschreven is, volgt in drie
hoofdstukken het naspel van de strijd: een lofdicht op Roelant en Olivier (XXII),
Karels aankomst op het slagveld en de wraak op de heidenen (XXIII) en tot slot de
bestraffing van Guwelloen en zijn dochter Irene (XXIV). De samensteller volgt hier
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betrekkelijk nauwkeurig, niet zelden woordelijk, de lezing van de Cronyke, zoals
hiervoor al, bij de bespreking van deze bron in het vorige hoofdstuk, is behandeld.
Toch verliest hij zijn verhaalplan niet uit het oog. Aan de bestraffing van Guwelloen
wordt die van Irene toegevoegd. Haar verraderlijke plannen waren in hoofdstuk
XVIII aan het licht gekomen en nu hecht de samensteller aan het eind deze
verhaaldraad, die oorspronkelijk
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aan de Lorreinen-traditie was ontleend, af. Irene wordt levend door vier paarden uit
elkaar getrokken, een straf die in de Cronyke en in het Chanson de Roland aan
Ganelon gegeven wordt. Guwelloen wordt in het volksboek opgehangen.
Het naspel van de Droefliken strijt wordt evenals het voorspel in hoofdzaak bepaald
door de verhaalversie van de Cronyke. Daarmee heeft de samensteller zijn verhaal
van een historisch kader voorzien. Dit komt wel heel sterk naar voren in de allerlaatste
passage van het boek, die handelt over de historische Karel de Grote:
Kaerle vanden groten verliese sijnre ghenoten creech een siecte van
ongenuechten ende track tot Aken. Daer sterf hi als hi gheregneert hadde
LXVI jaer in Vrancrijck, in Brabant ende in Lothrijck, ende XIII jaer
keyser gheweest hadde. Hi sterf int jaer ons Heeren DCCC ende XIV, die
vijfste kalende Februarij ende is begraven in die ronde kercke onser
vrouwen tot Aken, die hi selve ghesticht hadde, daer hi hoochlijc verheven
is. (P 1176-1183)
Dit slot vormt de tegenhanger van het begin van het eerste hoofdstuk, waarin Karel
eveneens centraal staat:
Kaerle die Grote, des cleynen pyppijns sone, hertoghe van Brabant, van
Lothrijck, ende marcgrave des heylichs rijckx, ende gheweldich coninck
van Vranckrijc ende keyser van Romen ende van Almaengien ende heere
van geheel kerstenrijck, altoos dat kersten gheloove versterckende. (P
80-85)

Besluit
Tenslotte wil ik proberen de samensteller van het volksboek, zijn bewerkingstechniek
en het doel dat hem voor ogen stond, in grote
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lijnen te typeren. De voornaamste bron van de Droefliken strijt is Die alder excellenste
cronyke van Brabant. Daarop berust in de eerste plaats de verhaalconceptie, het kader
is eraan ontleend en het komt mij voor dat ook de titel erdoor is geïnspireerd. Men
vergelijke de titel en het opschrift boven de proloog van VbA met het opschrift boven
de paragraaf over de slag bij Roncevaux in de Cronyke:
Titel van de Droefliken strijt (VbA):
Den droefliken strijt die opten berch van Roncevale in Hispanien
gheschiede, daer Rolant ende Olivier metten fluer van kerstenrijc verslagen
waren.
Opschrift boven de proloog van de Droefliken strijt (VbA):
Hier beghint die waerachtighe historie vanden strijde van Roncevale daer
Rolandt ende Olivier met alle der edelder vangaerden verslagen bleven bi
Guwelloens valschen bedrive, diese alle verraden hadde. (VbA, P 1-5)
Opschrift boven de paragraaf over Roncevaux in de Cronyke:
Vanden verraderscap van Gauloen ende vanden groten strijde die opden
Roncevale gheschyede, daer XX.M heidene ende al die meeste kersten
princen verslagen warden. (I4V, 1-2)160)
De overeenkomsten zijn treffend maar de verwantschap wordt vooral aannemelijk
door de foutieve voorstelling van Roncevaux als een berg, die de titel van het
volksboek en het opschrift in de Cronyke gemeen hebben en die verder in de tradities
van het Chanson de Roland en de pseudo-Turpin niet voorkomt161).
In het middenstuk van het volksboek, het gedeelte waarin de eigenlijke slag bij
Roncevaux wordt beschreven, heeft de samensteller stukken rijmtekst opgenomen
die ontleend zijn aan het Roelantslied. Zij verstrekken gegevens die doorgaans in
een kroniek
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ontbreken, zoals gedetailleerde gevechtsbeschrijvingen of informatie over de
emotionele aspecten van de gebeurtenissen (vgl. de hoornpassages of de dood van
Olivier en Roelant), aanvullende informatie uit een andere bron die op een andere
manier over hetzelfde handelt. De rijmtekstpassages zijn als miniaturen in een kroniek.
Ik heb hiervoor, bij de bespreking van het begin van de slag, de veronderstelling
uitgesproken dat de samensteller niet erg goed gelet heeft op de inhoud van de stukken
rijmtekst die hij opnam. Dat deze veronderstelling juist is zal in het volgende
hoofdstuk blijken. De samensteller wijzigt in zijn ‘illustraties’ zo min mogelijk;
alleen als de tekst duidelijk in strijd is met zijn verhaalconceptie brengt hij soms
veranderingen aan.
Heel anders gaat hij te werk in het proza. Binnen het kader, dat ontleend is aan de
Cronyke, neemt hij informatie over uit andere bronnen en bedenkt er stukken bij om
zijn verhaal uit te breiden. Veel van die toevoegingen lijken ingegeven door de
behoefte om meer personages een rol te laten spelen of om het aandeel van personages
die vanouds in de tekst thuishoren, te vergroten. Zo krijgt de figuur van Olivier in
de Droefliken strijt meer aandacht dan in de bronnen. Herhaaldelijk accentueert de
samensteller zijn functie als verstandige compagnon van de dappere Roelant: daerom
beval die edel coninc Kaerle Rolande dat hi Olivier onderdanich sijn soude overmits
die grote wijsheit die Olivier hadde. (VbA, P 307-309)162) Ook Ogier krijgt een groot
aandeel in de gebeurtenissen toebedeeld door de samensteller. Dat het in dit geval
toevoegingen betreft wordt onder meer duidelijk uit de wijze waarop de
Ogier-passages in de tekst zijn verwerkt. Zij beginnen meermaals met zinswendingen
als Daer quamer noch veel toe als die vrome Ogier... (VbA, P 60-61). Of er wordt
een afzonderlijk paragraafje aan hem gewijd (VbA, P 414-433) of zelfs een hoofdstuk
(VbA, P 604-699) maar nergens zijn de Ogier-passages wezenlijk in het verhaal
opgenomen. Hetzelfde geldt voor de passages over Galeaen, Galerant en Fierenbras.
Tenslotte is er de
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figuur van Guwelloen, de verrader, wiens aandeel in het verhaal is uitgebreid doordat
de samensteller hem voorzag van enkele aan de traditie vreemde, familierelaties.
Deze toevoegingen bewijzen dat de samensteller goed op de hoogte is geweest
van de Karelepiek. Het lijkt alsof hij met zijn boek een poging gedaan heeft de
verschillende verhalen over Roncevaux die in zijn omgeving circuleerden, met elkaar
in overeenstemming te brengen en te verbinden met min of meer verwante verhalen.
Dat laatste kondigt hij waarschijnlijk zelf ook aan in de proloog, zoals ik in het begin
van dit hoofdstuk heb verondersteld. Maar ook naar de vorm - proza onderbroken
door stukken van de oude rijmtekst van het Roelantslied - is de Droefliken strijt een
hybridisch verhaal. In formeel opzicht is deze tekst een experiment geweest. Er
verschenen in die tijd wel boeken waarin dit soort verhalen in de oude rijmvorm
gedrukt werden (vgl. Karel ende Elegast) en ook andere boeken waarin zulke verhalen
tot proza waren bewerkt (vgl. Vier Heemskinderen) maar een combinatie van de oude
rijmtekst met proza zoals wij die hier aantreffen, is uit andere volksboeken niet
bekend163). Waarom heeft een drukker een naar inhoud en vorm zo heterogeen verhaal
op de markt gebracht terwijl kort tevoren de oude rijmtekst van het Roelantslied
(waarschijnlijk) en de prozavertaling van de kroniek van pseudo-Turpin (zeker) al
in druk waren verschenen?
Met deze vraag komen we op het gebied van de commercie. De populariteit van
de oude verhalen over Karel de Grote en zijn ridders maakte dit genre voor de
Antwerpse drukkers aantrekkelijk. Het komt mij voor dat de samensteller van de
Droefliken strijt op een zo groot mogelijk publiek heeft gemikt. De liefhebbers van
het oude ridderverhaal in zijn vertrouwde vorm kwamen aan hun trekken in de
rijmtekstpassages. Maar zij die de voorkeur gaven aan het ‘wetenschappelijk
verantwoorde’ proza werden evenmin teleurgesteld. Deze gepopulariseerde
geschiedenis verlucht met kleurrijke passages op rijm zal de rijke burgers die naast
hun
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zaken ook belangstelling kregen voor de cultuur, hebben aangesproken. Deze categorie
van de bevolking wordt immers met de stadsadel als de voornaamste groep lezers
van de volksboeken beschouwd164).
Maar misschien waren er voor dit boek ook nog andere belangstellenden te vinden.
Het lijkt mij in dit verband van groot belang dat de samensteller in zijn verhaal zo'n
grote nadruk legt op de figuur van Guwelloen. Zijn er in de traditie van het Chanson
de Roland twee ongeveer gelijkwaardige oorzaken voor de catastrofe bij Roncevaux,
namelijk Ganelons verraad en Roelants démesure (zijn onwil om Karel te hulp te
roepen), in het volksboek is het eigenlijk alleen nog Guwelloen die alles op zijn
geweten heeft. Hoe zwarter Guwelloen, des te witter Roelant. Het komt mij voor dat
de tegenstelling tussen de zwarte verrader en de witte held opzettelijk is vergroot.
Herhaaldelijk spreekt de samensteller zijn verontwaardiging uit over Guwelloens
handelwijze:
O Guwelloen, Guwelloen, hoe mocht ghijt ghedoen, dat ghi so veel edel
kersten bloets verriet ende dedet vermoorden om u grote hooverde! Want
bi dinen toedoen was die bloeme van allen kerstenen vergulden sporen op
den Roncevale verslaghen. (VbA, P 409-414)165)
Roelants fout krijgt veel minder aandacht166). Het duidelijkst komt deze opzet naar
voren in de proloog. Ook hier is het weer Guwelloen, die de dood van zoveel edele
christenen heeft veroorzaakt en die zelfs Karel van de troon gestoten zou hebben als
God niet had ingegrepen. Guwelloen kreeg loon naar werken, want ‘wie zichzelf zal
verheffen zal vernederd worden!’ (VbA, P 24-29, vgl. Mattheus 23:12) In tegenstelling
tot dit afschrikwekkend voorbeeld wordt Roelant de lezer voorgehouden als een
navolgenswaardige held:
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Laet ons navolgen die heylighe wercken der uutvercorenen martelaren
Gods. Laet ons scouwen der valscher heydenen secte die Gode doch nyet
en willen kennen. Laet ons metter herten, gheestelic te nieute bringen der
valscher Turcken gheloove ende bevechtense inwendelijc van binnen
ghelijc datse Rolant ende Olivier bevochten van buyten ende haer heylige
bloet daer vore ghestort hebben, opdat wij mogen verdienen den hooghen
loon die si vercregen hebben. Al en sijn wij alle gader daer toe niet ghestelt
om op die heydenen te vechten nochtans mogen wi dat wel doen gheestelijc
ende metter herten inwendelijc, denckende so vierichlijc opt lijden ons
Heeren metten heyligen man Sinte Franciscus, dat wi die salighe crone
der martelien met alle die heylighe martelaren besitten moghen,
ghelijckerwijs oft wij inden strijt met Rolant ende Olivier gheweest hadden.
(VbA, P 35-52)
Een vermaning aan de lezer om het ongeloof te bestrijden zoals Roelant en Olivier
dat bij Roncevaux hebben gedaan. In de proloog wordt het verhaal gepresenteerd als
een exempel. Moeten we dat betrekkelijk zien, omdat drukkers met dergelijke
prologen hun boek aanvaardbaar wilden maken voor de censuur? Het is mogelijk
maar ik denk toch dat het in dit geval ook gemeend is.
Er zijn immers aanwijzingen dat de Droefliken strijt door tijdgenoten opgevat is
als een verhaal met een les. Zo'n aanwijzing bevat Tspel vanden Berch van Cornelis
Everaert (1480-1556) waarin de pelgrim Duechdelic Voortstel de beide andere
personages, Lustich van Herten en Boerdelic Zin, laat raden naar de naam van een
berg die hij heeft bezocht en waarvan de duecht es boven sommen (vs. 93). Duechdelic
Voortstel helpt een beetje omdat het raadsel blijkbaar moeilijk is:
105 [...] vp desen berch / was ghevochten
Den stryt waer by zy[n] tonder gherochten
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Smeinschens vyanden al teenen maele.

Dan raadt Boerdelic Zin:
Eist den berch van Roncheuaele
Daer Roelandt / met zyne ghesellen
110 Der payhienen macht / dede vellen
Mids Kaerle diese verslouch afgrysselic?167)

Het antwoord is fout want de pelgrim bedoelt de Kruisberg, maar dat Boerdelic Zin
dit antwoord geeft is mijns inziens een aanwijzing voor de veronderstelling dat
tijdgenoten van het volksboek de slag bij Roncevaux konden opvatten als een
figuurlijke overwinning op Smeinschens vyanden. Het feit dat hier gesproken wordt
over ‘den berch van Roncheuaele’ maakt aannemelijk dat Everaert het verhaal gekend
heeft in de versie van de Droefliken strijt waar deze (foutieve) localisering van de
slag in de titel voorkomt168).
Een andere aanwijzing voor het feit dat het les-karakter van de tekst serieus bedoeld
is, kan worden afgeleid uit gebruikssporen in het overgeleverde exemplaar van VbA.
Resoort169) heeft op grond van de notitie op het titelblad, Der ander tractat, en van
soortgelijke notities op andere oude drukken, aannemelijk gemaakt dat dit boekje in
de zestiende eeuw eigendom is geweest van een Zuidduits klooster. Dat wordt
bevestigd door zestien marginale aantekeningen in het boek, die zijn geschreven in
een mengsel van Latijn en Duits170). Zij staan, evenals een groot aantal onderstrepingen
van tekstgedeelten, vooral op plaatsen die te maken hebben met de christelijke
aspecten van het verhaal. Zo staat bij de passage over het bloed dat verschijnt aan
de zwaarden van de Franken die in de slag zullen omkomen (VbA, P 491-509): 3
tropf blut auf [ihr] schwertter significat sij sollen Christi martijren werden en ook
het wonder van het water dat voor de stervende Roelant uit een rots tevoorschijn
springt (VbA, P 992-1001), is
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door een glosse gemarkeerd. De betekenis van deze glossen en ook van de
onderstrepingen verdient het nader onderzoek, dat is aangekondigd door Resoort,
maar in afwachting daarvan is het vermoeden gerechtvaardigd dat ook geestelijken
(kloosterlingen) de Droefliken strijt gelezen hebben. Zij hebben vooral belangstelling
gehad voor de exempel-waarde van het verhaal in de zin die de proloog aangeeft:
een voorbeeld van wat je niet moet doen (Guwelloen) en wat je wel moet doen
(Roelant) om hemelrijcke te verwerven.

Eindnoten:
160) Dit opschrift in de Cronyke gaat terug op de Latijnse pseudo-Turpin-traditie: De proditione
Ganaloni et bello Runciaevallis et passione pugnatorum Karoli (‘Over het verraad van Ganalonus
en de oorlog van Runciaevallis en het martelaarschap van de strijders van Karel’), Historia
Karoli Magni et Rotholandi. Ed. C. Meredith-Jones. Paris, 1936. p. 178.
161) In het Chanson de Roland wordt de eigennaam Rencesvals nooit voorafgegaan door een lidwoord
(vgl. ChR 892, 901, 912, 2225, 2483 enz.). Ook de handschriftfragmenten van het Roelantslied
hebben nooit een lidwoord bij Roncevale (155B, 164B, 1871L) en zelfs de rijmtekst van het
volksboek kent het niet (155VbA, 176VbA en 262VbA) maar in het proza van de Droefliken
strijt staat twintig maal een lidwoord en slechts vier maal niet (VbA titel, P 2, 11, 72). De Alder
excellenste cronyke heeft altijd een lidwoord: I4V, 1; I5R, a, 11-12; I5V, a, 12; I6R, a, 16; K2R,
a, 4 en 34.
162) Vgl. vooral de volgende plaatsen: VbA, P 60, 209-211, 284-285, 295-296, 367, 396-397, 459,
525, 1021-1037 en 1117.
163) L. Debaene, De Nederlandse volksboeken. Antwerpen, 1951. p. 308-309.
164) H. Pleij, ‘Is de laat-middeleeuwse literatuur in de volkstaal vulgair?’ In: Populaire literatuur.
Amsterdam, 1974. p. 34-106, zie vooral p. 71-75.
165) Een vergelijkbare passage is VbA, P 706-710. Zie ook VbA, P 517-520.
166) In de rijmtekst verwijt Olivier Roelant zijn trots: 924-996VbA.
167) Cornelis Everaert, Spelen. Ed. J.W. Muller en L. Scharpé. Leiden, 1920. p. 487-495 en 644-646;
het citaat op p. 492.
168) Idem, p. 645.
169) R. Resoort, ‘Over de betekenis van gebruikssporen in prozaromans en volksboeken’. In: Spektator
6 (1976-1977). p. 311-327.
170) Ik laat hier een opsomming volgen van alle aantekeningen. Niet of moeilijk leesbare woorden
en letters zijn aangegeven door vierkante haken. a4V, 1-2: Gandelbodus [...]; a5V, 22-24:
[Sanctus dominus] deus et iustus; a6V, 5-7: Rolandt Oliuier; c1V, 18: Ogier danius rex; e1R,
19-24: 3 tropf blut auf [ihr] schwertter significat sij sollen Christi martijren werden; e2V, 16-19:
Bischoff erlegt den fendrich vnd 4 Ritter; e2V, 31: mirabile; e6V, 6-9: Rolant Oliuier [Bodt]
Ogier; e6V, 17-18: Floreis van Alexandrien; f1R, 16-18: Christiani ex [Ethiopis] facti milites;
g2V, 26-29: Rolants blasen vber 15 meil gehört; g4R, 12-16: Guwelloen boshait proditio aperitur;
g4V, 22-27: Benedictus Justus dominus deus qui in altis habitat omnia, perspiciens in caelo et
in terra; h1V, 13-15: Sitibundo Rolando scaturiens fons [...]; h3R, 27: alterum miraculum; h4R,
5-7: Gandelbodus [.] frisorum Rex sepelitur gelijn; h4R, 11-13: 5000 principes et equites
sepelitur [met] 10000.
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IV De rijmtekst in het volksboek Droefliken strijt
Inleiding
Dit hoofdstuk handelt over de rijmtekstpassages in het volksboek. Zij vormen met
1246 versregels, verdeeld over twaalf hoofdstukken, de omvangrijkste bron voor
onze kennis van het Middelnederlandse Roelantslied. Wat is de waarde van deze
bron, die ongeveer drie eeuwen jonger is dan de oorspronkelijke tekst? Is het nog
mogelijk door deze late tekst heen zicht te krijgen op de verloren redacties die er in
de traditie aan voorafgaan? In de vorige hoofdstukken is al het één en ander over die
verloren redacties aan het licht gekomen. We hebben gezien dat de samensteller van
het volksboek waarschijnlijk gebruik gemaakt heeft van een kort tevoren gedrukte
tekst van het Roelantslied. Helemaal zeker is dat niet, en kan dat ook niet zijn, omdat
de veronderstelde druk niet overgeleverd is, maar ik ga er in het vervolg wel van
uit171). Dat gedrukte Roelantslied gaat dan op zijn beurt weer terug op de
oorspronkelijke vertaling van het Chanson de Roland, via een onbekend aantal
tussenstappen. Ook dat is een veronderstelling; zij berust op de grote overeenkomst
tussen de rijmtekstpassages en de handschriftfragmenten, waarvan men zich kan
overtuigen in de synoptische editie. Het is mijns inziens onmogelijk dat verschillende
vertalers teksten afleveren die op zoveel punten overeenkomen. Daarom is het
verantwoord aan te nemen dat de rijmteksten uit het volksboek tot dezelfde
Roelantslied-traditie behoren als de oudere handschriftfragmenten. Maar behalve
overeenkomsten zijn er ook verschillen en daarover handelt dit hoofdstuk vooral.
Die verschillen maken het immers mogelijk de rijmtekst in het volksboek als tekst
uit de traditie van het Roelantslied te typeren.
Laten we echter oppassen! Niet, alle verschillen tussen het volksboek en de
handschriften zijn automatisch eigenaardigheden van de volksboekversie. Ook de
andere teksten hebben veranderingen

Het Roelantslied

122
ondergaan ten opzichte van de oorspronkelijke vertaling. Hoe maken we dan in het
geval van twee verschillende lezingen uit welke oorspronkelijk is en welke secundair?
Daarbij kan het Chanson de Roland helpen. We kunnen er immers in het algemeen
van uitgaan dat varianten, die door de internationale traditie worden bevestigd, tot
het oorspronkelijke Roelantslied hebben behoord. Helaas werkt deze methode in de
praktijk niet altijd zo goed als de theorie doet vermoeden. Vaak zijn van veelbelovende
plaatsen in het volksboek net geen parallelteksten beschikbaar tengevolge van de
fragmentarische staat van de overlevering. Meer dan eens ook komt geen der varianten
overeen met het Chanson de Roland, en stilistische verschillen kunnen meestal
helemaal niet met behulp van de buitenlandse teksten worden beoordeeld. Ondanks
deze bezwaren is het, geloof ik, toch wel mogelijk een aantal eigenaardigheden van
de volksboekversie aan te wijzen. Achtereenvolgens bespreek ik gevallen van
corruptie, van opzettelijke verandering in de rijmtekst, aangebracht door de
samensteller van het volksboek en stijlverschillen. Maar eerst wil ik de rijmtekst van
het volksboek in het algemeen behandelen. Daarom is het begin van dit hoofdstuk
gewijd aan een vergelijking van de tekst in het volksboek met het verhaal van het
Chanson de Roland.

Eindnoten:
171) Het is volgens mij de beste verklaring van de feiten, zoals ik in het tweede hoofdstuk, naar
aanleiding van de houtsneden in Die alder excellenste cronyke van Brabant en de Droefliken
strijt heb uiteengezet.

Het verhaal in de rijmtekst
Inleiding
Ik bespreek het verhaal, zoals dat in de rijmtekst van het volksboek is overgeleverd,
in grote lijnen. Zoals gezegd, behoren alle rijmtekstpassages tot de tweede of
Roncevaux-episode van het Chanson de Roland, maar wat is daarvan nu precies
over, wat ontbreekt en hoe komt dat? Ik vergelijk de inhoud van de rijmtekst met
Segres kritische editie van het Chanson de Roland172),
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waarin de Roncevaux-episode de verzen 841-2608 beslaat. Wie dit gedeelte in zijn
editie doorneemt ziet meteen dat de bronnen allerminst gelijkluidend zijn. Telkens
weer heeft Segre in de tekst van de ‘Version d'Oxford’ laisses toegevoegd uit andere
bronnen en ook de volgorde van de laisses in O is door hem een enkele keer gewijzigd.
Daarom is een indeling van het verhaal, waaraan alle overgeleverde redacties
beantwoorden, noodzakelijkerwijs tamelijk grof. Ik onderscheid in de
Roncevaux-episode elf onderdelen173). In het schema dat voorafgaat aan de teksteditie
in deel II, kan de plaats van de rijmteksthoofdstukken ten opzichte van die onderdelen
gemakkelijk worden afgelezen. Men ziet daar ook dat proza en rijmtekst samen
vrijwel het gehele verhaal van de tweede episode bevatten174). Er zijn maar twee hiaten
- op de overgang van het eerste naar het tweede verhaalgedeelte ontbreekt een klein
stukje en het elfde verhaalgedeelte ontbreekt geheel - en er is een verschuiving (de
hoofdstukken XVII en XVIII). Het ontbreken van het elfde verhaalgedeelte lijkt
eenvoudig te verklaren. De samensteller heeft na Roelants dood, een hoogtepunt, het
verhaal afgemaakt volgens de traditie van de pseudo-Turpin175). Het Middelnederlandse
Roelantslied heeft het slot van de Roncevaux-episode wel gekend, zoals blijkt uit
fragment L (1790-1988L), maar deze versie is voor dit gedeelte van het volksboek
niet gebruikt. Het andere hiaat en de verschuiving behoeven een uitvoeriger
bespreking.

Olivier ontdekt de Saracenen
Het eerste hiaat in de rijmtekst bevindt zich tussen de eerste en de tweede passage
(245-248VbA). De eerste passage eindigt met de mededeling dat de christenen het
dreigende bazuingeschal van de vijand vernemen en dat Olivier en Roelant er samen
over praten. Dan gaat het volksboek over in het proza van hoofdstuk VI, waarin het
begin van de strijd wordt samengevat, en dan,
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in hoofdstuk VII, vervolgt de rijmtekst met de eerste hoornpassage. Legt men de
twee rijmteksthoofdstukken achter elkaar dan blijkt dat, vergeleken met het Chanson
de Roland176), het equivalent van drie laisses, vs. 1017-1048, ontbreekt. Het betreft
drie zogenaamde ‘laisses similaires’, d.w.z. laisses, waarin steeds hetzelfde
handelingsmoment in iets andere bewoordingen wordt beschreven177). In dit geval
beklimt Olivier een heuvel, ziet de naderende Saracenen, wier wapenen schitteren
in de zon, en meldt zijn ontdekking aan Roelant en de Franken. Is dit hiaat ontstaan
bij de samenstelling van het volksboek of gaat het terug op een andere fase in de
traditie, mogelijk zelfs tot de vertaling van het Roelantslied uit het Frans?
Er zijn twee aanwijzingen die aannemelijk maken dat het Roelantslied het
onderhavige tafereeltje wel bevat heeft. De eerste is een heel klein restje tekst
bovenaan op het eerste blad van handschriftfragment L, dat juist bij de eerste
hoornpassage in het verhaal begint. Boven het eerste herkenbare vers (248L), zijn
echter nog net sporen van twee verzen (246-247L) waarneembaar. Maar wat heeft
er gestaan? Bormans heeft de restjes aangevuld tot Dat si niet consten voorsien / Wat
hen daer na soude ghescien, maar hij is zelf niet zeker van deze gissing178). Ik meen
dat er evenveel grond is om aan te vullen tot:
Dat si niet en souden vlien,
Wat hen daer oec soude gescien.

Deze lezing komt sterk overeen met het slot van het Olivier-tafereel in het Chanson
de Roland, waar de strijdlustige Franken als reactie op Oliviers bericht roepen: ‘Dehét
ait ki s'en fuit! / Ja pur murir ne vus en faldrat uns.’ (ChR 1047-1048), ‘God verdoeme
wie vlucht! Niemand zal u in de steek laten, ook al moet hij sterven’. Als mijn
conjectuur juist is, zijn deze twee verzen in het Middelnederlands dus wél
overgeleverd en mag men, de fragmentarische staat
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van het handschrift in aanmerking genomen, veronderstellen dat de rest van het
tafereel ook in L, en dus in het Roelantslied, zal hebben gestaan.
De tweede aanwijzing betreft het eind van fragment B, waar de eerste reactie van
de Franken op het Saraceense bazuingeschal wordt verteld:
Die Fransoysen hordent tgescal
Ende vernament over al. (232-233B)

Deze verzen komen overeen met Chanson de Roland, vs. 1005b, si l'oïrent Franceis,
‘en de Franken hebben het gehoord’. In het volksboek staat echter in plaats van oïrent
en het neutrale vernament een vorm van het werkwoord ‘zien’:
Die kerstenen hoorden dat gheschal
Ende saghen die Sarasinen comen over al. (232-233VbA)

In de contekst van het Chanson de Roland zou ‘zien’ geheel misplaatst zijn, omdat
Olivier pas later, in de laisses similaires, als eerste de vijand ziet. De twee fasen in
de waarneming - eerst horen, dan zien - zijn in het volksboek geconcentreerd in één
verspaar. Het feit dat B in dit opzicht overeenkomt met het Chanson de Roland, wijst
erop dat dit handschrift, en daarom het Roelantslied, het tafereel, waarin Olivier de
vijand als eerste ziet, nog wel heeft bevat.
Twee aanwijzingen die aannemelijk maken dat het Roelantslied het Olivier-tafereel
wel heeft gekend, maar dat het in de overleveringstak van het volksboek is verdwenen.
Dit zou het gevolg kunnen zijn van een saut-du-même-au-même, een fout die kopiïsten
(en zetters) vaak gemaakt hebben doordat zij van een woord in hun legger
oversprongen naar een gelijkluidend woord elders in de legger179). ‘Laisses similaires’
en de vertaling ervan zijn
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vanwege de vele herhalingen natuurlijk uitzonderlijk vatbaar voor zo'n vergissing.
Ik geef toch de voorkeur aan een andere verklaring van dit hiaat. Omdat het zich
precies tussen twee rijmtekstpassages bevindt, lijkt het me dat we te maken hebben
met een opzettelijke ingreep van de samensteller, die de herhalingen veroorzaakt
door de techniek van de ‘laisses similaires’, wilde vermijden. Maar of de oorzaak
nu een ingreep of een vergissing is, het lijkt op grond van de bovengenoemde
aanwijzingen in ieder geval zeker dat het Roelantslied de ontbrekende passage nog
heeft bevat.

De tweede hoornpassage
Tengevolge van een verschuiving van verhaalgedeelten is de tweede hoornpassage
in het volksboek bijna onherkenbaar geworden. Bezien we eerst de bouw van deze
passage in het Chanson de Roland, volgens de editie van Segre. Daar kunnen vier
onderdelen worden onderscheiden: 1. De twist tussen Roelant en Olivier, omdat
Roelant, nu het te laat is, nog op zijn hoorn wil blazen, en de verzoening door
bemiddeling van bisschop Turpin (ChR 1691-1752). 2. Roelant blaast zijn hoorn en
de hoofdmacht hoort het (ChR 1753-1795). 3. Karel laat Ganelon gevangen nemen
en keert terug met de hoofdmacht (ChR 1796-1850). 4. Karels overpeinzingen op de
tocht naar Roncevaux (ChR V4 1945-1967). Het Middelnederlandse
handschriftfragment R bevat de tweede hoornpassage ook bijna helemaal (924-1156R)
en stemt, wat de volgorde van de onderdelen betreft, overeen met het Chanson de
Roland. Dat betekent dat de verschuiving een eigenaardigheid van de traditie van
het volksboek moet zijn.
De plaats van de vier onderdelen in de contekst van het volksboek wordt duidelijk
uit het volgend overzicht, waarin de verhaalgedeelten van boven naar beneden in de
volgorde van de tekst staan aangegeven. De onderdelen van de tweede hoornpassage
staan links, de andere rechts.
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Hoofdstuk IX. Rijmtekst
822-923VbA. Slot van de
derde fase van de strijd.
1

Hoofdstuk X. Rijmtekst
924-1032VbA. Begin van
de tweede hoornpassage.
Twist van Roelant en
Olivier en tussenkomst van
die goede bisschop.
Hoofdstuk XI. Proza P
604-699. Ogiers klacht en
zijn ontmoeting met
Gautier.
Hoofdstuk XII. Proza P
700-725. Galeaen beklaagt
Galerant.
Hoofdstukken XIII, XIV,
XV. Rijmtekst
1157-1286VbA. Vierde
fase van de strijd.
Hoofdstuk XVI. Rijmtekst
1287-1431VbA. Begin
vijfde fase van de strijd.
Galifier treft Olivier in de
rug.

2

Hoofdstuk XVII. Proza P
737-757. Vervolg van de
tweede hoornpassage.
Roelant blaast de hoorn en
Karel hoort het.

3

Hoofdstuk XVIII. Proza P
758-897. Vervolg van de
tweede hoornpassage, maar
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sterk bewerkt. Guwelloen
en Erena worden gevangen
genomen.
4

Hoofdstuk XVIII.
Rijmtekst 1432-1469VbA.
Slot van de tweede
hoornpassage. Karels
overpeinzingen op zijn
tocht naar Roncevaux.
Hoofdstuk XIX. Rijmtekst
1478-1493VbA. Slot van
de vijfde fase van de strijd.
Oliviers dood.
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Alleen het eerste onderdeel, de twist van Roelant en Olivier en de tussenkomst van
de bisschop, staat op zijn plaats. De rest, de onderdelen 2 en 3, samengevat (en
bewerkt) in proza, en onderdeel 4, in rijm, is verschoven naar achteren en onderbreekt
het verhaal in de vijfde fase van de strijd. Hoe komt dat? Ik heb verschillende
mogelijkheden overwogen om deze vraag te beantwoorden als een ingreep van de
samensteller van het volksboek:
- Invloed van de pseudo-Turpin-traditie. In die traditie wordt Roelants blazen
inderdaad pas veel later in het verhaal verteld, nl. vlak voor zijn eigen dood180).
- De samensteller van het volksboek wilde het eerverlies voor Roelant, die immers
aanvankelijk geweigerd had Karel te hulp te roepen, zo klein mogelijk maken.
Hij zocht naar een geschikte aanleiding voor Roelant om met zo min mogelijk
eerverlies op zijn standpunt terug te kunnen komen en vond die in de naderende
dood van Olivier. Een aanwijzing in deze richting is het begin van het proza
van hoofdstuk XVII: Rolant aensiende Oliviers crancheyt sette haestelijc den
horen aen sinen mont ende blies met sulcke cracht... (VbA, P 740-742).
- Overwegingen van compositorische aard. Als de verschoven onderdelen van
de hoornpassage op hun traditionele plaats zouden staan, zouden zij gevolgd
zijn door de hoofdstukken XI en XII, waarin de klachten van Ogier en Galeaen
worden beschreven. De samensteller kan van deze volgorde zijn afgeweken,
omdat hij de lange onderbreking van strijdverhalen, die dan zou ontstaan, niet
wenste.
Veronderstellingen genoeg, maar geen ervan kan met overtuigende argumenten
worden bewezen. Daarom moet ernstig rekening gehouden worden met de
mogelijkheid dat deze afwijking het gevolg is van corruptie. Het type fout dat een
dergelijke verschuiving van verhaaldelen als resultaat kan hebben wordt door
Duinhoven181) beschreven als ‘verwisseling van passages’. Het betreft dan misschien
een gecompliceerde continueringsfout door kopiïsten, die optreedt
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wanneer een afschrijver bij vergissing een hele passage uit zijn legger overslaat, zijn
fout bemerkt en dan de overgeslagen verzen alsnog, maar verderop in zijn afschrift,
opnam. Om de lezer te waarschuwen plaatste hij meestal verwijstekens maar als een
volgende afschrijver die tekens over het hoofd zag, ontstond een redactie waarin de
twee passages definitief van plaats waren verwisseld. In het geval van de tweede
hoornpassage in het volksboek is een vrij groot tekstgedeelte (vgl. 1035-1140R en
1432-1469VbA, d.w.z. 144 verzen) overgeslagen. Men moet dan bijvoorbeeld
aannemen dat een kopiïst een heel blad met vier kolommen tekst van elk 36 verzen,
teveel heeft omgeslagen. Verwisseling van passages kan echter ook het gevolg zijn
van een fout in de drukkerij. In dat geval ligt een foutieve impositie of verkeerd
vouwen het meest voor de hand. Hoewel de juiste oorzaak van dit verschil tussen
volksboek en Chanson de Roland dus niet kan worden aangewezen staat vast dat
deze verwisseling van passages een eigenaardigheid is van de traditie van het
volksboek. De tekst van fragment R (1035-1156R) bewijst dat het Roelantslied de
tweede hoornpassage op de juiste plaats in het verhaal heeft gekend.
Deze eerste verkenning op het niveau van de compositie van het verhaal leert dat het
volksboek weliswaar opvallende verschillen vertoont ten opzichte van de andere
redacties maar dat die toch waarschijnlijk alle ontstaan zijn in de traditie van de
rijmtekst. Met andere woorden, de rijmtekst gaat uiteindelijk terug op een
Roelantslied, waarvan de Roncevaux-episode in grote lijnen overeenkomt met het
Chanson de Roland. Ergens in de overleveringsketen van redacties is, mogelijk
tengevolge van een verwisseling van passages, een deel van de tweede hoornpassage
naar achteren verschoven in de tekst en bij de samenstelling van het volksboek zijn
enkele stukken uit het verhaal weggelaten.

Eindnoten:
172) La Chanson de Roland. Ed. C. Segre. Milano-Napoli, 1971.
173) Vgl. de samenvatting van de inhoud van het Chanson de Roland in hoofdstuk I.
174) Enkele in dit verband onbelangrijke en dubieuze ontleningen aan het Roelantslied zijn om
praktische redenen niet in dit overzicht opgenomen; vgl. echter de tabel aan het eind van
hoofdstuk II.
175) Zie de tabel aan het eind van hoofdstuk II.
176) Vergelijking met de andere bronnen van het Roelantslied is in dit geval helaas niet mogelijk
omdat geen der handschriftfragmenten de betrokken passage bevat.
177) Zie voor de techniek van de ‘laisses similaires’ J. Rychner, La chanson de geste. Genève-Lille,
1955. Zie vooral p. 93.
178) La Chanson de Roncevaux. Ed. J.H. Bormans. Bruxelles, 1864. p. 69, vs. 1-2. De conjectuur
van Bormans is overgenomen in Middelnederlandsche epische fragmenten. Ed. G. Kalff.
Groningen, 1886. p. 59, vs. 81-82, en ook in Het Roelantslied. Ed. J. van Mierlo. Antwerpen
e.a., 1935. p. 84, vs. 235-236.
179) Zie voor dit soort continueringsfout A. Dain, Les manuscrits. Nouvelle édition revue. Paris,
1964. p. 48 en uitvoerig A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast.
Assen, 1975. Dl. I. (diss. Utrecht) p. 149-153.
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180) Zie Historia Karoli Magni et Rotholandi. Ed. C. Meredith-Jones. Paris, 1936. p. 192-194 en
Die alder excellenste cronyke van Brabant. Antwerpen, Roland van den Dorpe, 1497. I6R, b,
11-I6V, a, 3.
181) Dit type fouten wordt duidelijk besproken door A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie
van de Karel ende Elegast. Assen, 1975. Dl. I. (diss. Utrecht) p. 152-154, 275-278.
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Corruptie in de rijmtekst
Inleiding
Om de waarde van de rijmtekst als bron voor onze kennis van het Roelantslied te
kunnen beoordelen moeten we een indruk hebben van de mate waarin hij corrupt is.
Ons zicht op het oorspronkelijke Roelantslied wordt immers in hoge mate belemmerd
door allerlei veranderingen die de tekst in zijn lange geschiedenis heeft ondergaan.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen bewuste wijzigingen, die voortvloeien uit een
andere verhaalconceptie van een bewerker, en veranderingen die het gevolg zijn van
onopzettelijke fouten van kopiïsten en zetters. De tweede soort veranderingen komt
nu aan de orde. Het is niet mijn bedoeling alle corrupte plaatsen te bespreken; ik
beperk mij tot de behandeling van één tekstgedeelte, dat nogal ingrijpend veranderd
is. Er blijkt uit dat de tekst in de loop der eeuwen ernstig bedorven is. De lezer krijgt
uit dit voorbeeld een goede indruk van de betrouwbaarheid van de rijmtekst als bron
voor het Roelantslied.

De krijgsraad van de Saracenen (9-245VbA)
Na acht inleidende verzen begint de rijmtekst met een beschrijving van de Saracenen
die zich voorbereiden op de slag: Nu hoort van Marcelijs, den wreeden Sarragoen...
De heidense vorst brengt in korte tijd tweehonderdduizend man op de been. In een
krijgsraad bieden twaalf aanvoerders aan om in tweegevechten te strijden tegen
Karels pairs. Dan trekken zij vol strijdlust met hun geweldige leger naar de niets
vermoedende voorhoede der Franken. De Roncevaux-episode in het Chanson de
Roland begint op dezelfde manier (vs. 841-1016) en dat zal ook in het Roelantslied
zo geweest zijn, getuige de tachtig verzen van fragment B die tot deze passage
behoren. Beschouwen we echter de inhoud van deze eerste rijmtekstpassage
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nader, dan komen allerlei verschillen met het Chanson de Roland aan het licht.
Die verschillen zitten vooral in de volgorde van de twaalf Saraceense aanvoerders
die zich aanbieden. Eén voor één komen zij naar voren, beloven in krijgshaftige taal
dat zij Roelant, Olivier en de andere Franken zullen verslaan en nemen tenslotte de
dank van Marcelijs in ontvangst. De passage is opgebouwd uit elf (twee van de twaalf
aanvoerders komen tegelijk naar voren) scènes, waaraan steeds hetzelfde
beschrijvingsschema ten grondslag ligt182). Het effect van de herhaling wordt nog
versterkt doordat ook telkens dezelfde zinswendingen en uitdrukkingen terugkeren.
Deze passage, die naar onze smaak de dreiging van het gevaar dat de Franken boven
het hoofd hangt, indrukwekkend vorm geeft, bevatte voor middeleeuwse kopiïsten
gevaren van een heel andere soort. Als de concentratie bij het afschrijven maar even
verslapte, was de kans groot dat zij van een regel in de ene scène oversprongen naar
een gelijkluidende regel in de andere en dan was een corruptie, een zogenaamde
saut-du-même-au-même, het gevolg. Veel verschillen tussen de rijmtekst en de andere
bronnen zijn te wijten aan dit type continueringsfouten. Om dit duidelijk te maken
vergelijk ik de rijmtekst met de corresponderende passages in fragment B en in het
Chanson de Roland. Het gaat om de volgorde waarin de aanvoerders in de Saraceense
krijgsraad naar voren treden om zich aan te bieden. Links staan de twaalf Saracenen,
zoals ze in het Chanson de Roland optreden. Daarnaast wat van hen is overgeleverd
in fragment B en in de rechterkolom zijn de elf aanvoerders opgesomd, die in het
volksboek Droefliken strijt voorkomen183).
Chanson de Roland
1
Li niés Marsilie

Fragment B

Droefliken strijt
Des conincx neve

2

Falsaron

(gedeelte)

Franseroen

3

Corsablis

Borsabels

Cursael
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4

Malprimis de Brigal Esloer van Burga.. Een barbarijsche
paijen

5

Uns amur. de
Balaguez

Een amirael

Astromarijs

6

Uns almaç. de
Moriane

Een amir. van
Bura..

Astromoch

7

Turgis de Turteluse

8

Escremiz de
Valterne

9

Esturganz

Hector van Brigale

10

Estramariz

Een ammir. v.
Bouwaengien

11

Margariz de Sibilie

Torgijs van
Torteloose

12

Chernubles de
Muneigre

Tarters
[lacune tengevolge Margarijs van
van de
Sabelye
fragmentarische
overlevering]

(gedeelte)

‘B beloofde O [Oxford-tekst] te volgen; Vb haspelt Cursael en Torgijs dooreen;
Chernobles heet bij hem Tarters en komt veel vroeger; twee ontbreken. De
eigennamen worden tamelijk geradbraakt’184). Dit is het eindoordeel over deze passage
van Van Mierlo, die bij het samenstellen van zijn kritische editie de afwijkingen in
de lezing van het volksboek natuurlijk heeft geconstateerd. Het kostte hem weinig
moeite om, met de Franse tekst als richtlijn, de oorspronkelijke volgorde te herstellen;
zijn editie is in dat opzicht dan ook correct. De vraag hoe de ‘verhaspeling’ is ontstaan
beantwoordt hij echter nergens. Toch is die vraag van belang, omdat een verklaring
van de manier waarop de verschillen zijn ontstaan ons inzicht geeft in de corrupte
plaatsen en in staat stelt de tekst van het oorspronkelijke Roelantslied te reconstrueren.
Een inventarisatie van de verschillen kan het best beginnen bij de eigennamen,
die Van Mierlo ‘geradbraakt’ heeft genoemd. Met behulp van de contekst kan echter
worden uitgemaakt wie oorspronkelijk bedoeld is. Li niés Marsilie is niet precies
maar wel correct weergegeven met Des conincx neve, verderop in het Chanson de
Roland (vs. 1188) Aelroth genoemd. Falsaron is Franseroen geworden, Corsablis
Cursael. Malprimis de Brigal heet in fragment B Esloer van Burga(..) en is in het
volksboek verworden tot Hector van Brigale. Uns almaçurs de Moriane
correspondeert met Een ammirael (‘emir’) van Bouwaengien, Turgis de Turteluse
is vrijwel
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ongeschonden overgeleverd als Torgijs van Torteloose. De twee gezellen Esturganz
en Estramariz heten in het volksboek Astromarijs en Astromoch. Margariz de Sibilie
is Margarijs van Sabelije en Chernubles de Muneigre is geheel onherkenbaar onder
de naam Tarters.
Maken we de balans op dan blijkt dat twee van de twaalf in het Chanson de Roland,
Uns amurafles de Balaguez en Escremiz de Valterne, in de rijmtekst ontbreken. Daar
staat één nieuwe Saraceen tegenover, Een barbarijsche paijen, zodat in de Droefliken
strijt slechts elf aanvoerders in de krijgsraad van Marcelijs naar voren treden. Dat is
op zichzelf al een duidelijke aanwijzing dat de redactie van het volksboek corrupt
moet zijn, want in de rijmtekst wordt herhaaldelijk185) vermeld dat er twaalf heidenen
zijn, die tegen de twaalf pairs van Karel willen vechten. Behalve de eigennamen van
de aanvoerders en hun aantal wijkt ook de volgorde, waarin zij optreden, in het
volksboek af. Dit verschil kan in twee punten worden samengevat. 1. Hector, Een
ammirael van Bouwaengien en Torgijs, die in de rijmtekst de rij sluiten, staan in het
Chanson de Roland direct achter Corsablis (Cursael) en 2. Tarters (Chernubles)
komt in het volksboek vóór Margarijs en in het Chanson de Roland ná hem.
De tekst van fragment B loopt - voorzover we kunnen zien - parallel met het
Chanson de Roland. Het is daarom zo goed als zeker dat ook het oorspronkelijke
Roelantslied de standaardvolgorde van de aanvoerders heeft gekend. De verschillen
in het volksboek zijn ergens in de overlevering van de rijmtekst ontstaan. Omdat er
geen enkele aannemelijke reden te bedenken valt, waarom een redacteur deze
veranderingen opzettelijk kan hebben aangebracht, ligt het voor de hand de oorzaak
te zoeken in tekstcorruptie. Enkele verschillen zullen blijken op zichzelf te staan;
die behandel ik eerst.
De geradbraakte eigennamen moeten als zulke zelfstandige corrupties worden
beschouwd. Eigennamen in middeleeuwse teksten zijn heel vaak aan verandering
onderhevig. Kopiïsten, die een naam
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in hun legger niet konden lezen, beschikten meestal ook niet over zoveel kennis van
zaken, dat zij konden raden wat er moest staan en maakten er dan maar iets van.
Soms werd een onleesbare of onbegrijpelijke naam dan vervangen door één die wel
bekend was en in enig opzicht overeenkwam. Dat zou wel eens de oorsprong kunnen
zijn van de naam Hector (148VbA), die in deze contekst vreemd aandoet.
Ook het ontbreken van Uns amurafles de Balaguez is een op zichzelf staand geval
van corruptie. In fragment B (159-172B) komt hij wel voor en de verklaring voor
zijn verdwijning in de traditie van het volksboek moet stellig worden gezocht in de
gelijkenis met de volgende aanvoerder Uns almaçurs de Moriane. Beide titels zijn
in B weergegeven met amirael en een saut-du-même-au-même door een onoplettende
kopiïst of zetter ligt daardoor voor de hand. Deze verklaring wordt gesteund door
het feit dat de tekst van de overgebleven amirael in het volksboek begint met Noch
een amirael van Bouwaengien (173VbA). Het woord Noch aan het begin verwijst
nu vruchteloos naar de verdwenen collega. Een vergelijkbare fout is waarschijnlijk
gemaakt bij de overgang van 95VbA naar 96VbA, waar de scène over Escremiz de
Valterne (ChR 931-939) ontbreekt. Als we aannemen dat deze scène in het
Middelnederlands met Doen sprac begon evenals de voorgaande scènes over Cursael
(75VbA) en Een barbarijsche paijen (78VbA) en de volgende over Astromarijs
(96VbA) dan ligt ook in dit geval een saut-du-même-au-même zeer voor de hand.
Nog zo'n vergissing ligt ten grondslag aan de verwisseling van Margarijs en
Tarters. De twee beschrijvingen beginnen vrijwel gelijk:
Noch een ander ridder wide bekant
Quam oeck voort gheloopen te hant.
Tarters hiet hi...
(112-114VbA)
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Een ridder wel wijde bekant
Quam oeck voort gheloopen al te hant.
Margarijs hiet hi...
(120-122VbA)

Ook hier begint de fout met een saut-du-même-au-même, waardoor de passage over
Tarters in plaats van die over Margarijs werd afgeschreven. In tegenstelling tot de
fout van de twee amiralen werd in dit geval de vergissing opgemerkt en de
overgeslagen beschrijving van Margarijs alsnog achter die van Tarters opgenomen.
Ook hier verraadt het woord Noch (112VbA) de oorspronkelijke volgorde.
De andere verschillen hangen waarschijnlijk met elkaar samen. Het betreft de
toevoeging van een nieuwe aanvoerder, verdacht neutraal aangeduid als Een
barbarijsche paijen (78-95VbA) en de verschuiving van het groepje Hector - (amirael)
- amirael - Torgijs van hun plaats achter Cursael naar het eind van de reeks. De
oorsprong van deze veranderingen moet vermoedelijk gezocht worden in de passage
over Cursael (75-77 e.v.), die door een gelukkig toeval ook in B is overgeleverd:
B
Doen sprac Borsabels die 75
coninc -

VbA
Doen sprac daer noch
Cursael die Sarasijn,

Dat was warlike dinc ‘Ic willer emmer een siin.’

Als dat hi daer oeck een af
woude sijn.

Doen sprac die bose
barbariin -

Doen sprac daer een
barbarijsche paijen,

Hi was groet ende starc Hine wonde niet om C
marc

80

Ende tgoet, dat (......) an
Hadde ochte ye gewan
83

Hi woude oeck met een
vanden XII strijen
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Op die Fransche kerstenen
partijen
85

Ende reedt den coninck
neven der zijen.

De tekst van B komt hier in grote lijnen overeen met het Chanson de Roland, vs.
885-888. Toch is de herhaling van Doen sprac (75B en 78B) verdacht; alleen de
tweede inquit-formule wordt door het Frans gedekt. Het komt mij voor dat deze
herhaling ergens in de traditie van de rijmtekst aanleiding tot een fout is geworden.
Een kopiïst heeft het tweede Doen sprac beschouwd als het begin van een nieuwe
beschrijving. Hij leende bij andere aanvoerders wat versregels om de nieuwbakken
Saraceen, Een barbarijsche paijen, een volwaardige plaats in de rij te geven: de
inhoud van 83VbA lijkt ingegeven door 77VbA en 64VbA; vs. 85VbA door 189VbA
en vs. 86-87VbA door 191-192VbA. De laatste twee ontleningen zijn afkomstig uit
de beschrijving van Torgijs van Torteloose, die in de standaardreeks vier plaatsen
verderop komt.
Nu is het opvallend dat na dit knutselwerk, met onder meer twee ontleningen aan
de passage over Torgijs, het slot van het stuk over de toegevoegde Saraceen evident
het oorspronkelijke slot van Torgijs blijkt te zijn (88-95VbA; vgl. ChR 921-928). Er
zijn twee verklaringen mogelijk:
1. Dezelfde kopiïst die een nieuwe aanvoerder invoegde, ging, toen hij verzen
ontleende aan de beschrijving van Torgijs om zijn creatie aan te vullen,
abusievelijk met Torgijs verder.
2. Een volgende kopiïst maakte een saut-du-même-au-même als gevolg van de
overeenkomsten van de eerder ontleende verzen en dezelfde verzen op hun
oorspronkelijke plaats.
Hoe het ook zij, op deze plaats is de kettingreactie van kopiïstenfouten voortgezet
met een continueringsfout, waardoor vier aanvoerders overgeslagen zijn. Degene,
die deze sprong gemaakt heeft, bemerkte echter zijn fout en heeft het viertal na de
laatste, Tarters (of Margarijs indien deze toen al met Tarters van plaats was
verwisseld), bijgeschreven. Dat maakte voor de inhoud van het verhaal
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weinig uit omdat de twaalf beschrijvingen toch isoleerbare scènes zijn.
De passage van de Saraceense krijgsraad is in het volksboek zeer corrupt
overgeleverd. Ik vat de veranderingen die tot de verminkte lezing van het volksboek
hebben geleid, hieronder nog eens samen:
1. Regel 78 is opgevat als het begin van een nieuwe beschrijving. Dit veroorzaakte
onbedoeld de creatie van een dertiende Saraceense aanvoerder.
2. De nieuwe Saraceen is van een beschrijving voorzien met behulp van versregels
uit de contekst, in het bijzonder uit de beschrijving van Torgijs.
3. Er is een continueringsfout gemaakt doordat een kopiïst van de beschrijving
van de toegevoegde aanvoerder oversprong naar die van Torgijs.
4. De vier aanvoerders, die tengevolge van de continueringsfout waren
overgeslagen, zijn aan het eind van de reeks bijgeschreven.
Los van deze met elkaar samenhangende veranderingen zijn nog de volgende fouten
gemaakt:
5. Tengevolge van een continueringsfout is de beschrijving van Uns amurafles de
Balaguez uitgevallen.
6. Tengevolge van een continueringsfout zijn de beschrijvingen van Margarijs en
Tarters van plaats verwisseld.
7. Mogelijk is de beschrijving van Escremiz tengevolge van een continueringsfout
uitgevallen.
Tot zover de bespreking van deze corrupte passage in de beschrijving van de
Saraceense krijgsraad. Er is uit gebleken hoe onbetrouwbaar deze passage is als bron
voor onze kennis van het Roelantslied. De rijmtekst bevat nog veel meer corrupte
plaatsen, die opgespoord moeten worden en onderzocht. In de rijmtekst van hoofdstuk
VIII heeft bijvoorbeeld ook een verwisseling van passages plaatsgevonden, die onder
meer tot gevolg heeft gehad dat de overgang van de eerste naar de tweede fase van
de
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strijd in het volksboek nauwelijks herkenbaar is. De goede volgorde van de tekst is
volgens de regelnummering van de synoptische teksteditie: -633, 714-787, 634-713,
788-. Op de breuklijnen moest de inhoud worden aangepast; daarom is ingegrepen
in de verzen 714-721 en 634-645. Een andere continueringsfout in een oudere redactie
van de rijmtekst heeft ertoe geleid dat in 622-633VbA Roelant de rol van Olivier
speelt (vgl. ChR vs. 1338-1358). Verwarring van eigennamen is er de oorzaak van
dat de Saraceen Walbrune in de rijmtekst tweemaal wordt gedood, eerst (722-728VbA)
door Olivier en dan nog eens door Roelant (788-807VbA).
Dat de rijmtekst zo verminkt is behoeft niet te verbazen. ‘Corruptie is overal’,
heeft Duinhoven aangetoond186), en dat geldt zeker voor een late tekst als die van ons
volksboek. De belangrijkste bron van het Middelnederlandse Roelantslied bevat vele,
waaronder ernstige, corrupte plaatsen. Daarmee dient terdege rekening te worden
gehouden.

Eindnoten:
182) Rychner noemt deze reeks tafereeltjes in het Chanson de Roland als voorbeeld van wat hij
aanduidt met ‘laisses parallèles’. Deze onderscheiden zich van de ‘laisses similaires’, doordat
de handeling ondanks de herhalingen voortschrijdt. J. Rychner, La chanson de geste.
Genève-Lille, 1955. p. 90-93. Zie ook J.J. Duggan, The Song of Roland. Berkeley e.a., 1973.
p. 118-120.
183) Men kan dit overzicht, en daarmee het materiaal voor het onderzoek, nog aanzienlijk uitbreiden
door ook de reeks namen van Saracenen uit de eerste fase van de slag op te nemen. Hun
tweegevechten met Karels pairs (439-633VbA) worden immers in beginsel in dezelfde volgorde
beschreven. Ik laat deze informatie achterwege, omdat het voor dit doel niet beslist nodig is en
om het betoog niet nodeloos ingewikkeld te maken.
184) Het Roelantslied. Ed. J. van Mierlo. Antwerpen e.a., 1935. p. 13.
185) 62, 83 en 429VbA.
186) A.M. Duinhoven, ‘Corruptie is overal’. In: De nieuwe taalgids 70 (1977). p. 97-120.

Opzettelijke veranderingen in de rijmtekst
Inleiding
Niet alle veranderingen in de rijmtekst behoeven het gevolg te zijn van fouten door
kopiïsten en zetters. De tekst kan immers ook door bewerkers opzettelijk veranderd
zijn, bijvoorbeeld om hem aan te passen aan een ander publiek of een gewijzigde
opvatting van het verhaal. Ook kan worden verwacht dat de combinatie met het proza
in het volksboek Droefliken strijt gevolgen heeft gehad. Daarvan hebben we in het
voorafgaande al enkele voorbeelden gezien bij de bespreking van de volgorde van
de rijmtekstpassages. De samensteller heeft stukken uit zijn voorbeeld weggelaten
en misschien ook verschoven. In dit gedeelte van het hoofdstuk zal ik nog enkele
andere eigenaardigheden van de rijmtekst bespreken,
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die als opzettelijke ingrepen van bewerkers beschouwd moeten worden.

Bisschop Tulpijn
De tegenstrijdigheid in de informatie over Turpins rol bij Roncevaux heeft
middeleeuwers herhaaldelijk parten gespeeld. In het vorige hoofdstuk187) is beschreven
hoe de samensteller van het volksboek heeft gekozen voor de historiografische
traditie. Hij laat Tulpijn een rol spelen bij Karel in de hoofdmacht en vervangt hem
op het slagveld door een andere bisschop, wel bekent met bisscop Tulpijn, maar niet
dezelfde. Deze beslissing heeft natuurlijk ook gevolgen voor de rijmtekst gehad. De
eigennaam wordt er steeds weggelaten en vervangen door omschrijvingen:
342L

Die bijsscop Tulpijn waer haer raet

342VbA

Die duechdelike bisschop gaf den raet

472bL

.... Ende Tulpijn riep: ‘Monyoe’.

543VbA

Die edel bisschop riep luyde: ‘Monioye’.

ChR 1243

Ben l'entendit li arcevesques Turpin

529VbA

Dit hoorde die Fransche bisscop vol
duechden fijn.

530VbA

Dit woert toernde hem int herte sijn.

Door de oplossing van ‘de andere bisschop’ zijn de gevolgen tot een minimum
beperkt gebleven. In het laatste voorbeeld zien we hoe de samensteller zelfs zijn best
heeft gedaan om het rijm met het volgende vers niet te verstoren. Hij heeft de naam
van de bisschop in rijmpositie vervangen door een omschrijving met dezelfde
rijmklank188).

De avantgaerde-conceptie
Omdat Roelant in de Droefliken strijt de voorhoede van een
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optrekkend leger aanvoert en niet, zoals in alle andere versies van het verhaal, de
achterhoede van een huiswaarts kerend leger, moest de rijmtekst ook aan deze
verandering worden aangepast. Ook dit probleem is in het vorige hoofdstuk al aan
de orde geweest189). De gevolgen binnen de rijmtekst zijn niet groot maar toch kunnen
enkele eigenaardigheden door deze wijziging in de verhaalconceptie worden verklaard.
Ik meen zo'n eigenaardigheid te vinden in de beschrijving van het optrekkende leger
van de Saracenen, die in de volgende verzen verschilt van de lezing in fragment B:
Ende reden voort met crachten
Soe verre, tot dat si vernamen
Die Fransoysen, die tot hem quamen (203-207VbA)
Alsi doen vernamen,
Dat si biden Fransoysen quamen

(206-207B)

De verschillen moeten gezien worden als gevolg van het avantgaerde-motief. De
tekst van het volksboek is handig aangepast met behoud van het rijmpaar.
Net als in het geval van bisschop Tulpijn zijn ook de veranderingen in verband
met de avantgaerde-conceptie heel gering. De aanpassing van de rijmtekst is in dit
geval ook niet erg nauwkeurig geschied. Herhaaldelijk zijn tegenstrijdigheden blijven
staan: Dijn coninck liet di qualiken hier (1332VbA) hoont Galifier Olivier als hij
hem dodelijk heeft getroffen, een vers waarvan de inconsequentie (liet: ‘achterliet’)
aan de aandacht van de samensteller van het volksboek is ontsnapt190).

Marcelijs door Roelant gedood
Een merkwaardig gevolg van de samenvoeging van de twee verhaaltradities is de
inconsequentie in 1462-1469VbA:
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Mer lacen, eer si daer ghecomen mochten
Hadde Rolant den strijt doervochten,
Soe dat Marcelijs, die wreede coninck,
1465 Doot was, dat is een ghewarich dinck.
Rolant en hadde doen, des seker sijt,
Maer vijf mannen in sijn berijt;
Nochtans waren si alsoe ghedaen
Datse gheen duysent en mochten wederstaen. (1462-1469VbA)

Eerder in de rijmtekst (1245-1286VbA) wordt, geheel volgens de traditie van het
Chanson de Roland (vs. 1897-1905) meegedeeld dat koning Marcelijs gevlucht is,
nadat Roelant hem zijn rechter arm had afgeslagen191). Op deze plaats wordt echter
gesuggereerd dat Marcelijs door Roelant is gedood. Nu kan men natuurlijk proberen
deze tegenstrijdigheid te verklaren door Doot was (1465VbA) te beschouwen als een
corruptie van vloot. Ik meen echter dat we hier aan het eind van hoofdstuk XVIII te
maken hebben met een opzettelijke toevoeging door de samensteller van het
volksboek. Alleen de eerste drie verzen (1462-1464VbA) worden door het Chanson
de Roland bevestigd:
Ainz che la çent de França soit venu,
Oit Rollant sa bataie vencue,
Marsilio et soa çent mis in fue. (ChR V4 1965-1967)
‘Voordat het volk van Frankrijk was gearriveerd
had Roelant zijn strijd gewonnen,
Marsilius en zijn volk op de vlucht gejaagd.’

De laatste vijf verzen van hoofdstuk XVIII (1465-1469) corresponderen met geen
enkele andere tekst uit de traditie van het Chanson de Roland; de inhoud komt echter
wel overeen met de pseudo-Turpin. Daar wordt beschreven hoe Roelant de Saraceen
Marcirius en diens
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paard met een reusachtige slag van zijn zwaard in tweeën deelt. Ter afsluiting van
deze scène volgt in de Alder excellenste cronyke van Brabant:
Ende hy versloech den coninc Marcirius, die vloot, ende oec synen sone.
Olivier was seere ghewont vanden Mooren, dwelc hier alte langhe soude
vallen te scriven. Alle Rolants gesellen waren bina op IV oft V verslagen.
Ende Rolant was seer ghequetst van binnen overmids groten arbeyde.
(I5V, b, 6-13)
Op de geciteerde plaats uit de Droefliken strijt, waar het verhaal verspringt van de
voortsnellende hoofdmacht naar Roelant op het slagveld en waar, blijkens de Franse
tekst, ook in het voorbeeld al een vertellersinterventie voorkwam, heeft de
samensteller van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele verzen bij te rijmen om de
lijn in zijn verhaal te verduidelijken. De gegevens voor deze toevoeging heeft hij
kritiekloos ontleend aan de pseudo-Turpin-traditie192), zodat het effect van de ingreep
eerder verwarrend dan verduidelijkend is.
Deze toevoeging in de rijmtekst van het volksboek brengt ons op het spoor van
een ander type ingrepen. De samensteller, die besefte dat zijn hybridische verhaal
moeilijk te volgen zou zijn, heeft soms kleine stukjes tekst bijgerijmd om te zorgen
dat de lezer de draad niet kwijtraakt. De volgende plaatsen zijn ook voorbeelden van
dergelijke ingrepen.

De inleiding van de rijmtekst
Kaerle, die coninck van Vrancrijcke,
Die liet bliven seer sorchelijcke
Alle sijn avantgaerde met Rolanden
In Spaengien onder Gods vianden.
5 Mer die valsche Guwelloen hadt al bedreven,
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Also wi in die gesten vinden bescreven,
Hi waende selve keyser ende coninck te sine.
Mer quade wercken comen tot quaden fine. (1-8VbA)

De eerste acht verzen van de rijmtekst dragen sterk het karakter van een inleiding.
Kort en zakelijk worden de hoofdfiguren genoemd: Karel in het eerste verspaar,
Roelant in het tweede en Guwelloen in het derde. De ongelukkige combinatie van
bliven (vs. 2) met avantgaerde (vs. 3) verraadt dat de samensteller hier in de tekst
van zijn voorbeeld heeft ingegrepen. De meeste elementen komen al in de
corresponderende passage van het Chanson de Roland (vs. 841-847) voor, maar niet
alle. Het motief van Ganelons verraad (7VbA) is nieuw in die verhaaltraditie193); we
vinden het echter ook in het proza van het volksboek. In de proloog staat: hetwelc
Guwelloen altemael bedreef om selve keyser te sijn ende heere van alle kerstenrijck
(VbA, P 11-13). Ook de moraal van vs. 8 treffen we in de proloog aan: Ende
Guwelloen creech loon na wercken (VbA, P 21-22). Het toegevoegde verspaar, vooral
het kernachtige vers 8, isoleert de eerste acht verzen van het vervolg. Zij krijgen
daardoor nog sterker het karakter van een inleiding, met behulp waarvan de lezer op
dit punt van het verhaal, de overgang van de eerste prozahoofdstukken naar de eerste
rijmtekstpassage, nog eens de belangrijkste gegevens in herinnering worden gebracht.

Nog slechts tweehonderd christenen in leven
Net als in vers 3 verraadt het woord vangaerde in 827VbA een bijgerijmde passage
in het volksboek. We bevinden ons hier in de derde fase van de strijd. Het begin,
waarin Turpin de heidense aanvoerder Abisme (Albuna) verslaat, is weergegeven in
proza (VbA, P 536-598) en dan gaat het verhaal binnen hetzelfde hoofdstuk over in
rijm (822-923VbA). De eerste twintig verzen zijn verdacht. Er is in het hele stuk
maar één parallel met het Chanson de Roland:
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de mededeling in 825VbA dat er nog maar tweehonderd christenen in leven zijn
vertoont overeenkomst met Ancora i è ben quatre cent spee nue (ChR V4 1731), ‘Er
zijn nog maar vierhonderd getrokken zwaarden over’. Enkele verzen (824, 827VbA)
zijn abnormaal lang, de syntaxis van vs. 824-829 is ondoorzichtig en de verzen
836-841 lijken verdacht veel op de verzen 762-769. De inhoud van deze passage is
neutraal. Alles bij elkaar een sterke aanwijzing dat ook dit stukje is toegevoegd om
de overgang van proza naar rijmtekst acceptabel te maken door de stand van zaken
op het slagveld nog eens samen te vatten.
Want dienen wij hier ghetrouwelijc onsen Heer
Onsen loon gheduert hier hoven ymmermeer.

De samensteller van het volksboek waagt zich bij voorkeur op de overgangen van
proza naar rijmtekst aan toevoegingen. Aan het eind van de eerste rijmtekstpassage
wijkt het volksboek opvallend af van het Chanson de Roland. Roelant spreekt zijn
vertrouwen uit in de afloop van de op handen zijnde strijd:
Doen sprack die grave Rolant:
‘Dat gonne ons God ende Sinte Amant,
240 Want wij en sijn Gode niet sculdich andersens
Dan een goet ghedachte ende ghepens
Ende altoos te staen in sinen dienste waert.
Wij en dorven sekerlijc niet sijn vervaert,
Want dienen wij hier ghetrouwelijc onsen Heer
245 Onsen loon gheduert hier boven ymmermeer. (238-245VbA)

De corresponderende passage in het Chanson de Roland luidt als volgt:
Respont Rollant: ‘E Deus la nus otreit!
Ben devuns ci estre pur nostre rei:
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1010 Pur sun seignor deit hom susfrir destreiz
E endurer e granz chalz e granz freiz,
Si'n deit hom perdre e del quir e del peil.
Or guart chascuns que granz colps i empleit,
Male cançun de nus chantét ne seit!
1015 Paien unt tort e chrestïens unt dreit.
Malvaise essample n'en serat ja de mei.’ (ChR 1008-1016)
‘Roelant antwoordt: “Ach, moge God ons hem [nl. deze slag] laten winnen!
Wij moeten ons hier dapper weren voor onze koning:
Voor zijn heer moet een man moeilijkheden doorstaan
En grote hitte zowel als bittere koude verdragen,
Ook al zal men erdoor ernstig gewond raken.
Ieder denke eraan dat hij hard toeslaat,
Opdat wij niet als lafaards zullen worden afgeschilderd in liederen!
De heidenen hebben ongelijk, de christenen gelijk.
Nooit zal men aan mij een slecht voorbeeld kunnen nemen.”’

Roelants feodale en heroïsche motieven ontbreken in het volksboek. De dienst aan
nostre rei (vs. 1009) en sun seignor (vs. 1010) is veranderd in dienstbaarheid aan dé
Heer (Gode, 240VbA). De verzen 243-245VbA komen zelfs helemaal niet meer met
het Frans overeen, maar bevatten wel een motief tot de strijd, dat vele malen in het
proza van het volksboek voorkomt194). Aardig is ook de vermelding van Amandus
(239VbA), de geliefde heilige in Vlaanderen, waarin ik een licht Vlaams nationalisme
meen te bespeuren195).
Het is buitengewoon jammer dat deze plaats niet in de fragmenten is overgeleverd.
Daardoor is het niet helemaal zeker dat dit verschil inderdaad als een eigenaardigheid
van de overlevering van het volksboek beschouwd mag worden. Maar de
overeenkomst met het proza
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en het feit dat deze passage zich op een overgang van proza en rijmtekst bevindt,
maken het wel zo goed als zeker. Daar komt nog bij dat dezelfde nadruk op het
christelijke karakter van de strijd ook elders in de rijmtekst kan worden geconstateerd,
bijvoorbeeld in de verzen 819-821VbA, wanneer Roelant de Saracenen, die zich
verbazen over zijn geweldige slagen, uitlegt, dat zijn kracht hem door God gegeven
wordt. Ook deze verzen staan bij een overgang van rijmtekst en proza en hebben
geen parallel in het Chanson de Roland (vgl. vs. 1591-1592). Op deze twee plaatsen
hebben de bijgerijmde verzen niet zozeer een resumerende functie. Het komt mij
voor dat zij bedoeld zijn om de rijmtekstpassages af te sluiten: een verhaaldraad
wordt afgehecht met een algemene opmerking over de christelijke motieven van de
strijders.
Maar veel duidelijker nog blijkt de christianisering van het verhaal uit een groot
aantal kleine ingrepen. Steeds weer is de aanduiding Franken of Fransoysen
vervangen door kerstenen, bijvoorbeeld:
ChR 1190

De noz Franceis vait disant si mals moz

442H

Ten Fransoysen hi seide

442VbA

Totten kerstenen ende seyde

Frankrijk wordt vervangen door kerstenrijcke:
ChR 1090

Que ja pur mei perdet sa valur France!

295H

Dat zoete Vrancrike bi mi

295VbA

Dat het soete kerstenrijcke bi mi

296a

Sijn eere verliese.....

En Karel de Grote, heer der Franken, wordt vervangen door God, Heer der
kerstenen196):
ChR 1207

‘Ultre!, culvert, Carles n'est mie fol,
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Ne traïsun unkes amer ne volt.
1209

Il fist que proz qu'il nus laisad as porz:

474H

Ghi beloget minen here
Ende seit hem lachter ende onneere,
Datti ons qualike

477

Ghelaten hadde int rike.

474VbA

Ghi beloghet valschelijck minen Heere
Ende spraect van hem lachter ende
oneere,
Als dat hi ons hier sorchelijcke

477

Hadde ghelaten in dit aertrijcke.

De slag bij Roncevaux is volgens het volksboek in de eerste plaats een strijd van
christenen tegen heidenen. Dat die christenen Franken waren, wordt niet verzwegen
maar blijft secundair.

Besluit
Zoekend naar opzettelijke veranderingen in de rijmtekst hebben we plaatsen gevonden,
die waarschijnlijk alle samenhangen met de verhaalconceptie van het volksboek en
die dus bewerkersingrepen van de samensteller kunnen worden genoemd. Dat geldt
zeker voor de eerste voorbeelden: de wijzigingen in verband met bisschop Tulpijn
en de avantgaerde-conceptie en de vermelding van Marcelijs' dood. Deze gevallen
zijn immers het gevolg van de combinatie van twee verhaaltradities, die eigen is aan
het volksboek. Ook de tweede groep voorbeelden - toevoegingen op de overgangen
van rijm en proza - betreft wijzigingen van de samensteller van het volksboek, waarin
hij heeft geprobeerd de lezer te helpen het spoor niet kwijt te raken in zijn chaotische
verhaal. Soms wordt de verhaaldraad van een rijmtekstpassage aan het eind
‘afgehecht’ met enkele bijgerijmde verzen over het christelijke karakter
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van de strijd. Dezelfde neiging tot christianisering van het verhaal is ook elders in
de rijmtekst herhaaldelijk aangetroffen. Het is mogelijk dat de samensteller deze
plaatsen uit zijn voorbeeld heeft overgenomen maar dat lijkt mij toch minder
waarschijnlijk. Die christianisering sluit immers geheel aan bij het beeld dat we aan
het eind van hoofdstuk III over het proza, van het volksboek hebben gekregen. Ook
in het proza, met name in de proloog, verraadt de samensteller onmiskenbaar grote
belangstelling voor de christelijke aspecten van het verhaal. Ik meen dan ook dat
(misschien met uitzondering van de toevoeging sinte Amant in 239VbA) al deze
opzettelijke wijzigingen eigenaardigheden van het volksboek laten zien.
In hoofdstuk III heb ik naar aanleiding van tegenstrijdigheden tussen proza en
rijmtekst van de Droefliken strijt verondersteld dat de samensteller de
rijmtekstpassages vrijwel ongewijzigd in zijn boek heeft opgenomen. Deze
veronderstelling wordt door het voorgaande bevestigd. Er is weliswaar een aantal
opzettelijke ingrepen door de samensteller aan het licht gekomen maar die blijven
toch beperkt tot kleinigheden: het wegwerken van al te opvallende tegenstrijdigheden,
het bijrijmen van korte stukjes tekst op de overgangen en een onmiskenbare
christianisering. Het zijn secundaire elementen in de Middelnederlandse traditie, die
weggedacht moeten worden als we, in de volgende hoofdstukken, de tocht naar het
origineel van het Roelantslied voortzetten.

Eindnoten:
187)
188)
189)
190)
191)
192)

193)

194)
195)

196)

Zie hoofdstuk III, p. 110-112.
Zie voor enkele andere voorbeelden 666, 740, 768 en 838VbA.
Hoofdstuk III, p. 102-105.
Soortgelijke tegenstrijdigheden in 2, 444, 477VbA. Vgl. hoofdstuk III, p. 104 en Den droefliken
strijt van Roncevale. Ed. G.J. Boekenoogen. Leiden, 1902. p. 84.
Het oorspronkelijke Roelantslied heeft deze voorstelling van zaken ook gekend; vgl. 1926-1928L.
Behalve het gegeven dat Roelant Marcelijs gedood heeft is ook de mededeling dat Roelant nog
maar vijf man overhad, ontleend aan Die alder excellenste cronyke van Brabant. Antwerpen,
Roland van den Dorpe, 1497. I5V, b, 10-11.
Jules Horrent, ‘Roelantslied et Chanson de Roland’, in: Revue des langues vivantes - Tijdschrift
voor levende talen 11 (1946), p. 193-207 en 241-255, zie vooral p. 201, noot 1, noemt evenwel
drie late teksten (Galien, Guerin, Conquestes de Charlemaine) waar dit motief ook voorkomt.
Vgl. VbA, P 30-52, P 497-499, P 520-523, P 1061-1064 en zie ook in de rijmtekst 359 en
833-835VbA.
Amandus wordt ook genoemd in 1354VbA. Op beide plaatsen lijkt zijn naam te zijn toegevoegd
ter wille van het rijm op Rolant. Omdat deze heilige in het proza van het volksboek niet voorkomt
is het mogelijk dat deze toevoegingen teruggaan op het Roelantslied. Zie voor Amandus: Lexikon
des Mittelalters. Bd. I. kol. 510-511.
Een vergelijkbare wijziging in de hiervoor besproken passage 238-245VbA, in het bijzonder
240VbA. Zie ook nog 1486VbA, te vergelijken met 1486R.

De stijl van de rijmtekst
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Een uitvoerig stilistisch onderzoek van de rijmtekst ligt niet in mijn bedoeling. Ik
wil alleen op grond van enkele steekproeven het terrein verkennen in de hoop daardoor
zicht te krijgen op één van de opvallendste eigenaardigheden van het volksboek: zijn
lange verzen. Hierop is door anderen al vaak gewezen197), maar
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niemand heeft de aard van de verlenging systematisch onderzocht. Steekproeven in
de handschriftfragmenten en de rijmtekst wijzen uit dat het vers in het volksboek
gemiddeld ongeveer twee lettergrepen langer is. Bovendien bevat het volksboek
tamelijk veel uitzonderlijk lange verzen. In de honderd verzen, die ik van de rijmtekst
natelde (822-921VbA), komen - bij een gemiddelde van 9, 8 - vijf verzen met 13,
drie verzen met 14 en één vers met 15 lettergrepen voor. Er zijn aanwijzingen198) dat
het vers in de Middelnederlandse epiek in de loop van de tijd steeds langer is
geworden. Het is dus waarschijnlijk dat de lange verzen in het volksboek een afwijking
zijn van het oorspronkelijke Middelnederlandse Roelantslied. Er is dan sprake van
een systematische uitbreiding, die beschouwd kan worden als een opzettelijke
verandering door één of meer redacteurs op het gebied van de stijl van de tekst.
Om het doel en het effect van deze ingreep te kunnen bepalen, vergelijk ik twee
tekstgedeelten uit de rijmtekst met de corresponderende passages in de fragmenten.
Het was niet eenvoudig twee geschikte stukken rijmtekst te vinden, waarvan een
paralleltekst voorhanden is. Mijn keus is tenslotte gevallen op de passage (I) waarin
beschreven wordt hoe Roelant en Olivier zich gereedmaken voor de slag
(386-405VbA) en op de passage (II) waarin Olivier, dodelijk gewond, zijn gezel
Roelant bij vergissing een zwaardhouw toebrengt (1397-1419VbA). Ter vergelijking
is de tekst van H afgedrukt, maar in beide gevallen is meer dan één paralleltekst
bewaard. Alleen de lettergrepen die de rijmtekst meer heeft dan H én de andere
parallelteksten, zijn relevant voor de uitbreiding van het vers in de volksboekredactie.

Tekstgedeelte I: Roelant en Olivier maken zich gereed voor de strijd
(386-405)
Fragment H
Rolans ors hiet Valentijf.

1

Volksboek A
Rolants paert hiet
Volentijf.
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En es niemen man no wijf,

Ten was noyt man noch
wijf,

Die beter ors ie sach,

Die oyt beter peert
ghesach,

Dant was op dien dach.

Dan dat en was op dien
dach.
5

Sijn wapenen stonden hem
eerlijcke
Als een vromen ridders
ghelijcke.

Die edel grave Roelandt

Die edel grave Rolant

Hadde een witte vane inde
hant,

Voerde een witte vane in
sijn hant,

Die lanc was ende breet.

Die seer lanck was ende
breet.

Fierlijc hire met reet.

10

Olivier reet openbare

Cierlike hi daer mede
reedt.
Ende sijn ghetrouwe
gheselle Olivier
Die coene was ende fier,
Quamen costelijck
ghereden openbare

Alre vorst inde scare.
Die Fransois quamen
achter,

Alder voerste in die schare.
15

Die kersten ridders quamen
achter,

Die herde node lachter

Die seer noode eenighen
lachter

Over hem souden laten
gaen

Over hemlieden souden
hebben laten gaen

Sine soudent wederstaen.

Sij en haddent coenlijken
wederstaen.

Tekstgedeelte II: Olivier treft Roelant bij vergissing met zijn zwaard
(1397-1419)
Fragment H

Volksboek A
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Van de rouwe die had
Rolant

1

Vanden rouwe die daer
hadde Rolant

Viel hi in onmacht thant.

Viel hi in onmachte te hant.

Maer schiere hi bequam.

Maer schier daer na hi
weder bequam.

Doen sach hi ende vernam

Doen sach hi daer ende
vernam,

Olivier ten wigewaert gaen, 5

Dat Olivier ten strijde was
ghegaen,

Die van der onmacht was
opgestaen.

Die oeck vanden onmacht
was op ghestaen.

Hem waren verdonckert
daer
Die ogen scoen ende claer.

Sijn ooghen die voermaels
waren claer
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Waren nu verdonckert, dat
is waer,
10

Dwelck scade was ende
jammer groot
Van Oliviere den edelen
ghenoot.

Nochtan dedi groot genent

Nochtans dede hi den
Sarasinen groot torment

Ende ghinc vechten alblent.

Daer hi ghinc al vechtende
blent.

Die edel grave Rolant

Die edel grave Rolant

Volgede Oliviere thant

15

Volchde hem rasschelijc na
te hant

Ende nam sijns ware

Ende nam Olivier sinen
gheselle ware

Inde Sarrasinen scare.

Onder die Sarazijnsche
schare

Als Olivier vernam

Soe langhe, tot dat hi
vernam

Dat Roelant bi hem quam

Dat hi bi Olivier sinen
gheselle quam.

Gaf hem Olivier I slach
Dat hi en hoorde no en
sach.

20

Daer gaf hem Olivier eenen
slach
Want hi hem sekerlijcx niet
en sach.

Eerst moeten de drie versparen worden besproken die de tekst van het volksboek
meer heeft dan H. Zo'n geval is het paar II 10-11, dat hoogstwaarschijnlijk niet
oorspronkelijk is omdat het niet in H of L voorkomt en evenmin in de andere teksten
van het Chanson de Roland (vgl. ChR 1991-1995) een tegenhanger vindt. Ook de
inhoud is verdacht, want de mededeling is voor de gang van het verhaal overbodig.
Het is goed mogelijk dat deze verzen zijn toegevoegd door degene die de verzen II
7-8 (als in H) omwisselde en wijzigde in de zin van II 8-9 met de bedoeling de
paradox tussen II 6 en 7 weg te werken. Deze ingreep kan aanleiding geweest zijn
om de mededeling met een commentariërend verspaar (II 10-11) te verlengen. Indien
deze veronderstelling juist is ligt een streven naar verduidelijking aan dit verschil
ten grondslag.
De twee verzen I 12-13 zijn waarschijnlijk ontstaan door de wens het korte vers
I 11 (als in H) te verlengen. Door de toevoeging van de woorden sijn trouwe gheselle
was er geen ruimte meer voor het rijmwoord openbare, wat het nodig maakte de
verzen I 12-13 bij te rijmen. Het derde verspaar dat het volksboek meer heeft, I 5-6,
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ontbreekt in H tengevolge van corruptie, want het correspondeert met 392-393L en
met ChR 1154.
Na deze bespreking van de ‘grote’ verschillen behandel ik nu de verschillen binnen
de verzen. Het blijkt dat de rijmtekst van het volksboek een vrij groot aantal woorden
meer heeft die weinig invloed hebben op de inhoud van het verhaal. Het gaat vooral
om bijwoorden: en (I 4), seer (I 9), costelijck (I 13), daer (II 1), daerna (II 3), weder
(II 3), daer (II 4), oeck (II 6), voermaels (II 8), rasschelijc (II 15), na (II 15), daer
(II 20), maar ook om andere woorden: hem (I 5), eenighen (I 16), den Sarasinen (II
12), sinen gheselle (II 16 en 19). Uit deze toevoegingen kan een streven naar
verduidelijking worden afgeleid. Eenzelfde streven ligt waarschijnlijk ten grondslag
aan de vervanging van het persoonlijk voornaamwoord sijns door Olivier (II 16).
Dat uitbreiding van het aantal lettergrepen ook het gevolg kan zijn van een
inhoudelijke wijziging blijkt uit het verschil in I 15, waar Fransois vervangen is door
kersten ridders, een verandering die geheel past in de christianisering van het verhaal
door de samensteller van het volksboek. Verduidelijking in de zin van het wegwerken
van de inclinatie komt voor in dat (I 4), die (I 14) en dede hi (II 12). Tenslotte zijn
enkele ouderwetse woorden vervangen: ors wordt paert (I 1 en 3), ie wordt oyt (I 3),
hem wordt hemlieden (I 17), ten wigewaert wordt ten strijde (II 5) en genent wordt
torment (II 12). Vervanging heeft, zoals blijkt, lang niet altijd uitbreiding tot gevolg,
maar de voorbeelden zijn toch van belang omdat zij de intentie van de ingrepen
bevestigen en nuanceren. Het streven naar verduidelijking is niet beperkt tot het
voorkómen van dubbelzinnigheid maar heeft ook geleid tot het wegwerken van de
inclinatie en tot modernisering.
De uitbreiding van het vers in de rijmtekst van het volksboek lijkt, behalve aan
corruptie, modernisering en het wegwerken van inclinatie, vooral te wijten aan een
streven naar verduidelijking. Redacteurs hebben veelvuldig bijwoorden en ook wel
andere woorden
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toegevoegd om dubbelzinnigheid te voorkomen en de lezer te begeleiden. Ik schrijf
‘lezer’ omdat ik vermoed dat deze neiging tot verduidelijken samenhangt met de
veranderde functie van de tekst. Als men aanneemt dat de handschriften in het
algemeen bestemd zijn geweest om te worden voorgelezen voor een luisterend publiek
en dat de volksboeken gedrukt zijn voor kopers, die zelfstandig boeken lazen, passen
de geconstateerde toevoegingen goed bij die gewijzigde functie. De voorlezer had
belang bij een puntig en gelijkmatig vers. Hij kon door intonatie, gebaren,
stemverdraaiing enz. zijn tekst, waar nodig, verduidelijken. Die extra informatie mist
iemand die de tekst zelfstandig leest. Hem trachtte de redacteur van de rijmtekst te
hulp te komen met kleine verduidelijkende toevoegingen in de tekst. Dat het vers
daardoor verlengd werd en ongelijkmatig, was geen groot bezwaar nu het boek toch
niet meer diende om voorgelezen te worden. Deze verklaring, die de uitbreiding van
het vers verbindt met de functie van de tekst, wordt hier uitdrukkelijk als hypothese
gepresenteerd. Nader onderzoek zal de juistheid ervan moeten bevestigen.

Eindnoten:
197) Zie o.a. Het Roelantslied. Ed. J. van Mierlo. Antwerpen e.a., 1935. p. 36 en L. Debaene, De
Nederlandse volksboeken. Antwerpen, 1951. p. 169.
198) Vgl. Beatrijs. Ed. G. Kazemier. Zutphen, z.j. p. 24.

Besluit
Wat is nu de waarde van het volksboek met zijn rijmtekst als bron voor onze kennis
van het Roelantslied? De waarde is groot, omdat er zoveel is overgeleverd; de
Droefliken strijt is in kwantitatief opzicht veruit de voornaamste bron. Maar ook hier
is lang niet het hele verhaal van het Chanson de Roland bewaard. De samensteller
heeft (hoogstwaarschijnlijk) ontleend aan een gedrukte redactie van het Roelantslied
maar hij heeft er slechts twaalf stukken rijmtekst uit overgenomen, die alle behoren
tot de Roncevaux-episode en zelfs die is niet volledig. Gedeelten zijn zeer beknopt
in proza samengevat en een paar stukken ontbreken helemaal. Dat zijn
compositorische ingrepen door de samensteller van het volksboek.
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Misschien heeft hij ook een deel van de tweede hoornpassage een eind naar achteren
geplaatst in het verhaal, maar die verschuiving kan ook het gevolg zijn van corruptie.
Met corruptie moet trouwens voortdurend rekening worden gehouden. Uit het
voorbeeld van de eerste rijmtekstpassage over de voorbereidingen van de Saracenen
is gebleken hoe ingrijpend de tekst veranderen kan tengevolge van kopiïsten- en
zettersfouten: een vergissing van een kopiïst bij het overschrijven van de passage
over Cursael heeft een groot aantal andere veranderingen teweeg gebracht, waardoor
de lezing van de Saraceense krijgsraad sterk verschilt van de andere redacties van
het verhaal. En dit is maar een voorbeeld; ook elders in de rijmtekst kunnen ernstig
verminkte plaatsen worden aangewezen. Corruptie maakt deze late bron, die
kwantitatief zo belangrijk is, in kwalitatief opzicht uiterst verdacht.
Ook vertoont de rijmtekst een aantal eigenaardigheden doordat redacteurs inhoud
en stijl hebben aangepast aan hun eigen bedoelingen met het verhaal. Veel van deze
veranderingen kunnen worden toegeschreven aan de samensteller van het volksboek.
Omdat hij de gedeelten van het Roelantslied heeft gecombineerd met het verhaal van
pseudo-Turpin, moesten de tegenstrijdigheden tussen de twee verhaaltradities worden
weggewerkt. Ingrepen in de rijmtekst waren in verband hiermee onvermijdelijk. De
hybridische verhaalconceptie van het volksboek noodzaakte de samensteller ook tot
allerlei toevoegingen, vooral op de verhaalovergangen. We hebben gezien hoe hij
met behulp van deze interpolaties geprobeerd heeft de overgangen acceptabel te
maken en de lezer in staat te stellen de grote lijn in het verhaal te volgen. Behalve
deze veranderingen, die nauw samenhangen met de compositie van het volksboek,
verschilt de volksboekredactie op het punt van de grondgedachte van het verhaal.
Het betreft in dit geval een verschuiving van accent. Meer dan in de andere bronnen
ligt dat accent in de rijmtekst op het christelijke karakter van de strijd en de motieven
van de
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strijders. Zij vechten voor God tegen de heidenen en voor zichzelf om een plaats in
de hemel te verwerven. Deze gedachten zijn ook aan de oudste versie van het verhaal
niet vreemd maar daar gaan zij gepaard met minstens even sterke heroïsche (‘Male
cançun de nus chantét ne seit!’), nationale (‘la dulce France’) of feodale (‘Pur sun
seignor deit hom susfrir destreiz’) motieven. We hebben geconstateerd dat deze
laatste, ook als zij in de handschriftfragmenten nog aanwezig zijn, in de rijmtekst
van het volksboek vaak zijn vervangen door christelijke motieven.
Tenslotte verschilt de stijl van de rijmtekst van die van de fragmenten. Er is sprake
van een streven naar verduidelijking van het verhaal en naar modernisering van de
tekst, waardoor het gemiddelde aantal lettergrepen van het vers aanzienlijk is vergroot.
Ook de oorzaak van deze verandering moet misschien gezocht worden in de laatste
etappe van de overlevering. De veronderstelling is geuit dat de stilistische wijzigingen,
althans voor een deel, samenhangen met een verandering van de functie van de tekst
van vóórleestekst in de handschriften tot leestekst in de drukken.
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V De handschriftelijke overlevering
Inleiding
Het volksboek Droefliken strijt is met zijn twee bewaard gebleven exemplaren de
laatste uitloper van de traditie van het Chanson de Roland in het Nederlands. Het is
gebleken dat de rijmtekst in deze zestiende-eeuwse drukken terug moet gaan op een
druk van het Roelantslied uit het eind van de vijftiende eeuw. Die is helaas niet
overgeleverd maar we kunnen toch de traditie in het Middelnederlands nog wel verder
terug volgen, dankzij de vijf handschriftfragmenten. Zij vormen het onderwerp van
dit hoofdstuk. Eerst wordt een indruk gegeven van de afzonderlijke redacties, voor
zover dat op grond van de beperkte tekstfragmenten mogelijk is. Het zal blijken dat
de fragmenten L een uitzonderingspositie innemen; zij worden het eerst besproken.
Daarna volgen de fragmenten R, H, B en Ro, die als een groep beschouwd kunnen
worden, omdat ze in codicologisch opzicht sterk met elkaar overeenkomen. In het
volgende gedeelte van dit hoofdstuk komt het geheel van het Roelantslied aan de
orde, dat we enigszins kunnen reconstrueren door alle overgeleverde fragmenten
aaneen te voegen. De handschriftfragmenten vormen samen met de rijmtekst van het
volksboek een weliswaar heterogene maar toch bijna volledige Roncevaux-episode
van het Chanson de Roland. Het is opmerkelijk dat alle overgeleverde resten tot deze
tweede episode behoren en dat van de andere drie episodes van het verhaal helemaal
niets bewaard is gebleven. Naar aanleiding hiervan heeft Van Mierlo verondersteld
dat het Middelnederlandse Roelantslied nooit meer dan die ene episode heeft bevat.
Met een bespreking van die veronderstelling eindigt het hoofdstuk.
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De fragmenten L
Uit dezelfde tijd als de hypothetische druk van het Roelantslied, waarvan het bestaan
in het tweede hoofdstuk aannemelijk is gemaakt, dateren de handschriftfragmenten
L: ‘Het komt mij voor, dat de fragmenten [...] slechts heel kort vóór 1500, ja zelfs
na 1500 kunnen geschreven zijn’, is het oordeel van De Vreese199). Die late datering
onderscheidt de fragmenten L van de andere handschriftfragmenten en rechtvaardigt
een afzonderlijke bespreking. Het gaat bovendien om de grootste handschriftelijke
bron. De tien bewaard gebleven blaadjes bevatten samen 557 verzen, verdeeld over
drie tekstfragmenten, zoals duidelijk is te zien op het schema dat voorafgaat aan de
teksteditie. Tussen de drie tekstfragmenten en ervoor zijn bladen verloren gegaan,
maar het slot van L is wel overgeleverd. Dat we op F.10R met een slot te maken
hebben en niet met een toevallig eind, staat vast. Het verhaal houdt precies op waar
in het Chanson de Roland de Roncevaux-episode eindigt, namelijk met de klacht
van de Saraceense koningin Braymonde over het lot van Saragossa. Daarna volgt in
de redactie van L alleen nog een traditionele bede, Nu bidden wij Gode altemaele...
(1989-1995L), en een explicit; de rest van de bladzijde, meer dan de helft, blijft leeg.
De grote lijn van het verhaal komt overeen met die van de Roncevaux episode in
het Chanson de Roland. Soms is de overeenkomst zo groot, dat we de Franse tekst
vers voor vers in L kunnen volgen, bijvoorbeeld ChR 2443-2457 en 1824-1843L.
Een heel enkele keer bevat L inhoudelijke elementen die nergens anders voorkomen,
zoals de aardige vergelijking met betrekking tot de Saracenen, die zo door Karels
troepen werden nagezeten Dat hen die tonghe rageden (‘hingen’) Ute haren monde
(1851-1852L). Dikwijls is de tekst van L korter dan die van de andere fragmenten
en het Chanson de Roland. De oorzaak daarvan kan tweeërlei zijn, namelijk opzet
en corruptie. Het eerste ligt voor de hand op plaatsen waar het verhaal dreigt
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eentonig te worden of waar de handeling traag vordert200). Roelants dood bijvoorbeeld
neemt maar tien verzen in beslag (L 342-351; 1762-1788L); in VbA zijn het er
vierentwintig (VbA 1223-1247; 1762-1789VbA), waarvan de meeste gedekt worden
door het Chanson de Roland (2355-2396). De tekst van L beperkt zich op deze
plaatsen tot vermelding van het allernoodzakelijkste201).
Andere lezingen, waar de tekst van L korter is, lijken veroorzaakt door
tekstcorruptie. Ik bespreek een passage uit de eerste fase van de strijd, het begin van
de tweegevechten tussen twaalf Saracenen en Karels paladijnen. Omdat de algemene
regeltelling hier onduidelijk is vanwege het veel grotere aantal verzen in de
parallelteksten van VbA en H, verwijs ik in dit citaat naar de regeltelling van fragment
L.
156 Doen quam des coninc neve voert
Want hij sede: ‘Dese kativen
Moeten hier allen bliven.’
Dit verhoerde die grave Roelant
160 Ende liet orsse lopen te hant.
Hij diende Gode getruwichlijcke
Want hi stac den conic rike
Met sintt Joris vane,
Dat hij doot vil op dat sant.
165 ‘Nu over inder duuvel hant!’
Sprac Roelant. Ende Tulpijn riep: ‘Monyoe’,
Meneghen heydene te vernoye.
Des verbouden hen die Francsoyesen,
Dats hen God mochten dancken. (439-546L)

In deze veertien verzen worden de eerste krijgsverrichtingen van Roelant en Tulpijn
beschreven. Dat de passage corrupties bevat blijkt duidelijk uit de rijmen: twee
weesrijmen in 156 (het slotwoord van het voorgaande vers is stoutelijcke) en 163 en
een
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onregelmatig rijmpaar Francsoyesen: dancken in 168-169. Deze laatste corruptie is
gemakkelijk te doorzien. Een kopiïst wilde ten onrechte 168 laten rijmen op de
voorgaande regel 167. De juiste lezing kan met steun van 545VbA worden hersteld
door Francsoyesen te vervangen door ‘Franken’. Maar de twee weesrijmen duiden
op een dieper liggende corruptie en hetzelfde doet de innerlijke tegenstrijdigheid
tussen 156 en 162, waar Roelants tegenstander eerst des coninc neve en later conic
wordt genoemd.
Vergelijking met de parallelteksten H en Vb en met het Chanson de Roland,
1188-1260, leert dat de redactie van L hier sterk afwijkt en veel korter is. Bovendien
blijkt dat de beschrijving van Roelants gevecht in L grotendeels is samengesteld uit
verzen, die oorspronkelijk thuishoren in Tulpijns gevecht202); alleen de versparen
159-160 en 165-166a, waarin Roelant met name wordt genoemd, corresponderen
met verzen uit Roelants tweegevecht in VbA (448-449VbA en 472-473VbA). De
verklaring moet waarschijnlijk gezocht worden in een continueringsfout door één
van L's voorgangers. Deze kopiïst heeft, nadat hij het eerste vers (L 156) van Roelants
tweegevecht had overgeschreven, abusievelijk ongeveer tachtig verzen overgeslagen
en is verder gegaan203) middenin het gevecht van Tulpijn. De verzen 157-158 van L
corresponderen met 525-526VbA: Want dese arme Fransche kattiven / Moeten hier
alle doot verslagen bliven. Aan het eind gekomen van Tulpijns gevecht heeft hij zijn
vergissing bemerkt, en in zekere zin hersteld, mogelijk omdat hij het onaanvaardbaar
vond, dat het gevecht van de hoofdpersoon Roelant in zijn redactie helemaal zou
wegvallen. Daarom heeft hij het grootste deel van zijn (corrupte) lezing op Roelant
betrokken door in zijn equivalent van vers 159, dat overeenkwam met 529VbA, de
naam van Tulpijn te vervangen door die grave Roelant en door de mededeling in
165-166a uit Roelants gevecht (vgl. 472-473H, VbA) aan zijn afschrift toe te voegen.
Niet alle eigenaardigheden van deze passage zijn hiermee besproken. Zo is
bijvoorbeeld de herkomst van het opmerkelijke
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weesvers 163 nog niet verklaard204); daarom is voorzichtigheid geboden met het
trekken van conclusies uit deze corruptie. Als echter mijn opvatting juist is dat
dezelfde kopiïst die de continueringsfout heeft gemaakt, ook de correcties van 159L
en 165-166a heeft aangebracht, dan is hier sprake van een ongebruikelijk
correctietype, dat weinig professioneel aandoet205). We moeten haast aannemen dat
degene die voor deze corruptie verantwoordelijk is, geen beroepskopiïst is geweest.
Het is trouwens niet de kopiïst van L die deze fout heeft veroorzaakt maar één van
zijn voorgangers, want het handschrift waarin de fout gemaakt is, moet ook de sporen
van het herstel - de verandering in 159 en de toevoeging van 165-166a - dragen en
daarvan is op F.3V van L niets te zien. De gevolgen van dit soort fouten zijn meestal
ernstig. In het besproken geval zijn van de beschrijvingen van drie tweegevechten
in de oorspronkelijke redactie, namelijk die van Roelant, Olivier en Tulpijn, slechts
kleine resten over van de eerste en de derde en het gevecht van Olivier tegen de
Saraceense hertog Franseroen is in z'n geheel uitgevallen. Deze passage is een
voorbeeld van verkorting in de traditie van L tengevolge van tekstcorruptie206).
Voor een typering van de tekst van L zijn echter vooral de vele kleine slordigheden
van belang. De tekst wemelt ervan: onwaarschijnlijke woordscheidingen, verbasterde
eigennamen, onzuivere rijmparen, eigenaardige spellingsgewoonten enz. Om van
dit soort foutjes een indruk te geven behandel ik enkele voorbeelden.

Roelant ors hiet wol ende stijf (386L)
De bekende naam van Roelants paard, Veillantif, is vervangen door een bepaling
wol (lees ‘vol’) ende stijf. In paleografisch opzicht is deze verlezing door een kopiïst
heel goed mogelijk maar inhoudelijk is de fout nogal merkwaardig omdat de juiste
lezing door de contekst dwingend wordt voorgeschreven. De emendatie ‘Volentijf’
wordt door de parallelteksten H en VbA, evenals door
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het Chanson de Roland, 1153, bevestigd.

Die conic be wael Gaueloene / Die scielt wachte te doenne (1818-1819L)
Karel, teruggekeerd naar het slagveld bij Roncevaux, staat op het punt de vluchtende
Saracenen te achtervolgen. Maar voor zijn vertrek vertrouwt hij de wacht over de
doden toe aan... Ganelon. Dat is wel heel erg onwaarschijnlijk, omdat de koning op
dit punt in het verhaal al overtuigd is van Ganelons verraad (vgl. 1143-1144R,
1434-1435VbA en ChR V4 1945-1967). Voordat hij met de hoofdmacht terugkeerde
had hij hem al gevangen laten nemen en in bewaking gegeven bij zijn keukenpersoneel
(1104-1113R, ChR 1816-1829). Deze passages zijn in de redactie van L niet
overgeleverd, sterker nog, ook op de bewaard gebleven blaadjes van L is, behalve
in regel 1818L, nergens sprake van Ganelon! Dat heeft Bormans doen veronderstellen
dat ‘zijn’ fragmenten een versie van het verhaal vertegenwoordigen, waarin Ganelon
geen verrader is, maar juist een vertrouweling van Karel. Een vergaande
veronderstelling, die later door Kalff en Van Mierlo is verworpen207). Zij reconstrueren
de oorspronkelijke lezing met behulp van het Chanson de Roland, 2432, Li reis
cumandet Gebuïn et Otun, tot respectievelijk ‘Gebuine ende Otoene’ en ‘Geboene’.
Het lijkt inderdaad waarschijnlijk dat ook aan deze plaats in L een verlezing door
een kopiïst ten grondslag ligt. Evenals in het vorige geval is ook hier een dergelijke
vergissing paleografisch goed verklaarbaar, inhoudelijk echter alleen door aan te
nemen dat de kopiïst werkte zonder te begrijpen wat hij schreef208).

Ende ghinc doen alst vilde God
Te Spaengien wert hij .j. boge scoet (1705-1706L)
Woordscheidingen zijn in het middeleeuwse schrift veel minder aan vaste regels
onderworpen dan nu. In L is van deze vrijheid echter ad absurdum gebruik gemaakt.
De bovenstaande twee verzen
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hebben betrekking op Roelant, die zich, wanneer hij zijn einde voelt naderen, een
eindweegs - Plus qu'arcbaleste ne poet traire un quarrel, ChR 2265, ‘Verder dan
een boog een pijl kan schieten’ - in de richting van Spanje begeeft om de schijn te
vermijden dat hij op de vlucht zou zijn gesneuveld. De juiste lezing van 1705L moet
dan ook zijn ‘Te Spaengien wert .j. bogescot’. Een afschrijver heeft een scheiding
aangebracht tussen de twee leden van het substantief ‘bogescot’. Daarna is het tweede
lid als werkwoordsvorm opgevat en het onderwerp hij toegevoegd. Het resultaat is
twee zinnen die weinig betekenis meer hebben in de gegeven contekst. Enkele andere
voorbeelden van verwarrende woordscheidingen zijn dueren daelde i.p.v.
‘Duerendale’ (280L); wijch staet i.p.v. ‘wijchstat’ (329L); ont bedach i.p.v.
‘onbedacht’ (1681L); be gonste i.p.v. ‘begonste’ (1902L).

Doen liet hij onder hem wallen / Beide den horen ende Duerendale
(1768-1769L)
Wanneer Roelant voelt dat zijn dood nabij is gaat hij op de grond liggen met zijn
zwaard en hoorn onder zich. In L wordt dit beschreven in de bovenstaande, in
tekstkritisch opzicht verdachte, verzen. Het rijm laat te wensen over en de combinatie
‘laten vallen’ is niet erg geschikt om Roelants gebaar passend weer te geven. De
paralleltekst van VbA, Doen leyde hi onder hem, verstaet mi wael (1768VbA), lost
de bezwaren op en is bovendien goed in overeenstemming met het Chanson de
Roland, 2359, Desuz lui met s'espee e l'olifan, ‘Onder zich legt hij zijn zwaard en de
hoorn’. De oorzaak van de corruptie in L is vermoedelijk een leesfout van een kopiïst.
Hij las ‘liet... vallen’ in plaats van ‘leyt... wale’ en paste de rest van het vers aan zijn
foutieve lezing aan. Dat daardoor ook het rijm werd aangetast, heeft hem blijkbaar
niet gestoord. Dezelfde nonchalance ten aanzien van de rijmen valt op meer plaatsen
waar te nemen in L, bijvoorbeeld horen: hooren
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(251-252L), sieden: heijden (334-335L), Francsoyesen: dancken (545-546L), sede:
liede (1586-1587L), ontsachte: brochte ( 1600-1602L), payen: vlieden (1649-1650L),
ghesien: comen (1713-1714L), jaghen: rageden (1850-1851L), gave: aen
(1913-1914L).

Dire dliet hebben Gods hat (330L)
‘Vervloekt zij de lafhartige!’ antwoordt Roelant in het Chanson de Roland, 1107,
wanneer Olivier hem waarschuwt voor de Saraceense overmacht. Met dit antwoord
correspondeert in L het corrupte vers 330. De juiste lezing kan worden hersteld op
grond van de paralleltekst H: Diere vliet hebbe Gods hat (‘Gods toorn over hem die
vlucht!’), is de bedoeling van het vers in L. De overgang van ‘vliet’ naar dliet is
paleografisch verklaarbaar omdat in het cursieve schrift de v en de d veel op elkaar
kunnen lijken. Het is moeilijk om de gedachtengang van de kopiïst, die deze fout
gemaakt heeft, te volgen. Heeft hij dliet als een vorm van ‘laten’ in de betekenis
‘nalaten’ - ‘Wie nalaat (hier dapper te vechten), verdient Gods toorn!’ - met proclitisch
object opgevat? De onlogische meervoudsvorm hebben kan het gevolg zijn van een
constructio ad sententiam.
Enkele andere voorbeelden van opmerkelijk gespelde woorden zijn Datdic i.p.v.
‘Dadic’ (274L); sieden i.p.v. ‘seiden’ (334L); willende i.p.v. ‘wildese’ (347L); weder
hant i.p.v. ‘vorderhant’ (383L); oversacht i.p.v. ‘onvervaert’ (385L); wost i.p.v.
‘vorst’ (401L); vernyot i.p.v. ‘vermoyt’ (1593L); Sont i.p.v. ‘Stont’ (1719L);
meduinghen i.p.v. ‘bedwinghen’ (1759L); ende i.p.v. ‘in’ (1790L); karke i.p.v. ‘Karle’
(1881L); macht i.p.v. ‘maech’ (1914L).
Geen van al deze foutjes op zichzelf beschouwd behoeft verwondering te wekken,
want het zijn allemaal gevallen, die tot de regelmatige typen van corruptie in
Middelnederlandse epische teksten behoren. Maar juist het feit, dat zoveel op het
eerste gezicht als corrupt
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herkenbare lezingen bij elkaar in één redactie voorkomen, is karakteristiek voor de
fragmenten L. Het doet er in dit verband weinig toe of de kopiïst van L die fouten
zelf gemaakt heeft of dat hij ze kritiekloos uit zijn legger heeft overgeschreven209).
In beide gevallen moet worden geconcludeerd, dat het afschrift zonder veel kennis
van zaken is vervaardigd.
Een tekst vol fouten in een slecht verzorgd handschrift. De Roelantslied-fragmenten
L zijn afkomstig uit een papieren verzamelcodex van omstreeks 1500, waarvan verder
nog tweeëntwintig bladen met fragmenten van de religieus getinte roman Jonathas
ende Rosafiere en een aantal bladen met liederen en gedichten zijn bewaard. Tot
deze laatste groep behoren onder meer het begin (34 verzen) van het bekende Vander
Mollenfeeste van Anthonis de Roovere, een aantal liederen, die ook in het Antwerps
liedboek voorkomen, en een paar gedichten ‘van luimigen aard’, zoals Kalff het
noemt in zijn artikel over dit handschrift210). Het is een codex van zeer eenvoudige
kwaliteit: goedkoop papier, slordig schrijfwerk zonder een spoor van aflijning of
liniëring, geen initialen of lombarden, wel veel doorgehaalde woorden en regels. De
versiering is beperkt tot een onbeholpen lijnenspel rond de letters van het woord
Explicit, dat op F.10R het eind van het Roelantslied-gedeelte markeert. Deze
codicologische gegevens bevestigen de conclusie, die we zoëven op grond van de
eigenaardige fouten in de tekst hebben getrokken: de kopiïst was geen vakman.
Verbaasd over zoveel doorzichtige fouten in de tekst en zoveel slordigheid in het
uiterlijk, vraagt men zich af wat toch wel de functie van dit handschrift is geweest.
Kalff heeft in het zojuist genoemde artikel zich ook bezig gehouden met de
ontstaansgeschiedenis van handschrift L en veronderstelt op grond van de inhoud en
de slordigheid, waarmee het is vervaardigd, dat de verzameling is aangelegd door
een ‘liefhebber van poëzie’ voor eigen gebruik. Direct daarna specificeert hij dit
begrip ‘liefhebber’ tot ‘volksdichter’. Juist de ‘achteloosheid, waarvan het handschrift
de sporen draagt’, doen hem denken aan een
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volksdichter, eerder dan aan een rederijker (p. 165). Men moet deze specificatie
begrijpen tegen de achtergrond van Kalffs opvattingen over de letterkunde van de
zestiende eeuw211). Hij onderscheidt in die tijd twee soorten dichters, elk met een
eigen dichtkunst: volksdichters en rederijkers. De laatsten zien de kunst als roeping,
de eersten als beroep, reden waarom Kalff de volksdichters later is gaan aanduiden
als ‘beroepsdichters’212). Repertoire van hen is bewaard in twee papieren handschriften
- 's-Gravenhage, K.B., hs. 75 H 57 en ‘ons’ handschrift L - en in de bundel
Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen213), die weliswaar
alleen in zeventiende-eeuwse drukken is bewaard, maar waarvan de teksten teruggaan
tot in de zestiende en vijftiende eeuw.
In het onlangs verschenen proefschrift van Pleij over ‘Literatuur, volksfeest en
burgermoraal in de late middeleeuwen’ komt de functie van handschrift L ook enkele
malen zijdelings ter sprake214). Het gaat Pleij vooral om de luimige teksten die op de
fragmenten zijn overgeleverd, zoals het scatologische Dit es van den scijtstoel en de
spotpreek Alijt de gans215), teksten, die hij plaatst in het milieu van de
laat-middeleeuwse volksfeesten. Over de functie van het handschrift schrijft hij dan
dat het ‘allerlei repertoire lijkt te bevatten voor het middeleeuwse volksfeest’ (p. 61),
net als het door hem diepgaander onderzochte handschrift 's-Gravenhage, K.B., 75
H 57. De eenvoudige en slordige uitvoering van dit laatste (uit de eerste helft van de
vijftiende eeuw!) komt inderdaad treffend overeen met die van L en ook de inhoud
van de twee verzamelingen heeft trekken gemeen216): in beide worden ernst en luim
naast elkaar aangetroffen. Blijkens het repertoire waren deze beroepsvertellers van
alle markten thuis. De romans uit handschrift L zullen vooral bij rijke burgers in de
smaak gevallen zijn. Op ditzelfde publiek hebben immers de vroege drukkers gemikt
met hun prozaromans en met rijmtekstdrukken als Karel ende Elegast, Seghelijn van
Jerusalem, Jonathas ende Rosafiere

Het Roelantslied

166
en het Roelantslied217). Het lijkt mij heel goed mogelijk dat Kalff en Pleij met hun
veronderstelling dat L een repertoire-boek geweest zou zijn, gelijk hebben. In dat
geval levert het handschrift een belangrijke aanwijzing op voor het onderzoek naar
de functie van het Roelantslied in die late periode. Men mag dan immers aannemen
dat de verhalen over Roelant en Roncevaux in dezelfde tijd waarin zij in Antwerpen
gedrukt werden om gelezen te worden, in Limburg ook nog werden voorgedragen
door beroepsvertellers voor een luisterend publiek.
Toch lijken sommige gegevens zich tegen deze redenering te verzetten. Vooral
het grote aantal onzuivere rijmen is volgens mij moeilijk te verklaren in een codex
van een beroepsverteller, die zijn teksten uit het hoofd leerde en voordroeg (of
misschien voorlas). Bij de voordracht zijn de rijmen immers van wezenlijk belang,
niet alleen als mnemotechnisch hulpmiddel voor de verteller maar ook als onderdeel
van de vertrouwde vertelsfeer voor het publiek. Onzuivere rijmparen, waarvan de
juiste lezing zonder veel moeite hersteld had kunnen worden - bijvoorbeeld
francsoyesen (i.p.v. ‘vrancken’): dancken (545-546L) - komen echter zeer regelmatig
voor. Daarom moet m.i. ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat L
is gemaakt om gelezen te worden, bijvoorbeeld door een particulier. Deze
veronderstelling wordt gesteund door het signalement dat Obbema onlangs heeft
gegeven van de jongere literaire handschriften. Zij verschillen aanzienlijk van de
oudere veertiende-eeuwse codices:
Het dure perkament is vervangen door papier en in plaats van de littera
textualis komt de vluchtiger en lastiger leesbare littera cursiva voor dit
soort boeken in zwang. Eenzelfde zwenking kan worden geconstateerd
bij andere handschriften die niet behoren tot de literatuur, maar die alle
dit gemeen hebben: ze zijn te oordelen naar de inhoud alle bestemd voor
partikulier gebruik. Ze zijn minder kostbaar en tegelijkertijd
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persoonlijker van karakter en eerder bestemd voor een lezer dan een
voorlezer. Een typisch voorbeeld zijn de recent ontdekte
Reinaert-fragmenten of het met eenvoudige pentekeningen geïllustreerde
exemplaar van Potters Minnen Loep.218)
Er zijn helaas maar weinig van dergelijke handschriften uit de Westelijke Nederlanden
teruggevonden. Een viertal codices kan echter aangewezen worden uit het huidige
grensgebied tussen Nederland en Duitsland219). Ook het Amsterdamse handschrift
(L) wordt daar, nl. in Limburg, gelocaliseerd. Eind vijftiende, begin zestiende eeuw
heeft een publiek van lezers bestaan met belangstelling voor literatuur, dat zich
eenvoudige handschriften kon veroorloven.
De vraag naar de functie van L kan nog niet afdoende worden beantwoord. In elk
geval was de kopiïst geen ervaren schrijver van handschriften; dat is gebleken uit
het grote aantal fouten, dat hij heeft gemaakt en ook uit de codicologische gegevens
over het handschrift. Wellicht is de onderstaande corrupte passage ook een kleine
aanwijzing voor de veronderstelling dat kopiïst en voorlezer (‘entertainer’, volgens
Pleij) van L dezelfde persoon zijn geweest.

Dat se volf noch lyoen / En ghenaket noch griffoen (1822-1823L)
Voordat Karel de vluchtende Saracenen nazet, draagt hij enkele ridders uit zijn gevolg
op de doden op het slagveld bij Roncevaux te bewaken ‘opdat wolf noch leeuw noch
griffioen hen zou beroeren’. Het fabeldier griffioen doet in dit rijtje vreemd aan,
temeer daar hij in het Chanson de Roland op deze plaats in het verhaal niet voorkomt:
Que n'i adeist ne beste ne lion, / Ne n'i adeist esquïer ne garçun (ChR 2436-2437),
‘Opdat dier noch leeuw er aanraakt en evenmin schildknaap of dienstknecht’. De
verklaring ligt in het woord garçun. Als de oorspronkelijke Middelnederlandse
vertaling ‘garsoen’ heeft geluid, is een verlezing
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tot ‘grifoen’ heel goed mogelijk. Vermeldenswaard is in dit verband dat de eerste f
van griffoen in de redactie van L later lijkt te zijn toegevoegd.
Voor de verklaring van deze fout is het van belang dat het weinig alledaagse woord
‘griffoen’ verderop in de tekst van L nog eens voorkomt maar dan op een plaats
(1891L), waar het, getuige het Chanson de Roland, 2544, wél thuishoort. Het ligt
voor de hand dat er een verband bestaat tussen dit woord en de verlezing in 1823L.
Opvallend is wel dat de kopiïst zich een woord herinnert dat pas verderop in de tekst
staat. Dergelijke anticipaties zijn alleen te verklaren als men aanneemt dat de
betrokken kopiïst de tekst in z'n geheel goed heeft gekend. Duinhoven heeft bij
vergelijkbare corrupties in de overlevering van de Karel ende Elegast verondersteld,
dat ‘(beroeps)vertellers’ hun eigen teksten hebben gekopieerd220). Als deze verklaring
van toepassing is op deze plaats dan steunt de corruptie griffoen de veronderstelling
dat kopiïst en entertainer van L dezelfde persoon zijn geweest221).

Eindnoten:
199) W. de Vreese, ‘Nieuwe Middelnederlandsche fragmenten’. In: TNTL 13 (1894). p. 235-255,
zie vooral p. 255, noot 7.
200) Een voorbeeld van verkorting om eentonigheid te vermijden lijkt mij 547-565L, waar de
tweegevechten van de minder belangrijke pairs Eggerijn en Sampsoen veel minder uitvoerig
beschreven zijn dan in volksboek (547-565 VbA) en Chanson de Roland (1261-1268 en
1275-1280).
201) Zie ook nog 1685-1698L in vergelijking met ChR 2222-2258 en 1878-1922L in vergelijking
met ChR 2488-2569.
202) L 157-158 komt overeen met 525-526VbA, L 161-162 met 533-534VbA en L 164 met 536VbA.
203) Het ligt voor de hand de oorzaak van deze fout te zoeken in een saut-du-même-au-même.
Misschien is de herhaling van het woord Want (vgl. 445 en 525VbA) de aanleiding geweest.
204) Ik denk dat dit vers ontstaan is in de traditie van L want het komt nergens anders in de
overlevering van Roelantslied en Chanson de Rolandvoor. In de paralleltekst van het volksboek
correspondeert het met het inhoudsloze vers 535VbA: Oft hi woude oft niet en woude. Vgl.
voor de interpretatie van L 163 (469L): L. van Velthem, De Guldensporenslag. Ed. W.
Waterschoot. Den Haag, 1979. p. 76, vs. 543-544 (Want menich daer optien dach / Sente Jorijs
vane [s]ach).
205) Een correctie van dit type wordt niet behandeld door A.M. Duinhoven, Bijdragen tot
reconstructie van de Karel ende Elegast. Assen, 1975. Dl. I. p. 282-422.
206) Een ander voorbeeld is misschien het ontbreken in L van 255-270 tengevolge van een
saut-du-même-au-même van Doen sprac in 255 naar Doen sprac in 271, maar in dit geval kan
ook sprake zijn van opzettelijke verkorting om als overbodig beschouwde herhalingen weg te
werken.
207) La Chanson de Roncevaux. Ed. J.H. Bormans. Bruxelles, 1864. p. 40. Middelnederlandsche
epische fragmenten. Ed. G. Kalff. Groningen, 1886. p. 91, noot 3. Het Roelantslied. Ed. J. van
Mierlo. Antwerpen e.a., 1935. p. 135. Zie ook Das altfranzösische Rolandslied. Ed. E. Stengel.
Leipzig, 1900. Band I. p. 256-257.
208) Zie voor een ander voorbeeld 1672L: Reinouts i.p.v. ‘Reiniers’, vgl. ChR 2208.
209) Ik vermoed dat veel van deze fouten door de kopiïst van L zelf gemaakt zijn omdat dezelfde
typen fouten in de andere teksten van dit fragmentarisch bewaarde handschrift voorkomen.
Enkele voorbeelden uit Jonathas ende Rosafiere (Middelnederlandsche gedichten en fragmenten.
Ed. N. de Pauw. Gent, 1893-1914. 2 dln. Dl. I. p. 494-529): edele heyden i.p.v. ‘edelhede’ (92,
vgl. 673), menich wout i.p.v. ‘menichvout’ (97), soete lijf i.p.v. ‘soete lief’ (1002, vgl. ook p.
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214)

215)

216)

217)

218)

219)

220)
221)

491, vs. 114), wotten i.p.v. ‘voeten’ (1033), henden i.p.v. ‘heden’ (1120), lieve i.p.v. ‘loon’
(1134), en uit Vander Mollenfeeste (Anthonis de Roovere, De gedichten. Ed. J.J. Mak. Zwolle,
1955. p. 294-299): wtghesonghen i.p.v. ‘wtghesonden’ (5), bereet lichtelijc i.p.v. ‘ghereedt alle
ghelijcke’ (7), blyden i.p.v. ‘blijuen’ (8), dapperste i.p.v. ‘dopperste’ (15), mollengrys i.p.v.
‘mollengijs’ (16).
G. Kalff, ‘Handschriften der universiteitsbibliotheek te Amsterdam’. In: TNTL 9 (1890). p.
161-189, zie vooral p. 182.
G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de 16e eeuw. Leiden, 1889. 2 dln. Dl.
I. p. 97-106 en dl. II. p. 43-47.
G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Groningen, 1906-1912. 7 dln. Dl. II. p.
98-111 en dl. III. p. 122-140.
Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen. Ed. vanwege de Maatschappij
der Nederlandsche letterkunde te Leiden. Leiden, 1899.
H. Pleij, Het gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal moraal in de
late middeleeuwen. z.p., 1979. (diss. Amsterdam G.U.) Verwezen wordt naar de handelseditie
van dit proefschrift: Amsterdam, 1979. Handschrift L komt er ter sprake op p. 61 en p. 69.
Uitgegeven door G. Kalff, ‘Handschriften der universiteitsbibliotheek te Amsterdam’. In: TNTL
9 (1890). p. 161-189, zie vooral p. 183-185 (Alijt de gans) en p. 185-186 (Dit es van den
scijtstoel).
H. Pleij, Het gilde van de Blauwe Schuit. Amsterdam, 1979. p. 226-229. Zie voor een beschrijving
van dit handschrift: Van der feesten. Een proper dinc. Uitgegeven door een werkgroep van
Groningse neerlandici. Groningen, 1972. p. 5-9. Zie ook: Van Vrouwen ende van Minne. Ed.
E. Verwijs. Groningen, 1871.
Vgl. L. Debaene, De Nederlandse volksboeken. Antwerpen, 1951. p. 304. Een druk van het
Roelantslied is niet overgeleverd, maar heeft vrijwel zeker bestaan, zoals is aangetoond in
hoofdstuk II.
P.F.J. Obbema, ‘De overlevering van de Middelnederlandse letterkunde’. In: Literatuur en
samenleving in de middeleeuwen. Door A. Demyttenaere, J. Kerling, N.T.J. Voorwinden e.a.
Wassenaar, 1976. p. 101-117, het citaat op p. 113. Zie voor het interessante handschrift van
Potters Der minnen loep: G.I. Lieftinck, Codices manuscripti V, p. 20-21 en ook A.M.J. van
Buuren, Der minnen loep van Dirc Potter. Studie over een Middelnederlandse Ars amandi.
Utrecht, 1979. (diss. Utrecht) p. 2-3, 31 en de reprodukties tussen p. 191 en 192.
P.F.J. Obbema, ‘De overlevering van de Middelnederlandse letterkunde’. In: Literatuur en
samenleving in de middeleeuwen. Door A. Demyttenaere, J. Kerling, N.T.J. Voorwinden e.a.
Wassenaar, 1976. p. 101-117, zie p. 112. Obbema noemt de handschriften van Die historie van
Troyen (Brussel, K.B., hs. IV 927), Merlijns boec (Burgsteinfurt, Fürst zu Bentheimsche
Schlossbibliothek, B 37), Seghelijn van Jeruzalem (Berlijn, Staatsbibliothek der Stiftung
Preussischer Kulturbesitz, ms. germ. fol. 922) en de Roman van Heinric ende Margriete van
Limborch (Brussel, K.B., hs. 18231).
A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Assen, 1975. Dl. I.
p. 220.
Deze ene corrupte plaats is maar een kleine aanwijzing, want degene, die de fout gemaakt heeft,
hoeft niet dezelfde te zijn als de kopiïst van L; de fout kan ook gemaakt zijn door één van zijn
voorgangers. Bovendien kan de corruptie ook anders worden verklaard, bijvoorbeeld door aan
te nemen dat hij is veroorzaakt door een kopiïst die het verhaal al (enkele malen) eerder had
afgeschreven (vgl. de in noot 220 genoemde Bijdragen van Duinhoven, p. 220) of door een
kopiïst, die al een eind vooruit gelezen had.

De fragmenten R, H, B en Ro
Inleiding
De fragmenten L vormen in de overlevering van het Roelantslied een uitzondering;
de andere vier fragmenten komen op vele punten overeen. Zij sluiten vooral in
codicologisch opzicht nauw bij elkaar aan: alle vier dateren zij uit de veertiende
eeuw, zij zijn alle geschreven in een taal die Westmiddelnederlandse kenmerken

Het Roelantslied

draagt, het materiaal is perkament, beschreven in twee kolommen van 39/48 regels.
Met uitzondering van R, waarvan, doordat het fragment zoek is, helaas niet meer
gegevens bekend zijn, stemmen de overige drie ook nog overeen in formaat (21/23
× 13/16 cm), lettertype (textualis) en in de aanwezigheid van
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aflijning en liniëring, rubricatie en lombarden. Zij kunnen op grond van deze
eigenschappen gerekend worden tot het gewone type handschrift, dat in de veertiende
eeuw voor berijmde literaire werken in de volkstaal werd gebruikt. Obbema heeft er
het volgende signalement van gegeven:
Het meest gebruikelijk was perkament, opgedeeld in katernen van vier
dubbelbladen en ca. 27 tot 30 cm hoog. De bladspiegel was ingedeeld in
twee kolommen van 40 tot 50 regels elk; de tekst was meestal in een
duidelijke littera textualis geschreven die zich goed leende om voorgelezen
te worden. Ongetwijfeld waren de boeken die daarvoor waren bestemd,
niet te zwaar. Een band van gewone omvang zal een 10 tot 15 katernen
hebben bevat en dus 13 tot 23.000 regels hebben geteld. Het impliceert
dat de meeste werken, omdat zij nu eenmaal veel korter zijn, bij deze
opmaak in een gebonden boek uitsluitend in verzamelbundels konden
worden opgenomen. Het is echter niet ondenkbaar dat er ook losse
bundeltjes van een of meer katernen circuleerden.222)
Obbema doet de suggestie dat de tekst van deze handschriften bestemd is geweest
om voorgelezen te worden. Het onderzoek op dit gebied van de functie van literaire
handschriften verkeert echter nog in een beginstadium. Het moet daarom blijven bij
veronderstellingen en suggesties. Zekerheid kan pas worden gekregen na intensieve
studie, waarin codicologische en textuele gegevens worden gecombineerd met externe
aanwijzingen uit archieven, stadsrekeningen enz. Zo'n onderzoek zal uitsluitsel
kunnen geven over de herhaaldelijk geuite veronderstelling dat fragmenten zoals R,
H, B en Ro, afkomstig uit betrekkelijk kleine en eenvoudige boeken, resten van
jongleurshandschriften zouden zijn. Rondreizende voordragers of voorlezers zouden
dit type handschriften in hun bagage hebben meegevoerd. Zolang we ons op het
niveau van de veronder-
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stellingen bevinden zijn er echter ook nog wel andere aannemelijke voorleessituaties
te bedenken, die in zo'n groot onderzoek naar de functie van de handschriften en hun
teksten moeten worden getoetst. Zou er bijvoorbeeld niet voorgelezen zijn in de
huiselijke kring van adel en rijke burgers door één van de aanwezigen die de kunst
van het lezen goed beheerste?223)
Dat de vier fragmenten in codicologisch opzicht zo sterk met elkaar overeenkomen,
neemt niet weg dat ieder ook zijn eigenaardigheden heeft. Vooral in de aard van de
overgeleverde teksten komt dat tot uitdrukking. Ik behandel daarom de vier
fragmenten hierna afzonderlijk en noem van elk één of meer in het oog vallende
eigenschappen. Daarbij zal ik vooral bij het illustreren van de vervorming die de
teksten hebben ondergaan, veel gebruik maken van voorbeelden. Deze handelwijze
kan de schijn van vrijblijvendheid wekken. Men kan zich immers afvragen waarom
juist deze voorbeelden gegeven worden en hoe representatief de exemplarische
plaatsen zijn. Ik heb echter geprobeerd werkelijk representatieve plaatsen te kiezen.
In enkele gevallen, in het bijzonder bij de korte fragmenten, was geen keus mogelijk
en moest ik het enige geval van vervorming dat ik vond, vermelden.

De fragmenten R
De tekstfragmenten R zijn afkomstig van een dubbelblad met acht kolommen met
elk oorspronkelijk achtenveertig versregels. De tekst van de twee bladen vormt geen
aansluitend geheel; in de diplomatische editie zijn de twee stukken te vinden tussen
de regels 898 en 1156 (het slot van de derde fase van de strijd en bijna de gehele
tweede hoornpassage) en tussen de regels 1290 en 1566 (de vijfde fase van de strijd
en het begin van de laatste gevechten). Drie opmerkelijke eigenschappen van deze
fragmenten verdienen de aandacht.
De eerste is de bijzondere omstandigheid dat het dubbelblad
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in de bibliotheek te Rijsel is verdwenen, zodat de uitgave van Serrure in het
Vaderlandsch museum van 1856, gebaseerd op een twintig jaar eerder door hem
gemaakt afschrift, voor ons de waarde van een bron heeft gekregen. Het is echter
duidelijk dat de tekst van R zich hierdoor onderscheidt van de andere fragmenten.
Een moderne teksteditie, ook al dateert die uit het midden van de negentiende eeuw,
is gemaakt met heel andere middelen en een heel ander doel dan een veertiende-eeuws
handschrift. Omdat we Serrures editieprincipes niet goed kennen, kunnen we ook de
waarde van zijn tekst niet precies bepalen. Hoe nauwkeurig was zijn transcriptie? In
welke mate heeft hij de spelling aangepast en verbeteringen aangebracht? Uit de
andere door hem uitgegeven Roelantslied-teksten blijkt dat zijn werk beslist niet aan
de eisen van de moderne editietechniek voldoet maar dat hij toch kennelijk streefde
naar een diplomatische weergave: fouten, ook zeer in het oog lopende, nam hij
ongewijzigd over en als hij al letters of woorden toevoegde, legde hij daar in het
algemeen verantwoording van af in voetnoten en door cursivering. Ik neem daarom
aan dat Serrures uitgave van R op kleinigheden na een betrouwbare weergave van
de bron is.
Een tweede eigenaardigheid van R is de interessante afwijking aan het begin van
de tweede hoornpassage (924-994R). In plaats van het twistgesprek tussen Roelant
en Olivier over Roelants voorstel alsnog Karels hulp in te roepen vinden we in R
slechts het volgende verteld:
Roelant vernam sciere,
15 ende riep op Oliviere.
‘Gheselle, seyt hi, ghetrouwe,
hier es ghesciet groet rouwe,
dat Vranckerike claghen mach
van nu toten doemsdach;
20 want hets jammer groet
van desen die hier ligghen doet.’
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Echt sprac Olivier oppenbare,
alse die te vechtene hadde gare:
‘Hi soude ons soe wreken,
men souder ewelike af spreken.’
‘Olivier, seyti, minne,
hoe selen wi beghinne,
hoe moghen wi hen doen verstaen
dat haer wille sal vergaen?
O! grote oetmoede
es ons comen tonguede;
die Fransoyse selen hier sterven
bi u, ende bederven.
Die coninc Kaerle, ons here,
heeft verloren emmermere
beide hulpe ende raet;
dat heeft ghedaen dat baraet.
U coenheyt selen wi...
...me moghen o... der ...pen
.....en alle die doet ..diese.
Vranckerike sal sijn ere verliesen!’ (924-994R)

Tegenover deze 28 verzen van R (die terwille van de duidelijkheid zijn voorzien van
de afzonderlijke verstelling van R) staan er 72 in het volksboek en die langere redactie
wordt bevestigd door het Chanson de Roland, 1691-1736, hetgeen betekent dat de
verkorting in R niet eigen is geweest aan de oorspronkelijke Middelnederlandse
vertaling. De verkorting is grotendeels het gevolg van het ontbreken van het
middendeel tussen R 29 en 30, vgl. 941-972VbA, het stuk waarin Roelant voorstelt
op zijn hoorn te blazen en Oliviers scherpe antwoord. Uit nauwkeurige vergelijking
van de resterende verzen in R met de paralleltekst van het volksboek blijkt dat ook
in het overgebleven gedeelte in R de twist tussen Roelant en Olivier is weggewerkt
doordat verzen veranderd zijn of eenvoudig
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weggelaten. Het sleutelwoord ‘overmoed’ in Oliviers verwijt in 996VbA is
bijvoorbeeld verdwenen, doordat het laatste verspaar van de passage in R ontbreekt.
Het woord komt ook voor in 973VbA, maar op die plaats staat in R 30 oetmoede,
waardoor de strekking van het vers totaal veranderd is224). Het is zeer waarschijnlijk
dat deze afwijkingen in R het gevolg zijn van een opzettelijke wijziging. Alles wat
belastend is voor Roelant, is stelselmatig verwijderd. De bedoeling van zo'n ingreep
kan op grond van deze kleine fragmenten niet meer met zekerheid worden achterhaald.
De veronderstelling ligt echter voor de hand dat we te maken hebben met een bewerker
die Roelants overmoed, een smet op het karakter van de hoofdpersoon, niet heeft
geaccepteerd.
Tenslotte de corruptie in R. Het grote aantal op het eerste gezicht als corrupt
herkenbare plaatsen herinnert aan de fouten in L. Ik noem wat voorbeelden: die
hirschop soe sere hacht i.p.v. ‘die bisschop soe sere vacht’ (907R); het weesrijm in
911R; wilt dat si ons i.p.v. ‘wil dat wine’ (1050R); Roelant i.p.v. ‘Gueloen’ (1063R);
bries i.p.v. ‘blies’ (1085R); lokel i.p.v. ‘coken’ (1107R); de overeenkomsten in de
regels 1121R en 1122R; stucten i.p.v. ‘duchten’ (1127R); Marsiele i.p.v. ‘martyrie’
(1301R); als besat i.p.v. ‘elc besta’ (1313R); bitter i.p.v. ‘beten’ (1381R); Fransoysen
i.p.v. ‘Sarasinen’ (1415R). Het meest opmerkelijk zijn echter de versprongen regels
in de passage 1035-1156R. ‘Ik geloof niet dat er nog ergens iets zoo bedorven en
verward kan gevonden worden’, schreef Bormans verontwaardigd over deze plaats225).
Hoewel de oorzaak van de verwarring moeilijk is te achterhalen (een samengestelde
continueringsfout door een kopiïst die werd gedicteerd?), kan door vergelijking met
het Chanson de Roland, 1753-V4 1955, de juiste volgorde nog wel weer worden
hersteld: 1035-1038, 1043-1050, 1145-1148, 1053-1072, 1051-1052, 1073-1103,
1119-1128, 1104-1118, 1129-1144, 1149-1156.
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De fragmenten H
De twee Haagse bladen vallen vooral op door de uitzonderlijk slechte staat waarin
zij verkeren. Doordat ze ter versteviging van een boekband zijn gebruikt zijn ze op
veel plaatsen zo beschadigd dat de tekst daar met geen mogelijkheid meer gelezen
kan worden. En dat is des te meer te betreuren omdat de tekst van H, in vergelijking
met de hiervoor besproken fragmenten L en R, tamelijk betrouwbaar lijkt te zijn. Er
zijn twee tekstfragmenten, die in het verhaal een heel eind uit elkaar liggen. De tekst
van het eerste blad staat in de diplomatische editie tussen de verzen 286 en 522 (de
voorbereidingen van de Franken en het begin van de tweegevechten), de tekst van
het tweede blad is te vinden tussen de verzen 1364 en 1620 (Oliviers dood en het
begin van de laatste gevechten).
Ook al lijkt H betrekkelijk betrouwbaar, de tekst bevat natuurlijk corrupties. Ik
noem bijvoorbeeld pine i.p.v. ‘païne’ (436H); ende i.p.v. ‘en’ (445H); ne i.p.v. ‘ic
ne’ (1426H). Interessant zijn vier verzen waarin een mislukte aanval van de Saraceen
Franseroen in zijn tweegevecht met Olivier wordt beschreven:
Ende stac hem I gat wide
Neven den halsberch aen deen side
495 Datter dore liep sijn spiet
Nochtan en quetstine niet (493-496H)

Deze stoot wordt niet vermeld in het Chanson de Roland, 1213-1234, en evenmin
in de paralleltekst van het volksboek. De uitbreiding is dus ontstaan in de traditie
van H. Dat we niet met een bewerkersingreep te doen hebben maar met een
kopiïstenfout van het type ‘Invoeging van tekstgedeelte van elders’226), blijkt uit het
feit dat de vier verzen vrijwel woordelijk overeenkomen met vier verzen uit het
tweegevecht tussen Olivier en Margarijs, een kleine
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honderd verzen verderop in het verhaal en overgeleverd in de redactie van het
volksboek (590-593VbA). Op die plaats is dit tekstgedeelte oorspronkelijk omdat
het bevestigd wordt door het Chanson de Roland, 1315-1316. Een kopiïst in de
traditie van H heeft dus bij vergissing vier verzen uit Oliviers tweegevecht met de
ene Saraceen ingevoegd in een tweegevecht van Olivier met een andere Saraceen.
De overeenkomstige contekst heeft de fout in de hand gewerkt. Interessant is dat het
om een verschuiving naar voren gaat. Net als bij de vergelijkbare fout in L, die ik
hiervoor besproken heb, moeten we ook in dit geval aannemen dat de kopiïst zijn
tekst zeer goed kende227). Is hij behalve kopiïst ook voordrager van de tekst geweest?
Een fout van hetzelfde type komt in H ook voor in de verzen 1578-1579H, die
eveneens naar voren verschoven zijn van hun oorspronkelijke positie in 1637-1638H
(vgl. ChR 2137-2138).

De fragmenten B
De twee tekstfragmenten B bestaan samen uit slechts tachtig verzen. Het zijn twee
kolommen tekst van een overlangs gehalveerd blad, in de diplomatische editie te
vinden tussen de verzen 71 en 233 (de voorbereidingen van de Saracenen). De
fragmenten B worden geprezen om hun zuivere tekst228). Het belang van deze kleine
restjes is gebleken in hoofdstuk IV bij de bespreking van de paralleltekst in het
volksboek, die op deze plaats helemaal in de war geraakt is. Dankzij de tekst van B
is het mogelijk gebleken de oorzaak van de corruptie, veronderstellenderwijs, te
achterhalen. De tekst van B levert een belangrijk aandeel in de reconstructie van de
oorspronkelijke staat van het Middelnederlandse Roelantslied op deze plaats.

De fragmenten Ro
De twee strookjes perkament die in Rotterdam worden bewaard, bevatten de kleinste
tekstfragmenten. Zij tellen samen zestig
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volledige en acht geschonden verzen, verdeeld over vijf tekstgedeelten, die zich in
de diplomatische editie bevinden tussen de verzen 1411 en 1680. Omdat de strookjes
pas tegen het eind van de jaren dertig van deze eeuw bekend zijn geraakt, heeft Van
Mierlo er voor zijn editie nog geen gebruik van kunnen maken. Later heeft Kloeke
de plaats van Ro in Van Mierlo's kritische tekst vastgesteld229). De kwaliteit van deze
tekst is in vergelijking met de andere bronnen heel behoorlijk. Corrupties komen
voor in 1601Ro, hemel i.p.v. ‘tempel’, en bij het vierrijm 1647-1655Ro op de plaats
waar een tekstgedeelte, overeenkomend met ChR 2146-2183, is overgeslagen.
Deze laatste plaats verdient een nadere beschouwing. Alleen Roelant en bisschop
Tulpijn zijn nog over van de Frankische achterhoede. Zij spreken elkaar moed in en
dan gaat Roelant op zoek naar zijn dode vrienden op het slagveld:
51 Laet ons diere vercopen overal.
Karel comt die ons wreken sal.
Doen socht Roelant overal
Beide op berch ende in dal.
55 Hi vant Vorne ende Noyone, (1647-1655Ro)

Het vierrijm doet al vervorming van de tekst vermoeden; dit wordt bevestigd door
de paralleltekst L en door het Chanson de Roland. Tussen de regels 52 en 53 (in de
afzonderlijke telling) van Ro ontbreekt een tekstgedeelte, dat overeenkomt met twee230)
laisses in de Franse tekst (ChR 2146-2163 en 2164-2183). Door de fragmenten L
wordt alleen het begin van dit hiaat aangevuld: de vier regels 1649-1652L
corresponderen met ChR 2146 en 2153. Daarna breekt de tekst van L aan het eind
van het vierde blad af en ontbreekt één blad. De lacune in de Middelnederlandse
overlevering tussen 1652L en 1653Ro heeft dus twee verschillende oorzaken, de
fragmentarische staat van L en de vervorming in Ro.

Eindnoten:
222) P.F.J. Obbema, ‘De overlevering van de Middelnederlandse letterkunde’. In: Literatuur en
samenleving in de middeleeuwen. Door A. Demyttenaere, J. Kerling, N.T.J. Voorwinden e.a.
Wassenaar, 1976. p. 101-117, het citaat op p. 107-108.
223) Zie over de hypothese van de jongleurshandschriften onder meer L. Gautier, Les épopées
françaises. Seconde édition, entièrement refondue. Paris, 1878-1882. 4 dln. Dl. I. p. 225-228.
Karel ende Elegast. [Catalogus van een] tentoonstelling. Utrecht, 1969. p. 23. Dat in de huiselijke
kring, in het bijzonder voor adellijke dames, werd voorgelezen is met betrekking tot het
handschrift van de Lancelot-compilatie verondersteld door W.P. Gerritsen, ‘Corrections and
Indications for Oral Delivery in the Middle Dutch Lancelot Manuscript. The Hague K.B. 129
A 10’. In: Essays presented to G.I. Lieftinck. Dl. III (Neerlandica Manuscripta). Amsterdam,
1976. p. 39-59. Zie ook het aardige tafereeltje dat wordt beschreven door Chrétien de Troyes,
Le chevalier au lion (Yvain). Ed. M. Roques. Paris, 1960. vs. 5347-5456.
224) Het is buitengewoon jammer dat de parallelverzen van 982VbA (u groote overdaet,) en 989VbA
(uwe stoutheyt moeten wij becoopen) niet in R zijn overgeleverd, omdat mag worden aangenomen
dat ook daarin veranderingen zijn aangebracht.
225) La Chanson de Roncevaux. Ed. J.H. Bormans. Bruxelles, 1864. p. 170-171. De volgorde, die
Bormans voorstelt, verschilt van de door mij aangegeven volgorde.
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226) A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Assen, 1975. Dl. I.
p. 219-229.
227) Idem, p. 220. Zie voor een ander voorbeeld van dit interessante type kopiïstenfout ook hiervoor
bij de bespreking van de fragmenten L.
228) Zie Middelnederlandsche epische fragmenten. Ed. G. Kalff. Groningen, 1886. p. 40 en Het
Roelantslied. Ed. J. van Mierlo. Antwerpen e.a., 1935. p. 24. Toch is ook de tekst van B niet
geheel vrij van corruptie; voorbeelden van bedorven plaatsen zijn waarschijnlijk de verbasterde
eigennaam Borsabels (75B), de herhaling van de inquit-formule Doen sprac (75B en 78B; vgl.
hiervoor hoofdstuk IV.) en de ongebruikelijke werkwoordsvorm wonde (80B).
229) G.G. Kloeke, ‘Het Roelantslied. Nieuwe fragmenten’. In: TNTL 59 (1940). p. 93-120.
230) Segre heeft in zijn editie tussen de twee laisses van de ‘Version d'Oxford’ ook nog één laisse,
die in andere bronnen voorkomt (bijvoorbeeld V4 2312-2320), opgenomen. Hij tekent daarbij
echter aan dat deze laisse onmogelijk oorspronkelijk kan zijn. La Chanson de Roland. Ed. C.
Segre. Milano-Napoli, 1971. p. 410.
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Een indruk van het geheel
Inleiding
De Roelant-filologie is door Kloeke vergeleken met het maken van een legpuzzle231).
In dat beeld hebben wij ons in het voorafgaande hoofdzakelijk beziggehouden met
het beschrijven van de afzonderlijke stukjes. Nu lijkt het ogenblik aangebroken om
de stukjes in elkaar te voegen. Van zo'n reconstructie moet vooral niet teveel verwacht
worden: de puzzlestukjes zijn afkomstig van onderling zeer verschillende legkaarten,
het gemeenschappelijke is dat ze alle afstammen van hetzelfde origineel, het
oorspronkelijke Roelantslied.
Daarvan ben ik tenminste tot nu toe uitgegaan, maar het staat natuurlijk niet zonder
meer vast. Het is immers in theorie ook mogelijk dat er verschillende vertalingen
van het Chanson de Roland in het Middelnederlands zijn gemaakt, zoals dat
bijvoorbeeld gebeurd is met de Lancelot-en-prose en de Aiol232). Door Kalff en Van
Mierlo is deze theoretische mogelijkheid voor de overlevering van het Roelantslied
echter weersproken233). Zij noemen een groot aantal plaatsen waar de
Middelnederlandse fragmenten gemeenschappelijk afwijken van het Chanson de
Roland. Ik bespreek bij wijze van voorbeeld de plaats aan het begin van de eerste
fase van de strijd, waarin een Saraceense bode de Franken komt uitdagen tot de
tweegevechten van twaalf christenen tegen twaalf heidenen:
425

Als dit Roelant had geseit,
Quam I bode over gereit
Haestelike ende seide,
Dat si opder heiden
Si XII woude vechten
430 Jegen XII Karels knechten.
Ende hem niemen in weder side
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En onderwonde vanden stride.
Doen sprac Roelant waerlike:
‘Wi lovent alle blidelike.’
435 Rolant ende de sine
Ghereiden hem iegen de païne

(425-436H)

Dit verhaalelement komt wél voor in alle Middelnederlandse fragmenten, die van
deze plaats zijn bewaard (H, L, Vb), maar niet in één der andere bronnen van het
Chanson de Roland. Is deze inhoudelijke overeenkomst nu een bewijs voor de
gemeenschappelijke oorsprong van H, L en Vb? Neen, want het element kan immers
teruggaan op de Franse, niet overgeleverde voorbeelden van verschillende vertalers234).
Toch denk ik wel dat Kalff en Van Mierlo gelijk hebben; voor hun standpunt moeten
echter andere argumenten worden aangevoerd. Ik meen die te vinden in de talrijke
onbeduidende kleinigheden waarin de Middelnederlandse teksten gezamenlijk
tegenover het Frans staan. Het is niet moeilijk om zulke details aan te wijzen, wanneer
men de teksten in de synoptische editie vergelijkt met het Chanson de Roland. Een
goed voorbeeld levert dit viertal verzen, dat eveneens in H, L en Vb naast elkaar
voorkomt:
386 Rolans ors hiet Valentijf.
En es niemen, man no wijf,
Die beter ors ie sach,
389 Dant was op dien dach. (386-389H)

De overeenkomstige plaats in het Chanson de Roland luidt:
As porz d'Espaigne en est passét Rollant
Sur Veillantif, sun bon cheval curant. (ChR 1152-1153)
‘Naar de Spaanse passen is Roelant opgetrokken
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op Veillantif, zijn goede, snelle paard.’

Dezelfde vrije vertaling staat in alle drie de overgeleverde redacties (H, L en Vb)
van deze plaats en ook de details, zoals de stoplappen man no wijf en op dien dach
komen in de drie bronnen overeen. Het feit, dat er zoveel van dit soort overeenkomsten
in de fragmenten worden gevonden235), toont mijns inziens onomstotelijk aan dat de
Middelnederlandse bronnen alle van dezelfde vertaling afstammen.
Er is dus één Nederlandse tekstfamilie, waarvan alle resten deel uitmaken, maar
behoren zij ook tot dezelfde versie? Een nieuwe versie ontstaat wanneer een bewerker
opzettelijk veranderingen aanbrengt in de inhoud van zijn voorbeeld236). Dat is dus
het geval met de rijmtekst van het volksboek, zoals ik in hoofdstuk IV heb laten zien,
met de fragmenten L (korte versie) en misschien ook met de fragmenten R. Bij de
bespreking van R in dit hoofdstuk is immers gebleken dat de tekst op één plaats is
ingekort, een wijziging die bedoeld lijkt te zijn om de rol van Roelant mooier te
maken dan zij is. Door de fragmentarische staat van deze bron kan echter niet meer
worden nagegaan of het een incidentele wijziging betreft, dan wel een door de hele
tekst heen consequent volgehouden bewerking. Dit laatste kunnen we wel met
zekerheid zeggen van de rijmtekst in het volksboek. Er zijn dus tenminste drie versies
van het Middelnederlandse Roelantslied, een late in het volksboek, een korte in L
en een vroegere in de handschriftfragmenten, maar alle resten van deze versies
stammen af van dezelfde vertaling.

Is het Roelantslied slechts een episode van het Chanson de Roland?
Leggen we nu alle beschikbare puzzlestukjes aan elkaar dan ontstaat een bijna
ononderbroken weergave van de tweede episode van het verhaal237). Het is opmerkelijk
dat alle Middelnederlandse
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fragmenten behoren tot deze zogenaamde Roncevaux-episode en dat de andere drie
episodes - het voorspel met Ganelons verraad (ChR 1-840), de Baligant-episode (ChR
2609-3674), het slot met de terechtstelling van Ganelon (ChR 3675-4002) - in het
geheel niet vertegenwoordigd zijn. Is dat puur toeval, het gevolg van de
fragmentarische staat van de overlevering, of is het Middelnederlandse Roelantslied
nooit meer geweest dan de tweede episode van het verhaal? Van Mierlo heeft getracht
dit laatste te bewijzen238). Als ‘traditionalist’ was hij van mening dat de chansons de
geste via een lange reeks teksten teruggaan tot in de tijd van de historische
gebeurtenissen waarover zij handelen: ‘Zoo zal dan ook wel een of andere scôp, niet
zoo lang zelfs na het gebeuren, een heldenlied hebben gedicht op dien overval van
Karel's leger in de Pyreneeën, waarin de Frank Hruodland de voornaamste held zal
zijn geweest en de neerlaag door het zoo populaire motief van het verraad tot een
stuk menschelijke tragiek is omgevormd geworden. Misschien zijn er meer zulke
liederen ontstaan; is echter dat met Hruodland als hoofdfiguur populair gebleven.’
(p. 63) Rond het jaar 1100 heeft een laatste, machtig kunstenaar verschillende van
die afzonderlijke teksten met elkaar verbonden tot de ‘Version d'Oxford’ van het
Chanson de Roland. (p. 68) Volgens Van Mierlo is het Roelantslied echter een
vertaling van zo'n afzonderlijke tekst uit de tijd vóór 1100. Gezien tegen deze
achtergrond van het traditionalisme krijgt men beter inzicht in Van Mierlo's onderzoek
van de Middelnederlandse resten. Dat alle fragmenten tot één en dezelfde episode
behoren was voor hem geen toeval maar een gevolg van het feit dat het Roelantslied
een oud episodisch stadium van de traditie vertegenwoordigt. Hoeksteen voor deze
opvatting was de conclusie uit zijn onderzoek van de Middelnederlandse teksten, nl.
dat de vertaling de eerste, derde en vierde episode van het Chanson de Roland nooit
heeft behandeld. Deze opvatting is al in 1946 uitvoerig bestreden door de Luikse
romanist Jules Horrent239). Omdat geen enkele neerlandicus zich diepgaand
beziggehouden heeft met het

238) Het Roelantslied. Ed. J. van Mierlo. Antwerpen e.a., 1935.
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Roelantslied na Van Mierlo, wil ik Horrents voornaamste argumenten hier ook
noemen en bespreken. Ik maak daarbij gebruik van zijn artikel; op een aantal punten
kan ik zijn betoog bovendien met nieuwe argumenten ondersteunen.
Van Mierlo heeft gezocht naar plaatsen in de Roncevaux-episode, waar gezinspeeld
wordt op de eerste episode. Twee van dergelijke referenties in het Chanson de Roland,
namelijk ChR 1139-1151 en 1396-1411, blijken in de overgeleverde fragmenten van
het Roelantslied te ontbreken (vgl. 382-385H, L, VbA en 737-738VbA). In het
ontbreken van deze verwijzingen ziet Van Mierlo een aanwijzing voor zijn stelling
dat ook de episode waarnaar wordt verwezen, heeft ontbroken. Een argumentum e
silentio. Deze verwijzingen ontbreken trouwens niet alleen in het Roelantslied maar
ook in enkele andere bronnen van het Chanson de Roland240), hetgeen de
oorspronkelijkheid van deze twee plaatsen twijfelachtig maakt. Maar het sterkste
argument tegen deze gedachtengang van Van Mierlo is dat op andere plaatsen in de
Middelnederlandse fragmenten wél verwezen wordt naar Ganelons verraad in de
eerste episode, bijvoorbeeld in het begin van de rijmtekst van het volksboek, Mer
die valsche Guwelloen hadt al bedreven (5VbA, vgl. ChR 844) en in fragment R,
Die verrader Guelloen (1145R, vgl. ChR 1759)241). Een wel heel weinig overtuigende
redenering gebruikt Van Mierlo om aan te tonen dat het Roelantslied de derde en de
vierde episode niet bevat heeft. Na zelf enkele verwijzingen naar deze episodes te
hebben aangewezen in het Middelnederlandse Roelantslied, schrijft hij: ‘Van geheel
dit derde deel is in onze bewerking geen spoor te ontdekken’242).
In de fragmenten L en in de rijmtekst van het volksboek zijn oorspronkelijke
grenzen van deze redacties overgeleverd: begin en eind van de rijmtekst én het eind
(Explicit) van L. Dit schijnt een aanwijzing voor Van Mierlo's opvatting. Het slot
van L komt inderdaad precies overeen met het eind van de Roncevaux-episode in
het Chanson de Roland (vgl. 1958-1988L met ChR 2592-2608). Maar dat bewijst
niets over de omvang van het oorspronkelijke
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Roelantslied. De kopiïst van L of één van zijn voorgangers kan zich toch heel goed
beperkt hebben tot een keus uit zijn voorbeeld dat wel volledig was. Ook andere
teksten in handschrift L zijn maar gedeeltelijk overgeschreven, bijvoorbeeld De
Rooveres Vander Mollenfeeste en enkele liederen243). De rijmtekstpassages in het
volksboek, dat in z'n geheel is overgeleverd, behoren alle tot de tweede episode en
het begin van de eerste rijmtekstpassage valt precies samen met het begin van de
Roncevaux-episode. Maar ook dit is maar een heel zwakke aanwijzing voor Van
Mierlo's opvatting, want in de hoofdstukken hiervoor is herhaaldelijk gebleken dat
de samensteller van het volksboek zeer selectief te werk is gegaan. Hij gebruikte
stukken uit het Roelantslied in het grotere verband van de pseudo-Turpin-versie van
het verhaal. Gedeelten uit de tweede episode, die hij niet als rijmtekst overnam, heeft
hij bijna steeds samengevat en verwerkt in de prozapassages. Bij nadere beschouwing
komt aan het licht dat hij ook enige informatie uit de andere episodes van het verhaal
in zijn proza heeft verwerkt.
Een eerste voorbeeld hiervan is te vinden in de prozapassage waarin Guwelloen
wordt aangewezen als bode naar de heidense aanvoerders (VbA, P 169-188). Deze
vrij uitvoerige beschrijving kan niet berusten op de pseudo-Turpin-versie in de lezing
van de Alder excellenste cronyke van Brabant. Daar vinden we slechts de volgende
korte mededeling hieromtrent:
Den welcken [namelijk Marcirius en Belegandis] coninck Karel dede
bevelen met Gauloene, sinen raetsman, datse tdoopsel aennamen oft dat
si hem tribuyt sonden. (Cronyke I4V, a, 15-b, 1)
De meeste elementen van de beschrijving in het volksboek komen echter wel voor
in de eerste episode van het Chanson de Roland: Karel roept zijn raad bijeen (VbA,
P 172-174, vgl. ChR 168-179); de raad besluit op voorstel van Roelant Guwelloen
aan te wijzen
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als bode (VbA, P 174-182, vgl. ChR 244-341); Karel steunt het voorstel van Roelant
(VbA, P 182-184, vgl. ChR 317-321); het argument dat Ganelon een wijs man is en
zeer geschikt voor deze taak (VbA, P 185-186, vgl. ChR 277-279); de woede van
Ganelon (VbA, P 186-188, vgl. ChR 280 e.v.). Deze overeenkomsten tonen aan dat
de Roelant-bron van het volksboek - naar alle waarschijnlijkheid een verloren gegane
druk van het Roelantslied, zoals is aangetoond in hoofdstuk II - ook de eerste episode
van het verhaal heeft bevat. Hetzelfde kan worden afgeleid uit de voorstelling op de
houtsnede van het titelblad in het volksboek. Deze is, zoals eveneens in hoofdstuk
II uitvoerig is beschreven, een illustratie bij Karels overleg met zijn paladijnen over
de vredesvoorstellen van Blancandrin. Ook dit overleg is een onderdeel van de eerste
episode. Aangezien de houtsnede vermoedelijk ontworpen is voor de hypothetische
druk van het Roelantslied, is ook deze prent een aanwijzing voor de aanwezigheid
van de eerste episode in die druk.
Verwijzingen naar de derde en de vierde episode van het verhaal zijn in het
volksboek niet gemakkelijk te vinden. Toch meen ik in de onderstaande prozaregels
uit hoofdstuk VI een ontlening aan de Baligant-episode te vinden. Als Ogier van
Denemarken de gelederen van de christenen is komen versterken roept Marcelijs
zijn broer Baligant te hulp:
Ende hi screef brieven ende mandementen aen sinen broeder Baligant, dat
hij hem te hulpe sonde noch hondert duysent Sarasinen, ende dat hij selve
quame ende hem ghereet maecte met alder machten die hi vergaderen
mochte, dwelc hi lacen volbrochte. (VbA, P 444-449)
Een dergelijk verzoek is vreemd aan de pseudo-Turpin-traditie maar komt wel voor
in het Chanson de Roland, waar aan het begin van de derde episode eveneens wordt
verteld dat Marsile Baligant te hulp geroepen heeft:
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2612 Li reis Marsilie s'en purcacet asez:
Al premer an fist ses brefs seieler,
2614 En Babilonie Baligant ad mandét
[...]
2617 En Sarraguce alt sucurre li ber. (ChR 2612-2617)
‘Koning Marsile spant zich er zeer voor in:
In het eerste jaar (van de oorlog) zond hij verzegelde brieven
waarin hij Baligant in Babilonië heeft verzocht,
dat de dappere heer hem in Saragossa te hulp zou komen.’

De contekst is weliswaar enigszins verschillend - Marsile heeft al in het eerste jaar
van de oorlog, die intussen zeven jaar geduurd heeft, zijn leenheer Baligant geschreven
met het verzoek naar Saragossa te komen - maar de punten van overeenkomst zijn
toch evident. Zelfs de uitdrukking screef brieven ende mandementen lijkt een echo
van fist ses brefs seieler en ad mandét in het Chanson de Roland.
De figuur van Baligant in het volksboek244) levert ook nog een tweede aanwijzing
op in dit verband. In hoofdstuk XXIII wordt beschreven hoe Karel, na zijn aankomst
op het slagveld te Roncevaux, besluit de heidenen te achtervolgen. Deze beschrijving
sluit aanvankelijk (VbA, P 1084-1091) zeer dicht aan bij de lezing van de
pseudo-Turpin-traditie245). In de Cronyke van Brabant, de directe bron van het
volksboek, luidt de overeenkomstige passage:
Doe swoer die keiser ende coninc Kaerle bi Gode almachtich, dat hi na
die heidenen sonder ophouden loopen soude, totdat hise vonde. Ende
stapphans als hij die alleen met sinen ridderscape begonst te suecken ende
te vervolghen, so stont die zonne al stille ende dien dach wert verlengt III
daghen lanc. Ende hi vant die heydenen bi een water, geheeten Ebra bi
die stad van Sarragossen ligghen ende etende.
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Ende hi versloecher IV dusent. (K2R, a, 20-30)246)
Na het overeenkomstige verhaalelement in het volksboek volgt een passage (P
1092-1112), die niet gedekt wordt door de lezing van de pseudo-Turpin: Baligant,
zojuist aangekomen in Spanje, verschijnt met een groot leger en levert een geweldige
slag met de hoofdmacht der Franken. Het is mogelijk in deze twintig regels een
beknopte (en aangepaste) samenvatting te herkennen van de Baligant-episode in het
Chanson de Roland. Ook dit is dus een bewijs dat de samensteller van het volksboek
deze derde episode gekend heeft.
Drie verwijzingen in het proza van het volksboek (P 169-188, P 444-449 en P
1092-1112) naar de niet overgeleverde episoden van het verhaal en ook nog het
getuigenis van de houtsnede op het titelblad, dat alles maakt het vrijwel zeker dat de
druk van het Roelantslied, die de samensteller van het volksboek heeft gebruikt, niet
slechts de tweede maar ook de andere episodes, kortom, het gehele verhaal van het
Chanson de Roland heeft bevat.
Horrent heeft ook een aantal verwijzingen in de Middelnederlandse
handschriftfragmenten naar de derde en de vierde episode van het verhaal
aangewezen247). Het betreft vooral plaatsen in de fragmenten L, zoals Karels dromen
(1878-1922L), waarin hem de komende strijd met Baligant en de berechting van
Ganelon worden voorspeld. Een onverhulde vooruitwijzing naar de Baligant-episode
staat in de passage tegen het eind van L, waarin de Saraceense koningin Braymonde
haar echtgenoot Marcelijs en haar land beklaagt (1958-1988L). Evenals in het
Chanson de Roland heeft zij echter nog hoop op hulp (ChR 2602-2604):
Den amirael hetic bloot
1975 Hijne bringhe sijn macht groot
Ende behoude dit lant (1974-1976L.)

Met deze amirael is zonder twijfel de emir Baligant bedoeld.
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De zin van deze versregels is geheel afhankelijk van de derde episode van het verhaal,
m.a.w. de redactie van L gaat terug op een tekst, waarin de Baligant-episode aanwezig
is geweest. Men kan tegenwerpen dat deze volledige tekst in de traditie van L geen
Middelnederlandse tekst behoeft te zijn geweest; het kan ook een Franse zijn geweest,
waarvan de vertaler alleen de tweede episode heeft vertaald, met behoud van de
verwijzingen naar de andere episodes. Deze, trouwens nogal gezochte,
veronderstelling wordt echter uitgesloten door de argumenten die ik ontleend heb
aan het volksboek. Men mag immers aannemen dat de gegevens, die de bewerker
van het proza en de houtsnijder aan de eerste en de derde episode hebben ontleend,
afkomstig zijn uit een Middelnederlandse tekst.
Van Mierlo's conclusie - het Roelantslied heeft alleen de tweede episode van het
verhaal bevat - lijkt mij niet houdbaar. Daarmee is het fundament verdwenen voor
zijn vermetele theorie over de plaats van het Roelantslied in de internationale traditie
van het Chanson de Roland. Ik kom op deze problematiek terug in het volgende
hoofdstuk.

Eindnoten:
231) G.G. Kloeke, ‘Het Roelantslied. Nieuwe fragmenten’. In: TNTL 59 (1940). p. 93-120, de
vergelijking op p. 94.
232) Zie M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot. Amsterdam, 1954.
Zij komt tot de conclusie dat er minstens drie, misschien zelfs vijf verschillende vertalingen
van deze tekst in het Middelnederlands zijn gemaakt. Zie voor de Aiol W.P. Gerritsen, ‘Les
relations littéraires entre la France et les Pays-Bas au Moyen Age’. In: Actes du septième congrès
national de la Société française de littérature comparée. Mesnil sur l' Estrée, 1967. p. 28-46.
233) Middelnederlandsche epische fragmenten. Ed. G. Kalff. Groningen, 1886. p. 38-39. Het
Roelantslied. Ed. J. van Mierlo. Antwerpen e.a., 1935. p. 24-25.
234) Deze overeenkomst tussen de Middelnederlandse fragmenten is dus alleen een argument voor
hun verwantschap, indien het hier een toevoeging van de vertaler betreft. Maar dat is niet te
bewijzen. Van Mierlo zelf suggereert trouwens dat dit verhaalelement al voorkwam in het Frans.
Zie Het Roelantslied. Ed. J. van Mierlo. Antwerpen e.a., 1935. p. 30. Zie ook C. Minis,
‘Roelantslied LH (395-404) en Volksboek blz. 27’. In: Leuvense bijdragen 37 (1947). p. 33-34.
235) Bijvoorbeeld 1323R, VbA, vgl. ChR 1943-1944; 1327R, VbA, vgl. ChR 1945; 1594Ro, H, vgl.
ChR 2100; 1617H, L, vgl. ChR 2110.
236) Zie voor de begrippen ‘versie’ en ‘redactie’ (‘het werk van een kopiïst [...] die de inhoud van
het werk dat hij afschrijft niet heeft willen wijzigen’): W.P. Gerritsen, Die Wrake van Ragisel.
Assen, 1963. 2 dln. Dl. I. p. 59-60. Zie ook: W.P. Gerritsen, ‘Les relations littéraires entre la
France et les Pays-Bas au Moyen Age’. In: Actes du septième congrès national de la Société
française de littérature comparée. Mesnil sur l'Estrée, 1967. p. 28-46, zie vooral p. 33-34.
237) Slechts op drie plaatsen wordt de tekst afgebroken als gevolg van de fragmentarische
overlevering: 1. tussen 245VbA en 246L ontbreekt de parallel van ChR 1017-1047; vgl.
hoofdstuk IV, p. 123-126. 2. tussen 821VbA en 822VbA ontbreekt de parallel van ChR
1593-1679. Dit gedeelte wordt echter samengevat in het proza van het volksboek, P 468-598;
vgl. hoofdstuk II, p. 76-78. 3. tussen 1652L en 1653Ro ontbreekt de parallel van ChR 2154-2183.
Op deze derde plaats in het verhaal ontbreekt een blad in fragment L tussen F.4 en F.5, terwijl
op F.1V van fragment Ro een gedeelte is overgeslagen, vgl. hoofdstuk V, p. 176.
239) Jules Horrent, ‘Roelantslied et Chanson de Roland’. In: Revue des langues vivantes - Tijdschrift
voor levende talen 11 (1946). p. 193-207 en 241-254. In Nederland heeft K. Sneyders de Vogel,
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241)
242)
243)
244)

245)
246)

247)

[Bespr. van Het Roelantslied. Ed. J. van Mierlo. Antwerpen e.a., 1935.] in: Onze taaltuin 5
(1936-1937), p. 219-222, zich kritisch uitgelaten over Van Mierlo's opvattingen.
De verwijzing in ChR 1139-1151 ontbreekt in K en w, die in ChR 1396-1411 ontbreekt in K
en n. Zie La Chanson de Roland. Ed. C. Segre. Milano-Napoli, 1971. p. 210 en p. 248-249.
Nog meer verwijzingen naar de eerste episode zijn 1104-1105R (vgl. ChR 1816), 1143R en
1434VbA (vgl. ChR V4 1948).
Het Roelantslied. Ed. J. van Mierlo. Antwerpen e.a., 1935. p. 27.
Zie G. Kalff, ‘Handschriften der universiteitsbibliotheek te Amsterdam’. In: TNTL 9 (1890).
p. 161-189, zie vooral p. 176-182.
De rol van Baligant in het volksboek is onduidelijk tengevolge van de verschillende
verhaaltradities waaraan de samensteller informatie over hem heeft ontleend. In het begin van
de Droefliken strijt is dit personage vooral geïnspireerd door de pseudo-Turpin en de Lorreinen,
vgl. b.v. P 111-118 en P 121-166. In de hier besproken passage, P 1092-1101, vertoont Baligant
trekken van zijn tegenhanger in het Chanson de Roland. Hierdoor is het verhaal van het
volksboek met zichzelf in tegenspraak, omdat in P 1092-1097 wordt verteld dat Baligant haastig
naar Spanje gekomen is om Marcelijs te helpen, terwijl hij in het begin van het verhaal al in
Spanje aanwezig is en de reservetroepen aanvoert (P 111-118).
Historia Karoli Magni et Rotholandi. Ed. C. Meredith-Jones. Paris, 1936. p. 208, r. IV-X.
In de Cronyke volgen op deze regels nog enkele die in het Latijn (vgl. noot 245) niet voorkomen:
Ende dander verdroncken hem selven, springhende in die ryviere (K2R, a, 30-32). Het komt
mij voor dat deze toevoeging in de Cronyke is ontleend aan de traditie van het Chanson de
Roland, een interpolatie van dezelfde soort als de interpolaties die ik heb besproken in hoofdstuk
II, p. 73.
Jules Horrent, ‘Roelantslied et Chanson de Roland’. In: Revue des langues vivantes - Tijdschrift
voor levende talen 11 (1946). p. 193-207 en 241-254. Zie ook La Chanson de Roncevaux. Ed.
J.H. Bormans. Bruxelles, 1864. p. 42, noot 1.

Besluit
Uit de bespreking van de handschriftfragmenten afzonderlijk is gebleken dat zij alle
meer of minder corrupte teksten bevatten. Ernstig corrupt, slordig en verward is de
tekst van de late fragmenten L. Toch zijn deze onaanzienlijke blaadjes papier in meer
dan één opzicht interessant voor onze kennis van het Roelantslied. Zij bevatten
immers grote stukken van het verhaal, die in geen der andere bronnen zijn bewaard
en geven, juist door het eenvoudige en slordige handschrift waarin zij zijn geschreven,
ook de kans een onverwachte functie van de tekst te veronderstellen. Dit handschrift
met zijn uiteenlopende inhoud - romans, liefdesliederen,
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een rederijkersgedicht, een scatologische tekst en een spotpreek - bevat misschien
het repertoire van een beroepsverteller. In dezelfde tijd waarin drukkers het
Roelantslied te koop aanboden aan een lezend publiek, werd blijkbaar ook nog naar
het verhaal geluisterd. Dit is echter niet meer dan een veronderstelling. De eenvoud
en slordigheid van L kunnen ook worden verklaard door aan te nemen dat het boek
voor een particuliere lezer is gemaakt.
De andere vier fragmenten, R, H, B en Ro, hebben behoord tot handschriften van
het gewone type voor ridderromans in de veertiende eeuw. Zij waren waarschijnlijk
bestemd om voorgelezen te worden (mogelijk) door rondreizende vertellers. Vooral
R stelt ons voor problemen. Het fragment zelf is al lang verdwenen, zodat we moeten
afgaan op een editie van Serrure uit het midden van de vorige eeuw. Te oordelen
naar deze uitgave wemelt deze tekst van de corrupte plaatsen, maar daarnaast zijn
sommige veranderingen misschien het gevolg van een opzettelijke bewerking met
het doel Roelants schuld aan de nederlaag bij Roncevaux uit te wissen.
Samen met de rijmtekstpassages in het volksboek Droefliken strijt vormen de
fragmenten een bijna volledige lezing van de tweede episode van het Chanson de
Roland. Dat alle overgeleverde resten van de Middelnederlandse tekst tot die tweede,
of Roncevaux-episode van het verhaal behoren, moet toeval zijn. Ik ben met Horrent
van mening dat de oorspronkelijke tekst wel degelijk het volledige verhaal van het
Chanson de Roland heeft bevat. Dat blijkt uit allerlei verwijzingen naar die
ontbrekende gedeelten in de overgeleverde resten. Behalve deze verwijzingen bevat
het proza van het volksboek ook samenvattingen, in sterk geconcentreerde en bewerkte
vorm, van passages uit de eerste en derde episode van het verhaal. Met al deze
argumenten lijkt het standpunt van Van Mierlo, dat het Roelantslied nooit meer zou
zijn geweest dan de Roncevaux-episode, weerlegd.
We kunnen tenslotte concluderen dat de vertaler zijn voorbeeld in het algemeen
trouw heeft gevolgd. Tenminste voor zover het de
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grote lijn van het verhaal betreft. Wie de Nederlandse en Franse teksten woord voor
woord of vers voor vers vergelijkt, komt tot enigszins andere bevindingen, maar dat
bespreek ik in het volgende hoofdstuk. Op het niveau van het verhaal lopen Chanson
de Roland en Roelantslied meestal gelijk op. Constateert men al verschillen dan zijn
die vrijwel steeds het gevolg van tekstcorruptie. Soms kan een opzettelijke verandering
worden aangewezen, maar die is meestal pas later in de traditie van de Nederlandse
tekst aangebracht, bijvoorbeeld door de bewerker van het volksboek. Een heel enkele
keer kan een ingreep van de vertaler oorzaak van het verschil zijn. Zo'n geval is
misschien het optreden van de Saraceense bode die de Franken komt uitdagen
(425-438H,L,VbA). Dat deze uitdaging in alle drie bronnen voor deze passage
voorkomt, maakt het waarschijnlijk dat dit verhaalelement al in de oorspronkelijke
Middelnederlandse tekst heeft gestaan. Het kan dus een toevoeging van de vertaler
zijn, maar het is ook mogelijk dat deze passage al in het Franse voorbeeld van de
vertaler heeft gestaan, ook al vinden we haar nergens in de andere teksten van het
Chanson de Roland terug248). Met deze problematiek zijn we terechtgekomen bij de
relatie tussen het oorspronkelijke Roelantslied en het Franse voorbeeld. Die relatie
vormt het onderwerp van het volgende hoofdstuk.

Eindnoten:
248) In La Chanson de Roland, ed. C. Segre, Milano-Napoli, 1971, p. 215-216, wordt deze afwijking
van de Middelnederlandse tekst niet vermeld.
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VI Roelantslied en Chanson de Roland
Inleiding
Het vorige hoofdstuk is geëindigd met een poging om het oorspronkelijke
Middelnederlandse Roelantslied in zijn karakter te beschrijven. We moeten nu nog
één belangrijke etappe van onze tocht langs de traditie van de Middelnederlandse
tekst afleggen. In dit hoofdstuk zullen we onze aandacht richten op de plaats van de
Middelnederlandse tekst in de internationale overlevering, op de relatie tussen
vertaling en voorbeeld. Dat is een lastige problematiek omdat we niet over duidelijke
gegevens beschikken. De oorspronkelijke vertaling is niet bewaard, we kunnen er
slechts een vage indruk van krijgen op grond van de onvolledig overgeleverde
bronnen. Ook het Franse handschrift dat door de vertaler als grondtekst is gebruikt,
kennen we niet, want geen van de bewaard gebleven teksten van het Chanson de
Roland komt zo sterk met de Roelantslied-fragmenten overeen dat het in aanmerking
komt om als zodanig te worden beschouwd. We zullen dus bij voorbaat al tevreden
moeten zijn met een heel betrekkelijk resultaat, met niet meer dan een plaatsbepaling
van het Roelantslied tussen de andere bronnen van het Chanson de Roland. En het
is zelfs twijfelachtig of die doelstelling wel verwezenlijkt kan worden. Er liggen
namelijk aan deze problematiek enkele vooronderstellingen ten grondslag die men
niet voetstoots behoeft te aanvaarden. Twee van die vooronderstellingen worden hier
genoemd en kort besproken.
De eerste is dat de overgeleverde Roelantslied-fragmenten zijn verbonden met de
internationale Roland-overlevering door een schriftelijke traditie. Het is bekend dat
naast, en vermoedelijk ook voorafgaand aan, de geschreven chansons de geste een
mondelinge vertellerstraditie van dezelfde verhalen heeft bestaan. Over de juiste
relatie tussen de twee bestaansvormen is men het niet eens249), maar het is duidelijk
dat deze omstandigheid de mogelijkheid
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biedt tot allerlei gecompliceerde hypothesen over de oorsprong van de
Middelnederlandse tekst, juist omdat origineel en Frans voorbeeld niet bekend zijn.
Zo kan men veronderstellen, dat het verhaal al in een heel vroeg stadium van zijn
bestaan in het Middelnederlands bekend is geweest en wel in een mondelinge vorm.
Dit verhaal zou een eigen ontwikkeling gehad kunnen hebben en, geheel onafhankelijk
van de internationale traditie, op een gegeven ogenblik uit de mond van een verteller
in het Middelnederlands opgeschreven kunnen zijn. Dat handschrift zou dan het
archetype van de Roelantslied-overlevering geworden kunnen zijn, een
veronderstelling die, gezien de sterke overeenkomst tussen Middelnederlandse en
Franse teksten, uiterst onwaarschijnlijk is. Men kan ook de minder spectaculaire
hypothese opstellen dat het Roelantslied weliswaar schriftelijk uit het Frans vertaald
is, maar dat in de geschreven traditie van de Middelnederlandse tekst incidenteel
elementen uit de vertellerstraditie zijn binnengeslopen. Vervolgens kan men proberen
met behulp van zo'n hypothese de verschillen tussen de overgeleverde fragmenten
en de internationale traditie te verklaren.
Ik ben van mening dat deze veronderstellingen minder waarschijnlijk zijn dan de
gebruikelijke, namelijk dat de relatie tussen voorbeeld en vertaling in beginsel250) ligt
op het schriftelijke bestaansniveau van het verhaal. Daarvoor pleiten mijns inziens
de vele en gedetailleerde overeenkomsten tussen de Middelnederlandse teksten en
het Chanson de Roland en het feit dat de verschillen, die in het voorafgaande zijn
gesignaleerd, steeds weer verklaard konden worden als fouten en ingrepen van
kopiïsten.
De tweede veronderstelling waar ik in dit hoofdstuk, evenals in alle voorgaande
hoofdstukken, van uitga, is dat het Roelantslied vertaald is uit het Frans. Dit is een
hypothese die eigenlijk bewezen moet worden, temeer daar er in het verleden ook
wel anders over gedacht is. Bormans heeft bijvoorbeeld aan het eind van de lange
‘Introduction’ bij zijn uitgave de afhankelijkheid van het
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Frans in twijfel getrokken. Hij veronderstelt, overigens op zeer zwakke gronden, een
Middelnederlands origineel voor de gehéle overlevering van het Chanson de Roland:
je suis fort disposé à croire que la première rédaction écrite n'en a pas été
française ou romane, mais franque, c'est-à-dire teutonique, théodisque ou,
si l'on me permet ce petit anachronisme dans le nom, thioise.251)
Dat zijn argumenten onvoldoende zijn, is al betoogd door Gaston Paris en Kalff252);
zijn hypothese kan echter het best bestreden worden door de afhankelijkheid van het
Frans aan te tonen. Ik meen dat dit mogelijk is door te wijzen op evidente
vertaalfouten. Eén zo'n fout253), overgeleverd in de rijmtekst van het volksboek, wil
ik hier bespreken. Het gaat over Roelant, die in gevecht is met de Saraceen Walbrunen.
806 Ende hi sloech Walbrunen, dat si u kont,
Dattet sweert totten peerde wederstont.
Daer na sloech hi noch Ambrone,
Eenen Sarazijnschen tyran hooch gheboerne,
810 Dat hi den kerstenen niet meer scaden en mocht doen;
Hem waer beter hadde hi ghevloen. (806-811VbA)

Op zichzelf beschouwd zijn deze verzen geheel correct, maar vergelijking met de
corresponderende passage in het Chanson de Roland leert dat zij sterk afwijken van
alle andere bekende bronnen:
Vait le ferir li bers, quanquë il pout,
1585 Desur sun elme, ki gemmét fut ad or;
Trenchet la teste e la bronie e le cors,
La bone sele, ki est gemme[e] ad or,
E al cheval parfundement le dos;
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Ambure ocit, ki que'l blasme [u] qui'l lot. (ChR 1584-1589)
‘De dappere held brengt hem een slag toe, zo hard hij kan,
1585 Op zijn helm, waarvan het goud met edelstenen was bezet;
Hij klieft zijn hoofd, en zijn pantser en zijn lichaam,
Zijn goede zadel, waarvan het goud met edelstenen is bezet,
En zijn paard tot diep in de rug;
Beiden doodt hij, of men hem erom laakt of prijst.’

Het voornaamste verschil is, dat Roelant in de Middelnederlandse tekst na Walbrunen
- in het Chanson de Roland, 1562, wordt hij Valdabrun genoemd; naar deze wordt
verwezen met le in ChR 1584 - nog een tweede tegenstander verslaat: Ambrone (VbA
808). Van deze Saraceen is elders geen sprake; hij is volgens mij gecreëerd door de
vertaler, die het woord ambure (‘beiden’, ChR 1589) in zijn Franse voorbeeld verkeerd
heeft begrepen. Daar wordt de beschrijving van het gevecht immers besloten met de
mededeling Ambure ocit, d.w.z. ‘Hij (Roland) doodt beiden (Valdabrun en diens
paard)’.
Het komt mij voor dat vertaalfouten als deze én al die corrupte plaatsen in de
Middelnederlandse fragmenten, die met behulp van de Franse teksten konden worden
verklaard, elke vorm van twijfel over een Frans voorbeeld uitsluiten. Het kader waarin
de relatie tussen het Roelantslied en de overige bronnen van het Chanson de Roland
zal worden besproken, is hiermee gegeven. Ik ga ervan uit dat het oorspronkelijke
Middelnederlandse Roelantslied schriftelijk vertaald is naar een handschrift met een
Oudfranse redactie van het verhaal. Eerst komt nu kort de techniek van de vertaler
ter sprake en dan behandel ik uitvoerig de positie van het Roelantslied in de
overlevering van het Chanson de Roland.

Eindnoten:
249) De voornaamste literatuur over dit onderwerp staat opgesomd en analytisch beschreven in de
recente bibliografie over het Chanson de Roland, die is samengesteld door J.J. Duggan, A Guide
to Studies on the Chanson de Roland. London, 1976. p. 106-117.
250) Het lijkt mij niet uitgesloten dat details in de Middelnederlandse teksten uit een mondelinge
traditie over de slag bij Roncevaux afkomstig zijn. Voorbeelden daarvan zouden kunnen zijn
de passages uit het proza van het volksboek die ik besproken heb in hoofdstuk II, p. 91-93.
251) La Chanson de Roncevaux. Ed. J.H. Bormans. Bruxelles, 1864. p. 60-63, het citaat op p. 61.
Het sterkste argument dat Bormans noemt, is dat in het verhaal ‘la forme, les personnages,
l'action, les idées et les moeurs et, ce qui n'est pas rare, les lieux [Aken], rappellent en même
temps les chansons historiques et les traditions nationales de nos ancêtres’ (p. 61). Bormans'
opvatting dat de Franse teksten van de Nederlandse afstammen is met instemming overgenomen
door J. ten Brink, ‘Het Roelantslied’, in: Dietsche warande 8 (1869), p. 1-18, zie vooral p. 16-17
en door P. Zeegers, ‘Het Roelantslied uit aesthetisch oogpunt beschouwd’, in: Studiën op
godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied N.R. jg. 29, dl. 48 (1897), p. 234-265.
Al vóór Bormans is in Chants historiques de la Flandre. 400-1650, ed. L. de Baecker, Lille,
1855, p. 95-101, zie vooral p. 95, hetzelfde beweerd. Zeer onlangs is deze stelling verdedigd
in de merkwaardige bijdrage van J. de Prince, L'origine thioise de la Chanson de Roland / De
Dietse oorsprong van het Roelantslied. z.p., 1979.
252) G. Paris, [Recensie van La Chanson de Roncevaux. Ed. J.H. Bormans. Bruxelles, 1864.] In:
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 26 (Tome I, VIe série) (1865). p. 384-392.
Middelnederlandsche epische fragmenten. Ed. G. Kalff. Groningen, 1886. p. 56-57.
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253) Ook het verdachte vers 1077R, Hi dwoech sijn arme inden bloede, wijst misschien op een Franse
grondtekst. Het corresponderende vers Rollant i ancis cum Duridarda el brant (ChR V4 1889),
‘Roelant doodde er met Durendael, het zwaard’, doet vermoeden dat een verlezing heeft
plaatsgevonden van branz (‘zwaard’) tot braz (‘arm’), een verlezing die alleen in een Franse
tekst kan plaatsvinden. Zie La Chanson de Roland. Ed. C. Segre. Milano-Napoli, 1971. p. 341,
noot 1778-9. In vers 1582L, Die goede grave Jelis, is eveneens een vertaalfout gemaakt, zie
hierna hoofdstuk VI, p. 217-8. Op vertaalfouten is ook al gewezen door W.J.A. Jonckbloet,
Geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst. Amsterdam, 1851-1855. 3 dln. Dl. I. p.
259-260. Zie ook C. Minis, ‘Roelantslied B 67. Si lieten stave ende paerde,’ in: Leuvense
bijdragen 37 (1947), p. 38-39 en Middelnederlandsche epische fragmenten, ed. G. Kalff,
Groningen, 1886, p. 53-54.
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De vertaling
‘Iemand, die de grote lijn van zijn verhaal trouw heeft gevolgd’, zo heb ik in het
vorige hoofdstuk de vertaler getypeerd. Hij heeft aan de inhoud van het verhaal niets
willen veranderen, zoals bijvoorbeeld de samensteller van het volksboek later wel
heeft gedaan. Maar toch is het Roelantslied ook geen ‘getrouwe vertaling’ in de
moderne betekenis van deze uitdrukking. Dat wordt duidelijk als we voorbeeld en
vertaling nauwkeurig met elkaar vergelijken. Voorzover dat tenminste mogelijk is,
want grondtekst en vertaling zelf zijn niet bewaard. We moeten ons dus behelpen
met een vergelijking tussen enerzijds een kritische editie van het Chanson de Roland
en anderzijds de overgeleverde resten van het Roelantslied254). Mij bewust van de
gevaren, die op dit gebied dreigen van de zijde van de onvolledige overlevering en
de tekstcorruptie, wil ik toch proberen een eerste indruk te geven van de aard van de
vertaling.
Op grond van de overgeleverde teksten van het Chanson de Roland mogen we
aannemen dat het voorbeeld van de vertaler was opgebouwd uit laisses (strofen) met
een verschillend aantal verzen van (in beginsel) tien lettergrepen. Alle verzen van
zo'n laisse hadden dezelfde rijmklank. Een Franse tekst van dit type is overgebracht
in de voor Middelnederlandse epiek gebruikelijke vorm van paarsgewijs rijmende
verzen zonder strofenindeling. Hoe is de vertaler daarbij te werk gegaan? Eerst een
kwantitatieve vergelijking: tegenover de 1768 verzen, die de Roncevaux-episode in
de ‘Version d'Oxford’ bevat, staan er 1995 van het Roelantslied in de synoptische
editie. Voor hetzelfde verhaalgedeelte heeft de vertaler dus meer verzen nodig gehad;
hij schijnt zijn voorbeeld te hebben uitgebreid. Ook als we deze wel erg grove
vergelijking nog iets verfijnen door rekening te houden met de hiaten in de
Middelnederlandse overlevering en met de laisses die Segre in zijn kritische editie
aan de ‘Version d'Oxford’ toevoegt, blijft
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deze globale indruk geldig255). Maar schijn bedriegt, want het Oudfranse vers is
aanzienlijk langer dan het Middelnederlandse van de oorspronkelijke tekst geweest
zal zijn. Tegenover de ‘Version d'Oxford’ met verzen van 10 of 11 lettergrepen staat,
bijvoorbeeld, het fragment H met een gemiddelde van 7 à 8 lettergrepen. Houden
we met dit verschil rekening dan is de uitkomst van de vergelijking dat de vertaler
heeft verkort. Dit soort van berekeningen heeft echter niet veel te betekenen. Het
kan dienen om de lezer enigszins een indruk te geven van de omvang en de verhouding
van voorbeeld en vertaling, maar de werkwijze van de vertaler leren we er niet door
kennen; daarvoor moeten we proberen hem ‘bij zijn werk gade te slaan’. Een geschikt
tekstgedeelte voor een dergelijke nauwkeurige vergelijking van Roelantslied en
Chanson de Roland met speciale aandacht voor de vertaaltechniek is niet makkelijk
te vinden. Na lang zoeken heb ik besloten tot de passage van Oliviers dood, hieronder
weergegeven naar de kritische editie van Segre en fragment H van het Roelantslied.
Deze ene laisse is in het Middelnederlands bewaard in 1472-1494H, R, Vb. Ik gebruik
voor de vergelijking de lezing van H (voor de duidelijkheid genummerd met de
afzonderlijke telling van H, 225-242) met toevoeging van het verspaar 1474-1475R,
dat in H lijkt te zijn overgeslagen. Vers H 225, het eerste dat met de Oudfranse laisse
correspondeert, begint met een bijzin, die aansluit op H 223-224: Olivier neech hem
dor dat / Ende trac achter een luttel bat,
2010

Oliver sent que la
mort mult

225

Want hem porde die
DOOT,

l'angoisset;

Die hem dede pine
groot.

Ansdous les oilz en R
la teste

Hem quam groet
vernoye voren;

li turnent,

R

Hine mochte sien
no HOREN.

L'oïe pert e la veüe
tute.

Hi viel neder op die
ERDE

Descent a piét, a
l<a> tere

Ende bat Gode
werde:

se culchet,

‘Here, vergeeft mijn
MESDAET

D'ure[s en altres] si 230
recleimet

Ende hebt mijnen
zielen raet.

sa culpe,

Wilt hare verlenen
HEMELRIKE,
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2015

2020

Cuntre le ciel
ambesdous ses

Want ic u
getrouwelike

mains juintes,

Ghedient heb al
mijn leven;

Si prïet Deu que
pareïs li dunget

Noyt en woudic u
begeven.’

E beneïst Karlun e 235
France dulce,

Doen benedidi
Karel, den here,

Sun cumpaignun
Rollant <de>sur

Ende dancte hem
alder ere,

tuz humes.

Die hi ie van hem
gewan.

Falt li le coer, le
helme li

Ende Roelant boven
alle MAN.

embrunchet,

Sijn handen hi ten
hemel stac.

Trestut le cors a la 240
tere li

Daer na hi nemmer
en sprac.

justet:

Dus bleef Olivier
DOOT.

Morz est li quens,
que plus ne

Rolant hads rouwe
groot.

se demuret.
Rollant li ber le
pluret, si'l
duluset;
Jamais en tere
n'orrez plus dolent
hume.
2010 ‘Olivier voelt dat de dood hem zeer beklemt;
Alle twee zijn ogen draaien in zijn hoofd,
Hij verliest zijn gehoor en heel zijn gezichtsvermogen,
Hij stijgt af en legt zich ter aarde.
Herhaaldelijk belijdt hij zijn zonden
2015 En, met zijn beide handen gevouwen en uitgestrekt naar de hemel,
Bidt hij tot God dat Hij hem in het paradijs opneme
En dat Hij Karel en het zoete Frankrijk zijn zegen schenke
En boven allen Roelant, zijn wapenvriend.
Zijn hart begeeft hem, zijn helm glijdt van zijn hoofd,
2020 Heel zijn lichaam ligt uitgestrekt op de grond.
Dood is de graaf want hij leeft niet meer.
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Nooit zult ge op aarde een man horen die meer smart heeft.’
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De woorden die niet overeenkomen, zijn in de citaten gecursiveerd en de
Middelnederlandse rijmwoorden die aan het Frans zijn ontleend, zijn met hoofdletters
weergegeven. Nu wordt duidelijk wat de vertaler uit zijn voorbeeld heeft weggelaten.
Het zijn vooral de details, die hij overslaat, bijzonderheden over de manier waarop
Olivier sterft (ChR 2011, 2019, 2020), (misschien) ook een ‘moeilijke’ uitdrukking
(ChR 2014a) en herhalingen in de Franse tekst (ChR 2021b, 2022b, 2023). Maar in
de Middelnederlandse tekst zijn weer andere bijzonderheden toegevoegd en die
toevoegingen geven juist inzicht in de techniek van de vertaler. Ik meen dat hij eerst
in het Frans zocht naar de essentie van een mededeling, deze vervolgens vertaalde
tot een Middelnederlands vers en tenslotte het verspaar voltooide, zo mogelijk met
andere gegevens uit het voorbeeld, maar meestal met vulsel van eigen makelij. Vanuit
deze vertaaltechniek kunnen negen van de tien versparen worden verklaard. De ene
uitzondering is het paar H 233-234, dat in z'n geheel is toegevoegd, waarschijnlijk
omdat het niet lukte de in vers 231 begonnen zin met één vers af te ronden. De
veronderstelling dat de vertaler steeds één vers aan zijn voorbeeld ontleende en er
dan één aan toevoegde om het verspaar te voltooien, wordt gesteund door de
rijmwoorden: in zeven van de negen ontleende verzen is het rijmwoord letterlijk uit
het Frans vertaald.
Uit het voorbeeld van de passage over Oliviers dood blijkt dat de vertaler zijn
voorbeeld beslist niet letterlijk maar veeleer vrij vertaald heeft. Hij koos uit de Franse
tekst de hoofdzaken en liet bijzonderheden weg. De vorm van zijn vertaling in
paarsgewijs rijm noodzaakte hem tot een werkwijze waarbij hij gewoonlijk steeds
één vers vertaalde en dat met één vers van eigen vinding aanvulde tot een paar. Dit
heeft een Roelantslied opgeleverd waarin, vergeleken met het Chanson de Roland,
enerzijds is verkort en anderzijds is toegevoegd. De weglatingen zowel als de
toevoegingen betreffen evenwel details, de grote lijn van het verhaal is trouw gevolgd.
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Door het paarsgewijze rijm in de vertaling verloor de laisse-structuur van het
voorbeeld haar functie. Toch kan men deze oorspronkelijke opbouw nog enigszins
herkennen in de indeling van de tekst op de overgeleverde fragmenten. We kunnen
dit helaas slechts nagaan bij 96 van de 140 laisses, die de Roncevaux-episode in de
editie-Segre bevat, maar de overeenkomstige passages van die 96 laisses worden in
het Middelnederlands 46 keer door een lombarde (grote hoofdletter) gemarkeerd256).
In aanmerking genomen dat de overgeleverde teksten op dit punt erg schaars zijn
met gegevens (de fragmenten L en H bevatten betrekkelijk weinig lombarden en van
R ontbreken de gegevens, omdat Serrure de lombarden in zijn editie niet heeft
verantwoord), is dit een aanzienlijk aantal en een opmerkelijke overeenkomst. Het
is ook een krachtig argument tegen de zogenoemde strofenhypothese van Kloeke.
Toen Kloeke in 1940 het door hem bestudeerde fragment Ro uitgaf257), voegde hij
aan de editie een beschouwing toe over de ‘Aesthetische waardering van het Mnl.
Roelantslied’ (p. 109-120). Hij neemt daarin stelling tegen het wijd verbreide
ongunstige oordeel over dit Middelnederlandse werk, een oordeel, dat zijns inziens
onbillijk is, omdat het altijd tot stand komt door vergelijking met het Franse epos.
Beoordeelt men het Roelantslied op zich, dan valt ook daarin een ‘waarlijk dichter’
te herkennen. Als bewijs citeert hij dan uit de editie-Van Mierlo258) de verzen
1662-1765L en concludeert: ‘Ieder, die deze passage leest en luid herleest, zal onder
de bekoring komen van de grote zuiverheid van toon; op de schaarse plaatsen, waar
die gaafheid wordt onderbroken, is men geneigd aan bedorven tekst te denken’ (p.
113). Maar behalve dat dit gedeelte opvallend zuiver is uitgevallen meent Kloeke
erin een ‘zeer eigenaardige golving waar te nemen, die zo voelbaar periodisch is, dat
men geneigd is aan strofenvorming te denken’ (p. 114-115). Meer dan de helft van
de door hem geciteerde passage heeft hij onderverdeeld in blokjes van vier259) verzen,
op grond waarvan hij voorzichtig oppert dat het Roelantslied oorspronkelijk
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een strofische tekst (‘lied’) zou zijn geweest, die in die vorm ook is gezongen of
voorgedragen. Hoe aantrekkelijk deze veronderstelling ook is, ik meen dat een
diepgaande studie van de vertaaltechniek haar zal weerleggen. Daarop wijst het zeer
voorlopige onderzoek, dat ik hierboven met één voorbeeld heb geïllustreerd. Ik
vermoed dat de ‘zeer eigenaardige golving’ in de tekst, die voor Kloeke aanleiding
tot zijn hypothese is geweest, uit de vertaaltechniek moet worden verklaard. Wij
hebben gezien dat de vertaler zijn tekst heeft opgebouwd uit versparen en dat soms
(in het voorbeeld bij H 231-234) één verspaar te klein was om de gewenste inhoud
weer te geven. In zo'n geval werd een blokje van twee versparen, vier verzen,
geconstrueerd. Deze vertaaltechniek is ook in het door Kloeke geciteerde gedeelte
duidelijk waarneembaar; ik laat dat zien in de eerste drie strofen van Kloekes citaat.
Ik neem zijn tekst over maar heb, evenals in het voorbeeld van de vertaaltechniek
hiervoor, het vulsel gecursiveerd en de letterlijk vertaalde rijmwoorden weergegeven
met hoofdletters (vgl. ChR 2201-2208)260).
Onder enen EGLANTIER
Vant hi ligghende OLIVIER.
Hi nampen inden aermen SIJN
Ende droechen voer Tulpijn.
In enen scilde dat hine LEIDE
Voor dien busscop op die heide,
Die busscop segense al gader
Ende bevalse den hemelscen Vader.
‘Ay, Olivier’, sprac ROELANT,
‘Van groter daet waerdi becant,
‘Ende goet ridder ende coene,
‘Des graven Reiniers SONE! (vgl. L 1662-1672)
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De drie ‘strofen’ kunnen zonder bezwaar worden beschouwd als zes versparen
gebouwd op rijmwoorden, die letterlijk overeenkomen met het Frans. Kloekes
hypothese is, naar ik vermoed, onjuist. Ik word in dit vermoeden gesteund door de
verdeling van de grote hoofdletters in de tekst van de fragmenten. Als het Roelantslied
in oorsprong uit strofen van vier regels opgebouwd is geweest, dan zou men mogen
verwachten, dat deze structuur nog enigszins in de grote-hoofdletterverdeling
weerspiegeld werd, maar niets daarvan. In plaats van een regelmatige strofische
opbouw van de tekst vinden we in de distributie van de grote hoofdletters sporen van
de laisse-structuur in het Oudfranse voorbeeld van de vertaler.
De resultaten van dit zeer voorlopige en op weinig omvangrijke passages
gebaseerde onderzoek zijn slechts betrekkelijk maar, naar het mij toeschijnt, niet
onbelangrijk. De studie van de vertaaltechniek biedt een uitnemende kans om de
tekst indringend te analyseren en verdient dan ook veel aandacht. Ik moet mij hier
echter beperken tot de zeer voorlopige conclusie, dat de vertaler zijn voorbeeld
selectief heeft gevolgd. Het ging hem om de grote lijn in het verhaal. De gegevens
daarvoor koos hij uit de Franse tekst en gaf ze weer in Middelnederlandse verzen,
die hij vervolgens met vulsel van eigen vinding uitbouwde tot versparen. Zo is een
vertaling ontstaan, waarin de inhoud van het voorbeeld is teruggebracht tot het
belangrijkste en tegelijkertijd, onder dwang van het paarsgewijs rijmende vers, weer
is uitgebreid met een tamelijk grote hoeveelheid aanvullende tekst261.

Eindnoten:
254) La Chanson de Roland. Ed. C. Segre. Milano-Napoli, 1971. Van de overgeleverde resten van
het Roelantslied heb ik voor deze vergelijking vooral gebruik gemaakt van fragment H, vanwege
de betrekkelijk oorspronkelijke indruk, die dit maakt (weinig corruptie, korte verzen).
255) De Roncevaux-episode beslaat in de ‘Version d'Oxford’ de verzen 841-2608, te weten 1768
verzen, maar Segre voegt in zijn editie in dit gedeelte nog 21 laisses met samen 271 verzen toe.
Van het totaal van 2039 verzen moeten echter weer 423 verzen worden afgetrokken omdat 33
laisses niet in het Middelnederlands zijn bewaard vanwege de fragmentarische overlevering.
Het resultaat van deze berekening is dan dat tegenover de 1616 verzen van het Chanson de
Roland er 1995 verzen van het Roelantslied staan, globaal een verhouding van 4:5.
256) ChR 841 = 1VbA - ChR 860 = 29VbA - ChR 874 = 57VbA - ChR 885 = 75VbA - ChR 894 =
159B - ChR 909 = 173VbA, B - ChR 916 = 185VbA - ChR 940 = 96VbA - ChR 955 = 120VbA
- ChR 1049 = 248VbA, L - ChR 1059 = 265VbA - ChR 1082 = 287VbA - ChR 1093 = 302VbA,
L - ChR 1124 = 342VbA, L - ChR 1213 = 486VbA - ChR 1235 = 517VbA, H - ChR 1261 =
547VbA - ChR 1275 = 557VbA - ChR 1281 = 566VbA - ChR 1289 = 572VbA - ChR 1304 =
578VbA - ChR 1311 = 584VbA - ChR 1320 = 601VbA - ChR V4 1368 = 764VbA - ChR V4
1455 = 646VbA - ChR 1526 = 676VbA - ChR 1562 = 788VbA - ChR V4 1759(?) = 862VbA
- ChR 1691 = 924 VbA, R(?) - ChR 1713 = 955VbA - ChR 1722 = 969VbA - ChR 1737 =
997VbA - ChR V4 1945 = 1432VbA - ChR 1851 = 1157VbA - ChR V4 1981 = 1183VbA ChR 1913 = 1287VbA - ChR 1932 = 1310VbA - ChR 1940 = 1322VbA - ChR 1965 = 1346VbA
- ChR 1978 = 1374VbA - ChR 2010 = 1478VbA - ChR 2184 = 1653Ro - ChR 2259 = 1699L
- ChR 2355 = 1762VbA - ChR 2476 = 1862L - ChR 2570 = 1923L.
257) G.G. Kloeke, ‘Het Roelantslied. Nieuwe fragmenten’. In: TNTL 59 (1940). p. 93-120.
258) Het Roelantslied. Ed. J. van Mierlo. Antwerpen e.a., 1935. p. 130-133, vs. 1502-1605.
259) Kloeke (zie noot 257) heeft aanvankelijk naast vierregelige vooral aan achtregelige strofen
gedacht (p. 115-116). In een ‘Naschrift’ (p. 117-120) naar aanleiding van een artikel van J.J.
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Salverda de Grave, Strofen in ‘Gormont en Isembart’, Amsterdam, 1922, Mededelingen der
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Dl. 53, Serie A, No. 11, lijkt hij
de voorkeur te geven aan vierregelige en vermeldt bovendien dat hij ook tweeregelige strofen
(‘disticha’) heeft overwogen (p. 118-119).
260) Het eerste vers van de eerste strofe is door Van Mierlo (zie noot 258) toegevoegd op grond van
de Franse teksten, vgl. La Chanson de Roland, ed. C. Segre, Milano-Napoli, 1971, p. 416, noot
2200bis, bijvoorbeeld: Il garde avant, desoz un aiglanter, C 3829, ‘Hij [Roelant] kijkt vooruit,
onder een eglantier...’.
261 Ik heb voor dit gedeelte over de vertaaltechniek gebruik gemaakt van M. Huby, L'adaptation
des Romans courtois en Allemagne au XIIe et au XIIIe siècle, Paris, 1968 en van de voorlopige
versie van het hoofdstuk over de vertaling in het proefschrift-in-voorbereiding van F.P. van
Oostrom over Lantsloot vander Haghedochte.

De plaats van het Roelantslied in de traditie van het Chanson de
Roland
Inleiding
Het is gebruikelijk om de verhouding tussen de overgeleverde teksten van literaire
werken uit de middeleeuwen schematisch weer te geven
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in de vorm van een stamboom (stemma). Men gaat daarbij uit van de veronderstelling
dat alle resten, zowel handschriftelijke en gedrukte bronnen alsook vertalingen en
bewerkingen, uiteindelijk afstammen van één en dezelfde voorvader, het archetype
van de overlevering. Het archetype kan samenvallen met de oorspronkelijke tekst
maar dat hoeft niet. Omdat er in de loop der tijden erg veel verloren is gegaan, kan
het heel goed zijn dat de overgeleverde resten toevallig allemaal behoren tot één
enkele tak van een stamboom, waarvan alle andere takken spoorloos verdwenen zijn.
Dit is de voornaamste reden waarom onderscheid wordt gemaakt tussen origineel en
archetype van een teksttraditie. De overlevering van het Chanson de Roland bestaat
uit tien Franse teksten, aangeduid met de siglen O en V4 voor de redacties in laisses
met assonantie, en C, V7, P, F, L, 1, T en B voor die in laisses met volrijm, en
bovendien uit een aantal vertalingen, waarvan de Middelhoogduitse (K), de Oudnoorse
(n), de Middelwelshe (w) en de Middelnederlandse (h) het belangrijkst zijn262). Met
welke van deze bronnen is h nu het meest verwant, of, met andere woorden, waar
moet het Roelantslied getekend worden in het stemma van het Chanson de Roland?

Meningen van voorgangers in de neerlandistiek
Ik ben niet de eerste die probeert de positie van de Middelnederlandse tekst in de
internationale traditie te bepalen. De standpunten van Serrure, Bormans, Kalff en
Van Mierlo, die in het verleden de tekst hebben uitgegeven, komen in aanmerking
om hier besproken te worden, omdat zij vooral zich met dit vraagstuk hebben
beziggehouden.
Serrure beperkt zich tot de vaststelling dat het Franse voorbeeld verloren is gegaan
omdat de overgeleverde brokstukken sterk afwijken van de hem bekende ‘Version
d'Oxford’ (‘den tekst van Turold’):
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Of men uit de overgeblevene brokken mag besluiten dat ons lied naer den
tekst van Turold vertaeld zy, kan ik in het geheel niet verzekeren. Hierby
schiet het in allen gevalle te kort. Het is niet zoo rijk aen beelden en aen
kleuren, en veel der belangrijkste plaetsen zijn in het onze weggelaten.
Waerschijnlyker komt het my dus voor dat er in het fransch nog eene of
meerdere andere lezingen hebben bestaen, waernaer het onze zoude bewerkt
zijn. Want zoo niet dan zou men moeten veronderstellen dat de vertaler
aen het oorspronkelyk stuk veel meer veranderingen, vermeerderingen of
inkortingen heeft doen ondergaen, dan zulks gewoonlyk het geval was,
wanneer een dichtstuk in onze tael overgebracht werd.263)
De mogelijkheid dat de Middelnederlandse vertaler de veranderingen zelf zou hebben
aangebracht, wordt door Serrure van de hand gewezen; dat past geheel bij de in zijn
tijd algemene opvatting dat de Middelnederlandse letterkunde in hoofdzaak bestaat
uit slaafse vertalingen uit het Frans264).
Bormans huldigt wat dat betreft een onafhankelijk standpunt, zoals ik aan het
begin van dit hoofdstuk al heb vermeld. Hij vraagt zich af waarom de Franse werken
altijd het voorbeeld van de Nederlandse zouden moeten zijn geweest. In het geval
van het Roelantslied besluit hij tot het omgekeerde, maar op zo zwakke gronden dat
zijn standpunt niet serieus kan worden genomen265).
Kalff heeft het vraagstuk van de grondtekst van de Middelnederlandse vertaler
systematisch onderzocht266). Hij gaat uit van het stemma van Foerster en Gautier267),
dat in zijn tijd recent was, en waarin de handschriften O en V4 de ene tak vormen
en de handschriften C, V7, T, P, 1 en L de andere, maar enkele bladzijden verder (p.
50) corrigeert Kalff deze stamboom door, in navolging van Müller268), V4 bij de
andere tak onder te brengen. Kalffs methode bestaat hierin dat hij de
Roelantslied-fragmenten vergelijkt met O en, waar zij afwijken, zoekt naar
overeenkomsten

Het Roelantslied

202
met de andere handschriften: ‘Verreweg de meeste dier afwijkingen nu vond ik terug
in de Venetiaansche redactie [V4], vele ook in de Parijsche [P]’ (p. 44). Na een lange
lijst van voorbeelden is zijn conclusie dan ook dat de Middelnederlandse vertaling
bewerkt is naar een redactie, die wij niet kennen, maar die tussen V4 en P, doch
dichter bij V4, ligt.
Mijn bezwaar tegen deze redenering betreft zijn methode. Om dat duidelijk te
maken bespreek ik één van Kalffs voorbeelden. Ik heb gekozen voor een zeer
opvallend verschil tussen O en h, namelijk een stuk uit de derde fase van de strijd,
822-903VbA269), een gedeelte waarvan in de ‘Version d'Oxford’ niets te vinden is.
Het ontbreekt er tussen de verzen ChR 1679 en 1680, merkwaardig genoeg middenin
een laisse. Omdat nu dit gedeelte wél voorkomt in de redacties van de andere tak,
bijvoorbeeld in V4 1730-1784270), ziet Kalff daarin een argument voor zijn conclusie,
dat het voorbeeld van de Middelnederlandse vertaler dicht bij V4 ligt. Hij maakt
daarbij een denkfout, omdat hij een argument voor verwantschap tussen twee teksten
ontleent aan een overeenkomst zonder meer. Om bij het voorbeeld van de
overeenkomstige passage te blijven: die kan in het origineel gestaan hebben en in de
traditie van O zijn weggelaten. Kalff vermeldt zelf nota bene uitdrukkelijk (p. 45),
dat de verzen volgens de in zijn tijd gezaghebbende edities van Gautier en Müller271)
tot het oorspronkelijke gedicht hebben behoord. Als dat waar is272) heeft O dus op
deze plaats het origineel veranderd en bewaren h en V4 de oorspronkelijke lezing,
zodat aan deze plaats geen argument voor verwantschap tussen beide mag worden
ontleend; men kan er hoogstens mee bewijzen dat h niet rechtstreeks van O afstamt.
Wil men echter verwantschap aantonen dan is een bepaald soort overeenkomsten
nodig, nl. die overeenkomsten, waarvan kan worden aangetoond dat zij samen
afwijken van het origineel, gemeenschappelijke fouten dus273). Ik heb de indruk dat
Kalff de redactie van O onbewust als origineel beschouwd heeft. Hij vergelijkt immers
h met O en waar h ‘afwijkt’, dus in
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zijn ogen ‘fout’ is, zoekt hij naar andere redacties met dezelfde ‘afwijking’274). Door
dit zwakke punt in de methode is het niet mogelijk op grond van Kalffs conclusie h
te plaatsen in de stamboom van het Chanson de Roland.
Ook Van Mierlo heeft bezwaar gemaakt tegen de methode van zijn voorganger,
overigens zonder direct op Kalffs redenering in te gaan. Hij schrijft: ‘oorspronkelijke
bijzonderheden, zelfs geheele laisses, kunnen heel goed in latere [...] versies zijn
behouden en uit den tekst van O verdwenen’ en hij geeft als voorbeeld de bekende
passage over Ganelons verraderlijk geslacht (1432-1469VbA en 1141-1156R), die
h gemeen heeft met V4 en een aantal andere redacties, maar die in O ontbreekt275).
Om zijn eigen standpunt over de localisering van het Roelantslied in de internationale
traditie te bepalen gebruikt Van Mierlo een heel ander type redenering. Hij gaat uit
van zijn opvatting dat het Roelantslied alleen de tweede episode van het verhaal,
‘Roncevaux’, heeft bevat en ziet in deze episodische vorm een archaïsche trek. Ook
andere versies van het verhaal over de slag bij Roncevaux, zoals de kroniek van de
pseudo-Turpin en het Carmen de prodicione Guenonis276), kennen slechts één of
enkele episodes van het Chanson de Roland. Net als deze versies gaat het Roelantslied
volgens Van Mierlo terug op een episodisch voorstadium van het verhaal dat in de
‘Version d'Oxford’ is overgeleverd, en dat brengt hem tot zijn vermetele uitspraak
‘dat de redactie door onze bewerking gevolgd heel wat ouder en primitiever moet
geweest zijn dan O’277).
In het vorige hoofdstuk is aannemelijk gemaakt dat het oorspronkelijke Roelantslied
de niet-overgeleverde episodes wel degelijk heeft gekend. Daarmee is de grond onder
Van Mierlo's redenering weggeslagen. Zijn andere argumenten zijn systematisch
aangevallen door de Luikse romanist Jules Horrent278). Deze laat zien dat het betoog
van Van Mierlo diens conclusies niet rechtvaardigt. Maar het weerleggen van een
tegenstander houdt nog niet automatisch het bewijs van het tegendeel in. Horrent
heeft mijns inziens gelijk
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als hij beweert dat het Roelantslied de verloren episodes wel heeft bevat en dat de
overige argumenten van Van Mierlo diens stelling evenmin bewijzen, maar daarmee
is het tegenovergestelde standpunt - ‘Le récit du Roelantslied se situe à un stade
connu de la tradition, au stade de O ou à un stade plus récent encore’ (p. 247) - niet
bewezen. Om de plaats van het Roelantslied in de traditie van het Chanson de Roland
vast te stellen moet de verwantschap met de overige teksten met behulp van
gemeenschappelijke fouten worden aangetoond. Dat heeft Horrent niet gedaan. Zijn
eindconclusie is dan ook opmerkelijk gematigd: ‘le texte flamand primitif repose sur
une base française’ (p. 254). Daarmee zou zelfs Van Mierlo het eens kunnen zijn.
Samenvattend kan worden gezegd dat Serrures voorstel om de verschillen tussen
Middelnederlands en Frans te verklaren door aan te nemen dat de Franse grondtekst
van de vertaler verloren is gegaan, verouderd is en dat Bormans' bewering over een
Nederlands (‘thiois’) prototype bij gebrek aan bewijs terzijde moet worden gelegd.
Alleen Kalff en Van Mierlo hebben een gemotiveerd standpunt. Beiden komen tot
de conclusie dat het Roelantslied teruggaat op een Frans voorbeeld, maar Kalff
suggereert dat die redactie betrekkelijk jong is en laag in het stemma van de
internationale traditie geplaatst moet worden en Van Mierlo zegt juist dat de
Middelnederlandse resten een stadium in die traditie vertegenwoordigen dat zeer
oud is. Helaas moet worden vastgesteld dat de methode van Kalff tekortschiet en dat
de argumenten van Van Mierlo de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Na de
editie van Van Mierlo is door neerlandici geen nieuwe bijdrage meer geleverd aan
de problematiek van de localisering van het Roelantslied temidden van de
internationale overlevering.

Meningen van romanisten
Terwijl de neerlandici deze problematiek vooral vanuit de
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Middelnederlandse tekst (h) hebben benaderd - zij wilden de relatie van h tot de
andere bronnen van het Chanson de Roland bepalen - was de doelstelling van de
romanisten veel algemener. Zij waren uit op de ordening van álle bronnen in een
stemma; het Roelantslied was bij hun onderzoek slechts een onderdeel van het geheel.
Het is begrijpelijk dat hun aandacht vooral uitging naar de Franse teksten en dat de
Middelnederlandse vertaling, onvolledig bewaard en moeilijk toegankelijk, in hun
publikaties maar zelden aan de orde komt. Toch is het standpunt van de romanisten
van veel belang omdat zij beter dan wie ook het geheel van de traditie hebben kunnen
overzien en ook omdat zij hun onderzoek methodisch verantwoord hebben verricht.
Ik behandel de twee stromingen in het onderzoek van het Chanson de Roland, die
van het tweetakkig en die van het meertakkig stemma.
Beide stemmata zijn het resultaat van dezelfde methode, welke gebaseerd is op
fouten die verschillende redacties gemeen hebben. Die methode is al in het begin
van de vorige eeuw ontwikkeld in Duitsland en wordt meestal genoemd naar één
van de ontdekkers ‘de methode van Lachmann’. Zij gaat uit van de waarschijnlijke
veronderstelling dat twee kopiïsten van dezelfde tekst niet onafhankelijk van elkaar
dezelfde fout maken. Ergo, twee handschriften die een fout gemeen hebben zijn met
elkaar verwant. Door nu met behulp van gemeenschappelijke fouten relaties tussen
de overgeleverde redacties op te sporen en door deze gegevens met elkaar te
combineren kan in beginsel de overlevering van een tekst worden geordend. Het is
niet mijn bedoeling de methode van Lachmann hier uitvoerig te bespreken; het is
mij bekend dat zij in de lange tijd van haar bestaan dikwijls, en soms op goede
gronden, is aangevochten279), maar ik geloof dat haar belang voor de tekstkritiek
desondanks groot is. Er zijn nog steeds geen betere indicaties voor de verwantschap
tussen de overgeleverde teksten van een middeleeuws werk te verkrijgen dan
gemeenschappelijke fouten. Dat betekent in het geheel niet dat ik blind ben voor de
beperkingen
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van deze methode; ik zal daar in het vervolg zelfs met nadruk op wijzen. Eerst wil
ik echter de resultaten ervan voor het Roland-onderzoek noemen en bespreken.
Twee Duitse romanisten, Edmund Stengel en Theodor Müller, hebben op dit gebied
school gemaakt. De eerste heeft een meertakkig stemma verdedigd, dat later door
Bédier280) als volgt is getekend:

Het is begrijpelijk dat Stengel op grond van zijn opvattingen in de verantwoording
van zijn editie schrijft: ‘Selbständigen Wert können dagegen, ausser der
Assonanzredaktion OV4, die Reimbearbeitung CV7TPLF, sowie n, w, K und h
beanspruchen’281). Helaas is het tweede deel van Stengels boek met zijn argumenten
(de gemeenschappelijke fouten!) voor dit stemma nooit verschenen282).
Een tweetakkig stemma is opgesteld door Müller. Ook hij heeft op grond van zijn
stemma een uitgave vervaardigd met de mededeling ‘Erster Theil’ op het titelblad,
maar ook zijn tweede deel met de bewijzen voor zijn conclusies is nooit verschenen283).
Toch heeft Müllers opvatting bij de romanisten de overhand gekregen, vooral dankzij
de inspanning van Bédier, die zijn tweetakkige stemma heeft overgenomen en met
vuur heeft verdedigd284). Het ziet er zo uit:
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Voor Bédier is dit stemma in de eerste plaats een middel geweest om de superioriteit,
de ‘précellence’, van de ‘Version d'Oxford’ (O) aan te tonen:
Notre thèse, conforme en ses grandes lignes à celle de Theodor Müller,
est donc que le texte d'Oxford a autant d'autorité à lui seul que tous les
autres textes réunies, parce que tous les autres textes procèdent d'un même
remanieur. Pour le prouver, il faut et il suffit que je sache produire un
passage, où, O disant une certaine chose, tous les autres textes s'accordant
à dire une même certaine autre chose, il aparaisse que la leçon originale
est en O et que la leçon opposée n'en est que l'altération.
Une seule preuve suffirait: j'en produirai plusieurs.285)
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Daarna laat Bédier veertien bewijzen volgen, allemaal plaatsen waar de
redacties van de rechter tak samen afwijken van O en waar de afwijkende
lezing volgens hem corrupt is. Gemeenschappelijke fouten dus, die de
verwantschap van de teksten rechts bevestigen.
Het Roelantslied (h) is door Bédier niet eens in zijn stemma opgenomen.
Dat hij de waarde van de Middelnederlandse vertaling heel gering achtte,
blijkt uit zijn commentaar bij de vermelding van de fragmenten in de
opsomming van de bronnen: ‘Vu leur peu d'étendue, ces textes ne rendent
que rarement des services, d'ailleurs insignifiants’286). Toch vermeldt Bédier
bij zijn bewijzen regelmatig de corresponderende plaatsen in het
Roelantslied, waaruit kan worden opgemaakt dat volgens hem h ook
thuishoort in de rechter tak. Het betreft in de rij van veertien bewijzen de
nummers 8, 9, 10, 11, 12 en 14287). Bij wijze van voorbeeld zal ik het elfde
bewijs kritisch bespreken. Deze veelbesproken plaats, waarin Ganelon
een afstammeling van de moordenaars van Julius Caesar wordt genoemd,
komt niet voor in O en wel in de meeste andere bronnen. In het Roelantslied
is zij gedeeltelijk bewaard in fragment R en volledig in het volksboek; ik
citeer het begin ervan.
Hier na sprac Kaerle, die prince, onblije:
‘Nu help God ende die maghet Marie.
Bi Guwelloen is vernoy ghecomen,
1435 Dat hebbe ick nu wel vernomen,
Dwelck hem ende God wil sal worden suere.
Want na dat ons oerkont scriftuere,
Soe waren sijn voerders fel,
Dwelck ick nu gheproeft hebbe herde wel.
1440 Sij versloeghen den keyser Juliene,
Dwelck jammer was om te aensiene.
Int Capitolie dat sijt daden,
Daer si hem valschelijc hadden verraden.
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Och mi ysser nu oeck af ghecomen toren.
1445 Ick hebber lacen Rolande bi verloren,
Den goeden bisschop ende den ridder Olivier
Ende menighen prince van herten fier. (1432-1447VbA)

Op de terugweg naar Roncevaux, gewaarschuwd door het hoorngeschal van Roelant,
overweegt Karel bij zichzelf, dat Ganelon als verrader als het ware erfelijk belast is.
Bédier vindt deze passage inhoudelijk verdacht, want, zo is zijn redenering, het is
toch niet waarschijnlijk dat iemand uit een verraderlijk geslacht zo'n onkreukbare
reputatie kan genieten als Ganelon bij de Franken voor de slag bij Roncevaux. Hij
verklaart deze innerlijke tegenstrijdigheid in de teksten uit de rechter tak van het
stemma door aan te nemen dat de passage over Ganelons voorouders later is
toegevoegd; het is een ingreep van een bewerker, een corruptie, een ‘fout’ in de zin
van de tekstkritiek dus, die de redacties rechts met elkaar verbindt.
Ik betwijfel of Bédier gelijk heeft. In ieder geval kan men bezwaren aanvoeren
tegen zijn redenering, want Karel negeert ook andere onheilspellende voortekenen
zoals zijn dromen voor de vergadering waarin Roelant door Ganelon tot aanvoerder
van de achterhoede wordt aangewezen (ChR 717-736). Dat Karel Ganelons
verraderlijk plan doorziet blijkt uit zijn eerste reactie op diens voorstel: Vos estes
vifs diables (ChR 746; ‘Gij zijt een baarlijke duivel’), maar ook dan grijpt hij niet in.
Eerder nog in het verhaal, wanneer Ganelon bij zijn investituur als boodschapper
naar Marsile de koninklijke handschoen laat vallen, huiveren alle aanwezigen: Deus,
que purrat ço estre? / De cest message nos avendrat grant perte (ChR 334-335;
‘God, wat kan dit betekenen? Deze boodschap zal ons grote verliezen brengen’). Het
is hier niet de plaats om het paradoxale in Karels houding te verklaren288), het gaat
mij er alleen om te laten zien dat de koning en de Franken óók volgens de lezing van
O wel degelijk gewaarschuwd waren voor
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Ganelon. De passage over zijn voorouders, door wie hij erfelijk belast is, past in dit
verband uitstekend en er is dan ook geen reden om op inhoudelijke gronden te
twijfelen aan de oorspronkelijkheid ervan.
‘Une seule preuve suffirait’, heeft Bédier aan het begin van de opsomming van
veertien bewijzen dreigend uitgeroepen. Met andere woorden, wie het met zijn
conclusie niet eens is, heeft de taak ál de aangevoerde ‘preuves’ te ontkrachten. Ik
beperk mij toch tot dit ene voorbeeld met de vermelding dat volgens mij geen van
Bédiers plaatsen echt fout is in de zin van de tekstkritiek. Zijn scherpzinnige
pleidooien leiden eerder tot de erkenning van de esthetische superioriteit van de
‘Version d'Oxford’ dan tot de overtuiging dat de lezing van de andere redacties ‘fout’
is.
In onze tijd wordt het tweetakkige stemma verdedigd door Segre. Zijn editie van
1971 is een toonbeeld van grondig en voorzichtig wetenschappelijk onderzoek. Elke
keus uit de varianten wordt gemotiveerd met zorgvuldig tegen elkaar afgewogen
argumenten, maar ook Segre is niet helemaal zeker van de positie van de
Middelnederlandse vertaling in zijn stemma, dat er zo uitziet289):
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Binnen de β-groep, waartoe volgens Segre alle overgeleverde redacties behalve O
behoren, rekent hij h aarzelend tot een groepje dat bestaat uit de vier vertalingen.
Dat zou kunnen worden verklaard doordat de noordelijke verspreiding van het verhaal
geheel afhankelijk is van één Franse tekst. Omdat dit echter niet is bewezen, duidt
Segre die hypothetische tekst niet met een Griekse letter onder β aan.
Hij heeft zelf de juiste plaats van h in het stemma ook niet onderzocht, vandaar
zijn voorzichtige uitspraken en het stippellijntje in het stemma290). Uit zijn
bewijsvoering voor de plaatsing van de Oudnoorse tekst (n)291) kan men echter wel
afleiden om welke soort argumenten het gaat. Om aan te tonen dat n tot de β-groep
behoort noemt Segre vijf plaatsen, waar n een fout gemeen heeft met de andere
redacties van deze groep292). Alleen de eerste en de derde plaats komen ook in h voor.
De eerste plaats is overgeleverd in de fragmenten H en L en in de rijmtekst van het
volksboek:
287 Doen sprac te Roelande Olivier:
‘Ic neme der lachter op my hier
Van ons allen hier te voren,
290 Wildij blasen den horen.’
293 ‘Trouwen’, seet hij, ‘nen ic niet.’ (287-293L)

Deze verzen behoren tot de eerste hoornpassage aan het begin van de
Roncevaux-episode. Roelant weigert, ondanks herhaald aandringen van Olivier,
Karels hulp in te roepen door op zijn hoorn te blazen. Dit aandringen van Olivier
wordt in O beschreven in drie laisses similaires: driemaal spoort Olivier Roelant aan,
kar sunez vostre corn

(O 1051)

l'olifan car sunez

(O 1059)

sunez vostre olifan

(O 1070),
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en driemaal weigert Roelant. De laisse die dan volgt (O 1082-1092) correspondeert
met de geciteerde passage uit L:
Dist Oliver: - D'iço ne sai jo blasme.
Jo ai veüt les Sarrazins d'Espaigne:
Cuverz en sunt li val e les muntaignes
1085 E li lariz e trestutes les plaignes.
Granz sunt les oz de cele gent estrange;
Nus i avum mult petite cumpaigne.Respunt Rollant: - Mis talenz en e[n]graigne. (ChR 1082-1088)
‘Olivier zegt: ‘Ik zie hierin geen blaam.
Ik heb de Saracenen van Spanje gezien:
De dalen en de bergen zijn met hen bedekt
1085 En de heuvels en alle vlakten.
Groot zijn de legers van dit vreemde volk;
Wij hebben maar een heel kleine groep.’
Roelant antwoordt: ‘Mijn strijdlust groeit erdoor.’

De overeenkomst is weliswaar niet letterlijk maar toch onmiskenbaar. Het verschil
waar het om gaat is h, 290L, Wildij blasen den horen. Olivier vraagt in h (en in n)
opnieuw aan Roelant op zijn hoorn te blazen, een verzoek dat ontbreekt in O maar
in bijna alle β-redacties voorkomt. Segre duidt dit vers in het variantenapparaat van
zijn editie aan met het nummer 1087bis. Het komt voor in de bronnen V4, C, V7, P,
n en h en is volgens hem een toevoeging in β, een gemeenschappelijke fout dus, die
de β-teksten als groep constitueert.
Waarom is dit vers nu toegevoegd in β en niet weggelaten in α of in O? Segre is
van mening dat dit vierde verzoek van Olivier de drieledige structuur van de
voorgaande laisses similaires doorbreekt. Bovendien wordt de stilistisch fraaie climax
granz (1086),
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petite (1087), engraigne (1088) door het betrokken vers onderbroken. Hij verklaart
de corruptie als de fout van een kopiïst, die een glosse bij het woord iço in O 1082
- iets als: ‘namelijk het feit dat ge op uw hoorn blaast’ - ten onrechte in de tekst heeft
opgenomen. Deze stilistisch-esthetische argumentatie van Segre lijkt mij niet in alle
opzichten overtuigend. De mededeling in h, 290L, en in de andere β-teksten is in het
geheel niet zinloos, gezien Roelants weigering in het volgende vers, en het beroep
op de structuur van de laisses similaires is weinig steekhoudend als men in aanmerking
neemt, dat juist op deze plaats de overlevering van het Chanson de Roland heel erg
in de war geraakt is293). Het is volgens mij dan ook zeer goed mogelijk dat
verschillende kopiïsten, onafhankelijk van elkaar, hebben geprobeerd het verloren
evenwicht in de structuur van de laisses similaires te herstellen, en het door Segre
als toegevoegd aangemerkte vers 1087bis, Wildij blasen den horen, dat toch de kern
van de hele passage bevat, kan heel wel een dergelijke secundaire oorsprong hebben.
Maar het kan ook zijn dat het herstel van het verstoorde evenwicht het best geslaagd
is in de ‘Version d'Oxford’. Dat is dan toch nog geen reden om de redactie van O
oorspronkelijk te noemen. Dit zijn naar mijn mening goede redenen om deze plaats
te wantrouwen als gemeenschappelijke fout van de β-familie.
De andere plaats, die Segre aanvoert om n tot de β-groep te rekenen en die ook in
h voorkomt, wordt in zijn editie aangeduid met het nummer 1977bis. Het betreft ook
hier een vers dat O mist en dat wel in de β-teksten voorkomt, een toevoeging in β
volgens Segre. In het vers staat dat Roelant en Olivier beiden beginnen te wenen als
Olivier meedeelt dat hij zal sterven:
L'un per l'autre cumençent a plurer (V4 2101)

In het Middelnederlands is deze plaats overgeleverd in H, R en Vb:
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Doen sprac hi openbaerre:
‘Lieve geselle, comt haerre.
1370 Wi moeten met rouwe sceden.’
Doen ontvielen de tranen hem beden
Uten ogen haestelike
Ende weenden bitterlike.
(1368-1373H)

Wenen past niet bij het karakter van Roelant, is het voornaamste bezwaar van Segre
tegen de oorspronkelijkheid van deze plaats. Omdat ook elders (ChR 1736bis) een
vrijwel identiek vers in O ontbreekt, veronderstelt hij dat de bewerker van β een
voorkeur heeft gehad voor tranenrijke onderstreping (‘sottolineatura lacrimosa’)294)
van emotionele passages. Een aanvechtbare redenering volgens mij. Er is immers
geenszins aangetoond dat de bewerker van β de tranenvloeden heeft toegevoegd; de
redacteur van α of van O kan ze evengoed hebben weggelaten. In dat laatste geval
hebben ze dus al in het archetype gestaan en wordt de juiste lezing bewaard door de
teksten van de β-groep. Overigens is het beeld van een wenende Roelant ook aan de
‘Version d'Oxford’ niet vreemd: Rollant li ber le pluret, si'l duluset (O 2022; ‘De
dappere Roelant beweent en betreurt hem’)295). Ook deze plaats, die Segre aanvoert,
lijkt mij geen onmiskenbare fout, waarmee overtuigend kan worden aangetoond dat
n, en mutatis mutandis h, tot de β-tak van het stemma behoort.

Bezwaren tegen de plaats van h in het stemma van Segre
De kritische editie van Segre is gebaseerd op een zeer grondige kennis van de bronnen
én van de zeer omvangrijke literatuur over het Chanson de Roland. Men mag dus
met recht zeggen dat in deze editie de stand van zaken in 1971 betrouwbaar is
vastgelegd296). Toch is Segre ten aanzien van de Middelnederlandse fragmenten en
de andere vertalingen heel voorzichtig: hun plaats in het stemma,
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hun waarde voor de tekstkritiek, moet nog nader worden onderzocht, is zijn
standpunt297). Hierdoor aangemoedigd, en ook op grond van de kritische beschouwing
van Segres bewijsvoering hierboven, voel ik mij gerechtigd enkele bezwaren aan te
voeren tegen zijn veronderstelling, dat h thuishoort in de β-tak van het stemma.

Ende brac den hals ontwee
Het eerste bezwaar is een contra-indicatie. Als Segre, evenals Müller en Bédier,
gelijk heeft dan is het onwaarschijnlijk dat h als enige van de β-groep fouten gemeen
heeft met O. Toch lijken zulke plaatsen te bestaan. De eerste betreft een
onregelmatigheid in de schematische beschrijving van de twaalf tweegevechten,
waarmee de slag bij Roncevaux begint. Dit schema is het meest volledig aanwezig
in de eerste drie gevechten, dat van Roelant tegen Aelroth (ChR 1188-1212), van
Olivier tegen Falsaron (ChR 1213-1234) en van Turpin tegen Corsablix (ChR
1235-1260), maar ook in de andere acht beschrijvingen is het duidelijk herkenbaar.
Het volledige schema bevat eerst een korte typering van de Saraceense tegenstander,
dan zijn hooghartige uitdaging, verontwaardiging van de Frankische strijder die op
de heiden afstormt, het eigenlijke gevecht, dat steeds eindigt met de overwinning
van de christen, en tenslotte diens spot met de verslagen tegenstander298). De
schematische bouw heeft niet alleen betrekking op de inhoud van de beschrijvingen
maar ook op de vorm. Dezelfde gebeurtenissen worden in dezelfde bewoordingen
(‘formules’) beschreven. Zo eindigt het eigenlijke gevecht steeds met de mededeling
dat de Frank zijn tegenstander van het paard stoot zodat hij dood neervalt:
Pleine sa hanste del cheval l'abat mort

(ChR 1204, Roland)

Pleine sa hanste l'abat mort des arçuns

(ChR 1229, Olivier)

Pleine sa hanste l'abat mort el chemin

(ChR 1250, Turpin)

Het Roelantslied

216
Volgens het schema volgt op dit afsluitende vers onmiddellijk de spot met de
verslagen tegenstander, maar in de beschrijving van Roelants tweegevecht staat er
in de lezing van O nog een vers (1205) tussenin:
Od sun espiét l'anme li getet fors;
Enpeint le ben, fait li brandir le cors,
Pleine sa hanste del cheval l'abat mort:
1205 En dous meitiez li ad brisét le col.
Ne leserat, ço dit, que n'i parolt:
- Ultre!, culvert, Carles n'est mie fol. (ChR 1202-1207)
‘Met zijn lans scheidt hij de ziel van zijn lichaam;
Hij drijft het ijzer diep naar binnen en verwoest het vlees.
Met die lansstoot werpt hij hem dood van zijn paard:
1205 In twee helften heeft hij hem de nek gebroken.
Hij kan het niet laten tot hem te spreken:
‘Weg met jou, laaghartige schurk. Karel is niet dwaas.’

Het verdachte vers 1205, dat de regelmaat in de beschrijvingen verstoort, ontbreekt
in alle andere bronnen van het Chanson de Roland, behalve in het Roelantslied:
Ende werpen onwerde
Doot vanden perde.
465 Een wort en sprac hi nemmee
466 Ende brac den hals ontwee.
472
Doen seide de grave Roland:
‘Over in de duvel hant. (463-473H)

Segre zegt erover, dat het vers verdenking zou kunnen opwekken en dat vooral de
lezing van h nadere overweging verdient299). Een overweging die voor de hand ligt,
is dat het vers in de traditie
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van het Middelnederlandse fragment H later is toegevoegd. Dit schijnt des te meer
waarschijnlijk omdat het vers in de parallelteksten van L en Vb ontbreekt. Bij nadere
beschouwing is dit getuigenis echter van weinig belang: in L is tengevolge van een
continueringsfout (vgl. hoofdstuk V, p. 158-160) dit gedeelte van Roelants
tweegevecht weggevallen en in de rijmtekst van het volksboek ontbreekt precies dit
ene vers door corruptie. Dat ook in de traditie van de rijmtekst van het volksboek
een vers met de inhoud van ChR 1205 thuishoort (‘Ende den hals ontwee brac’?)
wordt wel zeer waarschijnlijk door het weesvers 465VbA (Dat hi noyt een woert
meer en sprack). Het lijkt mij niet overdreven om te concluderen, dat we hier te
maken hebben met een gemeenschappelijke fout van O en h.

Die goede grave Jelis
Een tweede aanwijzing in dezelfde richting bevat de interessante verwijzing in de
tekst naar een bron van het verhaal, die geschreven zou zijn door de Heilige Aegidius
(Saint Giles):
2095 Ço dit la Geste e cil ki el camp fut;
Li ber <sainz> Gilie, por qui Deus fait vertuz,
E<n> fist la chartre el muster de Loüm.
Ki tant ne set, ne l'ad prod entendut. (ChR 2095-2098)
2095 ‘Dit zegt de geschiedenis en degene die bij de strijd aanwezig is geweest;
De vrome <heilige> Aegidius, voor wie God wonderen doet,
Heeft er een verslag van gemaakt in het munster van Laon.
Wie dat allemaal niet weet, heeft het niet goed begrepen.’

Het woord sainz in vers 2096 komt in de lezing van O niet voor, wel in enkele andere
redacties. Het lijkt een betere lezing dan die
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van O en dat is vermoedelijk ook de reden waarom Segre het woord in zijn kritische
editie tussen haken aan het vers heeft toegevoegd. Merkwaardig is nu dat de heilige
in de Middelnederlandse tekst een uitgesproken wereldlijke titel heeft:
Die goede grave Jelis
Maecte dese jeste, des sijt wijs. (h, 1582-1583L)

Het lijkt mij dat het woord grave in het Roelantslied een foutieve vertaling is van
het Oudfranse ber dat op deze plaats in O een algemene betekenis (‘vroom’) moet
hebben300). Deze vertaalfout ligt het meest voor de hand bij een grondtekst met ber
en zonder sainz. Aangezien zo'n lezing alleen voorkomt in O, is deze plaats een
aanwijzing voor verwantschap tussen O en h301).
Deze verwantschap tussen O en h past niet in het stemma van Segre. Deze twee
aanwijzingen - een gemeenschappelijke fout en een vertaalfout - én de hiervoor
genoemde bezwaren tegen de argumentatie van Segre en zijn voorgangers, maken
het onwaarschijnlijk dat h onder β thuishoort. Maar waar dan wel?

De plaats van h in het stemma
In theorie is de consequentie uit de bovengenoemde redenering duidelijk. Als men
aanneemt dat de rest van de overlevering inderdaad zo geordend is als Segre het in
zijn stamboom heeft getekend302), dan is er eigenlijk maar één plaats waar de
Middelnederlandse tekst past: onder α. De hypothetische redactie α is dan het
gemeenschappelijke voorbeeld van O en h. De andere twee mogelijkheden waarbij
O en h tot één tak behoren, die theoretisch ook in aanmerking komen, zijn uitgesloten:
h kan niet afhankelijk zijn van O omdat het Roelantslied hele passages gemeen heeft
met de β-teksten, die in O ontbreken303), en O is ook niet afhankelijk van h.
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De gevolgen van deze correctie op Segres stemma zijn groot. Dat blijkt het duidelijkst
wanneer men de oorspronkelijke lezing van het Chanson de Roland wil bepalen op
grond van de varianten die de overlevering biedt. Voor Bédier was dat een keus
tussen de lezing van O en die van de andere bronnen, want ‘le texte d'Oxford a autant
d'autorité à lui seul que tous les autres textes réunis, parce que tous les autres textes
procèdent d'un même remanieur’304). In de praktijk van Bédiers kritische teksteditie
heeft dit bij hem geleid tot verdediging van de ‘Version d'Oxford’ door dik en dun:
‘Toute lecon du manuscrit d'Oxford que l'on peut raisonnablement défendre doit
être préférée et maintenue’305). Terwijl Bédier dus bij de vaststelling van de
oorspronkelijke tekst vooral een toegewijd advocaat van O is geweest, toont Segre
zich een onkreukbaar rechter over de varianten. Maar ook hij kan met een stemma
als het zijne niet anders doen dan kiezen uit de verschillende lezingen op grond van
zo goed mogelijke argumenten (‘raisonnablement’)306). Accepteert men echter een
stemma waarin O en h samen tot de α-tak behoren, dan wordt de keus van de
tekstediteur in een groot aantal gevallen eenvoudig door het stemma bepaald. Zo
bijvoorbeeld in het geval van de passage over Ganelons voorouders307), die in de
β-teksten voorkomt, maar niet in O. Omdat h de passage bevat, moet zij ook in α én
in het archetype hebben gestaan. Argumenten ontleend aan de innerlijke logica of
de structuur van het verhaal zijn overbodig; het ontbreken van de passage in O moet
worden verklaard als een bewuste of onbewuste verandering in de overlevering van
α naar O.
Wat geldt voor dit ene voorbeeld, geldt in het algemeen voor alle β-trekken die
ook in h voorkomen. Zij kunnen alleen verklaard worden door aan te nemen dat zij
ook in het archetype hebben gestaan. Het is duidelijk dat met dit gecorrigeerde stemma
een archetype moet worden samengesteld dat ingrijpend verschilt van dat van Bédier
en Segre. Het verschilt vooral in kwalitatief opzicht, omdat veel plaatsen die door
Bédier en Segre op stilistische, logische,
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structurele of esthetische gronden zijn verworpen, nu geaccepteerd dienen te worden.
En als we er van uitgaan dat hun deskundige en scherpzinnige argumenten niet alleen
voor ons gelden maar ook voor de middeleeuwers hebben gegolden, dan betekent
dit dat het archetype een veel minder ‘groot kunstwerk’ is geweest dan de latere
bewerking die wij kennen als de ‘Version d'Oxford’. Dat behoeft geen verwondering
te wekken. Het is toch best mogelijk dat een geniaal dichter de tekst van α bewerkt
heeft tot het grote kunstwerk dat wij met en door toedoen van Bédier bewonderen.
Deze voorstelling van zaken sluit aan bij de jongste theorieën over de ingewikkelde
en omstreden ontstaansproblematiek van de chansons de geste308) en laat bovendien
de ‘précellence du manuscrit d'Oxford’ onverlet309).

Eindnoten:
262) Zie voor een bespreking van de overlevering van het Chanson de Roland hoofdstuk I, p. 27-30.
De sigle-aanduidingen heb ik overgenomen uit La Chanson de Roland. Ed. C. Segre.
Milano-Napoli, 1971. p. XXXVII-XLVII. Ik heb de vrijheid genomen andere aanduidingen in
citaten stilzwijgend door deze siglen te vervangen.
263) ‘Het Roelants-lied’, ed. C.P. Serrure. In: Vad. mus. 2 (1858). p. 1-96; het citaat op p. 24.
264) Een hardnekkig en wijdverbreid misverstand. Vgl. W.P. Gerritsen, ‘Les relations littéraires
entre la France et les Pays-Bas au Moyen Age’. In: Actes du septième congrès national de la
Société française de littérature comparée. Mesnil sur l'Estrée, 1967. p. 28-46.
265) La Chanson de Roncevaux. Ed. J.H. Bormans. Bruxelles, 1864. p. 58-63. Zie ook noot 251.
266) Middelnederlandsche epische fragmenten. Ed. G. Kalff. Groningen, 1886. p. 42-50.
267) L. Gautier, Les épopées françaises. Seconde édition, entièrement refondue. Paris, 1878-1882.
4 dln. Dl. III. p. 501.
268) La Chanson de Roland. Ed. Th. Müller. Zweite völlig umgearbeitete Auflage. Göttingen, 1878.
Dl. I. p. V. Kalff verwijst ook naar H. Ottmann, Die Stelllung von V4 in der Ueberlieferung des
altfranzösischen Rolandsliedes. Heilbronn, 1879. (diss. Marburg).
269) Het slot, 898-903VbA, is ook bewaard in fragment R. Kalff (p. 45) duidt dit voorbeeld aan met
vers 721-821 volgens de telling van Bormans, die de tekst van volksboek B heeft uitgegeven:
La Chanson de Roncevaux. Ed. J.H. Bormans. Bruxelles, 1864. p. 206-209. Het laatste gedeelte
ervan (bij Bormans vs. 803-821, in mijn uitgave corresponderend met 904-923VbA) komt
echter wél met het Chanson de Roland overeen, vgl. ChR 1680-1690.
270) La Chanson de Roland nel testo assonanzato franco-italiano. Ed. G. Gasca Queirazza. Torino,
1954. p. 92 en 94. Zie voor de overeenkomsten met de andere redacties La Chanson de Roland.
Ed. C. Segre. Milano-Napoli, 1971. p. 319-325.
271) La Chanson de Roland. Ed. L. Gautier. Tours, 1872. 2 dln. Dl. II. p. 151-153. La Chanson de
Roland. Ed. Th. Müller. Zweite völlig umgearbeitete Auflage. Göttingen, 1878. Dl. I. p. 168-172.
Müller is echter veel minder stellig dan Kalff beweert: ‘es ist aber sehr fraglich, ob Alles, was
V[4] hier bietet, dem Original angehört habe’ (p. 168).
272) Een overzicht van de discussie over de oorspronkelijkheid van deze passage in La Chanson de
Roland. Ed. C. Segre. Milano-Napoli, 1971. p. 316-317. Segre acht de passage apocrief, maar
dat doet voor mijn betoog, waarin het gaat om een voorbeeld van Kalffs methode, niet ter zake.
273) Zie voor een verantwoording van deze uitspraak hierna.
274) Middelnederlandsche epische fragmenten. Ed. G. Kalff. Groningen, 1886. p. 44: ‘Hoewel onze
fragmenten grootendeels met die redactie [O] overeenkomen [...] is daarentegen het aantal
afwijkingen zoo groot, dat blijkbaar eene andere redactie voorbeeld moet zijn geweest. Verreweg
de meeste dier afwijkingen nu vond ik terug in de Venetiaansche redactie [V4], vele ook in de
Parijsche [P]’. Het gebruik van het woord afwijking is onthullend voor Kalffs methode.

Het Roelantslied

275) Het Roelantslied. Ed. J. van Mierlo. Antwerpen e.a., 1935. p. 32.
276) Idem, p. 29. De standaardeditie van de kroniek van de pseudo-Turpin is Historia Karoli Magni
et Rotholandi ou Chronique du Pseudo-Turpin. Ed. C. Meredith-Jones. Paris, 1936. Het gedeelte
dat overeenkomt met het Chanson de Roland staat hier in de hoofdstukken XXI-XXIX, p.
178-217. Zie voor het Carmen: Les textes de la Chanson de Roland. Ed. R. Mortier. Paris,
1940-1944. 10 dln. Dl. III. p. 105-117. Van Mierlo had aan zijn opsomming van onvolledige
versies ook nog kunnen toevoegen de Welshe versie, die alleen met de eerste en de tweede
episode van het Chanson de Roland overeenkomt (vgl. Selections from the Hengwrt Mss. Ed.
R. Williams. London, 1892. Vol. II. p. 486-509.), de Franse rijmredactie L, die alleen
correspondeert met ChR 1153-2569 en de Franco-italiaanse redactie V4, die vanaf ChR 3683
een afwijkende inhoud bevat.
277) Het Roelantslied. Ed. J. van Mierlo. Antwerpen e.a., 1935. p. 33.
278) Jules Horrent, ‘Roelantslied et Chanson de Roland’. In: Revue des langues vivantes - Tijdschrift
voor levende talen 11 (1946). p. 193-207 en 241-254.
279) De beste inleiding op deze problematiek vormt het klassieke artikel van J. Bédier, ‘La tradition
manuscrite du Lai de l'ombre. Réflexions sur l'art d'éditer les anciens textes’. In: Romania 54
(1928). p. 161-196 en 321-356. Zie verder P. Maas, Textkritik, 3., verb. und verm. Auflage,
Leipzig, 1957 en M.L. West, Textual Criticism and Editorial Technique, Stuttgart, 1973. Een
goede uiteenzetting van de theorie met voorbeelden uit de Middelnederlandse letterkunde bevat
een stencil van de hand van K. de Graaf, Tekst en editie. Groningen, z.j. [Gestencilde publikatie
van het Nederlands Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen]. Op verschillende plaatsen
wordt tegenwoordig geëxperimenteerd met nieuwe methodes en het gebruik van de computer:
J. Froger, La critique des textes et son automatisation. Paris, 1968. Atti. XIV congresso
internazionale di linguistica e filologia romanza, Napoli, 15-20 aprile 1974. Napoli-Amsterdam,
1979. A. Dees, ‘Over stambomen van handschriften’. In: Forum der letteren 18 (1977). p.
63-78. La pratique des ordinateurs dans la critique des textes. Paris 29-31 mars 1978. Paris,
1979. Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique 579. Een geheel
eigen methode om handschriften te classificeren is onlangs voorgesteld door Orlanda S.H. Lie,
The Middle Dutch Prose Lancelot: A Study of the Rotterdam Fragments and their Place in the
French, German and Dutch Lancelot En Prose Tradition. Berkeley, 1979. (getypte diss.
Berkeley) p. 44-52.
280) J. Bédier, La Chanson de Roland commentée. Paris, 1927. p. 88. Met de sigle e in dit stemma
is een veertiende-eeuwse Engelse versie van het verhaal aangeduid: The Song of Roland. Zie:
The Sege off Melayne [...]. Now for the First Time Printed, with a Fragment of the Song of
Roland. Ed. S.J. Herrtage. London, 1880. The English Charlemagne Romances 2. Early English
Text Society. Extra Series 35.
281) Das altfranzösische Rolandslied. Ed. E. Stengel. Leipzig, 1900. Band I. p. IX.
282) Enig inzicht in het standpunt van Stengel kan worden verkregen uit zijn boekbesprekingen in
de Jenaer Literaturzeitung 1877, p. 157-158 en 1878, p. 631-633.
283) Müller heeft zijn argumenten kort geformuleerd in een boekbespreking in Zeitschrift für
romanische Philologie 3 (1879). p. 439-452.
284) J. Bédier, La Chanson de Roland commentée. Paris, 1927. p. 84-87 en p. 93.
285) Idem, p. 93.
286) Idem, p. 73.
287) Idem, p. 93-125. Bewijs 8 betreft een passage na O 1437, vgl. V4 1350-1423 en h 762-787.
Bewijs 9 betreft een geheel gewijzigde passage i.p.v. O 1515-1525, vgl. V4 1455-1500 en h
646-675. Bewijs 10 betreft een passage tussen O 1679 en 1680, vgl. V4 1730-1784 en h 822-903.
Bewijs 11 betreft een passage na O 1850, vgl. V4 1945-1967 en h, 1141-1156R en h
1432-1469VbA. Bewijs 12 betreft een passage na O 1868, vgl. V4 1981-1989 en h 1183-1202.
Bewijs 14 betreft het ontbreken van O 2411, vgl. V4 2575-2576 en h 1800-1801.
288) Een interessante verklaring vanuit de feodale positie der Franse koningen omstreeks 1100 - de
tijd waarin de ‘Version d'Oxford’ is ontstaan - is voorgesteld door E. Köhler, ‘Conseil des
barons’ und ‘jugement des barons’. Epische Fatalität und Feudalrecht im altfranzösischen
Rolandslied. Heidelberg, 1968. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.
Phil.-hist. Klasse 17. Zie ook W.P. Gerritsen, ‘Het beeld van feodaliteit en ridderschap in
middeleeuwse litteratuur’. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der
Nederlanden 89 (1974). p. 241-261.
289) La Chanson de Roland. Ed. C. Segre. Milano-Napoli, 1971. p. XIV.
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290) Idem, p. XVII-XVIII. Segre steunt voor zijn beoordeling van h op het artikel van Jules Horrent,
genoemd in noot 278.
291) C. Segre, ‘L'edizione critica della “Chanson de Roland”, e la posizione stemmatica di n e di
V4’. In: La tradizione della ‘Chanson de Roland’. Milano-Napoli, 1974. p. 127-147. (Eerder
verschenen in Cultura Neolatina 21 (1961). p. 20-33.) Een samenvatting staat in het Bulletin
bibliographique de la Société Rencesvals 3 (1963). nr. 277.
292) Het betreft de volgende plaatsen, aangeduid volgens het verwijssysteem in La Chanson de
Roland, ed. C. Segre, Milano-Napoli, 1971: 1087bis, 1736bis, 1977bis, V4 2399-2405 en
2282bis.
293) La Chanson de Roland. Ed. C. Segre. Milano-Napoli, 1971. p. 197. Uitvoeriger heeft Segre
deze passage besproken in ‘La première “scène du cor” dans la Chanson de Roland et la méthode
de travail des copistes’. In: Mélanges [...] R. Lejeune. Gembloux, 1969. p. 871-889. Hier wordt
ook andere literatuur over deze problematische passage vermeld.
294) La Chanson de Roland. Ed. C. Segre. Milano-Napoli, 1971. p. 377, noot 1977bis.
295) Zie ook de verzen ChR O 1853 en 2217. Vgl. ook L. Beszard, Les larmes dans l'épopée
particulièrement dans l'épopée française jusqu'à la fin du XIIe siècle. Halle sur Saale, 1903.
(diss. Strasbourg). Beszard bespreekt de figuur van Roelant op p. 33-36 en concludeert op p.
96 dat het ‘motif des larmes’ in de oudere versies van de chansons de geste matiger wordt
toegepast dan in de jongere.
296) Een deskundige bespreking van Segres editie is die van M. Delbouille, ‘Une nouvelle édition
de la Chanson de Roland’. In: Romance Philology 28 (1975). p. 325-342.
297) La Chanson de Roland. Ed. C. Segre. Milano-Napoli, 1971. p. XVI.
298) Een uitvoerige bespreking van deze passage in J.J. Duggan, The Song of Roland. Formulaïc
Style and Poetic Craft. Berkeley e.a., 1973. p. 144-148.
299) La Chanson de Roland. Ed. C. Segre. Milano-Napoli, 1971. p. 218, noot 1205: ‘Da soppesare
l'attestazione di h per 1205’.
300) A. Tobler en E. Lommatzsch, Altfranzösisches Wörterbuch. Berlin-Wiesbaden, 1925-....... dln.
Dl. I, 847-849. J. Bédier, La Chanson de Roland commentée. Paris, 1927. p. 341-342. Zie voor
de betekenis van het begrip ber, baron: Lexikon des Mittelalters. Bd. I. kol. 1476-1484.
301) Men vergelijke voor de varianten van dit vers La Chanson de Roland, ed. C. Segre,
Milano-Napoli, 1971, p. 399 en Das altfranzösische Rolandslied, ed. E. Stengel, Leipzig, 1900,
Bd. I, p. 225. Deze passage (ChR 2095-2098) over een verloren tekst, die mogelijk ten grondslag
heeft gelegen aan het Chanson de Roland, heeft, begrijpelijk, veel aandacht getrokken. Men is
het over de juiste betekenis van deze verzen echter niet eens. Een opmerkelijk standpunt is dat
van Bormans, die vermoedt dat de Middelnederlandse tekst hier de juiste lezing heeft bewaard.
‘Grave Jelis’ is volgens hem niet de Heilige Aegidius uit de zevende eeuw, maar ‘le comte de
Saint-Gilles’, zie La Chanson de Roncevaux. Ed. J.H. Bormans. Bruxelles, 1864. p. 94-99. Als
Bormans gelijk heeft is deze plaats geen argument voor verwantschap tussen O en h. Bormans'
vermoeden heeft echter bij niemand steun gevonden; alle onderzoekers beschouwen O 2096
als een verwijzing naar de heilige, die al in de tiende eeuw in verband gebracht werd met Karel
de Grote. Zie voor een samenvatting van deze problematiek met uitvoerige literatuuropgave
The Song of Roland. Ed. G.J. Brault. University Park - London, 1978. 2 dln. Dl. I. p. 233-235.
302) De stamboom in z'n geheel is door mij niet onderzocht. Kritiek op Segres standpunt is geleverd
door A. Burger, ‘Sur la place respective de V4 et de “n” dans la tradition des textes rolandiennes’.
In: Mélanges [...] A. Henry. Strasbourg, 1970. p. 51-56. Een reactie hierop van Segre in een
‘Proscritta’ bij zijn artikel ‘L'edizione critica della “Chanson de Roland”, e la posizione
stemmatica di n e di V4’. In: La tradizione della ‘Chanson de Roland’. Milano-Napoli, 1974.
p. 143-147.
303) Bijvoorbeeld h 762-787, vgl. V4 1361-1412 (de vlucht van Margarijs); h 646-675, vgl. V4
1455-1500 (toespraken van Marcelijs en de bisschop der Franken); h 822-903, vgl. V4 1730-1784
(heldendaden van Roelant, Olivier en de bisschop); h 1141-1156 en 1432-1469, vgl. V4
1945-1967 (Ganelons voorouders); h 1189-1202, vgl. V4 1981-1989 (gesprek tussen Olivier
en Roelant); h 1277-1286, vgl. V4 2035-2041 (vlucht van Marcelijs); h 1528-1547, vgl. V4
2177-2202 (Gautier).
304) J. Bédier, La Chanson de Roland commentée. Paris, 1927. p. 93.
305) Idem, p. 136.
306) Het grote verschil tussen een tekstediteur die (slaafs) het dictaat van een meertakkig stemma
moet uitvoeren, en zijn collega die zelfstandig kiest uit de twee mogelijkheden van een tweetakkig
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stemma, is duidelijk uiteengezet door J. Bédier, ‘La tradition manuscrite du Lai de l'ombre’.
In: Romania 54 (1928). p. 161-196 en 321-356; zie vooral p. 168-177.
307) In h 1141-1156R en 1432-1469VbA, zie hiervoor p. 208-210.
308) Vgl. de in noot 249 genoemde bibliografie over dit onderwerp. Aan de daar vermelde studies
kunnen nog worden toegevoegd de recente artikelen van Keller, die in de ‘Version d'Oxford’
verschillende bewerkingsfasen onderscheidt: H.E. Keller, ‘La conversion de Bramimonde’, in:
Olifant 1 (1973-1974), p. 3-22 en ‘The Song of Roland: A Mid-Twelfth Century Song of
Propaganda for the Capetian Kingdom’, in: Olifant 3 (1975-1976), p. 242-258 en ‘The Song of
Roland and its Audience’, in: Olifant 6 (1978-1979), p. 259-274. W.W. Kibler, ‘The Roland
after Oxford: The French Tradition’. In: Olifant 6 (1978-1979). p. 275-292.
309) J. Bédier, La Chanson de Roland commentée. Paris, 1927. p. 93-125.

Besluit
Het schijnt gerechtvaardigd om op grond van het voorgaande te poneren dat het
belang van het Roelantslied veel groter is voor het internationale onderzoek dan tot
nu toe door de romanisten is aangenomen. Het is aantrekkelijk om dit hoofdstuk met
zo'n opzienbarende conclusie te besluiten. Toch ben ik mij er terdege van bewust dat
mijn betoog minstens één zwakheid en één tegenstrijdigheid bevat, die besproken
moeten worden voordat we aan de conclusie toe zijn.
De zwakheid betreft het geringe aantal gemeenschappelijke fouten dat ik heb
kunnen aanwijzen. Bédier heeft weliswaar geschreven dat één enkele fout voldoende
is, maar hij steunt zijn eigen standpunt met veertien bewijzen en het is toch niet
waarschijnlijk dat in een tekst van tweeduizend verzen na lang en vaak teleurstellend
zoeken maar twee aanwijzingen te vinden zouden zijn.
Ernstiger nog is de tegenstrijdigheid. Ik heb er zelf de nadruk op gelegd dat het
archetype van de overlevering niet gaaf en foutloos
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geweest hoeft te zijn en dat latere bewerkers hun voorbeeld niet altijd behoeven te
verslechteren maar dat zij dat ook wel eens, bijvoorbeeld in het geval van O, hebben
kunnen verbeteren. Dat maakt echter ook mijn eigen argumenten aanvechtbaar. Het
kan immers zijn dat het archetype kleine onregelmatigheden in de schematische
beschrijving van de tweegevechten heeft bevat die door latere bewerkers zijn
weggewerkt, of dat in het archetype Aegidius nog niet als heilige werd aangeduid.
In dat geval vertegenwoordigen O en h de ‘juiste’ lezing van het archetype en is er
dus geen sprake van een gemeenschappelijke fout en ook niet van een nauwe
verwantschap tussen O en h310). Deze overwegingen zijn niet alleen een bedreiging
voor míj́n betoog, zij maken de hele methode van Lachmann voor een traditie als
die van het Chanson de Roland ontoereikend. Die methode is vooral geschikt als een
gaaf en foutloos origineel mag worden aangenomen en dat staat nu juist bij de
gecompliceerde ontstaanswijze van de chansons de geste in het geheel niet vast.
Behalve dit theoretische bezwaar zijn er verscheidene signalen uit de geschiedenis
van het Roland-onderzoek die te denken geven. Zelden of nooit is men erin geslaagd
in de traditie van het Chanson de Roland gemeenschappelijke fouten aan te wijzen
die voor iedereen als zodanig acceptabel zijn. Is het niet een teken aan de wand dat
Stengel en Müller op grond van dezelfde methode tot geheel verschillende resultaten
zijn gekomen? Het werk van Bédier toont aan dat zelfs een groot en scherpzinnig
kenner van de overlevering als hij, zelf nota bene de auteur van een klassiek geworden
bijdrage over de methode van Lachmann, ten prooi kan vallen aan het vooroordeel
dat één tekst oorspronkelijker is dan de andere omdat hij mooier is. Dat esthetische
of stilistische argumenten niet doorslaggevend kunnen zijn bij het opsporen van
fouten, hebben we gezien bij de behandeling van Segres bewijsvoering voor de
localisering van de Oudnoorse versie n. Het geldt evenzeer voor mijn eigen argument
uit het tweegevecht van Roelant tegen Aelroth (466H). Op grond van al deze
bedenkingen kan ik niet anders dan ernstig twijfelen aan
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de geschiktheid van Lachmanns methode voor het opstellen van een stemma van de
overlevering van het Chanson de Roland. Maar voorzover deze methode bruikbare
resultaten oplevert, is uit het voorgaande gebleken dat Segres voorstel om het
Roelantslied in zijn stemma onder β te plaatsen, aanvechtbaar is. Er zijn aanwijzingen
voor een nauwere verwantschap met de ‘Version d'Oxford’, wat een plaatsing onder
α inhoudt. Dat zou belangrijke gevolgen hebben voor onze visie op de
tekstgeschiedenis van het Chanson de Roland. Het zou betekenen dat het archetype
van de overlevering veel minder gaaf en zuiver is geweest dan tot nu toe op grond
van één vertegenwoordiger van α, de ‘Version d'Oxford’, is aangenomen. Volgens
het gecorrigeerde stemma zou niet meer de auteur van het archetype maar de bewerker
van de ‘Version d'Oxford’ de grote kunstenaar zijn geweest; hij heeft zijn voorbeeld
(α) bijgeschaafd en verfraaid tot het meesterwerk dat wij bewonderen.
Na al deze twijfels wil ik dit hoofdstuk besluiten met wat meer zekerheid over de
toekomst van het onderzoek naar de Middelnederlandse tak van de overlevering. Nu
de methode van Lachmann geen waterdicht resultaat oplevert en de plaats van het
Roelantslied in de internationale overlevering onduidelijk blijft, behoeft de tekstkritiek
van de Middelnederlandse fragmenten nog niet te stagneren. We mogen er immers
in beginsel van uitgaan dat lezingen in het Middelnederlands, die bevestigd worden
door één van de andere teksten uit de traditie van het Chanson de Roland, tot het
oorspronkelijke Roelantslied hebben behoord. Voortdurende vergelijking met de
gehele internationale overlevering is daarbij voorwaarde, een voorwaarde waaraan
gelukkig zonder veel moeite kan worden voldaan, dankzij het betrouwbare
variantenapparaat in de edities van Stengel en Segre.

Eindnoten:
310) Als deze voorstelling van zaken juist zou zijn moet Segres stemma ook worden gecorrigeerd.
Het is in dat geval immers niet mogelijk dat h onder β thuishoort. Men moet dan veronderstellen
dat h een afzonderlijke (derde) tak uit het archetype vertegenwoordigt.
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Slotbeschouwing
In de zes hoofdstukken van dit boek is de traditie van het Roelantslied in omgekeerd
chronologische volgorde behandeld, eerst de late uitlopers en aan het eind de
oorspronkelijke Middelnederlandse tekst. Ik heb dat gedaan omdat de overlevering,
vooral van het oudere deel van de traditie, zo gebrekkig is. Men kan nu eenmaal
beter beginnen bij de late maar tastbare getuigen en dan via de fragmentarische
teksten terugwerken naar het begin waarvan helemaal niets is bewaard, dan andersom.
Nu deze weg is afgelegd wil ik in deze slotbeschouwing nog eens de voornaamste
resultaten noemen.
Daar is allereerst de verhouding van het Roelantslied tot de andere teksten uit de
traditie van het Chanson de Roland. Het is niet mogelijk gebleken de
Middelnederlandse tekst (h) definitief in het stemma van Segre te plaatsen. De vraag
waarom toch geen doorslaggevende argumenten voor die plaatsbepaling zijn te
vinden, heeft mij lange tijd beziggehouden. Ik meen dat het antwoord ligt bij de
methode van Lachmann, die alleen bruikbaar is wanneer gemeenschappelijke fouten
in het tekstbestand kunnen worden aangewezen. En wat is een fout? In beginsel alles
wat afwijkt van het archetype. Maar omdat wij het archetype van het Chanson de
Roland niet kennen, berust het aanwijzen van fouten op het oordeel van onderzoekers
over het variantenmateriaal. Daar wringt de schoen. Telkens weer wordt de meest
logische, waarschijnlijke of fraaie variant oorspronkelijk genoemd en de andere fout.
Het is tegen deze achtergrond niet verwonderlijk dat de superieure tekst van O in het
stemma alleen staat in de α-tak tegenover alle andere teksten in de β-tak. Maar de
mooiste tekst hoeft niet de beste te zijn in de zin van de tekstkritiek. Vooral waar het
gaat om het Chanson de Roland, waarvan de ontstaansgeschiedenis zich zozeer aan
onze waarneming onttrekt, moet ernstig rekening worden gehouden met bewerkers
die de tekst verbeterd hebben. Als de bewerker van de ‘Version d'Oxford’ zo iemand
is geweest dan behoeven de superieure
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trekken van O geen tekenen van ouderdom te zijn, integendeel, het kunnen in de zin
van de tekstkritiek ‘fouten’ zijn.
Deze overwegingen ontnemen aan een veronderstelde gemeenschappelijke fout
bij voorbaat elke kracht van argument. Het plaatsen van h in het stemma wordt een
teleurstellende bezigheid. Men kan nog verder gaan en ook de waarde van het stemma
zelf in twijfel trekken. Het is duidelijk dat de bespreking van deze problematiek, die
grote gevolgen voor de tekstkritiek van het Chanson de Roland kan hebben, niet in
de slotbeschouwing van een studie als deze thuishoort. De theorie van Lachmann en
de wijze waarop die is toegepast op de teksten van het Chanson de Roland vallen
buiten het bestek van dit boek. Ik heb mij uitsluitend willen bezighouden met de
argumenten die zijn aangevoerd om het Roelantslied in het stemma onder β te plaatsen.
Die zijn volgens mij aanvechtbaar. Bovendien zijn er indicaties - een
gemeenschappelijke ‘fout’ van O en h en een vertaalfout - die plaatsing van h onder
α aannemelijk maken. Wil men dus, ondanks de bezwaren die ik hierboven uiteengezet
heb, toch het Roelantslied met behulp van gemeenschappelijke fouten in het stemma
van Segre plaatsen, dan is een plaats onder α waarschijnlijker dan onder β.
In dit verband verdient ook het standpunt van Van Mierlo, de laatste neerlandicus
die zich diepgaand met het Roelantslied heeft beziggehouden, in deze slotbeschouwing
onze aandacht. Zijn opvattingen kunnen in twee opzienbarende conclusies worden
samengevat: 1. het Roelantslied heeft nooit meer dan de Roncevaux-episode bevat,
en 2. het Roelantslied vertegenwoordigt een ouder stadium in de traditie dan de
‘Version d'Oxford’. De eerste conclusie is het voornaamste argument voor de tweede.
Van Mierlo, aanhanger van de traditionalistische ontstaanstheorie ten aanzien van
het Chanson de Roland, meende dat de tekst zoals wij die kennen, een lange
voorgeschiedenis heeft en zich geleidelijk heeft ontwikkeld uit primitieve liederen.
Aan de episodes van de ‘Version d'Oxford’ liggen verschillende van dergelijke
liederen ten grondslag en daar
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het Roelantslied in zijn ogen maar één episode heeft bevat, gaat het terug op een
voorstadium van de ‘Version d'Oxford’.
Ik meen dat Van Mierlo met zijn eerste conclusie ongelijk heeft. Er zijn zoveel
aanwijzingen dat de Middelnederlandse tekst de overige episodes wel heeft gekend
- verwijzingen naar de andere episodes in de overgeleverde resten, in het proza van
het volksboek en op de houtsneden in het volksboek en in Die alder excellenste
cronyke van Brabant - dat zijn voorstelling van een episodisch Roelantslied niet
langer houdbaar is. Wij moeten aannemen dat het op zichzelf opmerkelijke feit dat
er uitsluitend tekstfragmenten van de tweede episode zijn overgeleverd, op toeval
berust.
Met Van Mierlo's conclusie over de relatie van de Middelnederlandse tekst tot de
Franse traditie, ligt het anders. Horrent heeft wel aangetoond dat zijn argumenten
onvoldoende zijn maar daarom hoeft Van Mierlo's conclusie nog niet onjuist te zijn.
Voor zover mijn onderzoek naar de plaats van h in het stemma (ondanks mijn twijfel
aan de bruikbaarheid van de methode van Lachmann) resultaat heeft opgeleverd,
wijst het op een localisering van h onder α. En dat is niet zo heel erg verschillend
van Van Mierlo's conclusie ‘dat de redactie door onze bewerking gevolgd heel wat
ouder en primitiever moet zijn geweest dan O’. Toch wil ik deze conclusie niet
overnemen; zijn argumenten zijn daarvoor te zwak en de mijne eveneens. De methode
van Lachmann en de fragmentarisch overgeleverde teksten bieden onvoldoende
mogelijkheden voor een definitieve plaatsing van het Roelantslied in het stemma
van het Chanson de Roland.
Deze onzekerheid heeft natuurlijk ook gevolgen voor het onderzoek van de resten
van het Roelantslied. Bij de vergelijking met de teksten van het Chanson de Roland
kunnen we nu immers niet selectief te werk gaan; we mogen geen onderscheid maken
tussen nauwe verwanten en verre verwanten maar moeten alle teksten op gelijke
wijze bij het onderzoek betrekken. Bij de keus uit de Middelnederlandse varianten
moet de voorkeur worden gegeven aan de
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lezing die door enige andere tekst van het Chanson de Roland wordt bevestigd.
Hoewel dit uitgangspunt in theorie grote problemen kan opleveren - Wat te doen
wanneer twee Middelnederlandse varianten beide door de traditie van het Chanson
de Roland worden bevestigd? - is mijn onderzoek op dit punt in de praktijk zonder
moeilijkheden verlopen. Ik heb daarbij dankbaar gebruik gemaakt van het omvangrijke
variantenapparaat in de kritische edities van Stengel en Segre en van de diplomatische
edities van Mortier.
Uit de vergelijking van de Middelnederlandse resten met de traditie van het
Chanson de Roland blijkt dat het Roelantslied weliswaar een vrije vertaling is maar
dat de inhoud van het verhaal voor zover het de grote lijnen betreft, getrouw is
weergegeven. De vrijheid van de vertaling komt voort uit de omstandigheid dat een
Franse tekst in tienlettergrepige verzen met één rijmklank per laisse moest worden
overgebracht in Middelnederlandse paarsgewijs rijmende verzen zonder
strofenindeling. De werkwijze van de vertaler was dat hij (gewoonlijk) uit zijn
grondtekst een essentieel gegeven koos, dat weergaf in een Middelnederlands vers
en dit vervolgens met vulsel van eigen vinding uitbouwde tot een verspaar. Doordat
hij alleen de belangrijke gegevens uit zijn voorbeeld overnam en zijn tekst terwille
van het rijm weer uitbreidde, bevat het Roelantslied enerzijds minder en anderzijds
meer dan zijn Franse voorbeeld.
In de tastbare resten van het Roelantslied kunnen drie groepen worden
onderscheiden: de kleine perkamenten fragmenten (R, H, B, Ro) uit de veertiende
eeuw, de papieren handschriftfragmenten (L) van omstreeks 1500 en de twee
zestiende-eeuwse volksboeken. Zij behoren alle tot dezelfde tekstfamilie, die haar
oorsprong heeft bij de vertaling van het Roelantslied uit het Frans. Waar de resten
elkaar overlappen constateert men vele verschillen die meestal aan corruptie te wijten
zijn. Soms kan een verschil worden verklaard als een opzettelijke verandering door
een bewerker. Dat komt voor in de rijmtekst van het volksboek en het lijkt ook het
geval met
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een passage in R, die waarschijnlijk sterk verkort is om de rol van Roelant mooier
te maken dan zij is.
Een uitzonderlijke positie wordt ingenomen door de fragmenten L. Zij hebben
deel uitgemaakt van een laat papieren handschrift waarin behalve het Roelantslied
ook de religieuze roman Jonathas ende Rosafiere en een aantal liederen en gedichten
hebben gestaan. Te oordelen naar het onverzorgde uiterlijk, het slordige schrift en
de weinig professionele uitvoering moet het een erg eenvoudig handschrift zijn
geweest. De tekst wemelt van de fouten die vaak van een groot gebrek aan kennis
van het verhaal getuigen, een teken dat de kopiïst weinig belangstelling had voor
wat hij schreef.
De laatste uitloper van de Middelnederlandse traditie wordt vertegenwoordigd
door twee zestiende-eeuwse volksboeken waarin grote delen van het Roelantslied
zijn opgenomen. Zij vormen daarom in kwantitatief opzicht de belangrijkste bron
voor onze kennis van het Roelantslied. Maar de tekst bevat ernstig corrupte passages
en is bovendien door de samensteller aangepast aan de verhaalconceptie van de
Droefliken strijt. Op grond van het bronnenonderzoek van deze hybridische tekst
kon een hypothese worden opgesteld over de relaties van de Droefliken strijt met
verwante epische en historiografische teksten als de kroniek van pseudo-Turpin, het
Roelantslied, de Roman der Lorreinen en Ogier van Denemarken. De veronderstelling
dat er een met houtsneden verluchte druk van het Roelantslied moet hebben bestaan,
verklaart de overeenkomsten van de Droefliken strijt met de pseudo-Turpin-vertaling
in Die alder excellenste cronyke van Brabant. Deze relaties tussen de teksten hebben
weer inzicht gegeven in de wijze waarop de stof over Karel de Grote, Roelant en de
slag bij Roncevaux in de Antwerpse drukkerswereld rond het jaar 1500 is gebruikt.
Op dit punt van het onderzoek aangekomen ligt de vraag naar het publiek van het
Roelantslied voor de hand. Ik heb steeds aangegeven wie volgens mij de gebruikers
van de verschillende teksten uit de Middelnederlandse traditie zijn geweest. De
oudere hand-
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schriften zijn wellicht gebruikt door professionele vertellers of voorlezers. Het
eenvoudige handschrift L is mogelijk een repertoirehandschrift van een entertainer
uit de jaren rond 1500 geweest maar het kan ook aangelegd zijn door een particuliere
verzamelaar. Het volksboek Droefliken strijt is waarschijnlijk gemaakt om gelezen
te worden door adel en rijke burgerij. Gebruikssporen in het overgeleverde exemplaar
van VbA wijzen erop dat het boek ook door geestelijken is gelezen (en gebruikt bij
de prediking?). Deze opmerkingen over het publiek kunnen niet meer dan voorzichtige
veronderstellingen zijn. Hier ligt mijns inziens dan ook een belangrijke opgave voor
verder onderzoek. Dat moet zich niet beperken tot het Roelantslied maar dient zich
uit te strekken over genres of groepen teksten. Voor wat betreft het genre van de
Karelromans hoop ik daar in de toekomst aan verder te werken. In dit proefschrift
heb ik de geschiedenis van één tekst willen nagaan. Het is een traditie gebleken
waarvan veel onzeker is maar ik heb getracht bij al die onzekerheid de weinige vaste
punten aan te wijzen die er zijn, opdat het Roelantslied de plaats krijgt waar het recht
op heeft, zowel in de Middelnederlandse letterkunde als in de traditie van het Chanson
de Roland.
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Resume
Chapitre I. Etat actuel des recherches
Le premier chapitre de cette étude contient un aperçu historique des recherches, un
exposé du plan et du but du présent livre, enfin une description de la transmission
de la Chanson de Roland et du Roelantslied.
L'histoire de la recherche scientifique concernant le Roelantslied commence en
1835, l'année où C.P. Serrure découvrit, dans la Bibliothèque Municipale de Lille,
le premier fragment manuscrit (R) de ce texte. Cette même année Francisque Michel
retrouva en Angleterre la manuscrit contenant la ‘Version d'Oxford’ de la Chanson
de Roland. Peu après, plusieurs sources du Roelantslied sont rendues accessibles:
successivement un exemplaire d'un livre populaire daté de 1576, Den droefliken strijt
van Roncevale (VbB), et les manuscrits fragmentaires de La Haye (H), de Bruxelles
(B) et de Looz (L). Cette première période de recherches se termine par l'édition de
Serrure en 1858 et celle de J.H. Bormans en 1864. Bormans était d'avis que les
fragments conservés du Roelantslied ont pour source un texte très ancien en moyen
néerlandais, qui aurait également servi de modèle à la Chanson de Roland; cette
thèse a tout de suite été repoussée par Gaston Paris.
En 1886 une nouvelle édition parut, publiée par G. Kalff. Celui-ci a tenté de réunir
les différents fragments du texte et d'en faire un récit continu. En comparant le texte
obtenu ainsi avec l'édition de la Chanson de Roland de Th. Müller et L. Gautier il
concluait que la version en moyen néerlandais devait être une traduction assez
défectueuse d'une rédaction française perdue. Selon Kalff ce modèle français doit
être placé à un moment tardif dans la tradition française de la Chanson de Roland.
Un demi-siècle plus tard le Roelantslied fut de nouveau étudié et édité. Cette
édition, de la main de J. van Mierlo, contemporain
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de Bédier, est encore l'édition de référence du texte en moyen néerlandais. Si Van
Mierlo et Bédier sont tous deux très sûrs dans leurs convictions acharnées, ils
s'opposent diamétralement en ce qui concerne leurs points de vue scientifiques. Van
Mierlo était un partisan opiniâtre de la théorie traditionaliste des origines des chansons
de geste. Pour lui le Roelantslied était la traduction d'une version française de la
Chanson de Roland, version nettement antérieure à la ‘Version d'Oxford’. Les
arguments avancés par Van Mierlo pour appuyer cette thèse ont été contestés
vigoureusement par J. Horrent en 1946.
Après la Deuxième Guerre Mondiale le Roelantslied n'a plus été l'objet de
recherches approfondies. Le grand intérêt qu'a suscité la Chanson de Roland dans
le monde des romanistes n'a pas touché le Roelantslied; les travaux de Menéndez
Pidal, Le Gentil, Rychner, Duggan et de tant d'autres ont passé sous silence la
traduction en moyen néerlandais. Certes, Segre a utilisé le texte comme l'une des
sources de son édition et, dans son apparat critique, il en relève soigneusement les
variantes, mais celles-ci n'ont presque jamais une valeur décisive pour la critique du
texte. L'édition récente de G.J. Brault ne fait pas du tout mention du texte en moyen
néerlandais.
Ces conditions expliquent le but et le plan du présent livre. Avant tout on a besoin
d'une édition fidèle des textes, afin de rendre accessibles tous les fragments en moyen
néerlandais. C'est pourquoi on trouve ici une édition diplomatique et synoptique de
toutes les sources (excepté le VbB dont le texte s'accorde généralement avec celui
du VbA). Cette édition sert de base à une étude de l'histoire du Roelantslied, dans
un ordre chronologique inverse: d'abord les deux livres populaires du XVIe siècle,
ensuite les fragments des manuscrits et en dernier lieu la relation du Roelantslied
original avec la tradition de la Chanson de Roland.
On trouve encore, dans ce premier chapitre, une brève description de l'événement
qui constitue la base historique de la Chanson de Roland, un résumé du contenu de
la ‘Version d'Oxford’ et une
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description de la tradition textuelle de la Chanson de Roland et des sources imprimées
et manuscrites du Roelantslied.

Chapitre II. Le livre populaire Droefliken strijt et ses sources
Du livre populaire Den droefliken strijt van Roncevale deux exemplaires ont été
conservés, le plus ancien datant de 1520 environ (VbA), le plus récent de 1576 (VbB).
Une comparaison nous apprend qu'ils doivent remonter tous les deux,
indépendamment l'un de l'autre, à un original perdu qui doit dater des environs de
1500. Le livre se compose pour environ la moitié de morceaux en vers, appartenant
à la tradition de la Chanson de Roland. Cependant, ces passages en vers sont insérés
dans un autre récit, écrit en prose et remontant à différentes sources. Le résumé du
contenu du Droefliken strijt est suivi d'une étude de ces sources.
La source principale des parties en prose est constituée par la Historia Karoli
Magni et Rotholandi ou Chronique du Pseudo-Turpin. Le compilateur du livre
populaire a connu cette source sous la forme d'une traduction en moyen néerlandais,
qui figure dans Die alder excellenste cronyke van Brabant, incunable datant de 1497,
imprimé chez Roland van den Dorpe à Anvers. Une comparaison attentive du texte
et des illustrations du Droefliken strijt avec ceux de cette Cronyke fournit des données
intéressantes sur la façon dont les imprimeurs anversois d'environ 1500 traitaient le
récit de Roland et de Roncevaux. Roland van den Dorpe a probablement imprimé
sous trois formes différentes le récit consacré à son homonyme épique: d'abord un
texte entièrement composé de vers, puis la prose de la Cronyke van Brabant et enfin
la version mixte du Droefliken strijt. Cet examen d'une des sources du livre populaire
a mené à un résultat inattendu: il nous permet de mieux comprendre les activités
d'éditeur d'un des premiers imprimeurs anversois.
Le Roelantslied occupe la deuxième place parmi les sources du Droefliken strijt,
immédiatement après la chronique du pseudo-Turpin.
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Le compilateur ne s'est pas limité à emprunter au Roelantslied tous les passages en
vers, un certain nombre de passages en prose s'inspire également de celui-ci; ces
passages ont souvent la forme de résumés très succincts. Le Roman der Lorreinen,
chanson de geste en moyen néerlandais, doit être considérée comme une troisième
source. Certains éléments narratifs du livre populaire se rapportant aux relations
familiales de Guwelloen (Ganelon) avec Marcelijs et Baligant et avec l'impératrice
grecque Erena ont été fournis par ce texte. Enfin la prose contient des passages qui
reposent sur la tradition de la chanson de geste Ogier le Danois. Telles sont les
sources principales du livre populaire Droefliken strijt. Un tableau des
correspondances entre les éléments du texte et leurs différentes sources se trouve à
la fin de ce chapitre.

Chapitre III. La méthode de travail du compilateur du livre populaire
Comment le groupe de textes hétérogènes étudiés dans le chapitre précédent a-t-il
pu aboutir à la naissance du livre populaire Droefliken strijt? Dans le prologue de ce
livre se trouve un passage difficile à interpréter, qui contient une réponse partielle à
cette question. Il me semble que le compilateur veut dire ici (VbA, P 65-70) qu'il a
ajouté la prose au texte en vers afin de pouvoir démontrer la part prise par d'autres
que Roland et Olivier dans la bataille de Roncevaux.
Mais parfois les renseignements fournis par les différentes sources se contredisent.
Dans ces cas-là le compilateur devait choisir et adapter. Le rôle que joue l'évêque
Turpin dans le récit offre un excellent exemple. Selon la tradition de la Chanson de
Roland il se bat aux côtés de Roland à Roncevaux et il meurt sur le champ de bataille.
Selon la tradition du pseudo-Turpin par contre, l'évêque se trouve auprès de Charles
dans le corps d'armée et, la campagne finie, il écrit sa chronique. Le compilateur a
opté pour la dernière conception, et il confie le rôle de Turpin sur le champ de bataille
à un autre évêque. Autres exemples de telles adaptations: l'arrière-
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garde qui devient l'avant-garde, le rôle de Gautier dans le récit.
Mes recherches m'amènent à conclure que Die alder excellenste cronyke van
Brabant a été la source principale du compilateur du Droefliken strijt. La conception
du récit est fondée sur celle de la Cronyke; le cadre du récit est emprunté à la Cronyke,
et elle semble avoir inspiré le titre du livre populaire. Dans la partie centrale du livre
populaire - qui décrit la bataille de Roncevaux proprement dite - le compilateur a
inséré des parties en vers empruntées au Roelantslied. Dans la prose il insère
également des informations provenant d'autres sources; parfois il invente des épisodes
pour allonger le récit. Bon nombre de ces extensions semblent inspirées par la volonté
d'impliquer davantage de personnages dans l'action ou d'agrandir la part qu'y prennent
des personnages appartenant traditionnellement au texte.
Les motifs du compilateur pour composer un récit aussi hétérogène, tant par sa
forme que par son contenu, sont probablement d'ordre commercial. Il me semble
qu'il a essayé d'attirer le public le plus nombreux possible. Les amateurs des anciens
romans de chevalerie pouvaient goûter les parties en vers, mais ceux qui préféraient
la prose ‘scientifique’ n'étaient pas déçus non plus. Le Droefliken strijt offre au
lecteur de l'histoire vulgarisée, enluminée de passages rimés hauts en couleur.

Chapitre IV. Le texte en vers du livre populaire Droefliken strijt
Le quatrième chapitre étudie le texte en vers du livre populaire. Quelle valeur cette
source tardive peut-elle avoir pour nos connaissances du Roelantslied? Du point de
vue quantitatif c'est le texte le plus important: il compte 1246 vers, repartis sur douze
passages, qui appartiennent tous au deuxième épisode de la Chanson de Roland,
l'épisode de Roncevaux. Cependant, une comparaison avec le texte des fragments
manuscrits et avec les textes français nous apprend que le texte en vers du Droefliken
strijt a subi de
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nombreuses modifications. Ce sont surtout les leçons corrompues qui rendent ce
texte suspect du point de vue qualitatif.
Mais, mises à part ces leçons corrompues, le texte comporte des modifications
conscientes, dues aux rédacteurs et au compilateur du livre populaire. Comme le
Droefliken strijt combine des parties du Roelantslied avec le récit du pseudo-Turpin,
les contradictions entre les deux traditions devaient être éliminées. Des changements
radicaux dans le texte en vers étaient donc inévitables. Quelques exemples
d'interventions de ce genre: on a ajouté un second évêque à côté de Turpin;
l'arrière-garde est devenue une avant-garde; des détails ont été ajoutés aux endroits
où l'on passe de la rime à la prose afin d'éviter que le lecteur ne perde le fil du récit.
Le compilateur ne s'est pas borné à ces modifications purement structurales, il a
également modifié l'idée fondamentale de l'histoire. L'accent s'est déplacé: bien plus
que les autres textes le texte en vers accentue le caractère chrétien du combat et les
motifs d'inspiration chrétienne des combattants. Ils se battent pour Dieu contre les
païens, et aussi pour eux-mêmes afin de gagner une place au ciel. Ce motif a relégué
à l'arrière-plan d'autres motifs (d'inspiration héroïque, nationaliste et féodale).
Finalement, le texte en vers diffère de celui des fragments sur le plan stylistique.
Il s'agit bien d'un effort d'éclaircissement du récit et de modernisation du texte; le
nombre de syllabes par vers s'en trouve considérablement augmenté. Ces modifications
sont peut-être liées à un changement dans la fonction du texte: texte destiné à la
lecture publique pour les manuscrits, texte destiné à la lecture individuelle dans le
cas du livre populaire.

Chapitre V. La tradition manuscrite.
L'examen des différents fragments manuscrits mène à la conclusion qu'ils donnent
tous des textes plus ou moins corrompus. Les fragments tardifs L (vers 1500) occupent
une place à part dans la tradition.
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Bien que, comme les autres, ce texte soit gravement corrompu, embrouillé et chargé
de négligences, il contient de longs morceaux de l'histoire qu'aucune des autres
sources n'a conservés. Le manuscrit dont ces fragments faisaient partie contenait
encore d'autres textes que le Roelantslied - un roman à tendance religieuse intitulé
Jonathas ende Rosafiere, des chansons d'amour, un poème du rhétoriqueur De
Roovere, un texte scatologique et un sermon joyeux. Ce contenu et l'apparence
modeste du manuscrit font supposer qu'il représente le répertoire d'un poète
professionnel. Il paraît qu'à une époque où les imprimeurs cherchaient un marché
pour le Roelantslied parmi un public composé de lecteurs, le même récit trouvait
encore un auditoire. Cependant, la simplicité du codex peut aussi s'expliquer par la
supposition qu'il a été copié pour un lecteur individuel.
Les quatre autres fragments, R, H, B et Ro, ont fait partie de manuscrits de romans
de chevalerie du type courant au XIVe siècle. Ils étaient probablement destinés à la
lecture en public, (peut-être) par des conteurs ambulants. Le texte du fragment R dont le manuscrit a disparu - est peut-être une adaptation particulière dans laquelle
la culpabilité de Roland en ce qui concerne la défaite de Roncevaux a été effacée.
Les fragments manuscrits constituent avec les passages en vers du livre populaire
Droefliken strijt un texte presque complet du deuxième épisode de la Chanson de
Roland. A mon avis le Roelantslied a certainement contenu tous les épisodes de la
Chanson de Roland. Cette conviction est soutenue par le fait que dans les fragments
conservés on trouve plusieurs allusions aux parties faisant à présent défaut. En outre
la prose du livre populaire contient quelques résumés de passages appartenant au
premier et au troisième épisode de la Chanson de Roland. La thèse de Van Mierlo,
que le Roelantslied n'a jamais été qu'une version de l'épisode de Roncevaux, semble
donc être réfutée.
Le traducteur du Roelantslied original a suivi fidèlement la
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grande ligne de son modèle. Là où le texte transmis par les fragments conservés
s'écarte de la Chanson de Roland, l'écart est presque toujours dû à une leçon
corrompue. Parfois on peut démontrer une modification consciente, mais en général
ces changements-là n'ont été introduits que tardivement dans la tradition néerlandaise,
p. ex. par l'intervention du compilateur du livre populaire. Il faut peut-être faire
exception pour le passage du messager sarrasin qui vient défier les Francs (425-438H,
L, VbA). Cet élément est peut-être ajouté par le traducteur, mais il est également
possible qu'il l'ait trouvé dans son modèle français, bien que l'on ne le retrouve nulle
part dans les textes survivants de la Chanson de Roland.

Chapitre VI. Roelantslied et Chanson de Roland
Dans ce dernier chapitre il s'agit de la place qu'occupe le texte en moyen néerlandais
dans la tradition internationale de la Chanson de Roland, des rapports entre traduction
et modèle. Car le Roelantslied est traduit d'après un original français: quelques
variantes du moyen néerlandais qui ne peuvent être expliquées que comme étant des
fautes de traduction le prouvent. Une comparaison attentive d'un bref passage avec
les vers correspondants de la Chanson de Roland donne une idée de la méthode du
traducteur. Celui-ci a travaillé sur un texte français composé de laisses d'inégale
longueur, avec la même rime ou assonance dans toute la laisse; il a transposé ce texte
dans la forme habituelle de la poésie épique en moyen néerlandais, des paires de vers
à rimes plates sans division en strophes. Suivant le récit dans ses grandes lignes, il
choisissait chaque fois les données principales du passage qu'il était en train de
traduire. Partant d'une traduction littérale de ces données, il complétait les paires de
vers d'un remplissage de sa propre invention. De ce procédé résulte une traduction
dans laquelle le contenu du modèle est d'une part réduit à l'essentiel, d'autre part
amplifié d'une quantité considérable de texte supplémentaire.
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Les recherches sur les rapports exacts entre le Roelantslied et la tradition de la
Chanson de Roland n'ont jamais mené à un résultat satisfaisant. Kalff est arrivé à la
conclusion que le texte en moyen néerlandais a été traduit d'après un modèle d'une
date relativement récente dans la tradition française et Van Mierlo s'est décidé pour
la solution opposée. Mais la méthode de Kalff est insuffisante et les arguments de
Van Mierlo ne soutiennent pas l'épreuve de la critique. Le spécialiste étranger le plus
éminent qui s'occupe actuellement de ces problèmes est C. Segre. Il a étudié à fond
la tradition de la Chanson de Roland et il résulte de ses recherches un nombre d'articles
savants et, surtout, une édition exemplaire. A l'instar de Th. Müller et de J. Bédier,
Segre distingue dans le stemma de la tradition de la Chanson de Roland deux branches:
α, représenté par la seule ‘Version d'Oxford’, et β, qui réunit tous les autres textes
conservés. Segre range donc le texte en moyen néerlandais (h) dans la branche β,
sans avoir lui-même étudié le Roelantslied. Nous pouvons cependant prendre
connaissance de sa méthode, grâce à un article sur la place de la version norroise (n).
Segre pourrait se servir de certains arguments de cet article pour appuyer son point
de vue concernant h, parce que le Roelantslied s'accorde avec n dans les endroits en
question (ChR 1087bis et 1977bis). Je suis d'avis que ces endroits ne prouvent pas
de façon convaincante que h appartienne à la branche β (ni n d'ailleurs). En outre on
peut nommer deux autres endroits (h 466H, cf. ChR 1205 et h 1582L, cf. ChR 2096)
qui donnent une indication sur l'étroite parenté entre le texte en moyen néerlandais
et la ‘Version d'Oxford’, ce qui implique que h devrait être placé dans la branche α.
Cette conclusion peut avoir des conséquences importantes pour la critique des
textes de la Chanson de Roland. Elle implique qu'en principe tous les endroits où le
Roelantslied s'accorde avec les textes du groupe β et que Segre considère à présent
comme n'ayant pas figuré dans l'original, ont bien appartenu à l'archétype de la
Chanson de Roland. Elle implique aussi que l'archétype de la tradition
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n'a pas été une aussi ‘grande oeuvre d'art’ que le remaniement plus récent que nous
connaissons sous le nom de ‘Version d'Oxford’. Dans cette perspective il faut admettre
qu'un poète de génie a remanié une rédaction de la branche α de la Chanson de Roland
pour en faire la grande oeuvre d'art que nous admirons grâce à Bédier et Segre.
Mais l'heure de tirer une conclusion aussi spectaculaire n'est pas encore venue.
Mes contre-arguments sont peu nombreux et peut-être contestables. Pourtant j'espère
que mes recherches ont démontré que la place de h dans le stemma de Segre est loin
d'être assurée et qu'en examinant la tradition de la Chanson de Roland on ne peut se
passer de prendre en considération le texte en moyen néerlandais. Je souhaite que
l'édition du Roelantslied insérée dans ce livre facilite les recherches à ce sujet.
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Register van personen en zaken
In dit register zijn alle namen van wetenschappelijke onderzoekers en alle titels van
literaire werken die in studie en noten voorkomen, opgenomen. Het register bevat
bovendien een klein aantal trefwoorden dat verwijst naar zaken die in de studie en
de noten worden behandeld.
Abadal, R. de n. 62
Aebischer, P. n. 56, n. 61, n. 64, n. 78
Aiol 177, n. 232
Alijt de gans 165, n. 215
Ampe, A. 65, n. 96
Antwerps liedboek 164
Aubert, David 110, 111, n. 159
avantgaerde-conceptie 102-105, 139-140, 143, 147, n. 130
Baecker, L. de 40, n. 5, n. 251
Beatrijs n. 198
Bédier, J. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 27, 206-210, 215, 219, 220, 221, n. 1, n. 25, n.
26, n. 27, n. 28, n. 65, n. 117, n. 279, n. 280, n. 284-n. 287, n. 300, n. 303, n.
304, n. 305, n. 306, n. 309
Benoît de Sainte-Maure n. 88
Berteloot, A. n. 124, n. 125
Beszard, L. n. 295
bewerkersingrepen 138-148, 148-153, 153-155, 157-158, 171-173, 187, 188,
190, 226-227, n. 244
bibliografie n. 52
Bijbel 64, 94, 96, 117
Boekenoogen, G.J. 6, 34, 45, 63, 67, 82, 108, n. 20, n. 21, n. 81, n. 94, n. 126,
n. 140, n. 152, n. 154, n. 190
Bogdanow, F. n. 76
Borchling, C. n. 124
Bormans, J.H. 2, 4, 5, 32, 37, 38, 40, 41, 42, 124, 161, 190-191, 200-204, n.
10, n. 11, n. 12, n. 16, n. 178, n. 207, n. 225, n. 247, n. 251, n. 252, n. 265, n.
269, n. 301
Bormans, S. 38
Bosch, Walter 65, n. 96
Brabantsche Yeesten, De 61, 65, n. 91
Brault, G.J. 13, 14, n. 1, n. 29, n. 55, n. 58, n. 301
Brink, J. ten n. 19, n. 251
Bruin, C.C. de n. 30
Bulletin bibliographique de la Société Rencesvals n. 39, n. 52, n. 291
Burger, A. n. 302
Buuren, A.M.J. van n. 218
Campbell, M.F.A.G. n. 95
Campeu Charlymaen 30, n. 240, n. 276
Canterbury Tales 1
Carette, R. n. 145
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Carmen de prodicione Guenonis 203, n. 66, n. 77, n. 276
Chanson de Roland passim
Chaucer 1
Chrétien de Troyes n. 223
Chronicon ducum Brabantiae 65
Confrérie d'Arras 92-93
Conway, W.M. 70, 71, 72, n. 105
Croniques et conquestes de Charlemaine 110, n. 159, n. 193
cronyke, Die alder excellenste - van Brabant passim
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Curtius, E.R. n. 46
Dain, A. n. 179
Dares Phrygius n. 88
Daris, J. 4, 37, n. 9
David, P. n. 93
Debaene, L. 32, 35, 67, 68, 69, 92, n. 33, n. 35, n. 83, n. 100, n. 101, n. 109, n.
110, n. 144, n. 158, n. 163, n. 197, n. 217
Dees, A. n. 279
Delbouille, M. n. 41, n. 53, n. 296
Deschamps, J. 39, 40, 41, 42, 43
dichten, Veelderhande geneuchlijcke - 165, n. 213
Dictys Cretensis n. 88
Dijk, H. van n. 114, n. 134
Dorfman, E. n. 48
Dorpe, Roland van den 63, 69, 70, 72, 73, 74, 76, n. 95, n. 140, n. 149, n. 151,
n. 180, n. 192
Draak, M. n. 232
Duggan, J.J. n. 45, n. 52, n. 56, n. 66, n. 77, n. 117, n. 182, n. 249, n. 298, n.
308
Duinhoven, A.M. 14, 128, 138, 168, n. 59, n. 144, n. 179, n. 181, n. 186, n. 205,
n. 220, n. 221, n. 226, n. 227
Einhart, Eginhard 8, 18, n. 29, n. 64
Eusebi, M. n. 133, n. 154
Everaert, Cornelis 118-119, n. 167, n. 168
Faral, E. n. 146, n. 147
feesten, Van der - n. 216
Fierabras 60, 91, 96-99, 100, n. 141, n. 142
Foerster, W. 201, n. 70
Foto-archief van het Instituut De Vooys 30
fragment B (Roelantslied) 3, 5, 15, 30, 38-40, 125, 130-138, 168-170, 175, 187,
226-227, n. 5, n. 228
fragment H (Roelantslied) 3, 5, 15, 30, 40-41, 168-170, 174-175, 187, 194, 197,
226-227, n. 5, n. 254
fragment L (Roelantslied) 4, 5, 15, 30, 35-38, 124-125, 157-168, 174, 176, 179,
181-182, 186-187, 197, 226-227, n. 209, n. 214, n. 221
fragment R (Roelantslied) 2, 3, 5, 15, 30, 41-42, 126, 168-170, 170-173, 174,
179, 187, 197, 226-227
fragment Ro (Roelantslied) 9, 15, 30, 42-43, 168-170, 175-176, 187, 226-227,
n. 12
Frappier, J. n. 50
Froger, J. n. 279
functie (van teksten en handschriften) 74-76, 116-120, 153, 155, 164-168,
168-170, 186-187, 227-228
Galfridus Monumotensis n. 88
Galien n. 193
Gasca Queirazza, G. n. 68, n. 270
Gautier, L. 5, 201, 202, n. 14, n. 223, n. 267, n. 271
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gebruikssporen 34, 119-120, 228, n. 169, n. 170
Gentil, P. le 10, n. 42, n. 49
Gerritsen, W.P. n. 34, n. 223, n. 232, n. 236, n. 264, n. 288
Gesamtkatalog der Wiegendrucke n. 95
Ghelen, Jan van 30, 31, 44, 69, 76
Goosse, A. n. 147
Graaf, K. de n. 279
Guerin n. 193
Guiette, R. n. 159
Haan, M.J.M. de n. 38
Halphen, L. n. 29, n. 64
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Halvorsen, E.F. n. 56, n. 78
Hämel, A. n. 87
handschrift 's-Gravenhage, K.B., 75 H 57 165
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Verantwoording van de uitgave
Wie het Roelantslied als literair kunstwerk wil leren kennen komt in deze editie
slecht aan zijn trekken. De teksten zijn voor de ‘literaire’ lezer moeilijk toegankelijk:
er is geen moderne interpunctie aangebracht, corrupte plaatsen zijn niet
gereconstrueerd, woordverklaring en commentaar ontbreken. De synoptische
diplomatische editie in dit boek is in de eerste plaats bestemd voor filologen.
‘Diplomatisch’ houdt in dat de tekst door middel van moderne schrifttekens precies
zo wordt weergegeven als hij in de bron staat. (Voor de theorie van de diplomatische
editie verwijs ik naar Truwanten. Een toneeltekst uit het handschrift-Van Hulthem.
Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Brusselse en Utrechtse neerlandici.
2e herz. uitgave. Groningen, 1978. p. 20-22.) Door de synoptische opzet is het
mogelijk de verschillende redacties, elk in de eigen contekst, in één oogopslag met
elkaar te vergelijken. Ik ben van mening dat een editie zoals die hier wordt
aangeboden, het beste uitgangspunt is voor verder onderzoek omdat de teksten op
de meest objectieve wijze worden gepresenteerd. Passages uit de
Roelantslied-fragmenten en uit de Droefliken strijt die in het eerste deel van dit
proefschrift zijn geciteerd, berusten op de diplomatische editie die hier wordt
aangeboden. Deze citaten zijn echter kritisch bewerkt terwille van de leesbaarheid.
Hetzelfde geldt voor citaten uit Die alder excellenste cronyke van Brabant, die
berusten op de druk van 1497. De kritische bewerking houdt in dat de spelling van
u, v, w, i, j en ij en het gebruik van hoofdletters aan de moderne conventies zijn
aangepast. Ook zijn emendaties en moderne interpunctie aangebracht. In de enkele
gevallen waarin van deze kritische bewerking is afgezien in verband met de
duidelijkheid van het betoog, is dit steeds uitdrukkelijk vermeld.
De volgende bronnen van het Roelantslied worden in deze editie uitgegeven:
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VbA

München, Universitätsbibliothek,
postincunabel 4o p germ. 165. Den
droefliken strijt van Roncevale.
Antwerpen, Willem Vorsterman, c. 1520?

L

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, hs.
I A 24l, fragment-Bormans.

B

Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs.
21.143, fragment-Stallaert.

H

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek,
hs. 74 C 8, fragment-Holtrop.

R

Rijsel, Stadsbibliotheek, hs. zoek sinds
1855, fragment-Serrure. De uitgave berust
op ‘Het Roelants-lied’, ed. C.P. Serrure.
In: Vad. mus. 2 (1858). p. 1-96, zie vooral
p. 50-60.

Ro

Rotterdam, Gemeentebibliotheek, hs. 96
B 6:1, fragment-De Vreese.

De tekst van VbB (Den droefliken strijt van Roncevale. Antwerpen, Jan van Ghelen,
1576.) is niet in de editie opgenomen wegens plaatsgebrek. Het gemis is echter klein
want de tekst van VbB komt zeer sterk overeen met die van VbA. Een lijst van de
belangrijkste varianten is opgenomen achter de teksteditie. Het proza van VbA is
niet in de kolom van de rijmtekst in de synoptische editie uitgegeven maar erna in
een afzonderlijke editie. Hierdoor is vermeden dat de synoptische editie door lange
prozapassages, die meestal niet tot de Roelantslied-traditie in engere zin behoren,
wordt onderbroken. Het bezwaar dat de tekst van de Droefliken strijt nu niet
doorlopend kan worden gelezen, is enigszins ondervangen door verwijzingen tussen
vierkante haken in de rijmtekst naar de prozapassages en in het proza naar de
rijmtekstgedeelten. In de editie van het proza is de regelindeling van de bron
behouden.
Fragment R neemt een bijzondere plaats in tussen de andere bronnen omdat het
zoek is. Daardoor heeft de editie van Serrure, die als enige de tekst naar het handschrift
heeft uitgegeven, de status gekregen van een bron van het Roelantslied. Ik heb de
tekst van Serrures uitgave onveranderd in mijn editie overgenomen.
Het verwijssysteem in de editie is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Een doorlopende
versnummering staat in de rechtermarge. Met deze nummers wordt bij voorkeur naar
plaatsen in de teksten verwezen. Als een vers in één van de bronnen wordt bedoeld,
is de sigle van de
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betrokken bron achter het versnummer toegevoegd; b.v. 1075R, 24VbA. Links van
iedere kolom is een versnummering per bron aangebracht. Wanneer een enkele maal
met deze nummers wordt verwezen staat de sigle vóór het nummer; b.v. R 110 (is
gelijk aan 1075R), VbA 24 (is gelijk aan 24VbA). Achter het eerste vers van elke
kolom in de bronnen is een blad-, zijde- en (eventueel) kolomaanduiding vermeld
tussen vierkante haken. Uiterst links van de teksten zijn cursief de corresponderende
verzen uit het Chanson de Roland aangegeven met de versnummers van La Chanson
de Roland. Ed. C. Segre. Milano-Napoli, 1971. Het proza van het volksboek is
voorzien van een doorlopende regelnummering. Bij verwijzingen naar het proza
wordt vóór deze nummers een P geplaatst; b.v. P 352.
Bij de transcriptie heb ik geprobeerd het diplomatisch beginsel zo consequent
mogelijk toe te passen. Daarbij zijn de volgende regels gehanteerd.
Spelling. De lange en de ronde s zijn beide weergegeven met een s, de twee vormen
van de r met een r. Het gebruik van u, v, w, i, j, ij en y is echter niet aangepast aan
de moderne spellingsconventie. Deze lettertekens zijn onveranderd in de editie
overgenomen. Hetzelfde geldt voor de hoofdletters U, V, W, IJ en Y. Aangezien in
de bronnen slechts één teken correspondeert met de moderne I én de moderne J heb
ik dat steeds weergegeven met een hoofdletter I.
Hoofdletters. Gewone hoofdletters zijn weergegeven met hoofdletters. Daarnaast
komen in de bronnen regelmatig zogenaamde lombarden - extra grote hoofdletters
van één, soms twee regels hoog - voor. Hun functie komt overeen met die van een
inspringende regel aan het begin van een nieuwe alinea in modern drukwerk. De
lombarden zijn daarom weergegeven met hoofdletters en met inspringen. Waar een
lombarde van twee regels hoog voorkomt is bij beide regels die ten behoeve van de
lombarde zijn verkort, ingesprongen. Een enkele keer, met name in het volksboek,
komen initialen voor. Ook die zijn weergegeven met hoofdletters en met inspringen
van alle regels die ten behoeve van de initiaal zijn verkort.
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Paragraaftekens. In het volksboek komen paragraaftekens voor, die evenals
hoofdletters, lombarden en initialen een tekststructurerende functie hebben. Zij
markeren passages, groter dan een zin maar kleiner dan die aangegeven door een
lombarde en zij staan gewoonlijk ook voor opschriften van b.v. hoofdstukken. Deze
paragraaftekens zijn in de editie weergegeven door het teken ¶.
Afkortingen. In de bronnen komen de gebruikelijke afkortingen voor. Zij zijn in
de editie opgelost; de letters waarmee de afkortingen zijn weergegeven, zijn
gecursiveerd. Door deze regel is verwarring mogelijk in de tekst van fragment R,
die onveranderd is overgenomen uit de editie-Serrure. Serrure heeft cursief gebruikt
om door hem toegevoegde letters aan te geven; afkortingen zijn door hem niet in de
tekst verantwoord.
Interpunctie. De interpunctie van de bronnen is in de editie overgenomen. Het
betreft alleen punten en, voornamelijk in het volksboek, pauzetekens (/). Ook de
punten aan weerszijden van Romeinse cijfers zijn in de editie overgenomen.
Woordscheidingen. Woorden die in de bronnen aaneengeschreven (-gedrukt) of
gescheiden voorkomen, zijn op dezelfde wijze in de editie afgedrukt. Dit is in de
praktijk van de transcriptie een lastige regel omdat soms niet goed kan worden
uitgemaakt of twee woorden of woorddelen aan elkaar staan of niet. Ik heb geprobeerd
mijn beslissingen zo objectief mogelijk te nemen.
Onduidelijke en onleesbare letters. Letters die ik niet zeker heb kunnen lezen zijn
tussen (ronde) haakjes geplaatst. Waar resten van letters of versregels zichtbaar zijn
zonder dat de letters op zichzelf gelezen kunnen worden, zijn punten tussen haakjes
geplaatst.
Illustraties. Alleen in het volksboek komen illustraties voor. Zij zijn aangegeven
door een korte beschrijving tussen vierkante haken.
Om de plaats van de verschillende bronnen ten opzichte van elkaar en ten opzichte
van het Chanson de Roland duidelijk te maken is hierna een schema opgenomen.
De zes fragmentarische bronnen (VbA,
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L, R, H, B en Ro) zijn voorgesteld als blokjes in een veld dat is verdeeld in elf banen.
De getallen onder de blokjes verwijzen naar de doorlopende versnummering van de
synoptische editie. De elf banen stellen de elf verhaalgedeelten van de
Roncevaux-episode in het Chanson de Roland voor. De inhoud van die
verhaalgedeelten wordt aangegeven in de bovenste horizontale balk. Direct onder
die balk verwijzen getallen naar de versnummers van La Chanson de Roland. Ed.
C. Segre. Milano-Napoli, 1971. Iets lager staan de corresponderende nummers van
de synoptische editie van het Roelantslied aangegeven. Het volksboek is met twee
rijen blokjes vertegenwoordigd: de bovenste rij geeft de rijmtekstpassages weer, de
onderste de prozastukken voorzover die zijn samengevat naar het Roelantslied. In
de blokjes van het volksboek staan met Romeinse cijfers de hoofdstukken van de
Droefliken strijt vermeld, in de blokjes van de handschriftfragmenten staan de
folionummers aangegeven.
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Diplomatische uitgave van de teksten van het
Roelantslied
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VbA
[proza P 1-352]
841

1

KAerle die
coninck van
vrancrijcke
[BIR, 29]

1

Die liet bliuen
seer
sorchelijcke
Alle sijn auantgaerde met
rolanden
In spaengien onder gods vianden
844

5

Mer die valsche guwelloen hadt 5
al bedreuen [B1V]
Also wi in die gesten vinden
bescreuen
Hi waende selue keyser ende
coninck te sine.
Mer quade wercken comen tot
quaden fine
Nv hoort van
marcelijs den
wreeden
sarragoen

848

10

Die nv hier groot wonder wilt
doen.

10

Hi ontboot soudanen coninghen
ende ammiralen

849

Hertoghen ende grauen / die alle
sonder falen
Cierliken ghereet tot sinen
dienste quamen
Als si sijn boetschap vernamen
15
851

Ick wil v seggen die waerheyt al 15
sonder saghe
Datter binnen min dan twee
daghe
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Heydenen vergadert waren wel
twee hondert duyst

851

Die alle nae den ronceuale
quamen met groter druyst
Marcelijs die
coninck dede
doen saen
852

20

Alle sijn sarragoensche
tamborinen slaen

20

Die heydenen hieuen op haren
mameth

853

Om dat sijs waenden varen te bet
Ende si aenbaden hem alle gader

854

Ghelijck wij doen gode onsen
vader
25

Ten eersten
doen si
vernamen

857

Dat si totten fransoysen quamen

855

Reden si met bliden ghedochten

25

Alsoe gheringhe als si rijden
mochten
Des conincx
neue quam
voort te hant

860

30

Ende brachte in sijnder hant

30

Eenen stock seer rijckelijck vol
hooueerden

861

Als een die vechtens begheerde
Al lachende sprack hi coninck
edel heere

862

Hoort na mi doer v eere.
863

35

Ick hebbe v ghedient menighen 35
dach
Met alle tghene dat ick
gheleesten mach
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B

1
882

Daer sal menech toe sien [1R, a]
Daer dese wiich sal ge scien
Ende wi haddent also (ver)staen

884

Dat wise alle sele(n) verslaen
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VbA
865

Ende menighen strijt met v
begonnen. [B2R]

865

Ende menighen camp met v
ghewonnen

866

Een ghifte bidde ic v te hande

866

40

Dat is om den dootslach van
rolande

40

Ick sal hem verslaen met minen
sweerde

867

Dat beloue ick v coninck van
hoogher weerde
Hoort na mi heer marcelijs al
sonder waen
Die felle kerstenen sullen wij
wederstaen
869

45

871

Ick make v vrij gheweldich heere 45
van spaengien
Ende kaerlen verdriuen met
groter callaengien
Ende maken v heere van alle
kerstenrijcke
Ghelooft mi dies
waerachtelijcke.
Ick make v quijt van alle desen
stride

872
872

50

Dat ghi binnen uwen tijde

50

Nemmermeer dach en leeft

872

Dat ghi kaerlen eenighen tzijs
gheeft
Die coninck
marcelijs dat is
waer

873

Gaf hem die ghifte daer

873
873

55

Met sinen hantschoe te dien tijde 55
Des was sijn neue vroe ende
blijde.
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Gheminde oom
sprac hi lieue
heere

876

876

Mi hebdij ghedaen groote eere

876

Dat ghi mi dit hebt ghegeuen
60

Ick sals v dancken alle mijn
leuen

60

Nv bidde ick v noch heer
coninck vaylliant.
Om twalef uwer mannen te hant

877

Dat icx v ymmermeer moet
bedancken
Om te vechten teghen twalef
vrancken

878
879

65

Doen stappans 65
so antwoerde

879

Franseroen als hi dat hoerde.

880

Die oeck des conincx neue was

881

Oom seyde hi ick volghe hem
das

881

Ick ende hi wij sullen in die
kerstenen varen [B2V]
70

Dies en willen wij niet ontbaren 70
Menich man sal wel aensien
Daer desen strijt sal gheschien

Het Roelantslied

308

B
885

5

Doen sprac
borsabels die
coninc

*

Dat was
warlike dinc
Ic willer emmer een siin
887

Doen sprac die bose barbariin
Hi was groet ende starc

888

10

Hine wonde niet om C marc
Ende tgoet dat (.......) an
Hadde ochte ye gewan
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VbA
Doen sprac daer noch
cursael die sarasijn

75

Als dat hi daer oeck een af woude sijn.
75

Doen sprack daer een
barbarijsche paijen
80

Hi woude oeck met een vanden .xij. strijen
Op die fransche kerstenen partijen
919

Ende reedt den coninck neuen der zijen

85

Onsen wille seyde hi sal nv voort gaen
80

Heer coninck en twifelt daer niet aen
sonder waen
Mameth is beter sijt dies ghewis.

921

Dan der kerstenen ghecruysten god is
Siet hier mijn langhe grote sweert

925

90

Dat ick lief hebbe ende weert
926

85

Ick salt noch tegen duerendale doen
clincken
Oft rolant sal mi in die aerde ontsincken.
Die fransoysen sijn alle verloren

928

Iae comen si ons int velt te voren.

95

Doen sprac astromarijs
met dyen

941
90

Hi was oeck een fel vroem payen
Daer ick v hier af vertelle

940

Ende astromoch sijn gheselle

942

Verraders waren si quaet ende fel.
Dies waren si gheproeft herde wel
95

Tot den coninck dat si spraken.
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Ende vermaten haer hooghe saken.
947

Dat si oliuier ende rolanden

947

Souden doot slaen met haren branden.

948

Ende alle die ander ghenooten mede
100

Dwelc van hem was een domme reden

949

Ende si souden met haren sweerde [B3R]

950

Bloedich maken die groene eerde
Al metten kerstenen bloede
Dat spraken si met hooghen moede
105

105

Noch een ander ridder
wide bekant
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B

889

13

Esloer van burga(.) sprac sine rede
Ic willer emmer een sijn mede
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VbA
Quam oeck voort gheloopen te hant
975

Tarters hiet hi dat was waer.

976

Totter aerden al swert sloech hem
sijn hayr

984

Hi begonde hem seer te vermeten
110

115

Dies en wilde hi hem seluen niet
vergheten.
Hi soude rolant ende oliuier met
sinen sweerde
Beyde doen besoecken die groene
eerde
EEn ridder wel 120
wijde bekant.
Quam oeck
voort
gheloopen al te
hant

955

955

115

Margarijs hiet hi die vrye.

955

Die heere was van sabelye

960

Hi was een schoon vroem paijen

960

Ende een volmaect ridder int strijen 125

957

Doer sijn groote wtnemende
schoonheyt

957

120

Beminden hem die vrouwen ghereyt
Hi sprac so luyde als hi woude

962

Ende vermat hem hoochlijc dat hi
soude
963

Rolande ende oliuiere slaen.

964

Dat si die doot niet en souden
ontgaen.
125

965

Hi sprac het is nv so verre ghebrocht
Dat die meeste kaerls ghenooten sijn
vercocht.
Ick wane haer leuen onlanghe sal
dueren
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En doet dat niet quade auontueren. 135
Coninck kaerle met sinen grauwen
baerde

970
130

Verliest huden die bloeme vander
franscher aerde
Dies hi qualiken mach ghenesen
Want hi van rolande noch van allen
desen.
Gheen battaelgie meer maken en sal 140
[B3V]
Oft ons oeck meer doen eenich
ongheual

972

135

Ende eer een iaer ghewarichlijcke
Soe sullen wij winnen alle
kerstenrijcke

972

Ende sullen noch naer ons auijs
Moghen liggen in vrancrijck tot
parijs

973

Coninck
marcelijs die
wreede paijen

974

974

145

140

Bedancte hem seere van dien
Hector van
brigale sprack
oeck sijn
reden.
Als een sarasijn vol onedelheden
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890

15

Hi liep seerdere te voet

890

Dan enech spaench ors doet

891

Vorden coninc quam hi saen

891

Ende sprac datment mochte verstae(n)

893

Vindic roelande jn ronceuale

893

20

*

Soe waert mi te moede wale
Ic salne slaen (...) minen sw(a..)
Oft het blijft (...) minen d(a..)

894

EEn amirael q(uam)
daer na vo(..)

895

Scone ende rike
ende wel gebor(..)
25

900

*

Dats hem noit en gebrac
Vorden coninc quam (h)i ende sprac
Met herde ouermoediger tale

902

Vindic roelande jn ronceuale

902

Ic sal sijns liu(es) maken fijn

903

30

*

Ende alle die met hem (comen) sijn

907

Sider meer hebben wi vrede

905

Van kaerlen ende vanden andren me(..)
Noch selen wi hebben waerlike
Dat suete lant van vrancri(..)
35

908

Alse hi die tale hadde geseit
Dankes hem die coninc gerei(.)

909

EEn amirael sprac
van bura(..)

910

En was geen feldere
jn spa(..)

911
912

*

Hi begonste heme (v)ermeten
40

Hi soude roelande doen weten
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VbA
Hi liep veel seerder te voet
Dan menich goet spaens ors doet.
145

Voer den coninck quam hi wel saen
Ende sprac luyde datment wel mocht
verstaen.
Vinde ick rolant in ronceuale

155

Soe wort mi te moede seer wale
Ick sal hem verslaen al sonder
swanck
150

Oft het blijft teghen minen danck
160

165

170

Noch een
ammirael van
bouwaengien
Ten leefde gheen felder in alle
hispaengien.
Hi began hem hooghe te vermeten 175
Dat hi in ronceuale soude doen
weten.
155

Sijn teeken ende oeck sijn cracht
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Ende wat hi hem te doene hadde
gheacht
Hi hadde wel .xx. hondert manne

913

Die al onder hem waren in sijn
ghespanne

180

Hi vermat hem den edelen graue
rolande.

914
160

Seer te slaen met sinen brande.
Ende alle die ander ghenooten mede
Dat was van hem een grote
dorperhede
Doen sprack
torgijs van
torteloose

916

Een graue machtich fel ende boose

917
918

165

Het wert den kerstenen wel in schijn
[B4R]
Dat wij hier ghecomen sijn
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*

984

Die here begonste hem vermeten
[IV, b]
Dies en woude hi niet vergeten

984

Hine soude (m)et sinen swerde

986

Roelande (..)loepen heerde

988

45

Ende vermat hem dathi durendale

988

Soude wederstaen met sinen stale

990

Na deser talen waren gereit

990

Die .xij. genoten god weit

992

Ende traken vort met crachte
50

*

*

Ende met coenen gedachte

992
991

Haere was wale

991

Vier dusent met getale

*

Alsi doen vernamen
Dat si biden fransoysen quamen
55

Si scieden hem op dat slechte
Als die gene die wouden uechten

994

Ende dede ane halsberge diere

995

Van rikeliker maniere

996

Si bonden helme sarragose

997

60

998

*

Ende gorden swerde vianose
(H)are speren waren te valense
gemaect
Ende die timprage wel geraect

999

(.)i bonden standarde groet

999

(.)it groene ende roet
65

(.)ie varuwe was goet ende diere
(.)nde van meneger manieren

Het Roelantslied

*

1000

(.)i lieten staue ende paerde

*

(.)nde brachten op die waerde
1001

(.)rse groet ende starc
70

(.)ie wert waren meneger marc

1002

(.)ie sonne sceen scone ende clare

1003

(.)oen blicte haer ghegare

1003

(.)cone ende herde cierlike

Het Roelantslied

*

315

VbA
Hi reedt den coninck aen sijn side

919

Ende trooste hem te wesen blide.

190

Hi seyde verhuecht v heere sonder waen

920
170

Het moet hier al na onsen wille gaen

195

ALs si alle dese tale
hadden gheseyt
Soe waren die
200
sarasinen al ghereyt
Om vechten met coenen ghedachten
Ende reden voort met crachten.
205
175

Soe verre tot dat si vernamen
Die fransoysen die tot hem quamen

210

215
Sij ontboden haer standaerden groot
Witte grauwe gulden blauwe ende root
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Die sonne scheen schoone ende cleer
180

Ende blincte cierlijck int sarazijnnsche
heer
Herde rijckelijcke
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(.)outs ende seluers
gelike
1004

75

(.)i luden orgelen
ende bosinen

1004

(.)atsi te scoender
souden scinen

1005

(.)roet geluut quam *
daer of
(.)i dadent dor prijs
ende dor lof

1005

(.)ie fransoysen
hordent tgescal
80

(.)nde vernament
ouer al

1

(.............................) [1R]

L

Wat hen daer (...s)oude ges(..)

1048

oen sprac te
roel(.........)

1049

Wi hebben luttel hulpen h(....)

1050

*
1051

5

Twine blaest ghi den horen
Ons here die conic sout hooren

1052

Ende sal ons te hulpen comen

1052

Als hij den horen heeft vernoemen
*
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[VbA]
Vanden goude ende siluer
costelijcke
Si bliesen trompetten basunen ende
sloegen tambo [rinen
Om dat si te stouter souden schinen.
185

Groot gheluyt quam daer of.

230

Sij dedent om prijs ende lof.
Die kerstenen hoorden dat gheschal
Ende saghen die sarasinen comen
ouer al.
Doen sprack
die wijse
ridder oliuier

1006

1006

190

O rolant gheselle ick meyne ons hier 235
Vanden sarasinen strijt sal comen

1007

Soe mi dunct want ick hebse
vernomen
Doen sprack
die graue
rolant

1008

1008

Dat gonne ons god ende sinte amant
195

Want wij en sijn gode niet sculdich 240
andersens

1009

Dan een goet ghedachte ende
ghepens [B4V]

1010

Ende altoos te staen in sinen dienste
waert
Wij en doruen sekerlijc niet sijn
veruaert
Want dienen wij hier ghetrouwelijc
onsen heer
200

Onsen loon gheduert hier bouen
ymmermeer
[proza P
353-464]
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O Graue rolant
edel prince fier
[C2V, 5]
Wij hebben
noch seer luttel
menichte hier
O rolant mijn liefste gheselle
vercoren

250

Twyen blaesdij niet dinen horen
205

So mach ons kaerle te hulpen comen
Als hi den horen heeft vernomen
Doen sprac die 255
ouer moedige
rolant
totoliuier

1053

Ick en blase noch heden den horen
niet hier.
1054
1053

Want dede ic van blootheyt
diescande vrancrijcke
210

So wrocht ick seer onuroedelijcke
Gheselle wij sullen nv in gods
dienste staen

1055

Ende op dese heydenen grote
slaghenslaen

1055

Ick wil huden mijn sweert
duerendale

Het Roelantslied

260

318

[H/L]
H

L

*
C

1446

Doen sprac
roelant (...)
graue
10 In wilre
niement
lachter aue
Want het
waer een vule
dinc
Datdic dus
comen den
conic
Dats onse
vianden niet
en wisten

*

Si soudent
tien in quader
liesten
15 Wanneer sijt
hadden
vernoemen
Dat my van
bloothei(d)en waer
comen
V4

1014

Eer willic
vechten harde

V4

1014

Met dueren daelde
met mynen sweerde

V4

1016

Ende saelt
hen doen
rouwen
20 Des moch di
my betruwen

Het Roelantslied

V4

1016

Dat si hier
comen sijn
Behout mi
god dat leuen
myn

V4

V4

1017

1

1017

Dan
lachter
had
vrancrike
[1R, a]

*

Eer lachter
hebben
vranckerijcke

Oliuier
sprac
roelant

1082

Eer willic
steruen
eerlike

25 Doen sprac te
roelande
oliuier
Ic neme der
lachter op my
hier
Van ons allen
hier te voren

V4

Woudi
blazen
den
olifan(t)

1022

Wildij blasen *
den horen

(D)at
soudic
gherne
sien
5

Mochtic
v bringen
indien
Trouwen seet
hij ne nic niet

Trouwen
seitti
neen ghi
niet
1089

Dan
wille god
(n..)
gescie(.)

1090

(D)at
zoete
vrancrike
bi mi

*

Het Roelantslied

Sijn eere
verliese
hets so
vri

1090

10

30 (.......) hets
sonde dij
[1V]

Pensen
wi om
die ere

(..) wij h(..)
om die ere
1092

(..) conic
onsen here

1092

(..) omme
groette
sclaghe sal
minnen

Het Roelantslied

319

[VbA]
So heerlijc beproeuen in ronceuale
215

Ende gods passie so heerlijck
wreken
Datmen eewelijck daeraf sal spreken
Doe sprac die 265
voersienighe
ridder oliuier.
Wij hebben doch so luttel menichte
hier
Ick bidde v nv blaest uwen horen

1444
220

Op dat kaerle die hooch geboren
Ons mach te hulpen comen
Als hi uwen horen heeft vernomen 270
Doe sprac
anderwerf
rolant die
graue.
Gheselle ic en ghecrigher
nenmermeer lachter aue.

225

Want het ware een bedriechlijc
dinck.
Dat ick so dede comen den coninck.
Dattet mijn vianden niet en wisten 275
Sij souden mi op tijden valsche
listen.
So wanneer dat si hadden vernomen
[C3R]

230

Dattet mi van blodicheyt waer
ghecomen.
Eer wil ick vechten lieue gheselle
weerde
Met duerendale minen sweerde
Ende der sarasinen coemste hem
doen berouwen
Dies moechdi mi wel betrouwen.

Het Roelantslied

280

235

Dat sij hier oyt ghecomen sijn
Iae behout mi god dat leuen mijn
Lieuer vele so wil ick steruen
eerlijcke

285

Dan bi mi scande ghecreghe
vrancrijcke
Doen sprack
tot rolande die
wijse oliuier
240

Ick neme die scande alleene op mi
hier
Verstaet mi wel van ons allen te
voren
Wildij ghi nv hier blasen uwen
horen

290

Trouwen
sprack rolant
neen ick niet
Dat en wille god niet dat gheschiet
245

Dat het soete kerstenrijcke bi mi
Sijn eere verliese / het is alsoe vri
Laet ons allen huden peysen om die
eere
Ende dat die coninck onse heere.
Ons om onse slaghen sal beminnen.

Het Roelantslied

295

320

[H/L]
H

L
*
Ende
(..)melrijc
daermede ghe
winnen

Onsen loen duert emm
(ermere)
1093

ROlant was 35
des liues
goet

(.)l(.) was des
lieuens goet

1093

Oliuier
geradich
ende vroet

O(...)er
gheradich
ende vroet

1095

15

Niemen en mochse
vervaren

Niement en
mochche
verwaren

(A)lsi beide gewapent
waren

Wanner sij
ghewapent
waren
Doen
sprack
die
coene
oliuier

1099

Doen sprac de coen oliuier

1099

Gheselle roelant nv mogdi 40
hier

Lieue
gesellen nv
mochdij hier

Merken enen wijch gescien

Ghescaert .j.
groot volc
sien

Si comen ende ende en
willen niet (..)ien

Sij comen ic
en wilse niet
vlien

Ende ghi en wer(...) rolant

Ende ghine
wardet niet
rolant

Te blasen den (.......)

Ten blossen
den olifant

1100

1101

1101

20

Het Roelantslied

*

*

Quame ons te (........)

1102

1103

1104

25

30

35

Quam ons te
hulpene die
conic

Dat ware ons (..) scone
(....)

Dat waer ons
een scone
dinc

Siet alom ende nemt waere

Siet al omme *
en nempt
ware

Ende merct onse (.......)

Ende merket
ons scare

Ons menichte es clene

Onse
menichte was
tleine

Maer ic weet wel dat god 50
allene

Maer ic wet
wel dat god
alleine

Bat mach dan al haer heere

Mer macht
dan allen dit
here

Dat es ons een scoen weere

Dat es ons
een grotte
were

Wi selen ons vercopen
die(..)

Laet ons
vercopen
diere

Sprac oliuiere de fiere

Sprac roelant
tot oliuier

Dat men ons ghewage

1106

45

55

*

Dat men van
ons
gewaghen

Van nv toten doemsdage

Van nv tote
doemsdaghe

Doen sprac de coene rolant

Doen sprack *
die coene
roelant

Oliuier hets so bewant

Oliuier hets
soe becant
[2R]

God sal onser (........)

God sal onser
wouden

Het Roelantslied

60

Wij willen
den strijt
behouden

1108

Wi selen den strij (....)

1108

Plaetse ende wijch (stat)

Die plaetse.
Ende wijch
staet

Die vlie heb gods had

Dire dliet
hebben
god(s) hat

Die fransoyse doe seiden

Doen spraken
sij ghemeijne

40

*

Beyde groet
ende cleyne
65

Tot roelande
ende sieden

Dat si opden heiden

Dat sij op der *
heijden

Lieuer (..ot souden) bliuen

Lieuer doet
souden bliuen

Het Roelantslied

321

VbA
250

Oeck sullen wij gods hemelrijck
ghewinnen

300

Rolant was sijns
lijfs seer goet
Oliuier gheradich ende vroet
Hem beyden en mocht niemant veruaren
Soe wanheer dat si ghewapent waren
255

305

Noch sprack die
wijse ridder oliuier
O rolant ghi moecht nv mercken hier
Menich volck ende wel aensien
Sij comen ende en millen niet vlien
Ende ghi lacen weyghert mi nv rolant

260

310

Hier te blasen den olifant
Dedijt ons quame te hulpen die coninck
[C3V]
Ende met hem menich kersten edelinck
Merct nv ende neemt ware

315

Wij hebben hier een cleyne schare.
265

Maer god mach meer dan alle dit heyr
Dat is een schoone weyr.

320

Wij willen ons vercoopen diere
Sprack oliuier die ridder fiere
Soe datmen van ons ghewaghe
270

Van nv tot in doemsdaghe
Doen sprack die
moedighe graue
rolant

Het Roelantslied

325

272/3

Oliuier dat is so bekant God sal onser
ghewouden
Wij sullen hier velt ende strijt behouden.
330

275

Doen spraken sij
alle te samen
Die edele kerstenen die daer bi quamen.
Tot rolande ende seyden
Dat si veel lieuer daer opter heyden
Verslaghen doot souden bliuen

Het Roelantslied

335

322

[H/L]

45

1124

H

L

Dan si hem lieten
verdriuen [1R, b]

Dan sij hen lieten
verdriuen

ROelant
ende
oliuier

Roelant ende oliuier

70
Waren
coene
ende f(....)

Waren beij cone
ende fiere

Ende begonden hem te
scaren

Ende begonsten te
scaren

Ende die met hem
waren

Die francsoysen die
waren
Die
bijsscop
tulpijn
waer
haer raet

Die bisscop tulpijn
w(..) raet

50

*

Het was recht sijn daet

Het was rechte want
sijn daet

Was goet ende godlijc 75

Was goet ende
godelijc

Ende den vianden
vruchtelijc

Ende den vianden
vruchtelijc

Hi voer van scaren te
scaren

Hij woer van scaren
te scaren

Ende woudese met
gode bewaren

Ende willende met
gode bewaren

*

Hij spract hen toe .j.
sermoen

1126
80

55

Ende seiden wat sij
souden doen

Hi seide dus lieue
gesellen

Edel fransoysen
lieue gesellen

Hort waticv sal tellen

Hoert wat ic v sal
tellen

Het Roelantslied

*

Ghij siet hoe dat
gescepen es
1130

Wij sijn allen wiges
gewes
Pensen wi om de eere 85

Nv pense eelc omme
onsen here
*

Onsen loen duert
emmermeere
Ende vecht dore onsen
here

Ende wecht allen
doer sijn ere
Hij sal onser
wouden
Wi s(.)llen de seghe
behouden [2V]

Hi dogede dore ons
anxst groot

Hij dogede doer ons *
anxst groet
90

Ende ontfinc die
bitter doot
Dies ghedinct in
desen daghe

60

1135

Ende vanden ioden
slage groot

Ende sclaet grotte
slaghen

Wij mogen blidelike
steruen

Wij moghen
blidelijc steruen

Ende hemelrike
verweruen

Want wij hemelrijc *
verweruen
95

Ende ons heren gods
hulde
Nv beclaghet uwen
sculde

1132
1132

65

Biddet gode genade

Ende ropt op gode
genade

Datti v berade

Dat sij ons allen
berade

Ten besten op desen
dach

Ten besten op desen *
dach

Want hijt (wel) doen
mach

100

Het Roelantslied

Want hijt wel doen
mach

1137

Die bisscop seinse
algader

Die busscop seine
allen gader

1137

Ende beualse den
hemelsen vader

Ende beualse gode
onsen (w.d.r)

Ic seggu waer af

Ende ic segge v
waer af

Het Roelantslied

323

VbA
280

Eer si haer lieten van daer verdriuen.
Rolant ende sijn
gheselle oliuier
Sij waren beyde van herten fier
Sij begonsten hem doen in een te scharen 340
Alle die daer bi hem beyden waren.

285

Die duechdelike
bisschop gaf den
raet
Het was recht want sijn daet
Was goet ende louelijck
Ende den vianden vreesselijck.

345

Hi reedt van schare te schare.
290

Hi wildese met gode bewaren
Hi dede daer een schoon sermoen
Ende hiet hem wat si souden doen
350
Ghi siet wel sprack hi hoet gheschepen
is
Als dat wij alle vechtens ghewis [C4R]

295

Yeghelijck peyse om die eere
355
Ende om gode onser alder heere.
Hij sal onser wel ghewouden
Bliuen wij doot wij sijn behouden.
God doochde toch die pine groot

300

Ende ontfinck voer ons allen die bitter
doot.
So wie des ghedenct in desen daghe
Ende slaet groote stranghe slaghe
Mach wel hoochlijcken steruen

Het Roelantslied

360

Want hi sal gods hemelrijck verweruen. 365

305

Nv laet ons bidden
gode ghenade.
Op dat hi ons wilt staen in stade.
Als heden op desen dach
Want hi alle dinck vermach
Die bisschop gaf hem die benedictie alle
gader

310

Ende beualse gode den hemelschen vader.

Het Roelantslied

370

324

[H/L]
H

L

Hi hem (penetencie) gaf

Hij hem die
penitencie gaf

(Hi hiet hem dat si niet en 105
vloen)

Hi hiet dat sij
niet en vloen

(Want sijt node souden
doen)

Want sijt
noede mochten
doen

1138

(Hi hiet hem grote slaghe)

Ende dat sij
groten sclage

1138

(Slaen in dien daghe)

Souden sclaen
in dien daghe

(Ander penetencie..........)

*
Dusdaenne
penitencie gaf
hij hem daer

1138

1138

70

75

Dat seggic u ouer waer

110

Oliuier ende
roelandt

80

1153

1153

Dat seggit v
ouer waer
Oliuier
ende
roelan(t)

Hadden die ouerhant

Hadden daer
die weder hant

Ende trocken (..) met haren
scaren

Ende trocken
wart met grote
scaren

Als die onveruaert waren

Als die
ouersacht
waren

Rolans ors hiet valentijf

115

Roelant ors
hiet wol ende
stijf

En(.........) man no wijf

Noet en was
man nocht wijf

Die beter ors ie sach

Die soe goeden
ors sach

Het Roelantslied

*

Alst hij hadde
op dien dach
[3R]

Dant was op dien dach

Op dat ors was *
hij gheseten
120

Des moge dij
de waerheijt
weten
Sine wapene
saten rickelijc

1154

Nae eens comt
ridder gelijcke
1155

85

Die edel graue roelandt
[1V, a]

Die edel graue
roelant

1157

(Ha)dde een witte vane
inde hant

Vorde een
*
witte vaene in
sijn hant

1158

Die lanc was ende breet

1160

125

Die lanc was
ende breet

(Fie)rlijc hire met reet

Fierlijc hij daer
mede reet

Oliuier reet openbare

Ende oliuier
reet oppen baer
*

90

Alre vorst inde scare

Talder wost
inde scaer

1161

Die fransois quamen achter

Ende die
fransoysen
quamen achter

1161

Die herde node lachter

1161

Ouer hem souden laten
gaen

Ouer hen
soude laten
gaen

1161

Sine soudent wederstaen

Sine en soude *
coenlijc weder
staen

130

Die noede
eyneghen
lachter

Ende oliuier
kerde doen
ghijnder

Het Roelantslied

Ende sprac
myn lieue
kijnder
1164

95

Roelant sprac doe
Den fransoisen aldus toe

Het Roelantslied

325

VbA
375

Gheen ander penitencie en gaf hi hem daer

380

Dat segghe ick v ouer waer.
Oliuier ende rolant
Sij hadden daer die voerderhant
315

Ende trocken voort met haren scharen
Als die ghene die onueruaert waren

385

Rolants paert hiet volentijf.
Ten was noyt man noch wijf
Die oyt beter peert ghesach
320

Dan dat en was op dien dach.
390
Sijn wapenen stonden hem eerlijcke
Als een vromen ridders ghelijcke
Die edel graue rolant.
Voerde een witte vane in sijn hant

325

395

Die seer lanck was ende breet.
Cierlike hi daer mede reedt
Ende sijn ghetrouwe gheselle oliuier [C4V]
Die coene was ende fier
Quamen costelijck ghereden openbare.

330

400

Alder voerste in die schare
Die kersten ridders quamen achter
Die seer noode eenighen lachter
Ouer hemlieden souden hebben laten gaen
Sij en haddent coenlijken wederstaen

Het Roelantslied

405

335

Rolant sprack al doe
Den edelen kerstenen mannelijck toe
Ende vermaendese van scharen tot scharen
Dat si haer niet en souden veruaren
Maer vromelijck die sarasinen beuechten.

Het Roelantslied

410

326

[H/L]
H

L
135

1165

Laet sachte
allen den stap
gaen
Tes sij metten *
sporen sclaen

100

Die heden niet ridder sal
sijn

Die heden niet
sal ridder sijn

Verliest de hulde mijn

Hi verliest die
hulde myn

Ende den loen van onsen
here

Ende den loen
van onsen
here

Elc pense omde ere

140

Die hier sterft waerlike

Nv pense elc
omdie ere
Die sterft die *
waert in
hemelrijc

Hi vart in hemelrike
Ende sinte
peters
ghelijcke

1169
ALs dit
roelant had
geseit

Quam .j.
bode ouer
gereit

Het Roelantslied

Als
*
oliuier
dat
hadde
gheseet
Quam een
bode
ouerghereet

105

Haestelike ende seide

145

Ghereeden die
hem seide
Dat sij op der
heijden

Dat si opder heiden
Si xij. woude vechten

110

Iegen .xij. karels knechten

Teghen .xij.
karels
knechten

Ende hem niemen in weder
side

Ende hen
niement in
ghender sjden

Ende onder wonde vanden
stride

En (onder)
voonde
vanden stride
[3V]

Doen sprac roelant
waerlike

150

*

Doen sprac
roelant
haestelijcke

Wi louent alle blidelike

Wi louent
allen
blijdelijcke

Rolant ende de sine

Roelant
oliuier ende
de sijne

Ghereiden hem iegen de
pine

Ghereijden
hem jeghen
die sarasine

*

Wat sij
mochten
haestelijcke
155

1188

115

Een des sconinx neue quam
thant
Ende brocht .j. stoc inde
hant

1190

Het Roelantslied

Ende trocken
woert
stoutelijcke
Doen quam
des coninc
neue woert
*

1190

Ten fransoysen hi seide
Datti hem vele leide

1193

Beraden hadde diese daer
liet

Het Roelantslied

327

VbA
340

Ende met scherpen lancien ridderlijck berechten
Laet ons saechtelijck henen rijden saen
Ende onse peerden met sporen slaen

415

Die heden niet en sal ridder sijn
Hi verliest heden die hulpe mijn.
345

Ende den loon van onsen heere
Nv elckerlijck peynse om die eere
Die hier sterft hi vaert in hemelrijcke

420

Ende wort gods enghelen ghelijcke
Aldus reden si voet voer voet
350

Tot dat si quamen inder sarasinen ghemoet
[proza P
465-467]
ALs rolant dit hadde gheseyt [C4V,
28]

425

Quam daer een bode ouer ghereyt
353/4

Ghereden die hem seyde Dathi daer opter heyde

355

Hem twalefster wilde vechten.
Teghen twalef vroemste karels knechten.

430

Ende dats hem niemant aen gheen sijde
[hsn., voorstellende een strijdtoneel met op de achtergrond rotsen]
En onderwonde vanden stride [C5R]
Rolant die sprac ghewarichlijke
360

Wij belouent alle te houden blidelijke.
Die graue rolant ende die ghesellen
sine

Het Roelantslied

435

Reden mannelijc teghen diesarasine

Doen quam des conincx neue voert
440
Ende sprack sijn ouermoedich woert.
365

Totten kerstenen ende seyde
Dat hi hem vele leyde
Beraden hadde diese daer liet.

Het Roelantslied

328

[H/L]
H
120

L
*

Want hars lijfs ende waer
niet
Want hij sede
dese katiuen
Moeten hier allen
bliuen
Roland horde de tale

1196

Dit ver hoerde
die graue roelant
160

1197

Ende liet orsse
lopen te hant
*

Ende volgen also wale

*
1198
1199

Ende stackem inden scilde
Alsoe verre als (..) wilde

1200
*

1204
1204

125

Ende werpen onwerde
Doot vanden perde
*

Een wort en sprac hi
nemmee [1V, b]
1205

Ende brac den hals ontwee
Hij dien de gode
ghetruwichlijcke
Want hi stac den
conic rike

1248

Het Roelantslied

Met sintt joris
wane
Dat hij doot wil *
op dat sant

1250
165

1207
DOen seide
de graue
roland

1206

1207

130

Ghi beloget minen here

1208

Ende seit hem lachter ende
onneere

1209

Datti ons qualike

1209

Ghelaten hadde int rike

135

Sprac roelant. Ende
tulpijn riep monyoe

Ouer inde
duuel hant

1207

1211

Nv ouer inder
duwel hant

Edel fransoise seiti slaet
Want ons te doene staet
Het heuet emmer een
becoch(t)

Het Roelantslied

*

*

329

VbA
Want haers leuens en waer dochniet.

445

Als dat horde die ridder
rolant
370

Stack hi met sporen sijn peert te hant
450
Doen vercoos elckerlijc die sine
Daer ghinc in sorghen ende in pine
Ende rolant verrechte hem god weyt.
Op den ghenen die hadde gheseyt

375

Die spitighe hooueerdighe tale [C5V]

455

Ende hi gheraecte hem alsoe wale
Dat hi hem reedt doer den schilde
Int lijf alsoe verre als hi wilde
Dat hem die speere doer den buyck woet.
380

Ende hem sijn roode bloet

460

Vanden steke wten lijue spranck.
Dies wiste hem die sarasijn cleynen danck
Want rolant velde hem met groter onwaerde
Vanden peerde opter aerde
385

Dat hi noyt een woert meer en sprack

465

470
Doen sprack die graue
rolant
Nv vaert in der duyuelen hant.
Ghi beloghet valschelijck minen heere

Het Roelantslied

Ende spraect van hem lachter ende oneere
390

475

Als dat hi ons hier sorchelijtke
Hadde ghelaten in dit aertrijcke
Hi sprack voort als een edel man
Nv helpe ons god ende sinte ian
Edel kersten fransoysen nv slaet

395

Want het v hier nv te doene staet
Hier heuet een metter doot becocht

Het Roelantslied

480

330

H
Die ieghen gode heeft gewrocht
1212
*
1213

Die hertoge franceroen
140

Hort watti sal doen

1216
1219

Rouwe was in hem groot

1219

Dat sijn neve so was doot

*

Hi verrechtem sciere
Op den coenen oliuiere
145

Ende stac hem .j. gat wide
Neuen den halsberch aen deen side
Datter dore liep sijn spiet

*

Nochtan en quetstine niet

1221

Oliuier riep sijn tekijn
150

Hi pensde het soude gewroken sijn *

1222

Hi vermat hem waerlike

1223

Dat soete lant van vrancrike

1223

Sijn eere soude verliesen
Ende si alle doot kiesen

1224

155

Oliuier hads toren

*

Ende rechtem op te uoren
Hem gheviel auontuere
1227

Dat hine stac alduere

1229

Ende viel ter erden neder
160

Nemmer stontti op weder

1231

Doen sprac de coen oliuiere

1232

Wine vruchten niet v dreigen hiere

Het Roelantslied

*

*

*

1233
Cursubles die
coninc

1235

Dats waerlike
dinc
1236

165

Was van berberien geboren
Hi dedem inden wijch voren

Het Roelantslied

*

331

VbA
Die teghen gode hadde ghewrocht
Wij hebben recht ende si onrecht
God salt scheyden coenlijcken vecht
400

485

Die grote
sarazijnsche
hertoghe franseroen
Ten leefde gheen wreeder sarragoen
Hi hadde den rouwe groot
Dat hi sinen neue sach ligghen doot

490

Waerom dat hi hem verrechtede schier
405

Op den voersienighen ridder oliuier

495
Hi was een sarazijn wel gheacht
Ende een man van groter cracht [C6R]
Seer luyde riep hi sijn teykijn
Ende seyde dat hi ghewroken soude sijn 500

505
410

Maer hem gheuiel die crancke auontuere
Want oliuier stack hem den helsberch
duere.
Soe dat hi doot viel ter aerden neder
Ende en conde niet op ghestaen weder
Doen sprack die
ridder oliuier

Het Roelantslied

510

415

Wij achten seer cleyne v dreyghen hier
God sal onser hope ick ghewouden.
Dat wij van desen strijt victorie sullen
behouden
Edel kersten riep oliuier vecht nv met
sinnen

515

Wij sullen hier dit velt ghewinnen
420

Coursabel die
wreede sarazijnsche
coninck
Dat is een waerachtich dinck
Hi was van barbarien gheboren
Hi quam met hooghen moede ghereden 520
voren.

Het Roelantslied

332

H
1237

Lude sprac hi ten
sarrasinen

1238

Ghi heren met cleinder
pinen

1238
*

L
Meneghen heydene
te vernoye
Des verbouden hen *
die francsoyesen
Dats hen god
mochten dancken
1261

170

Die fransoys
eggerin
Ghebenedijt moet
hij sijn
Hij staec mala prise
soe wel

1261

*
1263
Dat ti doot ter
eerden vel

1267
1267

Die zielle hadde
satanas

1268
175
1275

Alsoe saen als hij
doet was
Ende sampsoen
sloech almorise

Het Roelantslied

*

333

VbA
Roepende luyde totten sarasinen
425

Ghi heeren met hoe luttel pinen
Moghen wij nv desen strijt doeruechten.
Teghen dest snoode kersten knechten

1239

Want dese arme fransche kattiuen

1240

Moeten hier alle doot verslagen bliuen
430

525

Oft si sullen ons doer die aerde ontulien
Dwelck hem qualiken mach gheschien.
Dit hoorde die fransche
bisscop vol duechden fijn

1243
1244

Dit woert toernde hem int herte sijn

1245

Hi liet sijn peert met sporen vlieghen
435

530

Als een die gode niet en wilde bedrieghen
Hi diende hem ghetrouwelijcke
Want hi doerstack dien coninck seer
vreeselijcke.

1248

Oft hi woude oft niet en woude
Dat hi doot ter aerden viel op die moude
[C6V]

1250
1253

535

440

Hi sprack vileyn vuyl stinckende paijen

1255

Ghi seyt dat wij souden vlijen

1255

Ghi loghet wij en hebbens gheen gheere
Wij sijn noch rustich in die weere.

1256

540

Ende v vuyle honden willen wij slaen
445

Ghi en sult ons so noch niet ontgaen
Die edel bisschop riep luyde monioye

1260

Den fellen heyden te vernoye
Dies verhouden hem die kersten vrancken 545
Ende vochten datmense eewelijck mocht
bedancken
450

Die wel ghemoede ridder
eggherijn
Ghebenedijt so moet hi van gode sijn

Het Roelantslied

Hi stack malprise van brigale
Dat seghe ick v in waerachtighe tale.

550

Doer dan schilt eer dat die lancie brack
455

Des soe hadde hi groot onghemack
Want hi doot ter aerden voer hem allen
Vanden peerde neder quam gheuallen.
555
Die vrome edel hertoghe
sampsoen
Hoort nv wat vromer feyten hi sal doen

Het Roelantslied
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L
1275
*
Dat hij sterf te dien pongise
1276
1279

Oec slo(ech) hij menegen ter
neder
Die niet op en richte weder

1281
1282

180

Antorne die here wijse
Verrechte hem op torgise

Het Roelantslied

*

335

VbA
460

Den fellen sarasijn ancroyse
reedt hi aen
So ruterlijc dat hi der doot niet
en mocht ontgaen

560

Hi stack in stucken sinen schilt
Dat hi niet meer te gader en hilt
Ende sloech hem ter aerden
neder
465

Dat hi daer na noyt op en stont
weder.

565

Daer na so qam
anser die wijse
Ende verrechte hem op torgijse
Die welcke een heere was van
torteloose

1282

Hi dede hem groote noose
1285

470

Want hi hem therte doerstack
met eenen spriete

570

Dat hi die doot moeste ghenieten
[D1R]
Inghel van
gascoengien
quam voren

1289

1289

Die van bordeeus was gheboren.

1291

Den fellen astromarijs van
panthiere
475

1294

Reedt hi aen al sonder vieren
Bider borste dat hij hem
doerstack
Dat hi daer na niet en sprack

1304

Straelberrengier
was gheworden
te voet
Want daer hi eerst dede sijn
ghemoet

Het Roelantslied

575

480

Wert hem sijn peert doersteken 580
Dat soude hi gaerne wreken
Hi stack den ouden astromarijs
doer den lichaem

1306

So dat hi noyt en ghenas van dier
mesquaem
ALs dat was
gheleden
1311

485

Quam
585
margarijs ouer
ghereden
Hi hadde gheraemt in sijn bestier
Ende ghemerct op den ridder
oliuier

1313

Hi stack hem met grooter crachte
Ende met soe fellen ghedachte
490

Soe dat hi hem schoerde een gat 590
wide

1315

Doer den halsberch op deen side

1315

Soe datter doer liep sinen spriet

1316

Nochtans soe en quetste hi hem
niet
Soe dat hi daer niemande mede
en wrack.

1317
1318

495

Want sinen spriet in twee
stucken brack
Doen so reedt hi ouer eer si
schieden

Het Roelantslied

595

337

VbA
Ende blies om sine lieden.

1319

Want hi hadde voer sijn leuen ducht
Ende begonste te peysen om die vlucht
500

Want alle sijn ghesellen waren int bloet 600
versmoort
Hier soe quam alle
theyr voort
Ende het ghinc met alder macht te samen
Het ghinck daer ter scaden ende vramen
[D1V]

1320

Sij en mochten niet sijn ghetelt
505

Alle die daer waren int sant gheuelt.

605

Die edel kerstenen
en wilden niet
wijcken
Sij sloeghen slaghen vreesselijcken
Soe dat den sarasinen scheen
Dat haer sweerden sneden yser ende been.
1321

510

Ende doen hadde die vrome rolant

610

Sijn sweert aldore in sijn hant

1324

Metten welcken hi die moort wrochte
Dat menich sarasijn metter doot becochte
Toch noch hadde hi gheuochten metten
spriete.

1322
1323

515

So dat menighen sarazijn mocht
verdrieten.

615

Want wien hij daer mede stack
Ontfinck van hem der doot onghemack
1325

Turzabelin quam daer in sijn ghemoet

1326

Luttel halp hem helm oft hoet.

1326
1332

520

Want hi sloech hem vanden hoofde dat
si v kont
So dat het sweert totten orsse wederstont

Het Roelantslied

620

1338

Rolant reedt seer verbolghen in die
storme

1340

Hi hadde menighen doode vorme

1340

Ghemaect met sinen handen

1340

525

Onder die felle gods vianden

625

Hi hadde sijn leet seer wel ghewroken
1352

Eer hem sijn lancie was ghebroken

1353

Noch soe sloech hi den ruese
mancheroene

1355

Sijn ooghen wt metten trenchoene
530

630

Onder seuenhondert sijnder mannen

1357
1358

So dat hi noyt meer en sach in dat
ghespanne

532/3

Noch sloech hi doot daer by Den fellen 632/3
torny
Die sarasinen
hadden groote
moort ghewrocht

535

Hetwelck si nv wel hadden becocht

Het Roelantslied

635

339

VbA
Onder die kerstenen / want
die sarazijnsche schare
[D2R]
Binae daer al ghebleuen
ware.
So stont den kerstenen te
doen haer cracht
Want si vochten teynden
haerder macht
540

Maer met cloecken sinne
verstouten si hem doe

640

Ende spraken elck den
anderen toe
Wij willen dese scharen wel
doerbreken
Ende onse ghesellen
vromelijck wreken.
Die kerstenen riepen doen
al te hant

V4

1413

V4

1414

V4

1455

DIewreede
coninck
marcelijs
sprack doe

V4

1455

Grammelijck
sinen lieden
toe

545

Helpet ons oliuier ende
rolant

645

Ghi schijnt quaet ende fel
Maer ghi faelgeert nv dat
weet ick wel
V4

1457

550

Rolant ende die ridder
oliluier
Sijn beyde coene ende fier.
Seer wijde vernaemt ende
wel gheacht

Het Roelantslied

650

V4

1457

Ende daer toe van grooter
cracht

V4

1458

Souden wijse heden
verwinnen

V4

1458

555

Wij moestent al anders
beghinnen.

655

Ick wille dat dese vier
scharen
V4

1464

Op die kerstenen sullen
varen

V4

1462

Ende dat si daer af maken
kattiuen

V4

1463

Ende dat dese ander achte
bi mi bliuen

V4

1465

V4

1465

Een gulden teeken dat was
waer

V4

1488

Doen spraken die edel
kersten fransoysen

V4

1488

O god almachtich wat
groter noosen

560

Den fellen grandones gaf hi 660
daer.

Ende wat grooter pinen nv
hier naect
V4

1488

V4

1490

565

Helpt god die ons heeft
ghemaect.

665

Doen sprack die bisschop
vol duechden fijn
Ghi en dorft niet veruaert
sijn

V4

1492

Ghi wert huden
ghewarichlijcke [D2V]

V4

1492

Alle ghecroont in
hemelrijcke.

V4

1498

V4

1499

Maer si brachten haer
peerden bi eene

V4

1500

Ende daden daer een
schoon ontmoet

570

Sij hadden die menichte
seer cleene

Het Roelantslied

670

Datter menich paijen sijn
bloet

Het Roelantslied

341

VbA
Storte ter aerden neder
575

Ende noyt op en stonden weder.

675

Doen quam daer voren
een sarazijn

1526

Van saragoengien ende hiet borijn

1528

Hij was stout ende coene alsoe
Dat hi doer niemant noyt en vloe

1528
1534

580

Samparduck dat sijn ors hiet

680

Hi stackt met sporen ende reedt besiden
siet

1536

Vanden fransoysen midts groter omoengye
1537

Ende verkoos inghelen van gascoengye

1538

Hi en hadde lacen halsberch noch schilt.

1538

585

Die teghen sinen steke weder hilt.

1539

Seer vreesseliken dat hi hem doerstack

1542

Doen riep hi luyde ende sprack

685

Siet ghi heeren wat ghi doet
Dese sijn te verwinnen goet

1542
1544

590

Die edel kerstenen die dit 690
saghen

1544

Begonsten inghelen seere te beclaghen.

1548

Doen sprack die stoute ridder oliuier

1548

God late mi dat wreken hier

1549

Hi stack sijn peert met sporen te hant
595

Ende reedt daer hi den seluen vant

695

Hi sloech hem daer metten swaerde

1551

In twee stucken ten midden waerde
Ende quetste dat ors daer hi op sadt
Soe dattet daer na noyt meer en adt
1555
1555

600

Eschabrise affrijcken leerde hi oeck dat
spel [D3R]
Hi sloech hem sijn hooft af met moede fel

Het Roelantslied

700

Seuen peerden nam hi soe doende dleuen

1556

Die alle haer heeren moesten begheuen
Ende doen si bleuen te voet
605

Soe waren si te verwinnen goet

1558

ALs dit sijn gheselle
rolant vernam

1558

Sprack hi mijn gheselle is
gram

705

Ende riep luyde monioye om dat
Hi hem vertroosten soude te bat.
1561

610

Och edel kerstenen nv vromelijck slaet
Wanttet ons allen wel te doene staet.

Het Roelantslied

710

343

VbA
Ick hebber heden soe vele gheuelt
Dat si niet en moghen sijn ghetelt
Noch so sprack rolant tot
oliuier

1360
1363

615

V sweert antecleer heeft seer ghebeten hier. 715
Op die sarasinen op die gods ghenade
Twy troct ghijt wt soe spade.

1363

Ick en hads gheen moeyte
gheselle rolant

1365

Soe besich waer ick metter hant

1366
620

Aldaer ick metten trenchoene vacht

720

So dat icker niet en hebbe op gheacht.
1367

Oliuier hielt dat sweert in die hant.

1368

Dies vermaende hem die graue rolant.

1369

Ende dedet daer wel in aenschijne

1370

625

Van walbrunenn die hi in groter pijne

1373

Op die schouderen tot optensadel sloech
ontwee

1374

Ende wonde dat ors dattet nemmermee

725

Man draghen en mochte.
Hetwelck rolande int herte dede sochte
1376

630

Doen sprack die edel
graue rolant

730

Gheselle hier van sidij bekant

1376

Ouer menighe voerledene daghen [D3V]
Van aldusdanighe groote slaghen

1377

Dwelck ons nv is een belouelijck dinck
1377
1378

635

Hier om soe bemint v kaerle die coninck
Monioye monioye riepen si alle doe
Die ander kerstenen ende reden ridderlijck
toe

1413

Die wijse oliuier ende rolant

1413

Vochten met gheweldiger hant.

Het Roelantslied

735

1414

640

Ende die voernoemde bisschop van daden 740
fijn

1414

Dede sijnder wercken wel aen schijn

1417

Ontalliken vele bleuender doot.

1417

Van den sarasinen in dat conroot
Ende die ghenooten van vranckerijcke

1420
1337

645

Verloren daer oeck ghewarichlijcke
Goede ridders herde vele.
In dien seluen nijt spele.

1421

Diemen lacen niet meer en sach
Naer dien druckeliken dach

Het Roelantslied

745

345

VbA
1423

650

Te dien tijde 750
wert in
vranckerijcke.
Een onweder herde
vreesselijcke

1423

Ende het begonste recht te
ghebaren
Als oft die werelt soude
veruaren
Dat daer niemant en
waende langher te leuen
1427

655

Dat aertrijcke begonste te 755
beuen
In dien landen ende in dien
steden

1428

Ick ghelooue oeck dat haer
die aerde ontdede
Als dit dat
ghemeyne
volck
aensach

1433

Seyden si het ware
doemsdach

1434
1433

660

Sij hadden alle den anxt
seer groot

1437

Maer lacen het was om der
vangaerden doot

V4

1361

Den strijt was sterck ende
stranghe

V4

1361

Ende hi gheduerde wter
maten langhe

V4

1368

Daerna
begonsten
die felle
paijene
[D4R]

V4

1368

665

760

Herde sterckelijc wech te 765
vliene

Het Roelantslied

Die vrome ridderen oliuier
ende rolant
Iaechdense met
gheweldigher hant.
Ende die bisschop metten
ghesellen sijn
Dies moet god ghebenedijt
sijn.
670

Het moeste den fransoysen 770
saechte doen
Dat si so kattiuelijc voer
hem henen vloen
Want als soe vluchtich is
een heer
Dan machment verslaen
sonder weer

V4

1390

V4

1393

Die quade margarijs die
ontuloe
675

Want hi was ghesteken soe 775
Dat hijs niet en mocht
ghenesen.
Het welck hem scade was
met desen

V4

Quam hi voer marcelijs den
coninck

1395

Claghende een iammerlijck
dinck.
680

Ende hi dede hem daer
verstaen

780

Als dat sijn volc vanden
kerstenen al tonder was
ghe[daen
V4

Ay coninck seyde hi edel
heere.

1403

Ick moet mi verconueren
ende te rusten keeren
V4

Die kerstenen sijn oeck
seer moede.

1410
685

Dat wort v nv wel te goede 785
Vriendelijck badt hi
datment hem wrake

Het Roelantslied

Daer mede soe liet hi sijn
sprake

Het Roelantslied

347

VbA
Daer na quam walbrune een
wreet paijen

1562

Leyde soe moet hem gheschien
1571

690

Hi sat op een peert dat hiet gardemont.

790

Dat wert lacen sampsoene kont

1574

Sijn teyken seer luyde dat hi riep
Ende metten peerde dat hi hem ouerliep
Hi waende hem hebben gheslaghen neder
695

Maer het bleef sampson sloech hem weder.

795

Al vliende so was hi achter ghebleuen [D4V]
Hi hadde gaerne dat lijf ontdreghen.
Doen veruolchde hi hem anderwerf
Ende sloech sampsoene dat hi sterf
700

Daerna sprack hi een ouermoedich woert

800

Ghi kerstenen ghi blijft hier alle in v bloet
versmoort.
1580

Dit hoorde die ouer moedighe graue rolant

1582

Ende horte sijn peert van hant te hant

1581

Hi hadde rouwe wtermaten groot

1580

705

Om dat hi sinen neue soe sach ligghen doot

1584

Ende hi sloech walbrunen dat si v kont

1588

Dattet sweert totten peerde wederstont

1589

Daer na sloech hi noch ambrone

805

Eenen sarazijnschen tyran hooch gheboerne
710

Dat hi den kerstenen niet meer scaden en mocht
doen

810

Hem waer beter hadde hi gheuloen
Doen seyden die sarasinen te
hant.

1590

Ons verwondert dat rolant.
Noch sulcke slaghen can gheslaen

1590
715

Daer hijt heden so veel heeft ghedaen

Het Roelantslied

815

1591

Die edel graue rolant

1591

Antwoerde hemlieden daer op te hant

1591

Als dat hijse niet en mochte beminnen
Om dat si gode niet en wilden leeren kinnen.
720

Ende dat si niet en leefden na sijn gheboden
Want alle dese machte coemt ons van gode
[proza P
468-598]
Mettien riep hij lude monioye [E3R, 13]

Het Roelantslied

820

349

VbA
Den fellen sarasinen te
vernoye.
Daer quamen alle die
kerstenen gheloopen toe
V4

1731

725

Dier niet meer en was dan 825
twee hondert doe.
Vanden kerstenen dat is
warachtich
Niet stercker en was alle die
vangaerde machtich.
Maer nochtans waren si
stout ende coene
Dwelck hem wel stont te
doene

730

Oeck hadden si vernomen 830
wel.
Der wreeder sarasinen
opstel
Dwelck hemlieden aent lijf
was bekant
Daer roerde elckerlijck sijn
hant
Dat hem god die
almoghende heere

735

Moeste loonen
ymmermeere.

835

Oliuier ende die graue
rolant
Vochten beyde met
ghewilligher hant
Ende die vrome bisschop
van daden fijn
Dwelck den heydenen was
aenschijn
740

Sij sloeghen daer menighen 840
thooft of

Het Roelantslied

Dat deden si om prijs ende
lof
V4

1736

Doen riepen
die
ongheuallige
sarasinen
[E3V]

V4

1739

Helpt mameth ende appollo
wter pinen
Wij sijn verladen in dese
aerde

V4

1742

V4

1743

745

Coninck kaerle met sinen
grisen baerde

845

Die heeft romen
ghedwonghen
Ende alle die valsche
tonghen

V4

Calabren ende poelgien
mede

1743

Metter fransoysen
manlijchede.
V4

1744

750

Hi heeft oeck nv onder hem 850
almaengien
Nv soe wilt hi hebben
spaengien

V4

Ons is veel beter laten wi
ons slaen

1745

Dan hem te wesen
onderdaen
Daer om hout dat velt edel
paijen
V4

1745

V4

1747

755

Ons en staet nv hier niet te 855
vlijen
Want hadden wij desen
rolande doot.
Soe waer verwonnen onsen
noot
Dese bisschop ende dese
stercke oliuier
Sullen hem vercoopen dier

Het Roelantslied

760

Maer mochten wijse hier
verslaen

Het Roelantslied

860

351

VbA
V4

1747

Soe waer kaerls machte seer
ghedaen.

V4

1754

Dit verhoorde
die stoute rolant

V4

1754

Die van deser talen
verbolgen was te hant
Oliuier die bisschop ende
die ander kerstenen fijn
765

Deden haer crachte den
fellen payenen aen schijo.

865

Ende sloeghen doot in corter
wijle
Eer datmen ghinge een
cleyne mijle.
V4

1764

Meer dan twee hondert bi
ghetale

V4

1765

Vanden alder hoochsten
wtdes conincx sale.

V4

1766

770

Rolant ende die
870
voersienighe ridder oliuier
Sij waren beyde van herten
fier
Elck hadde in sijn hant een
scherp snijdende sweert
Die menich merck waren
weert

V4

Deene hiet antecleer dat
ander duerendale [E4R]

1768
775

Sij waren ghetempert van
finen stale
Niemant en mochtse
wederstaen.
Die sij daer mede conden
gheslaen
Rolant die graue hooghe van
moede.

Het Roelantslied

875

V4

1771

V4

1772

V4

1772

Was seer besprenget metten
sarazijnschen bloede.
780

[VbB: F1V, 15

Dit siende
880
oliuier sprack al
te hant
O god almachtich wat ridder 880a]
is Roelant
Ick wane men sijns ghelike
niet vinden en mochte
Al waert datmen alle die
werelt doersochte

V4

1774

Och wat gheselschap van
ons beyden

V4

1775

Sal cortelinghe lacen
moeten scheyden

V4

1776

785

Coninck kaerle onse heere 885
Verliest nv ymmermeere
Dat weet ick wel
ghewarichlijcke

V4

1777

Dwelck hi beclagen mach,
ende alle kerstenrijcke

V4

1778

God gonne ons dat elck goet
man.
790

Die gode bemint ende
dienen can

V4

1779

Voer ons bidde dat wij
hemelrijcke

V4

1780

Moghen ghewinnen
eewichlijcke

V4

1781

Doen stack hi met sporen
sijn peert te hant

V4

1782

Ende quam daer te hulpen
den graue rolant.

V4

1782

795

890

In dien grooten noot daer hi 895
in was
God moet hem loonen das
Ende alsoe gheringhe als si
vernamen
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1

Doen si te gadere quamen
[1R, a]
ende elc anderen vernamen,

V4

1783

elc daer anderen bat

V4

1784

niet te sceden optie stat,
5

*

bilovede herde snel;
elc ghetruwde anderen wel.

1680

Daer mach men man doer
heren sien

1681

han hen tween daer ghescien, *

1682

die hirschop soe sere hacht
10

dat man selke cracht
en mochte volleesten,
(dus tellen ons die gheesten), *

1685

vander payen lant.

Roelant
vernam
sciere,

1691

1692

15

ende riep op Oliviere.

*

‘Gheselle, seyt hi, ghetrouwe,

1693

hier es ghesciet groet rouwe,
dat Vranckerike claghen
mach

1695

van nu toten doemsdach;
20
1694

want hets jammer groet
van desen die hier ligghen
doet.’

Het Roelantslied

*

Echt sprac Olivier oppenbare,
alse die te vechtene hadde
gare:
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VbA
Dat si daer bi malcanderen quamen.
Elckerlijck daer den anderen badt
800

900

Niet te scheyden tot op die stadt.
Sij beloefdent gheerne wat souden si el
Mallick gheloofde den anderen wel.
Doen mochtmen daer sien
Van twee ridderen mandaet gheschien.

805

905

Die van eenighe ridderen gheschien mochte
Die edel bisschop vacht.
[E4V]
Met hooghen moede met groter cracht
Datmen dies ghelijc niet en mocht
vollesten
Aldus vertellen ons die gesten.

1685

810

910

Dat sijer versloeghen vijf duysent

1686

In vier scharen al metter hant.

1687

Die vijfste schare wert hem te swaer
Dat segghe ick v ouer waer

915

Sij sloeghen so vele der kerstijn

1688
815

Dattet hem onsaechte wert in schijn.
Soe datter niet meer dan .xl. en bleuen

1689

Die van daer ontdroeghen dat leuen.
Die si niet ghedooden en mochten
Want si den sarasinen so dier vercochten

1690
1690

920

820/1

Haer liden ende haer leuen Eer si daer doot 922/3
bleuen.
[proza P
599-603]

Het Roelantslied

DIe edel graue rolant
vernam herde schiere
[E4V, 21]
Der groter scaden ende
riep oliuiere

925

O soete gheselle ende ghetrouwe.
825

Hier is gheschiet groot iammer ende rouwe
Dwelck kerstenrijck beclaghen mach
Van nv tot den doemsdach
Want het is te aensiene iammer groot
Van desen die hier dus deerlijck liggen
doot.

830

Doen sprack rolant
openbare.
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1697
‘Hi soude ons soe wreken,
25

*

men souder ewelike af spreken.’

1698

‘Olivier, seyti, minne,

1698

hoe selen wi beghinne,

1699

hoe moghen wi hen doen verstaen
dat haer wille sal vergaen?

Het Roelantslied

*

355

VbA
Ay oft kaerle die keyser nv hier
ware.
Hi soude ons so heerliken wreken

935

Datmen langhe tijt daer af soude
spreken
Oliuier gheselle wijs van sinnen
[E5R]
835

Wat willen wij nv beghinnen
Hoe mochten wij kaerlen doen
verstaen
Dattet ons qualiken is vergaen
Wat dunct v wil ick nv blasen den
olifant

1702

Oliuier
antwoerde
hem te hant

1705

1705

940

840

Rolant ghi sout dies hebben oneere
En ghewaecht dies nemmermeere
Want het soude v ghewarichlijcke. 945
Verweten worden van alle
vranckerijcke
Het soude hem schamen v
gheslachte

1706
845

Quaem dese meere in v ghedachte
Dat v dien lachter waer gheschiet
Als ick v dat badt doen en dedijt
niet.

1708

950

Ghi seyt het waer eerst te tijde
Alsmen ware in den strijde
1711

850

Bloedich gheworden van der
scouderen totter hant
Maer lacen rolant nv is karels
machte gheschant
Ay lieue
gheselle

1713

Het Roelantslied

955

sprack die
graue rolant
Laet mi nv doch blasen den olifant.

1714

Ick segt v hier wel te voren
1714

855

Kaerle die keyser salt lichtelijck
horen
Neen ghi niet
bi minen rade
/ laet varen.
Doen ick v badt gaft v onmare

1716

960

Rolant haddijt doen ghedaen
Soe waer onsen wille voort ghegaen
860

Maer ick segt v hier te voren
Eest dat ghi blaest uwen horen
Ende mi noch die fortuyne mach
gheschien

1720

Dat ick mijnder suster mach sien

1719

Ick sweere v dat met eede stijf

1721

865

965

Nemmermeer en wort si v wijf.
Als rolant dese
tale vernam
[E5V]

1722

Sprack hi / oliuier gheselle sidij
gram
O rolant ghi
hebt ghedaen

1723

Het Roelantslied

970

356

R
30

O! grote oetmoede
es ons comen
tonguede;
*

1725
1725
1726

die Fransoyse selen
hier sterven

1726

bi u, ende bederven.

1727

Die coninc Kaerle,
ons here,

1727

35

heeft verloren
emmermere

*

beide hulpe ende
raet;

1727

dat heeft ghedaen
dat baraet.

*

U coenheyt selen
wi....

1731

..me moghen o...
der... pen

40
1734

*

.... en alle die doet
.diese.
Vranckerike sal sijn
ere verliesen!’
*

Het Roelantslied

1737

Tulpijn hevet
ghehort

1737

van hen beiden dese
woert

1739

te hare hi sere toe
reet;
45

want die alle was
hen leet

1739

hi lie................

1740

Olivier...............

*

*
....................... [1R,
b]
dat men daer ave
spreken mochte;
1844

50

wi selen onlanghe
leven,
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357

VbA
Dat die heydenen sijn te bouen
ghegaen
870

Want te grooten wille van
ouermoede
Sietmen selden comen te goede
Men en sal sottelijck niet
beghinnen

975

Te striden / maer wijsselijc ende
met sinnen
Dese edel ridders moeten hier alle
steruen.
875

Bi uwer pruesheyt ende bederuen
Kaerle die
coninck onse
heere
Heeft nv verloren ymmermeere.

980

Van ons allen hulpe ende raet
Dat heeft ghedaen v groote
ouerdaet
1728

880

Hadt ghi minen raet ghenomen
Coninck kaerle waer ons te hulpen
ghecomen

1728

Ende onsen wille waer voort
ghegaen

985

Die sarasinen waren tonder
ghedaen
Ende wij hadden wel in dit pongijs

1729
1730

885

Gheuanghen haren coninck
marcelijs
O rolant rolant uwe stoutheyt
moeten wij becoo[pen
Niet dat wij willen ontriden oft
ontloopen
Hier en heeft dies niemant ghere.
Wij willen alle vromelijck in die
were.
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990

890

Wij moeten alle lacen die doot
verkiesen
Vranckerijck sal nv veel verliesen
Ende een schoon gheselschap van 995
veel ridders goet

1735

Dat heeft ghedaen rolant uwen
ouermoet.
Die goede
bisschop
heeft dit
ghehoert
895

Van hem beyden het discoordelijck
woert.
Ter stont hi derwaerts met haesten
reedt
Want sulcken tale om hooren was 1000
hem leedt
Ende hi began daer te castien
[E6R]
Oliuier den ridder vrije

1741

900

Ende badt hem doer gods eere
Dat hi des en vermaende
nemmermeere
Maer dat hi rolande verdroeghe
Ende groote slaghen sloeghe

Wij sullen sprack hi onlanghe
leuen

Het Roelantslied
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dese werelt moeten wi
begheven;

*

wi mochten blidelike
sterven
want wi hemelrike
verwerven.
Dblasen en hebt vernomen
niet.

1742
55

datter ons goet af ghesciet.

V4

1846

Hets te spade begonnen,

V4

1846

eer wi Kaerlen ghewonnen

*

ende der Fransoysen cracht,
het soude wesen donker
nacht.
1743

60

Nochtan waert goet
ghedaen

1744

Kaerle sal comen saen

1744

ende hem soe diere wreken

*

dat men daer ave mochte
spreken.
*

Ende sal ons vele werde

1749
1750

65

doen graven in die erde,

1751

dat ons wolf, no hont,

1751

en slics in sinen mont.’

1752

Roelant antwerden ghereit:

1752

‘Here, ghi hebt waer
gheseit.’

1753

70

Doen sette Roelant

Het Roelantslied

*

*

1753

te monde den olifant

1754

ende blies met groter cracht

1754

ende met al siere macht.
Nochtan waert goet
ghedaen,
75

Kaerle sal comen saen,

*

dat enich man dade
hem ware God bi siere
ghenade.
Kaerle horet ende sine
gheselle,

1757

dat willic over waer tellen.
1758

80

Doen sprac Kaerle, die
here:
‘Hier en es gheen twifel
mere.
Ic hore wel dat Roelant

Het Roelantslied

*

359

VbA
905

Dese werelt moeten wij lacen begheuen 1010
Och wij moghen wel blidelijck steruen
Want wij sullen gods hemelrijck
verweruen
Ons en helpt dat blasen niet
Datter ons eenich goet af gheschiet

910

Oeck eest te spade nv begonnen

1015

Want eer wij den keyser hier ghewonnen.
Ende alle der edelre kersten cracht
Het soude wesen doncker nacht
Nochtans meyne ick wel sonder waen
915

Dattetgoet waer ghedaen

1020

Want kaerle soude ons te hulpen comen
Als hi den horen heeft vernomen
Ende hi sal ons so heerliken wreken
Datmen daer langhen tijt af sal spreken
1745

920

Ende dat die heydenen niet en sullen
keeren

1025

Dat sal hi gode ende ons doen ter eeren
Hi sal deerliken vinden versleghen

1747

Aen heyden aen velden ende aen weghen
Ende hi sal ons iammerlijck beclaghen
925

Ende cierlijck ter kercken doen draghen 1030
Dat ons wolf noch beeste in gheender
stont
En verslinde in haren mont
[proza P 604-727]
1035

Het Roelantslied

1040

1045
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doer noet blaest den
olifant.’
-‘Hi heeft strijt vernomen

1758
85

ende wilt dat si ons te hulpe *
comen.’

1772

-‘Mi.. ont ene vremde.....

1773

ghi kint Roelant soe wale.’

1761

Anderwerf blies Roelant,

1762

met bloedeghen monde, den
olifant,
90

dat hem ter selver stonde

*

tbloet ran uten monde.

1763

Dat was waerlike dine,
dat hi daer die doet ontfinc
ende alle die baroene

1767
1767

95

ende menich ridder coene. *
......................... [IV, a]

1769

oft en ware in wighe groet.

1770

Roelant antwerde gaf,
als diene bringen wilde daer
af,
100

dat hijs gheloven niet en
soude,

*

ende vermaende siere oude:
‘Here, ghi sijt out van
dagen;

1771

hoe moghedi des gewagen,
dat Roelant noet hebben
soude?
105
1771

ende vermaende siere oude: *
‘Here, ghi sijt out van dagen
hoe moghedi des
ghewaghen?

Het Roelantslied

Hi wils over al hebben
bedwanc;
.aste hi Nabels an uwen
danc’

1775
1776

110

...luut quamen Sarrasine

*

.ien hi dede pine.
V4

Hi dwoech sijn arme inden
bloede,

1889

ende al van groten
overmoede.
Hi reet nu met scerne groet

1781
1781

115

onder alle sijn ghenoet.

*

‘Twi, seiti, ghi en waert,
1783

hets quaet dat gi iet spaert;

1784

hautmayoer es verre vore.
Verstaet soe moghedi
horen.’

1787

120

Derde werf bries Roelant

Het Roelantslied

*
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[VbA]
1050

1055

1060

1065

1070

1075

1080

Het Roelantslied

1085
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R
met bloedeghen
monde den olifant,

1785

met alder cracht die
hi mochte,
1786

dat hem die tempel
scorren dochte.

1788

Derde werf horet
die coninc;
125

dats waerlike dinc. *
Hi sprac: ‘Ic hebbe
wel verstaen,

1789

dat met Roelant
qualyc es gaen,
bider derde werf die
hi blies;
Roelant duchte
ferlies.
130

Ic wane hi langer
niet mochte

*

blasen, alse mi
dochte;
sijn adem mochte
niet langer duren;

1789

hi es vanden live in
avonture.’
Die hertoghe sprac
doe

1790
135

herliken sijn
gheselle toe:
‘Her coninc, seyt hi,
godweyt!
here, ghi hebt waer
gheseyt.’
Die coninc sprac:
‘Gi seyt waer’

1816

Guelloen dedi
vangen daer,

Het Roelantslied

*

140

verradenesse optie *
hant.
Doe wert Guelloen
ghescant,

1817

dat men den lokel
beval ter waert,

1823

ende men trac sinen
baert.
.................................
[IV, b]
145

Ende daden in som *
dinghe,
ende voerdenesi
herde,

1828

ende settene daer op
onwerde,

1829

des si en leverden
coninc,
dats waerlike dinc,
150

die en heves niet
vergheten,

*

ghelijc sinen lieden
weten,
daer si hem helpen
sere,
ende bescudde
Kaerle, den here.
Ende alse die heren
dit vernamen,

1801
1802

155

reden si alle tsamen *
striden opten luut
van .onie
reden opten luut van
.onie,

1803

Die Fransoyse doe
spraken:
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[VbA]
1090

1095

1100

1105

1110

1115

1120
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R
‘Mochten wi
Roelande
ghenaken,

1804

1804

160

doen sine
*
levende vonde
vlieden slaen
diepe wonden,

1805

maer si stucten
strange,
dat si merren
soude lange.

1806

Si saghen na
die sonne;
165

si seiden Gode *
dat hi hen onne
dat si dages
hadden meer
om te wiekene
heer.
Dare reet al dat
hi mochte,
in sereghen
ghedochte;

170

ende die hem
reden naer

*

dreven groet
mesbaer.
Si maecten
passen overal,
beide op berch
ende in dal.
Sine wouden
niet beiden,
175

daer omme
mochte riden.
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*

V4

1947

Doen sprac
Kaerle, die
vrie:

V4

1947

‘Nu helpt Sente
Marie!’

V4

1948

Dits nu van
Gueloen
comen,
dat hebbic wel
vernomen.’

1759

180

Die verrader
Guelloen:

*

‘Here, wat
wildi doen?
Hadt .l. ander
gheseyt,

1760
1760
V4

1949

V4

1950

V4

1953

ic hielt over
logen gereyt!’
Die scriftuere
vertellet ons
wel
185

dat sine vorders *
waren fel.
Sie sloeghene
den keyser
Juliene,
dat groet moert
was te siene.

V4

Int cappittel te
Rome sijt
daden,

1952

daer sie
gheslachte
hadde verraden;
V4

1955

190

ende worpen in *
ene wiere,
ende
vermordene
sciere.

Het Roelantslied

[Vgl. met
1141-1156R:
1432-1469VbA]
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VbA
1125

1130

1135

1140

1145

1150

1155

Het Roelantslied

1851

DOen ouersach
die graue rolant
die sine [F2R, 27]

1852

Die daer laghen
in groter pine

1852

930

Som doot / som leefden si
cranckeliken

1853

Doen sach rolant herde
droeueliken

1853

Ende beclaechde sijn ghesellen
seere
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VbA
Ende beualse gode onsen heere

1854

[hsn., voorstellende een strijdtoneel met
op de achtergrond rotsen] [F2V]
Het was recht hi hadse lief
935

In sijn herte hadde hi groot meskief
Ende doer dat sprack hi ick ben oeck met 1165
v
Broeders schuldich te steruen nv

1859

Och wij hebben kaerlen ghedaen groote
eere

1859

Ende van veel landen ghemaect heere
940

Maer nv verliest hi hier op desen dach.
Een schoon gheselscap / dies hi wel
claghen mach

1170

Ay kerstenrijck kerstenrijck ghi sijt seer
onteruet.

1862

Van goeden bescudders ende bederuet
Ick soude van rouwe bliuen doot

1867
1867

945

Al en hadde ick anders gheenen noot.
Oliuier sprack / in wat scaren willen wij 1175
slaen
Want ons leuen wort cortelijck ghedaen
Wij willen vromelijck bliuen in die weere
Ende vromelijck vechten doer gods eere

950

Vlien en willen wij in gheender noot
Maer doer cristus ghelooue bliuen doot 1180
[F3R]
Den sarasinen sullen wij ons leuende
vercoopen
Wij en willent ontrijden noch ontloopen

Het Roelantslied

Daer was beyde
berch ende dal
955

Met dooden ridders bespreyt ouer al
Ende die eerde swert / gheworden root
van kersten bloe[de

1185

Daer was gheuochten met hooghen
moede.
Daer laghen ghestroyt sweerden ende
schilden
Van vromen ridders van herten milde
1981

960/1

Doe toondese rolant fier Sinen gheselle 1189/90
oliuier
Och oliuier sprack hi met desen
ghesellen.

1983

Die hier ligghen ende quellen
Sijn wij schuldich te bliuen doot

1983
965
1984

Het welck is recht ende reden groot
Sij en wouden ons in gheender noot
begheuen
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VbA
Waer om si alle doot
sijn ghebleuen
C

3239

C

3240

O soete
vranckerijck
sprack rolant
969/70

Hoe seer sidi nv
1198/99
geschant / Al verwoest
ende onterft
Dat ghi onser hebt
ghederft

V4

1200

Doen noepte hi
sijn peert ende
riep monioye.

1986

Den fellen sarasinen te
vernoye
Als een ridder vroem
ende coene

1870
1871

975

Sloech hi dat hooft af
van francheroene

1872

Hi sloecher wel .xx. oft 1205
meere

1872

Dat alle waren groote
sarazijnsche heeren.
[proza P
728-729]
DOen sprack die
bisschop totten
graue rolant

1876

O vrome kersten
hie van sidij wel
bekant
980

Van dusdanighe groote
slaghen
Hier voertijts ouer
menighe dagen
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1210

Hier om met rechte
dats een ghewarich
dinck
Soe bemint v kaerle die
coninck
In deser gheliken soude
oeck doen.

1877
1877

985

Elck goet ridder ende
baroen
Ende een yeghelijck
kersten goet

1215

Daer god voer heeft
ghestort sijn roode
bloet
Want die niet en doet
alsoe
En prijse ick niet
weerdich een stroe

1880
990

Maer hi heeft recht die
dit doet
Ende hem coemt oeck 1220
daer af goet
Sonderlinge die hem
tot gode keert
Ende sijn wet met
arbeyde vermeert
Weder hi is cleyn oft
groot van persoon

995

Hi verdient daer mede
dat eewighe loon.
Ende sal hem verbliden 1225
eewichlijcke
Metten enghelen hier
bouen in hemelrijcke
Daer sal hi hooren den
soeten sanck
Die dueren sal
eewelijck sonder
verganck.

1882

1000

Sij bidden voer ons ten
eewighen tijde
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Beyde verre ende wijde 1230
1886

Ende die man die dat
van te voren weet.
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VbA
Dat hem ymmers fijn doot is ghereet
Oft ten minsten dat hi wert gheuaen
1887

1005

Die moet van noots weghen groote slagen
slaen.

1888

Om dat die fransoysen alsoe doen

1888

Heetmense vroem ende van daghen coen

1889

DOen vercouuerde
marcelijs die coninc
weder

1891

Ende stack strael
berrengier ter neder.

1893

1010

1235

Hi doerstack halsberch ende schilt
Dattet niet met allen te gader en hilt

1240

Ende werp hem doot ter aerden neder

1894

Dat hi noyt op en stont daer na weder
Noch soe sloech hi voorne ende iuone

1895
1896

1015

Ende den stouten gheeraert van rosselone
[F4R]

1897

Rolant en was hier af niet seer verre

1898

Ende riep luyde op hem met moede erre

1898

1018/9

Leyde moet v gheschien Wel wreede
paijen

1899

1020

Och met hoe grooten onrechte

1899

Slaet ghi dus die edel gods knechten.

1899

Ende oeck die lieue ghesellen mijne.

1245
1247/8

1250

Dat sal di worden in schijne
Bitterlijcken reedt hi hem doen ane

1902
1025
1903

Met eenen wreeden ghedane
Hi sloech hem den arm metter schouderen 1255
of
Dies moestegod hebben lof.

1904

Daer na sloech hi met nijde groot.

1905

Des conincx marcelijs sone doot

Het Roelantslied

[proza P
730-731]
1906

1030

DOen riepen die wreede
sarasinen te hant
Help mameth wat heeft 1260
dese felle rolant.

1906

Ghedaen den coninck onsen heere
Ende heeft oeck ghedoot onsen ioncheere.
Coninck kaerle dien hier heeft ghesant

1907
1907
1909

1035

Moet worden gheplaecht van teruygant
Sij en willen ons ruymen tvelt niet
Wat dat onser gheschiet
Sij hebben den moet seer groot.
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R

Hi hadder twe........... [2R, a]

1919

*

met hem bracht int lant.
Si waren swert als aterment

1933
195

ende ru als .l. rent,

3301

beide anscijn ende hande,

1934

maer wit waren hare tande.

*

Alsic hebbe vernomen,
waren si nu te wige comen.

1920
1921

200

Hare teyken si riepen,
ten Fransoyse si liepen.

1922

Doen sprac die grave Roelant:

1922

‘Nu wert ons Marciele te hant.

1924

Wi moeten ons vercoepen soe

Het Roelantslied

*

373

VbA
Sij en duchten niet die doot

1909
1910

1040

Ons is veel beter dat wij vlien
Eer ons van hem mach erch gheschien

1270

Doen vloden die wreede
paijen

1911

Die vuyle stinckende prijen.
Wel drie duysent datter vloe

1911
1045

Die gheschoffiert waren alsoe
Dat si niet en souden hebben ghekeert
[F4V]

1912

1275

Inden strijt om te sijn onteert.
Als dit des conincx opperste heere aensiet
Soe en doet hi anders niet
V4

2036

V4

2038

1050

Dan hi werpt sinen schilt ter aerden
Ende vloot haestelijck sijnder vaerden

1280

Daer galifier des conincx neue was
Ghi moecht mi wel gheloouen das
Die sarasinen met hem brochten
1055

Litteykenen groot die si wel thoonen
mochten

V4

2040

V4

2041

Seer luyde te roepen dat si daer begonnen 1285

V4

2041

Rolant ende oliuier hebben ons verwonnen.
[proza P
732-736]

1914

DAer quam wt ethiopien
des coninckx neue [G1R]

1914

Galifier ende bracht met
hem sonder sneuen

1917

1060

Veel mooryanen / want daer af was hiheere
Wel .xxx. dusent oft meere.

Het Roelantslied

1290

Sij waren swert als atrament
Ende vreesseliken ruych als een rent
1295

Haer teeken luyde dat si riepen
1065

Ende met groter wreetheyt si op die
kerstenen liepen
1300

Het Roelantslied
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R
205
V4

dat onse viande
werden vroe.
Edel Fransoyse,
penst om die
ere;

2053

wi vechten met *
onsen Here!
Wi selen dore
breken
ende onse
ghesellen
wreken,
210

nu hoch, nu
edele vranken,
dats u God
moeti danken!’
Doen sprac die *
coene Olivier:

1938

‘Wine duchten
niet u dreygen
hier,
als besat
hondert man.’

1930

1939

215

Doen reden si
coenlike an.

1940

Alse die
Sarrasine
worden geware

1940

datter
Fransoysen
scare

1940

was alsoe
clene,

1942

spraken si
ghemene,

Het Roelantslied

*

220

hachter den
coninc des,

*

dat hi dien
ghevloen es.
Galifer sat op
.l. ors starc,

1943

het was wert
meneghe marc.
Hi was .l.
overdadich
man;
1945

225

Oliviere sere
reet hi an,

*

ende stacken
ten rugge in.

1945

Dat was .l.
vreselyc begin:
dat spere ter
borst uu quam.

1947

Als Galifer dat
vernam:
1948

230

‘Vrient, seyti, *
du best geraect,
bi u wert
nemmer wijch
gemaect.
Die coninc liet
u qualike hier.’

1949

-‘Du lieges,
sprac Olivier!’
Hautecleet hijt
verdroch,

1953
1954

235

Ghalifer hiere
mede sloech,

1956

ende cloefden
t.... ene

1956

thoeft al toten...
eme.
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*

1958

Olivier sprac
mettien:

Het Roelantslied

*

375

VbA
1305

Doen sprack die wijse ridder 1310
oliuier
O vrome kerstenen van herten fier
Elck bestae nv twee hondert man.
Inden naem gods ende sinte iohan
1315

1320
1070

Galifier sadt op een ors seer
sterck
Dat weerdich was menich merck
Hi was een groot ouerdadich man
Den vromen oliuier reedt hi an.

1325

Ende stack hem lacen ten rugghe in
1075

Dwelck was een anxtelijck beghin
Want hem die lancie ten buycke wt quam
Als die wreede galifier dat vernam
Sprack hi / ha kersten du biste gheraect
Met v en wort niet veel stridens ghemaect.

1080

Dijn coninck liet di qualiken hier
Du lieghes sprack die moedighe ridder oliuier.
Antecleer sijn sweert dat hi op hoef

Het Roelantslied

1330

Galifieren hi daer mede sloech

1335

Ende cloofde hem al onghespaert.
1085

Vanden hoofde tot in die middel waert
Het sanck neder dat sweert van stale goet
Dattet inden sauel wederstoet
Doen van geneuen oliuier

Het Roelantslied
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[H/R]
H

R
........................... [2R,
b]

1961
1963

240 ...........................
‘God danc, hets di
soe vergaen!’

1965

Olivier was
ghewont.......

1965

dat hem die doet was
ane.

1964

Doen riep die payen
te hant:

*

245 ‘Helpt Mamet! war
heeft...’
*
-‘Ey Roelant! ic sal
ghebreken.
Lieve gheselle, helpt
mi wreken!’

1964

-‘Ay! gheselle, avet u *
alsoe,
sone werdic
nemmermer vroe;
250 wisteni mi ic salne
slaen
diet u dit heeft
ghedaen;
over hem willic niet *
claghen,
ic hebbe toten tande
gheslaghen.’

Het Roelantslied

Selc mort was nie
gewrocht [2R, a]
170

*

Noch ridder soe
diere vercocht
Soe
lange si
beide
vochten

Doen scoten si met
coenen ghedochte

255 dat Olivier nemmer
Dat oliuier
en mochte.
nemmere en mochte
1975

Doen
sprac hi
openbaerre

Doen sprac hi
oppenbare:

1976

Lieue
gesel(le
comt)
haerre

‘Gheselle Roelant,
compt bat hare,

Wi moeten met
(rouwe) sceden

wi moeten met
rouwen sceden.’
Doen ontvielen die
tranen hem beden

1977

175

V4

2101

Doen ontvielen (de
tranen) hem beden

V4

2101

Uten
ogen
haestelike

V4

2101

Ende
weende
(bitterlike)

ende weende
bitterlike.

Oliuier verseerde
(...........)

Olivier verserden sine
wonde,

Dbloet
(......................)

tbloet ran hem uten
monde.

1980

180

*

260 uten oghen
haestelike,

Hi wert bleu ende
onghedaen,

1979

265 alse die ter doet wert
gaen,

Het Roelantslied

*

377

VbA
Felle payene leyde moet di
gheschien

1958
1961

1090

Du en beroemes di
nemmermeere [G1V]
Dat ghi den coninck dinen heere
Een dachuaert scaden hebste
ghedaen
Gode lof het is anders met v
vergaen

1345

Oliuier die was
seere ghewont
1095

Soe dat hem die doot was kondt
Doen riep hi met luder stemmen
te hant
Sinen gheselle den stouten rolant 1350

1964

Ay rolant ick moet v hier
ghebreken
Sprack oliuier helpet mi wreken.
1100

Ay soete gheselle sprack rolant
Daer toe helpe mi god ende sinte
amant
O gheselle statet di nv lacen soe 1355
Soe en worde ick nemmermeer
van herten vroe
Den ghenen diet v heeft ghedaen.

1105

Wijsten mi ic sal hem hope ic
wederslaen.
Ouer hem en
wil ick niet
claghen
Ick hebbe hem selue doot
gheslaghen

Het Roelantslied

1360

Doen ghingen si vechten die
twee ghesellen.
Noyt man en mochte vertellen
1110

Sulcke moort als van hem daer
was ghewrocht
Noyt ridderen en waren soe diere 1365
vercocht.
Sij streden met vromen
ghedochten
Soe langhe dat oliuier niet meer
en mochte
Doen sprack hi
droefliken
openbaer.

1115

Lieue gheselle rolant coemt naer
Och wij moeten nv met rouwe
druckelijc scheyden.

1370

Daer ontuloden die tranen hem
beyden
Wten ooghen seer haestelike
Ende si weenden beyde
ontfermelike.
1120

Oliuiere
verseerden sijn
wonden
Dat bloet ran hem wten monde 1375
Hi wert bleeck ende onghedaen
[G2R]
Als die ter doot woude gaen

Het Roelantslied
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[Ro/H]
Ro

H
Ende viel in
on(.............)
1982

Doen sprac
(.................)

1982

Hulpt god
*
(..................)
Ic vruchte
dat
(.............)

185

Betic
v(.....................)
Ic commer
niet
(.............)

*

Ay lieue
geselle
(...........)
Moeten wi
nu
(...............)
Dat es mi de *
droefste
(......)
190

Die ic
(.....................)

1985

Ay vran
(.....................)

1985

Hoe se
(......................)

Het Roelantslied

1987

Karel
verliese
(.............)
Datti
*
(......................)
195

Van de
(......................)
Viel hi
(....................)

1988

Maer
schiere hi
beq (.........)
Doen sach hi *
ende
(..........)
Oliuier ten
(..........)
gaen
200

Die va (.....)
was
opgestaen

1991

*
Hem
w(.................)
t daer

1991

Die ogen
(.............)
claer

Nochtan
dedi (......)
genent
Ende gh(inc *
vechten
alblent)
1

Die edele
graue
roelant [1R,
a]

205

Die edel
graue rolant

Het Roelantslied

Volgede
hem te hant

Volgede
oliviere
thant

Ende nam te
roelande
ware

Ende nam
sijns ware

Inder
sarasinen
scare

Inde
*
(sarrasinen)
scare

Het Roelantslied
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[R/VbA]
R

270

VbA

viel hi in
onmacht te
hant.

Hi viel van flauten in onmacht al
te hant

Doe sprac die 1125
grave Roelant:

Doen sprack die edel graue
rolant.

‘Wat salic
doen, edel here,

Wat sal ick doen god almachtich 1380
heere

ic vruchte dat
bitter sere?

Ick bevreese mi dat af sitten
seere

Ic sal te hant
bliven doet,

Want ick soude te voete bliuen
doot

al en haddics
anders ghene
noet;

Al en hadde ick anders gheenen
noot.

betic vanden
orsse neder,

1130

in quam niet op
weder.

Sate ick van desen peerde neder.
Ick en quamer niet lichtelijc op 1385
weder
Ick wil mi haer nv diere
vercoopen.
Ick en wilt ontrijden noch
ontloopen

Ay! soete
gheselle
Olivier,
275

moeten wi
sceden hier?

Och mijn lieue gheselle oliuier

1135

Moeten wij nv lacen dus
scheyden hier

Dats nu die
droefde dach

Dat is mi ymmer den
druckelijcsten dach

die ic met
oghen sach;

Dien ick oyt met ooghen aensach

Kaerle verliest
heden sere

Coninck kaerle verliest heden
meere

Het Roelantslied

1390

1395

280

dat hem gaet
ane sijn ere!’

Dat hem grotelijck gaet aen sijn
eere

Van rouwe die 1140
hadde Roelant

Vanden rouwe die daer hadde
rolant

viel hi in
onmachte te
hant;

Viel hi in onmachte te hant

maer saen hi
bequam.

Maer schier daer na hi weder
bequam

Doen sach hi
ende vernam

Doen sach hi daer ende vernam 1400

Olivier ten
wige gaen

Dat oliuier ten strijde was
ghegaen
1145

285

Die oeck vanden onmacht was
op ghestaen

ende grote
slage slaen.
Sijn oghen
scone ende
claer

Sijn ooghen die voermaels waren
claer

hem waren
verdonckert
daer.

Waren nv verdonckert dat is
waer

1405

Dwelck scade was ende iammer
groot
Van oliuiere den edelen ghenoot
1150

Nochtans dede hi den sarasinen
groot torment
Daer hi ghinc al vechtende blent 1410

Die edele grave
Roelant [2V, a]

Die edel graue
rolant

volghede hem
te hant,

Volchde hem rasschelijc na te
hant
Volchde hem rasschelijc nae te
hant [G2V]

290

ende nam sijn
invare

1155

Ende nam oliuier sinen gheselle
ware

Het Roelantslied

inder
Fransoysen
scare.

Onder die sarazijnsche schare

Het Roelantslied
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[Ro/H]

5

Ro

H

Als oliuier
vernam

Als oliuier
(vernam)
210

Dat roelant
bi hem quam
1995

1999

Dat roelant bi
hemquam [2R,
b]

Gaf hi
roelant
eenen slach

Gaf hem
(oliuier .j.)
slach

Want hijs
niet en sach

Dat hi en
hoorde (.......)
DOen *
sprac
(den
graue
roelant)

Doen sprac
(......)elant

Tote
oliuier
(.........)t
2000

215

Lieve ghesell
(............)
Soe hebdi
ges(lag)en mi

2001
*

2003
Lieue geselle
(ne si v niet)

2004

Mi es leet (dat
mi es gesciet)
2005

Vergheuet mi
dor gods ere
220

2006

Het Roelantslied

Want het
rouwet mi
herde zere
Doe sprac
*
roelant oliuier

2007

Afb. 6. Strijdtoneel met op de achtergrond een stadsmuur. VbA, f4V

Het Roelantslied

Ic vergeeft v
(gerne hier)

381

[R/VbA]
R

295

VbA

Als Roelant
vernam

Soe langhe tot dat hi vernam

dat hi bi Olivier
quam,

Dat hi bi oliuier sinen gheselle
quam.

gaf hem Olivier
enen slach,

Daer gaf hem oliuier eenen slach

want hijs niet
en sach.

1160

Want hi hem sekerlijcx niet en
sach

Doen sprac die
grave Roelant

Doen sprack die vrome graue
rolant

tote Olivier te
hant:

Tot sinen gheselle oliuier te hant

1420

O gheselle berecht doch twij
Hebtstu aldus gheslaghen mij
1165

Ick ben doch dijn gheselle rolant
Oliuier die antwoerde hier op te 1425
hant

300

‘Gheselle, ic en
sie u niet;

Och lacen gheselle ick en sie v
niet

mi es leet dat u
es ghesciet.

Och mi is leet dattet is gheschiet

Verghevet mi
doer die Gods
ere,

Vergheuet mi doch doer gods
eere.

want het rout
mi sere.’

1170

Want het berout mi van herten
seere

-‘Gheselle, riep
Roelant sciere,

Doen sprack rolant tot oliuier

ic vergheeft u
dore God
hiere.’

Ick vergheeft v eewelijck voer
gode hier.

[proza P
737-897]
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1430

Afb. 7. Strijdtoneel met op de achtergrond een rotsformatie. VbA, b4V
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VbA
[Vgl. met 1432-1469VbA:
1141-1156VbA]
V4

1947

V4

1947

V4

1948

HIer na
sprackaerle
die prince
onblije
[G5R, 20]
Nv help god ende die
maghet marie
1175

Bi guwelloen is vernoy
ghecomen
Dat hebbe ick nv wel
vernomen

1435

Dwelck hem ende god wil
sal worden suere
V4

1949

Want na dat ons oerkont
scriftuere.

V4

1950

Soe waren sijn voerders
fel.
1180

V4

Dwelck ick nv gheproeft
hebbe herde wel
Sij versloeghen den keyser 1440
iuliene

1953

Dwelck iammer was om
te aensiene.
V4

Int capitolie dat sijt daden

1952

Daer si hem valschelijc
hadden verraden
1185
V4

1958

Och mi ysser nv oeck af
ghecomen toren
Ick hebber lacen rolande 1445
bi verloren. [G5V]
Den goeden bisschop ende
den ridder oliuier.
Ende menighen prince van
herten fier

Het Roelantslied

Ay god moet ick dan dus
verliesen rolant
1190

Soe schadet mi eenen
swaren pant
Want ick ben daer bi
ghecranct soe seere

1450

Ick en verwints lacen
nemmermeere
Dat weet ick wel
ghewarichlijcke
V4

Och wie soude mi
beschermen vranckerijcke

1960
1195

Het is mi duchte ick soe
ghecomen

V4

1959

Die croone wort mi noch 1455
af ghenomen.

V4

1961

Hi weende iammerlijck
om die vaert

V4

1961

Ende track sinen grauwen
baert
Die ander heeren
begonsten oeck te kermen

V4

1962

1200

Laet ons rasschelijc
spraken si ocharmen
Ende wreken vromelijc
met onsen handen

1460

Onse leedt op die gods
vianden.
V4

1965

V4

1966

V4

1967

Mer lacen
eer si daer
ghecomen
mochten
Hadde rolant den strijt
doeruochten
1205

Soe dat marcelijs die
wreede coninck
Doot was dat is een
ghewarich dinck
Rolant en hadde doen des
seker sijt

Het Roelantslied

1465

Maer vijf mannen in sijn
berijt
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[Ro/H]
Ro

H
2008

(Oliuier neech *
hem dor dat)
(Ende trac
achter .j. luttel
bat)

2010

225 (Want hem
porde die doot)

2010

(Die hem dede
pine groot)
*

2012
2013

(Hi viel neder
op erde)

2016

(Ende bat gode
werde)

2014

(Here vergeeft *
mijn) mesdaet
230 (Ende hebt
mijnen) zielen
raet

2016

(Wilt hare
verlenen)
hemelrike
(Want ic v
getrouwelike)
Ghedient heb
al mijn leuen
Noyt en
(woudic v)
begeuen

2017

Het Roelantslied

235 Doen benedidi
Karel den here

*

Ende (dancte
hem) alder ere
Die hi ie (van)
hem gewan
2018

Ende roelant
(bouen) alle
man
Sijn handen h(i *
ten) hemel stac
240 Daer na hi
nem(m)er en
sprac

V4

2144

10

2021

(Dus bleef
oliuier doot)

2026

Rolant hads
(rouwe groot)

Hi weende
met herte
se(er)e

Ende weende *
herde seere

Ende bat
onsen
heere

Ende bat onsen
heere

Dat hi der
sielen
plege
Ende te
hemelrijc
gewege

245 Datti der
zielen plege
Ende te
hemelrike
gewege

2030
*

2030
2031

Rroelant
viel neder
in
ommacht

Van rouwe die
(....) rolant

Viel hi in
on(.....) hant

2031
15

Ende lach
hem
selnen
ombedacht

Het Roelantslied

2033

Ende trac
op sine
stegebande
Dat hi niet en viel te
hant [1R, b]

Het Roelantslied

*

385

[R/VbA]
R

VbA
Nochtans waren si alsoe ghedaen
1210

Datse gheen duysent en mochten wederstaen

Olivier nech
hem doer dat.
305

1470

Doen trac hi
achter bat,

[proza P
898-900]

want hi porde
die doet,
die hem dede
anxte groet.
Hem quam
groet vernoye
voren;
hine mochte
sien, no horen.
310

1475

Hi viel neder
op die erde,
ende ane bede
Gode werde.
AY soe god almoghende
heere [G5V, 29]
Sprack oliuier ick en mach
niet meere.
‘Here, vergeeft
mi mine
mesdaet

Vergheeft mi mijn misdaet

ende hebt miere
sielen raet;

Ende weest mijnder armer sielen raet.

verleent mi
hemelrike,
315

want ic u
grotelike

1215

Ende gheeft mi na dit leuen hemelrijcke
[G6R]
Ick heb v doch altoos ghedient trouwelike.

ghedient hebbe
al mijn leven,

Het Roelantslied

1480

want ic u noyt
en woude
begeven.’

320

1485

Doe benedide
Kaerle, onsen
here,

Doe ghebenedide hi sinen heere

ende dancte
hem in grote
ere,

Ende dancte hem van alle der eere

die hi nie van
hem gewan,

Die hi van hem ye ghewan

ende Roelant
voer alleman,

1220

Ende sonderlinghe rolande voer alle man
1490
Doen hi dese deerlike tale dus hadde gheseyt

ende vil ter
erden doet.

Viel hi ter aerden doot dwelck was iammerheyt.

Roelant hadde
des rouwe
groet,
ende werde.....
vele sere
325

1495

ende gaf Gode,
onsen here,

[proza P
901-1020]

dat
hi...................
...........................
dat ic leve.......
groet
... mijn ghe.....
u doet,
330

1500

Roelant viel
doe al
overweldich
.............eyde
vro...... cht
...............................
1505

Het Roelantslied
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[Ro/H]
Ro

H

2036

Alse hi bequam hadde hijs toren

Als hi bequam
(........) toren

2038

Dat hi sinen geselle hadt verloren 250 Datti oliuier
ha(.......)ren

2039

20

2043

2044

2053

25

Sonder gautier ende tulpijn van
riemen

Sonder gautiere
ende tulpijn van
(.)iemen [2V,
a]

Doen
sprac
gautier
tsniemen

Doen sprac
(gautier)
sniemen

Al d(aer)
hi geuloen
quam

A(ls) hi gevloen *
quam

Ende hi
roelant
vernam

Ende hi
(..............) nam

H(i) sprac
ten graue
roelant

255 Nv bi (........)
graue rolant

D(ie) doot
es mi
becant

Hets (............
bewant)

(...............uen
nv)
*

2047
2048

2049
2052

Het Roelantslied

Dorsteke(n)
benic ende
gewont

*

Toter doot dat si
v cont
Grote mort es
hier gewrocht
2053

260 Dat hebben si
diere becocht

2054

Doen dit sprac
die wigant

2054

Verkinden de
graue Roelant

V4

2177

Gautier seiti sidi
dat

V4

2178

Ic heb v in
menege stat

V4

2178

*

265 Herde manlike *
gesien
Maer noit en
woudi vlien
Soe en haddic
nv gedaen
Ic wille bi v
steruen saen

V4

2181

Segt waer sijn
ons gesellen

V4

2181

270 Condire ons iet *
af getellen
Iayc si hebben
ons begeuen
Ende sijn allen
doot bleuen

V4

2183

Ghine sietse
leuende
nemmermere
No den coninc
onsen heere

V4

2189

Het Roelantslied

*
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R
.......................... [2V, b]
sonder Gautier ende
Tulpijn van Riemen.
335

Doe sprac Gautier......,
doen hi gevloen quam

1510

ende Roelande vernam.
Hi seide: ‘Edele grave
Roelant,
die doot es u becant,
340

bi u willic sterven nu;
ic was die verwan Feragu, 1515
Dumes neve, metten
darden.
Ic hebbe ghevochten harde
du heves mi dicke bekint

345

doe dat was ic van di
ghemint.
1520
Si hebben ons ter doet
brocht,
maer si hebben diere
becocht.’
Doen hi dit sprac te hant,
herkennede Roelant

350

1525

ende reet hem jeghen,
alse die sijns wilde plegen.
‘Gautier a... ou bestu dat?
Ic hebbe, ter menegher stat,
harde manlyc ghesien

355

1530

ende noyt en woudi vlien.’
-‘Sone haddi nu ghedaen,

Het Roelantslied

maer ic wille bi u sterven
saen.’
Roelant sprac: ‘Van onsen
ghesellen
moghedijt mi iet af tellen?’ 1535
360

-‘Jaic, si hebben ons
begheven
ende sijn alle doet bleven.
Gine siese levende
nemmermere.
Ja, die coninc, onsen here,
wi bostenden betaelgen
groet,

365

1540

daer si alle bleven doet.
Maer ic weet wel bloet,
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H
V4

2193

V4

2194

V4

2198

2056

*

275

DOen hoorte dors
rolant
Ende riep
monyoye thant
In die porsse hi reet

2057

*

Na die viande hi smeet
Sijn geselscap was niet groot
280

Daer hijt vant in groter noot
Hem volgde tulpijn ende gautiere
Die coene waren ende fier

2058

Doen versloecher roelant

2058

Wel .xx. metter hant

2059

285

*

Gautier .vij. tulpijn viue
Roefden siere vanden liue

2060

Doen seiden de sarrasine

*

Dese doet (..........) scine
V4

2208
2061

Dat si ons (.........) maten
290

Nocht (...........) dleuen laten

2066

Rolant d(.........u)e fier

2067

Tulpijn ende gautier

*

Bleuen tsamen op der heiden
2069
2073

Dat si niet en wouden sceiden
295

Qualic dorsten hem genaken
Die sarrasine in ware saken

2074

Met gauelaten ende met scichten
Scoten si euen gedichten

2076

Gautier wert dorscoten daer
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*

300

Dat seggic v ouer waer

2081

Tulpijns ors scotense doot

2082

Datti moest vallen inder noot

2085

Ende ghinc te voet slaen

*

Dat seggic v sonder waen
305

Die bisscop tulpijn riep
Daer hi te voet vechten liep
*

2095
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389

R
eer si daer toe waren
vercocht,
mijn halsberch es gescoret
al,
ic weet wel dat ic sterven 1545
sal.’
370

Onder die Sarrasine hi reet
ende volghede... ghereet
Doen sprac Roelant:
‘Wouter inder duvel hant!’
1550

Tulpijn... er gro......e
375

ende.... re....ere......de.

1555

Doen seyden die Sarasine: 1560
‘Dese doer ons in...... scine

ende Roelant..................
..............................
380

1565

..............................

1570

Het Roelantslied

1575

L
Dat orcont die was op welt [4R]

1580
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390

[Ro/H]
Ro

H
2096

(Die dese..............)

2097

Hi souder node sonder
w(aen)
Logen toe hebben gedae(n)
2098

30

Waer iemen diere
wederseide
Hi dader mi aen leide

2099

Noch doe vacht roelant

Doen vinc
roelant ten
zwerde

2099

Ende ginc
vechten
herde

2100

Alsoe
*
gewont alse
hi was
310 Sloech hire
.xxx. int gras

2099

Met wel willeger hant

2100

Nochtan was hi vermoyt seere [IV, a]

Datti wert
vermoyt
zeere

Dat hi qualijc mochte
meere

Datti qualike
mocht meere

35

*
2101

Ende was
droeue om
sijn verlies

2102

Hem scorde
de tempel
doen hi blies

2104

DOen setti den horen te
monde

Het Roelantslied

315 Hi sette den
horen te
monde

2104

Ende blies een lange stonde
Dat hem dede onsochte

Ende blies .j.
lange stonde
Dat hem
dede
onsochte

*

Want hem den hemel scoren doch[te
Eer hi den
luut
volbrochte
2105

40

Karel hoert daer hi was
Ende wert geware das

2107

Karel horet
daer hi was
320 Ende wert
geware das
*

Dat roelant nemmeer en
mochte
(...n alsoe hem dochte)
(.................[fant)

2106

DOen
sprac
karel
thant

2107

Noch
horic
roelant

2107

Sal ons
gebreken
saen

2108

Dat hebbic
ant blasen
verstaen

2109

325 Dier willen
sijn sal niet
sparen

2110

Doen dedi
blasen te
waren

2110

Alt geblas
datter was
Rolant
verblide das
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*

*

Dat es
waerlike dinc
330 Dat hem soe
na was die
coninc
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391

L
Dat wer hebbe ghetelt
Die goede graue jelis
185

Maecte dese jeste des sijt
wijs
Hij souder noede sonder
waen
Logene tuwe hebben
ghedaen

1585

Waer oec jement dijt weder
sede
Hij hadde mynner hertte
liede
190

Noch doen wach roelant
1590
Met ghewillegher hant
Nochtans was hij vernyot
seere
Die gheueldege heere

1595

Doen setti den horen te
monde
195

Ende blies ene cortte
stonde
Dat hem dede ontsachte

1600

Eer hij den luyt wyt
brochte
Kare hordet daer hij was
Ende wert ghewaer das
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200

Dat roelant nemmermeere 1605
en mochte
Alsoe als hem dochte
Doen sprac kaerle tehant
Ic wet wel dat roelant
Ons saen ghebreken sal

205

1610

Dat es my een groet
ongewal
Die daer wilt sijn sal niet
sparen
Die conic dede blasen
twaren
Allent gheblas dat daer was 1615
En roelant verblijde das

210

Dat es waerlike dinc
Omme dat hem soe na was
die conic
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H
2112

Tgheluut was groot oueral

2112

Beide op berch ende in dal *

*

*

Ro
*
2137

45

2138

(Die busscop tulpijn hi riep)
Daer hi te voete vechten liep
Keert herwaert edel genoot
Ic wille bi v bliuen doot

2140

*

Ic wille v deilen euel ende goet
50

Dat hebbic nv in minen moet

2139
*
Laet ons diere vercopen ouer [al
2145

Karel comt die ons wreken sal [IV, b]

2146
*
2153

Het Roelantslied

V4

2184

DOen socht roelant
ouer al

2185

Beide op berch ende
in dal

2343
2188

55

Hi vant uorne ende noyone
Auctor ende samsoene

Het Roelantslied

*

393

L
Tgeluyt was groot ouer al
[4V]
Bijede op berch ende op
dal
2114
2115

1620

Die sarrasijnen hen onder
spraken
215

Kaerle begint ons genaken
Ten doch niet dat wij ons
sparen
Wij moeten ons anders
bewaren

2118

Want blijft leuende roelant 1625

2119

Soe verliesen wij spangien
lant
220

V4

Als die
sarasinen dat
vernamen

2120

Tracker .iiij.c. hondert
tesamen

2122

Ende daden op roelande
daer

2122

Een assaut fel ende swaer 1630

2126

Ende roelant en wilde niet
wiken

2273

225

Maer vacht als een lieu
waerlicke

2130

Roelant stac ende tulpiin
sloch

2129

Ende daden hen leet
ghenoch
Want sij varen on
verwaert
Ende vochten als liebaert
230

Die busscop tulpiin hij
riep
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1635

Daer hi te voete vechten
liep
Keert hierwert edle genoet
Ic wille bij v bliuen doot 1640

Want ic hebbe die stadt
ghenomen
235

Daer ic niet af en wille
comen
Doen sprac die graue
roelant

1645

Tulpijn des wet ic v dant
Laet ons vechten ouer al
Kaerle comt die ons
wreken sal
240

Doen spraken die payen
Dese en willen niet
vlieden

1650

Wat hulpt ons strijt
begonden
Sij en moghen niet sijn
vervonnen

1655
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Ro
V4

2345

Ende ingeleer
van gasscoen

V4

2346

Berengier met
siere
commoendien

2190

Roelant
droechse met
pinen

2191

60

Alle voer
tulpine

*

(................)
[groot

*

*

(Ende van vele
land gemaect
here)
Gi wart van
coenen daden
2212

2215

Ende const wel
v vriende
beraden
65

Roelant dreef
groot mesbaer
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*

2216

Om sinen
gesselle aldaer

2219

Mi waer leet
soudic leuen
Na dat ghi doot *
sijt bleuen
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L
1660
Want hij ligende oliuier [5R]

2201
2202

245

Hij nampen inden aermen sijn

2203

Ende drochen voer tulpiin

2204

In enen scilde dat hiten leijde

1665

Voer dien busscop op die heijde
Die busscop sengense al gader

2205
250

Ende beualse den hemelscen
wader
Ay oliuier sprac roelant

2207

Van goeter daet verdi becant

1670

Ende goet ridder ende coene
2208

Des gauen reinouts sone
255

Ghij hebt karle gedaen groet eere
Ende van menige lant gemaect
heere
1675
Roelant dref groot mesbaer
Om sinen gheselle daer
My waer leet soude ic langher
lieuen

260

Sint (dat ghij) allen doot sijt
bleuen

1680

Van hem seluen wert hi ont
bedach
2220

Ende viel neder in ontmacht

2221

Doen sprac die busscop tulpiin
(God... v ghen.di)ch sijn

V4

2382

265

Ende stont op alte hant

2224

Ende nam den olifant

2225

Coude fonteyne hier mede reicte
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1685

Dae hien mede verqueicte
Doen richte hem op ter stont

2234
270

Hen bieden was die doot cont

2238

Ende die buscop crancte seere

2242

Daer soe sterf die heere

2246

Alsoe doen Roelant ghesach

2246

Dat die busscop doot lach

Het Roelantslied

1690

397

L
2251

275

Claegdine vele seere [5V]

2253

Ende bat gode onsen heere

2257

Dat hi sijn siele te paradise

1695

Gheueghen ende gewijsen
Roelant doen wel
bekinde

2259
2259

280

2260

Dat het naecten sinen inde

1700

Die herssenen liepen hem vten oeren
Daer hij den tempel af hadde verloren

2264

Dueren dale hadde hij in sijn hant

2263

Ende oec den olifant
285

Ende ghinc doen alst vilde god

2265

Te spaengien wert hij .j. boge scoet

2266

Alsoe ghinc hij allene

2268

Daer hij vant .ij. merbersteene

2267

Onder twee boemkine
290

Dat hem veert te groten pinen

2269

Als hij daer quam ghebrac hem cracht

2270

Ende viel neder in onmacht

2274

Dat heeft .j. sarasiin ghesien

1705

1710

Die daer alleen was comen
2275

295

Ende maecten doot ende lach al stille

1715

Om te doene sinen wille
Met bloede was hij bescleghen

2276

Als hij wel was neder gheleghen
Sont hij ter waert

2277
300

Ende wende wel te woeren

2280

tswert hebben ende den hooren

2282

Ende waendet in arbien draghen

1720

Dat hijs niement en soude ghewaghen
Maer Roelant doen be quam

2283
305

Ende als hij die sarasijn vernam
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1725

2285

Ende hien metten oghen siet

2286

Dune en best van mynen ghesellen niet

2285

Sprac te hem roelant [6R]

2287

Ende ver hief den olifant

2288

310

Soe seere hien ver droch

2291

Dat hij den ghenen doot scloc(h)

2292

Ende sprac houwe wertstu soe coe(..)
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1730

398

L
Dats tu dit be stont te doene
2293

Dats tu nemen vout myn
sw(..)
315

Du best wel der doot wert

2295

Dor dij hebbe ic mynen horen

2295

Ghe scaert in dat wyde
woer(..)

2296

Soe datter af es ghe wallen

2296

Beiide gout ende cristale

2297

320

*

Doen porde roelant die doot *
Die hem dede anxte groot

V4

2460

In siin hant nam hij den
dueren(...)
Dat segghic v met warer ta(..)

2301

Ende scloch drewarf op den
steen
325

2302

Dan es loghene neg(...)

*

Ende scarde no en winde
Van der hilden totten ynde

2312

Ander werf hij verdroch

2338

Ende opten steen daer mede
sloch

2339

330

Dat ter een groot stuc geuel *
Des mochdij my gheloeuen
wel

2344

Ay
duerendale
sprac roelant

2319

Ic wane da(t) v god maecte
mett(...)

2342

Du en moghens niet sijn
ghebrok(..)
335

Du hebts gods vianden
ghewr(o)(..)
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*

2351

Ende en draghet nemmer
meer ma(.)
Datten yemen vercoenen can

V4

Ic bidde gode dat hij niet en
gheh(..)

2520

(...) die sarasinen die kersten
niet meduinghen [6V]
340

(..) dat aen onse sjde blijue

*

(..) ghedaen met mynen lijue
2355

(...)lant crancte sere

2364

(...) riep ghenade lieue here

2365

(..) clagende sijn sonden
harde

2358

345

(..) viel neder op die (a)erde *

2373
2368
2359

(..) liet hij onder hem wallen

2359

(...d)e den horen ende
duerendale
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*

399

VbA
1735

1740

1745

1750

1755

1760
ROlant lacen die
crancte seere
[H2R, 1]
Ende hi riep aen
gode onsen heere
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1765
1125

Deen hant hi ten hemel waert droech
Met die ander voer sijn borste hi sloech
Doen leyde hi onder hem verstaet mi wael
Den horen ende sijn sweert duerendael
Dattet herte hem bina doen brack
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1770

400

L
V4

2526

*

2377
2380
*
2383

(..) bad gode met sutter
beden

2387

(..) hij siin siele ten paradijs
gheleiden

*
2393

350

(..)d selue sinen jnghel
sende
(..)er die grauee roelant
ende

2393
2398

(.o)en kaerle ende
rontseuale quam

*

(...)t hij serich ende gram
(..) want groet wolc ver
scleghen
2399

355

(...)den aen heiden ende aen
weghen
(..) en dochte ghen liede
sijn

2401

(..)er en lach payen noch
kerstijn

2402

(..a)er riep kaerle te hant
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*

2402
2403

(..)er sijde neue roelant
360

(.a)er sidi tulpiin ende
oliuier

2408

(...)psoen anceus en
jngh(...)r

2410

(..)er sijn die xij genoeten
ghe varen

2416

(..)nich daer in ommacht
wiel

2420

(..)e broeder want den
broeder doot

2420

365

(..)e wader kint dat es jamer
groot

2423

(..)e hertoghe naymes sprac
doe

2423

(..)de dapperlijc tuwe

2424

(..) conic seiti twaren
Hier en help ghen kerme
noch ghen claghen [7R]
370

*

Wij hebben allen wel
verloeren
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*

401

VbA
1230

Ende hi noyt daer na veel meer en sprack
Te spaengien waert
keerde hi hem
weder
Ende viel ruggelinghe ter neder.
Datmen niet segghen en mochte
Rolant en hadde den strijt voluochten

1235

1775

Rolant lacen
deerliken alsoe lach
Dat hi en hoorde noch en sach
Nochtans hadde hi in sijn ghedachte
Den heere die hem ghewrachte
Die heere is van hemelrijcke

1240

1780

Badt hi met herten ootmoedelijcke
Met seer grooter volstandichede
Met knyen ghebogen met gheuouwen
handen me[de
Aldus bleef die vrome ridder doot

1245

1785

Dwelck was scade ende iammer groot
Ende als rolant dus dede sijn eynde
God sinen engel om die siele seynde
1790

1795

Het Roelantslied

1800

1805
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L
Laet ons vreken
onsen toren

2428

Soe wij langher
merren

*

Soe onse vianden
mer ontferren
Ic sien ghestof van
haren karinen

2426
375

Wilt god wij sullent
hen doen tfinen
Die mort die sij
hebben ghedaen
Eer si ons yet verre *
ontgaen
Sij spraken allen
doen
Ay godt help ons
daer tuwe

2432

380

Die conic be wael
gaueloene

2434

Die scielt wachte te
doenne

2433

Ende tibande dat hij *
sal

2435

Die doeden wachten
ouer al

2436

Dat se volf noch
lyoen

2437

385

En ghenaket noch
griffoen

2443

Doen dede karle die
gods vercoren

2443

Blasen allen siin
horen

2444

Ende reden tes si
vernamen
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*

Dat sij biden
vianden quamen
2447

390

Als kaerle dat
ghesach

2447

Dat hem ghe breken
soude den dach

2449

Viel hij vele werde *

2449

Neder op die eerde

2449

Ende bat gode den
goede
395

Doer siin oet moede
Dat hij die sonne
dede staen

2450

Dat hij die vianden *
mocht slaen
2453

Doen sprac te hem
haestelijc

2452

Een jnghel van
hemelrijcke

2454

400

Karle v en sal
daghes niet
ghebreken [7V]

2456

Waert v haestelijc
wreken

2456

Ouer di v daden
toren

2455

Wan die blom heb
dij verloeren

*

Karle en heues niet
ver gheten
2457

405

En es saen op
gheseten

2458

Ende dancten des
onsen here

2458

Diepelijc vander
eren

2458

Die hij hem doen
woude
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*

403

[VbA]
1810

1815

1820

1825

1830

1835

1840
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1845
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2459
2460

Dat hem den dach lenghen soude
410

Die sarasijne dijt bechoten

2460

Vloen dat sij mochten

2462

Tot saragoysen dat sisen jaghen *
Dat hen die tonghe rageden
Vte haren monde
415

Men sclose als honden

2465

Voor hen vonden sij een water
dip

2466

Dat vter maten sier liep

2467

Sij en vonden step noch barken

*

Die sarrasiinen verdruncken
stercke
V4

2665

420

Op mamet sij rippen
Dat hijse hulp wten dieppen

2469

Dies sij hadden cleyn te bat

2474

Want sij ver drucken altemet

2476
2476

*

Alse karele
sach die waren
425

Dat sij allen verslaghen waren

2477

Oft ver druncken in die riwieren

2479

Doen kerdi weder sciere

2480

Ende dancten onsen heere

*

Diepelike vander eeren
430

(D)a(t h)ij (d)ie (s)onne (d)e
(st)aen [8R]

2482

Des sprac kaerle die here

2482

Hets harbargen tijt tamere

2483

Wij en connen te ronceuale

2483

Nu niet comen wale

2484
2484

435

Onse perden moeten eeten gras
Want sij moede siin ende las
Wij moeten hier ont beyden

2485

*

Doet af die ghereyde
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*

Wij hebben honghen ende dorst
seere
2489

440

Te beetenne gaf orlof die heere

2494

Die moede es van dach waert

2494

Slapt vaste opder eerden
Alsoe dede karke daer
Dat sigic v ouer waer

2495

445

Daer en dedi niemen wachten
In allen dien nachten

Het Roelantslied

*

405

[VbA]
1850

1855

1860

1865

1870

1875

1880

Het Roelantslied

Het Roelantslied

406

L
Sonder alleen god
die goede

*

Was der kersten
hoede
Oec soe sendi
waerlijcke

2526
2526

450

Enen jnghel van
hemelricke

2527

Die siins soede
nemen goem

2529

Ende brochten in
enen drom

2544

Dat iij griffoenen
quamen

*

Daer sij groete
scade bij namen
2533

455

Ende een
ongeweder te groot
Ende dochten
roelant wesen doot
Oec docht hem
comen een vier

2535

*

(..........................)
[8V]
Daer na karle
vernam
2549

460

Dat een lioen quam
Grammelic te hem
wert

2550

Daer hij sier of was *
verwert
Die hij ont gaen niet
en conste

2548

Te roepene hij be
gonste
465

In sinen droem
hardde zier
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Dus lach karle die
heer
Wan droerae
tongemake
2554

Nochtans en wert
hij niet en wacke

2555

Ende na desen vaere

2556

470

*

Dochten dat sij in
vranckerijc waer
In sinen payse
geuaren

2558

Doen sach hij wel
.xxx. baren

2558

Comen als hem
dochte

2559

Die elc als een man
spreken mochte

2560

475

*

Ende hiesschen dat
hij hen gaue
Haer macht sij
wouden daer aen

2562

Selue rechten ende *
wreken
Aldus consten sij
hem spreken
2563

Ende een liepen van
sinen hoeue
480

2564

Die hem dienen
woude te loue
Vechten jeghen die
meeste
Soe tellent ons die *
jesten

2567

Nochtan en viest hij
niet wij verwan

2569

Aldus droemde den
edeleman
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[VbA]
1885

1890

1895

1900

1905

1910

1915

Het Roelantslied

1920

Het Roelantslied
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2570

485

Marcielijs die
conic
Dat was waerlijcke

2570

In saragoysen hij vloe

2574

Hij hadde verloeren zwaer pant
[9R]

2574

Beyd aerme ende hant
490

*

Dat dede roelant swert
Hij was sier ver waert

2572

Ende gaf op scielt ende spriet

*

Hien wilde mer wechten niet
Want hij was sier ver saecht
2575

495

En viel neder in onmacht
Doen quam te dier stonde

2576

Sijn wijf braymonde

2577

Ende veende wele sier

*

Om due meswal van haeren
heere
2581

500

Sij vlieken haer god
Ende weder sede sin gheboot
Omme datti niet en hadde
ghedaen

*

Dat si den seghe hadden ontfaen
2584
2584

Ende seide die v dient waerlike
505

Ghij bestadet qualijcke

2584

Wan ghij sijt van crancken loue

2585

Sij namen hem sijn croene

*

Ende voerdene ont sachte
Elc scloechene die mochte

2588
2586

510

In een ketene sien hynghen
Hij en mocht hen niet
ontsprenghen

2588

Met stocken sien bluwene
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Dat hem siin lieuen moch
rouwen
2589

Ende teruogante mede
515

2590

Sloghen ontwee sijn lieden
Ende verpene jn een peliart
(.........................) [9V]

*

Ende es geen soe vul marasch
Als daer hij in gheworpen was
2592
2592

520

Als marcielijs vernam
Dat hij vander onmacht bequam
Bat hij vrien den ende maghen
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L
2593

Dat sine in een
camer draghen

2594

Hij was verweloes
ende bleec

2595

525

2596

Dat sijnen wijve
qualic gheleec
Sij wende ende trac
haer haer
Dat seggic v ouer
waer

2597

Lude riep sij duwe

2598

Ay saragoysen hoe

2598

530

*

Hoe qualic eest v
comen
Dat v here v es
ghenoemen

2599

Nu wert verloeren
allen dat rike

*

Dat vetich wel
waerlicke
Wij mynen her dae
gekerac is

2600
2601

535

Als hij ten wigekac

2602

Den amirael hetic
bloot

2603

Hijne bringhe siin
macht groot
Ende be houde dit
lant

2605

Oft karle winnet
alte hant
540

Hij es gram ende
heues toren
Dat hij siin wolc
heeft verloeren
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Est dat sij te wige
comen

2607

*

Hen allen werdet
lijf ghenomen
Oft sij souden
behouden dat
2607

545

Dat sij niet en vlien
van der stat
Hets te dese wiige
ghestat
Dat donse vloen
Ende die haer niet

*

Daer bij eest
waerlijc dine [10R]
Dat niet en vliet
haer conic

2607
550

Dit spraken sij met
ware tale
Nv bidden wij gode
alte maele
Ende der coninghen *
sintte marien
Dat sij ons allen
wan sonden
bewrine
Soe dat sij onser
allen zielen

555

Beuele sintte
machiele
Als hij siin oerdel
sal gheuen
Ouer die doot sijn
ende die lie wen
roelant

oliuier

(..) tulpijn

coni

Explicit
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[1] ¶ Hier beghint die waerachtighe historie vanden+
[2] strijde van Ronceuale daer Rolandt ende Oliuier
[3] met alle der edelder vangaerden verslagen bleuen
[4] bi Guwelloens valschen bedriue diese alle verra
[5] den hadde Prologhe.
[6] ALs men alle historien ouermerckende is
[7] so en vintmen gheen deser ghelijc / want
[8] noyt en was so veel edel kersten bloets
[9] ghestort in so corter tijt noch noyt en ble
[10] uen so veel vrome mannen in haer bloet versmoort
[11] alst dede in desen droefliken strijt van ronceuale het
[12] welc guwelloen altemael bedreef om selue keyser
[13] te sijn ende heere van alle kerstenrijck / want hi meyn[14] de coninc kaerle sinen swager oeck te leueren in der
[15] heydenen handen als rolants gheselscap van mar[16] celijs den wreeden tyran al verslagen soude gheweest
[17] hebben. Mer god die heere versacht ende benam hem
[18] sijn propoest als dat die edelconinc karel sijn verraet
[19] scap vernam alst god hebben woude mer de edel van[20] gaerde wert verslaghen alsoe die hystorie hier nae
[21] volgende verclaren sal. Ende guwelloen creech loon
[22] na wercken. Ghelijc god seyt in die euangelie / met
[23] alsulcker maten als ghi meet daer sal v wedere in
[24] ghemeten worden. Guwelloen woude hemseluen ver
[25] heffen in hoouerdien maer hi wert vernedert ende
[26] wt sijn hoocheyt selue gheworpen. Daer staet noch
[27] int euangelie ghescreuen / wie hem hier verheft sal ver[28] nedert worden / ende wie hem hier inder werelt veroot
[29] moedicht sal namaels inden hemel verheuen worden.
[30] Daer om laet ons hier so leuen als dat wij na onse
[31] doot mogen comen tot hoghen loue met gode want
[32] wij hebben eenen corten tijt hier te sijn / ende het is lut
[33] tel dat wi hier verdienen mogen met arbeyden in+
[34] penitencien tegen den loon die wi hier bouen ver[35] beydende sijn als Paulus seyt. Laet ons na volgen
[36] die heylighe wercken der wtuercorenen martela[37] ren gods / laet ons scouwen der valscher heydenen
[38] secte die gode doch nyet en willen kennen / laet ons
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[39] metter herten gheestelic te nieute bringen der val[40] scher turcken ghelooue ende beuechtense inwendelijc
[41] van binnen ghelijc datse rolant ende oliuier beuoch[42] ten van buyten ende haer heylige bloet daer vore ghe
[43] stort hebben / op dat wij mogen verdienen den hoo
[44] ghen loon die si vercregen hebben. Al en sijn wij al
[45] le gader daer toe niet ghestelt om op die heydenen
[46] te vechten nochtans mogen wi dat wel doen gheeste
[47] lijc ende metter herten inwendelijc / denckende so vie
[48] richlijc opt lijden ons heeren metten heyligen man
[49] sinte franciscus dat wi die salighe crone der marte
[50] lien met alle die heylighe martelaren besitten mo
[51] ghen ghelijckerwijs oft wij inden strijt met rolant
[52] ende oliuier gheweest hadden. Van welcken stride
[53] dat onse materie nv beginnende is hoe dat guwel[54] loen die .xij. ghenoten van vrancrijcke verriet / hoe
[55] wel dat hi maer de thiene gheleueren conde / want
[56] die hertoge van bayuier ende die bisscop tulpijn bleuen
[57] bi coninc kaerle / ende die ander ghenoten alle thien to
[58] ghen met der vangaerden vore in spaengyen daer
[59] Rolant generael capiteyn ende die principael hooft[60] man af was ende die wijse oliuier sijn gheselle / Daer
[61] quamer noch veel toe als die vrome ogier van den
[62] nemercken ende die ouermoedighe fierenbras van
[63] alexandrien die nv een kersten gheworden was / ende
[64] hiet te voren floreys. ende ogiers sone merberijn.
[65] dese werden oeck alle verslaghen met menich hon+
[66] dert vergulden sporen also die historie hier na ver[67] claren sal / hoe wel dat die dichter dees boecx de ma
[68] terie vercort heeft / sprekende alleen op rolants ende
[69] oliuiers wercken so salment in prosen gestelt vinden
[70] altijt achteruolgende die materie der historien.
[71] Hier eyndt die Prologhe.
[72] ¶ Hier beghint die historie vanden stride van Ron
[73] ceuale. Ende in den eersten hoe Kaerle die edel coninc
[74] van vrancrijc in sinen slaep vermaent was van den
[75] heyligen apostel gods sint Jacob / als dat hi hispa[76] nien vanden heydenen beschermen ende bevrijen sou
[77] de. Ende hoe dat die princpale capiteyen der sarasinen
[78] te weten Marcelijs ende Baligant Guwelloens na
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[79] tuerlike kinderen waren
[80] KAerle die grote des cleynen pyppijns sone her
[81] toghe van brabant van lothrijck ende marcgraue
[82] des heylichs rijckx / ende gheweldich coninck van
[83] vranckrijc ende keyser van romen ende van almaen
[84] gien ende heere van geheel kerstenrijck / altoos dat
[85] kersten ghelooue versterckende Hi brocht dat lant
[86] van sassen totter wet goods / ende hij verdreef oeck
[87] die heydenen ende sarasinen wten conincrijcke van
[88] spaengien ende galissien biden versoecke des heyligen
[89] apostels sinte iacob die tsnachs tot sinen bedde quam
[90] ende claechde hem hoe dat sijn graf vanden sarasinen
[91] heydenen ende anderen ongeloouigen vertreden
[92] ende onteert was / ende begheerde van hem dat hij
[93] doch dat ongeloouich volc daer wt verdriuen wilde /
[94] dwelc kaerle volbrocht also die historie hier na ver
[95] tellende is. Maer die heydenen hadden des groten
[96] nijt dat si so verdreuen souden worden / ende si versaem
[97] den een grote menichte van volcke wt alle landen /+
[98] als wt Arabien wt Turckyen wt Sarragoesen wt
[99] Medeen wt Ethiopien ende wt Barbarien wel .vi.
[100] hondert duysent / vanden welcken die opperste capi[101] teynen waren twee machtighe ionghe soudanen ende
[102] ghebroeders Die een hiet Marcelijs / die ander Bali
[103] gant. Si hadden eenen oom out van daghen ghehee[104] ten Synagoen / een machtich soudaen van arabien.
[105] Haerlieder machte was seer groot want si hadden
[106] meest geheel heydenisse onder haer suniectie. Dus
[107] dan om te comen tot onsen propoeste soe was gheslo
[108] ten in haren raet als dat si alle die passagien van his[109] panien daer die voerseide coninck kaerle aen moeste co[110] men om dat lant te winnen met volcke sterckelijck
[111] besetten souden / ende dat die soudaen marcelijs ende sijn
[112] oom die oude synagoen met twee hondert duysent
[113] heydenen vore int lant trecken souden / ende sijn broeder
[114] baligant met alle den anderen soudanen coningen
[115] ende ammiralen met noch vier hondert duysent man
[116] nen souden die achter houden ende seynden hemlieden
[117] altoos versch volck als sijt hem ontbieden souden / het
[118] welcke lacen alsoe gheschiede Want alle die auant
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[119] gaerde wert daer verslagen die coninck kaerle daer
[120] sant om spaengien te suueren vanden ongheloouigen
[121] ¶ Van dese twee ionghe soudanen marcelijs ende bali
[122] gant suldij weten dattet waren twee natuerlike kin
[123] deren van den valschen verrader hertoghe Guwel[124] loen de welcke in sijnder iuecht een die vroemste ende
[125] schoonste man was daermen af wiste te spreken. seer
[126] wijs ende subtijl van rade / machtich ende rijcke van lan[127] den ende steden / want hi was swagher vanden voerseide co
[128] ninck kaerle. Dese guweloen quam op een tijt in hey
[129] denisse om dat lant te besien biden ouden synagoen+
[130] voerseyt. Dese soudaen synagoen hadde eenen broe[131] der die een schoon vrouwe achter ghelaten hadde.
[132] Guwelloen daer ghecomen sijnde ende haer schoonhe
[133] de bemerckende wert met haerder minnen beuan[134] ghen. maer si die den doot van haren heere noch niet
[135] vergheten en hadde was seer droeuich. Synagoen
[136] dit aensiende dachte dat hi haer met eenighen veni
[137] soene vermaken woude ende hi sprac tot guwelloene
[138] ende badt hem dat hi met hem ter iachte varen wilde om
[139] eenich venisoen voer die bedructe vrouwe te vercri
[140] ghen Guwelloen veynsde hem sieck te sijn ende hi badt
[141] synagoene dat hi dochselue alleen met sinen ghesin
[142] ne ter iacht varen woude ende laten hem in sijn ruste.
[143] dwelck synagoen dede. Als guwelloen sinen tijt sach
[144] ende die schoon vrouwe alleene vant soe ghinck hi bi
[145] haer spelen dat schaecspel / want hi wist wel dat si dat
[146] gaerne speelde. Metten cortsten gheseyt hi sprac soe
[147] vele metter vrouwen als dat hijse bekende ende hij liet
[148] se beurucht. Synagoen weder van der iacht comen[149] de en wist hier af niet maer hi maecte grote chiere
[150] met guwelloen ende hi vertrooste die weduwe soe hij
[151] best mochte / want hij meynde dat guwelloen sieck
[152] gheweest hadde ende hi beminde hem seere. Hier na soe
[153] vertrack guwelloen van daer thuyswaert tot in ker[154] stenrijcke. Ende dese vrouwe bleef begordet ende si ghe[155] lach van dese twee voerseide kinderen. Mer synagoen
[156] en seyde desen kinderen anders niet dan dat hi selue
[157] haer oom was ende dat si sijns broeders kinderen wa[158] ren. Maer nader hant als guwelloen hemlieden van
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[159] coninc kaerls weghen die diffinancie dede so gaf die
[160] voerseyde synagoen hemlieden te kennen hoe dat gu[161] welloen haer gherechte vader was. Van welcker+
[162] boetscap dese twee ionghe heeren niet wel te vreden
[163] en waren om dat guwelloen so quaden verrader was.
[164] si seyden dat si hem nemmermeer lief hebben en souden Ende
[165] si swoeren dat si hem quader doot souden doen steruen / ia
[166] mochten si tot haren opset comen.
[167] ¶ Hoe Guwelloen ghecoren wert om die diffiancie in
[168] heydenis te doen van alle die ghenoten
[169] OM te comen tot onsen propoest / als die edel co[170] ninck Kaerle vernam dat die heydenen met grooter
[171] macht in spaengien ghecomen waren ende alle kersten[172] rijck te nieute brengen wouden so ontboot hi alle die
[173] ghenoten van vrancrijck ende alle die meeste edele hee
[174] ren wt alle landen die hem onderdanich waren. Ende in
[175] die tegenwoerdicheyt van hem allen so was ouer een
[176] ghedragen dat guwelloen als ambassaet in heyde[177] nissen trecken soude aen den ouden synagoen ende
[178] aen marcelijs ende balygant synagoens neuen met
[179] alle der heydenscher heerschappien. Ende principalijc
[180] so was dit ghesloten bi den edelen graue rolant ende
[181] bi alle die ghenooten vanden conincrijck van vrancke
[182] rijck. Jae kaerle die keyser selue badt guwelloen dat
[183] hi den last vander diffiancien oft ontsegghingen aen
[184] veerden soude ende ontsegghense van sinen weghen /
[185] om dat hi een wijs man was ende beste bekent onder
[186] die heeren vanden sarasinen. Mer guwelloen hadde
[187] dies groten spijt ende belchde hem om datmen hem sandt
[188] als bode So dacht hi dat hi kaerle den keyser ende al[189] le sijn medehulpers te nieute brengen ende verraden
[190] soude / ende principalijck die vrome capiteynen rolan[191] de ende oliuier / gheerijn van mongelanen / straelber
[192] rengier / den roden geleaen ende den vromen riddere
[193] galerant / den edelen fransoys boudewijn / den stou+
[194] ten coninck der vriesen / den haueloosen gautier / ende
[195] metten cortsten gheseyt alle die ander edele ridderen
[196] die metten vromen graue rolant in die auantgaer[197] de trecken souden / dwelcke hi lacen volbrochte Ende
[198] hi sloot met alle den gheslachte der losanen in sinen
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[199] raet als dat hi coninck kaerle achter houden soude
[200] mitter macht van sinen volcke ende leueren marcelijs
[201] dien wreeden sarazijn alle die edele vangaerde dier
[202] daer wel .xx. duysent was die vroemste mannen die
[203] oyt in kerstenrijcke bi een vergadert waren / behal
[204] uen de ghene die rolant noch nader hant te hulpen
[205] quamen / als ogier van denemercken die menich hon
[206] dert vergulden sporen met hem brachte Hi bracht met
[207] hem sinen sone merberijn ende den ridder floreys die
[208] te voren heyden gheweest hadde / ende hi was ghehee
[209] ten fierenbras van alexandrien / den welcken oliuier
[210] verwonnen hadde in eenen camp daer oeck een scho[211] ne historie af is / ende noch veel meer ander heeren die
[212] allegader ter liefden van rolant daer quamen opten
[213] ronceuale. Alle dese edel bloeme van kerstenrijcke
[214] verriet guwelloen om dat hij selue keyser meynde
[215] te sijn / ende hi hielt den coninc kaerle achter ende beual
[216] rolant dat hi voer trecken soude met sijn gheselscap
[217] ende hi beloefde hem cortelijc na te volgen met aile sijn[218] der macht. Mer hij hadde marcelijs beuolen als dat
[219] hi rolant ende oliuier mit alle die gheheelder vangaer
[220] den besluyten soude ende beleggen opten ronceuale /
[221] seggende voort Waer rolant ende sijn gheselscap ver[222] slagen soe soude karels machte lichtelijck ter neder
[223] trocken sijn ende gheheel kerstenrijck tonder ghedaen
[224] sijn / ende dan so meynde guwelloen selue keyser te sijn
[225] ende alle kerstenrijck te leen houden vanden voersey+
[226] den coninck marcelijs ende baligant sinen broedere
[227] Ende om meerder sekerheyt hier af te doen den hey[228] denschen heeren so verloochende hi selue gods wet ende
[229] swoer dat hij kaerle den keyser sinen swager met alle
[230] sijn hulpers verderuen soude ende in haren handen le[231] ueren soude Om welcker saken wille dat die oude
[232] synagoen die oom was vandesen twee voerseyden
[233] heeren met alle die ander heydensche heeren achter
[234] guwelloens rugge seyden dattet een quaet verra[235] der was ende dat hi niet te gheloouen en waer. Ende si
[236] seyden als si tot haren opsette ghecomen waren dat
[237] sijt hem dan loonen souden ghelijc datment verra[238] ders sculdich waer te loonen. Maer niet te min in
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[239] sijn tegenwoerdicheyt gheloefden si hem groote din
[240] ghen ende sconcken hem costelike ghiften van ghesteen[241] ten ende menigherleye andere iuweelen die eenen
[242] grooten schat weerdich waren. Desen guwelloen
[243] hadde een dochter die keyserinne in griecken was
[244] Si hadde te manne eenen seer goeden here die kaer[245] le den keyser seer lief hadde ende die god seer ontsach
[246] want hi was een goet kersten man. Als hi verhoor
[247] de van deser reysen die kaerle op handen hadde soe
[248] hadde hi in sinen sinne dat hi hem oeck te hulpen co
[249] men woude op die wreede gods vianden. Mer sijn
[250] wijf die kaerlen seer hatich was wel volghende ha
[251] ren vader in alder quaetheyt / doode haren here ende
[252] vermoorde hem om dat hi kaerlen mede ghehulpich
[253] ende bijstant doen woude / ende na guwelloens ra
[254] de noch nae den haren niet wercken en woude. Sij
[255] dede haer twee ionghe kinderen die ooghen wt ste
[256] ken om op auontuere oft sij noch te manne gheco[257] men hadden ende dan na haren vader aerden moch-+
[258] ten dat si haer dan gheen belet doen en souden Sij
[259] hadde met guwelloen haren vader een verbont ende
[260] compact gaemaect als dat si hem te hulpen soude
[261] comen in alle sijn opsetten om den coninc kaerle te
[262] leueren in die handen der heydenen Si quam wt griec
[263] ken na vranckerijc toe met .xx. duysent ghereden der
[264] mannen van wapenen inden schijne om den coninck
[265] kaerle te dienen. maer si dede dat wt valscher mey
[266] ningen om kaerle met alle sijn hulpers van achtere
[267] te verslaen als hi op die heydenen vechten soude om
[268] die edele vangaerde te verlossen / ende dat si dan van
[269] achter wt slaen soude met alle haerder machte ende
[270] met guwelloens volc in des keysers heyr. Dit was
[271] haer opstel / want si dacht wel dat alle die vangaerde
[272] te nieute ghebrocht worden soude eer kaerle aen co
[273] men soude met sijnder machte. Ende alle haer volck
[274] hadde onder haer wapenrocken op die auerechte sy
[275] de die wapene oft diuisie van affrijcken. Aldus was
[276] des keysers edel vangaerde verraden ende hij selue oec
[277] met alle die principaelste ende meeste edelen van ker[278] stenrijcke en hadde god die almoghende heere dat
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[279] niet voersien die alle dinck ten besten voeghen can
[280] na sinen godlijken wille.
[281] ¶ Hoe Kaerle die keyser na dat Guwelloen die dif
[282] fyancie oft ontsegginghe den voerseyden heyden[283] schen heeren ghedaen hadde die op spaengyen co[284] mende waren / sant den vromen Rolant ende den wij
[285] sen ridder Oliuier als capiteynen van sijnre auant[286] gaerden met .xx. duysent vergulden sporen. Ende
[287] hoe elck enden keyser oerlof nam / ende hoe si op den
[288] Ronceuale quamen.
[hsn., voorstellende Karel de Grote op zijn troon met aan weerszijden ridders]
[289] ALs guwelloen die voerseyde diffyancie hadde+
[290] ghedaen soe oerdineerde kaerle die keyser si
[291] nen neue rolant ende oliuier te trecken metter edelder
[292] vangaerden in spaengien om die heydenen daer wt
[293] te wieden ende te verdriuen die marcelijs op alle die pas+
[294] sagien gheleyt hadde eer hi selue met alle sijn ghe[295] heele macht aen quame / ende hi beual rolant dat hi hem
[296] altijt van sinen gheselle oliuier liet gheraden ende on[297] derwisen ende dat hi hem telcken tijdinghe soude doen
[298] vanden heydenen waer si waren ende hoet met hem ston
[299] de dwelc hem rolant beloefde te doen. Van desen oli[300] uier sijn schone historien bescreuen. Hi was van ge[301] neuen gheboren / eens machtichs heeren sone / seer
[302] wijs ende rijp van rade cloeck ter wapenen cuysch ende
[303] reyn van leuen Hi hadde een schoon suster gheheeten
[304] Oede la belle Dese maecht wert ontscaect wt gene
[305] uen in arabien daerse oliuier ridderlijc wt verloste. De
[306] se scone maget was seer bemint van den edelen gra
[307] ue rolant / daer om beual die edel coninc kaerle ro[308] lande dat hi oliuier onderdanich sijn soude ouermits
[309] die grote wijsheyt die oliuier hadde. Het was gro[310] te ghenuechte ende seer schoon te aensien so edelen ghe
[311] selscap van ridderen / ende hoe elck aenden keyser oerlof
[312] nam ende hoe rijckelijc dat si ghewapent waren. Die
[313] coninc kaerle nam rolant ende oliuiere metter hant /
[314] ende alle die ander edele ende custese / ende hij beualse alle
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[315] te gode die met rolant sinen neue na spaengien troc[316] ken / biddende gode datse in sijnre hoeden moesten
[317] wesen. Mer guwelloen ende alle sijn partye verblijden
[318] hem van haren wech reysen hopende dat alle vanden
[319] heydenen verslagen souden worden / dwelc lacen also
[320] gheschiede.
[321] ¶ Hoe Rolant ende Oliuier ende alle die vangaerde de
[322] passagien wonnen die seer sterckeijck beset waren
[323] met ruesen ende ruesinnen ende met menigherleye
[324] volck vanden sarasinen.
[325] NAden orlof ghenomen so trocken rolant ende oli+
[326] uier metter auangaerden so dat behoorlic was
[327] vore na spaengyen ghelijc hem guwelloen in presencie
[328] des keysers beuolen hadde. Menigen swaren strijt
[329] hadden die kerstenen die hem onuersienlijc aen quamen
[330] want alle die passagien vonden si beset met grote me
[331] nichte van volcke die si alle mannelijc doeruochten tot
[332] dat si quaen aent stercke pas daer die grote ruese gran
[333] deloen ende sijn wijf die felle ruesinne seer vreesseijck
[334] waren Hem en mocht niemant hinderen also hemluden
[335] dochte Mer die roode galeaen versloech den ruese gran
[336] deloen / ende rolant versloech die felle ruesinne Oliuier
[337] versloech twe machtige hertogen ende eenen coninc. gro
[338] te manslacht geschiede daer. De heydenen ende sarasi[339] nen waren seer qualijck te vreden om dat si die vroem
[340] heyt der kerstenen niet wederstaen en mochten. Sij
[341] vloden tot marcelijs ende baligande in heydenisse / cla
[342] gende hoe dat die kerstenen alle die passagien hadden
[343] ghewonnen. Rolant ontboot den keyser alle sinen voer
[344] spoet / waer af veel heeren seer blide waren ende kaerle
[345] die coninc / maer guweloen bedroefde hem. Ende rolant
[346] track tot opten ronceuale.
[347] ¶ Hoe die mogende sarasijn die wreede tyran Mar
[348] celijs met
duyst volcx beleyde die edel vangaerde
[349] opten Ronceuale / ende hoe hem alle sijn meeste princen see
[350] re hoochlijc vermaten Rolant ende Oliuier te doden Ende
[351] hoe si aen Marcelijs begeerden dat hi haer den eersten
[352] oploop soude laten doen op Rolant ende sijn ghesellen

[rijmtekst 1-245VbA]
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[353] ¶ Hoe die sarasinen die kerstenen beuochten met gro+
[354] ter wreetheyt / ende hoe daer veel heydensche heren ende
[355] capiteynen verslagen bleuen die den eersten oploop be[356] gheert hadden te doen op Rolande.

+

[B4V, 6]

[hsn., voorstellende een strijdtoneel met op de achtergrond rotsen]
[357] ALs die edel graue rolant ende oliuier ende dander
[358] ghenoten dese felle sarasinen aldus op hem sagen
[359] comen / ende principalijc de meeste heeren der heydenen
[360] makende groot gheroep ende spraken totten kerstenen
[361] also dat si veruaert waren ende datse die coninck kaerle
[362] daer qualijc ghelaten hadde ende dat si hem niet meer zijn
[363] en souden So quamen si met groter couragien costelic
[364] te peerde gheseten die felle sarasinen te gemoete / daer
[365] koos elckerlijc den sinen / mer der sarasinen houerdie+
[366] ende grote wreetheyt was saen ter neder gheuelt / want
[367] tegen den stouten rolant ende den vromen oliuier en con
[368] de niemant ghedueren Des ghelijc en dedet oec tegen
[369] den roden galeaen / galerant / straelberrengier / noch te[370] gen alle die ander rolants ghesellen / want sie versloegent
[371] al dat hem tegen quam so datter veel edel heydensche hee
[372] ren in corter tijt verslagen waren / van welcke tidinge
[373] marcelijs seer tonureden was. Ende hi gheboot dat al
[374] sijn volc op die edel kersten ridders slaen souden / twelc
[375] lacen so geschiede. Daer leden die kerstenen grote sca[376] de / si werden daer aen alle siden seer strengelijc beuoch[377] ten. daer wert menigen helm doerhouwen menigen
[378] halsberch ontmaelgijt / menich sweert ende lancie
[379] wert daer ghebroken menich peert lieper sonder mee[380] ster / het velt was met dooden bedect / menich wasser
[381] in sijn bloet versmoort O druckeliken strijt voer kersten
[382] rijck want die bloeme van allen ridderscap hier meest
[383] al verslagen bleef. Och wie soude bescriuen de vromic[384] heyt van rolant ende oliuier / want rolant versloech in dien
[385] strijt twee soudanen ende vier gecroonde coninghen.
[386] Sijn sweert ontsagen die sarasinen seer als die doot
[387] sijn slagen en conde niemant gheliden hoe vroem dat
[388] si oeck waren Hi versloech des conicx marcelijs neue
[389] waer om marcelijs seer tonureden was ende swoer dat
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[390] hi hem op rolant wreken soude / ende sant weder een vers
[391] sche schare volcx wel .xx. duyst op die stoute ghemoe
[392] de kerstenen Daer vernieude wederom eenen dootlijcken
[393] strijt / daer hadden de kerstenen so grote noot ende aen al
[394] le siden werden si so seer besprongen / en hadse die god[395] like mogentheyt niet behoet si hadden in dien fcllen op
[396] loop alle doot moeten bliuen. Mer rolant ende die wij
[397] se ridder oliuier versaemden haer edel kersten ridders+
[398] weder bi een met groter couragien / hemlieden verma[399] nende om wel te doen. O edel couragie / o onuerwin
[400] nelike herten / wie soude connen volscriuen die grote
[401] vroemheyt die ghi daer bedreeft / mer lacen het mocht
[402] luttel baten / want der heydenen hoop ende haer menich
[403] te was te groot / want si hadden altijt versch volc hoe
[404] vele datter verslagen worden / ende aylacen v en quam nie[405] mant te hulpe / ende nochtans so waren op dien dach
[406] meer dan .lxxx. dusent sarasinen int velt verslagen. Ende
[407] van die tijt voort so en dorsten v die wreede sarasinen
[408] niet so lichtelijc op loopen. Mer van rolants partye
[409] wasser wel .xij. duysent oft meer verslagen. O guwel
[410] loen guwelloen hoe mocht ghijt ghedoen dat ghi so
[411] veel edel kersten bloets verriet ende dedet vermoorden
[412] om v grote hoouerde want bi dinen toedoen was die
[413] bloeme van allen kerstenen vergulden sporen op den
[414] ronceuale verslaghen ¶ Daer was Ogier van dene
[415] mercken die den groten rose Broijer versloech voer pa[416] rijs / ende daer na in babilonien op broijers kinderen
[417] vacht aldaer hi vernam hoe dese twee voerseide sarasinen
[418] Marcelijs ende Baligantal heydenisse doer vergader
[419] den groot volck om na spaengien te trecken ende alle
[420] kerstenrijck te verderuen / ende kaerle den keyser te verdri[421] uen. Dese ogier hoe wel dat hi den keyser niet lief en
[422] hadde ouermits dat charloot sinen sone ghedoot had
[423] de Nochtans quam hi met veel volcx om kerstenrijc
[424] te helpen na spaengien toe om kaerlen in bate te sijn
[425] Mer eer hi biden keyser ghecomen mocht mits dye
[426] lancheyt des weechs so hadde coninc kaerle die edel
[427] vangaerde ghesonden in spaengien daer hem ogier on
[428] der vant bider ghehengenisse gods eer hijt selue wiste
[429] Hij bracht met hem sinen sone merberijn / den sou-+
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[430] daen carahu van perssy ende den ouermoedighen fie
[431] renbras van alexandrien / dat nv goede kerstenen wa
[432] ren Alle dit edel ridderlijc gheselscap wert oeck ver
[433] slagen opten ronceuale so die historie noch verclaren sal.
[434] ¶ Om te comen tot ons propoest als de sarasinen ver
[435] namen dat die kerstenen met so veel ridders ghesterct
[436] waren ende haer so mannelijc verweerden / want teghen
[437] den stercken ogier en mocht niemant ghedueren waer
[438] omme si vloden tot marcelijs clagende hem dat groot
[439] verlies dat si hadden ghehadt / ende hoe den kerstenen gro
[440] te hulpe ende bistant toe ghecomen was / ende dat si noch
[441] eenen nieuwen rolant ghecregen hadden / waer omme
[442] marcelijs seer te onureden was ende swoer dat hi nem
[443] mermeer thuys keeren en soude hi en hadde die ker[444] stenen verslagen. Ende hi screef brieuen ende mandemen
[445] ten aen sinen broeder baligant dat hij hem te hulpe
[446] sonde noch hondert duysent sarasinen ende dat hij sel[447] ue quame ende hem ghereet maecte met alder mach[448] ten die hi vergaderen mochte / dwelc hi lacen volbroch[449] te / want hi sant hem meer dan hondert dusent die alder
[450] wreetste sarasinen te baten daer men oyt af screef in
[451] boecken. Si spoedden haren wech also gheringe dat
[452] si binnen corten tijde bi haren coninc marcelijs qua[453] men / van welcker coemsten die sarasinen seer blide
[454] waren / want si daer te voren meer dan .lxxx. dusent
[455] heydenen verloren hadden Want die oude synagoen
[456] marcelijs oom was daer te voren verslaghen van[457] den graue rolant ende noch veel meer ander mach
[458] tighe heeren vanden sarasinen.
[459] ¶ Hoe die wijse ridder Oliuier Rolande badt dat
[460] hij sinen hooren blasen woude op dattet Kaerle die
[461] keyser horen mocht ende hemlieden te hulpen quame+
[462] dwelc Rolant weygerde te doen / segghende dattet
[463] noch vroech ghenoech waer / ende dat hi hem soude sca[464] men om hulpe te blasen eer hi ghequetst ware.

+

[C2V]

[rijmtekst 246-424VbA]
[465] ¶ Hoe .xij. heydensche heeren campten tegen .xij. dye+
[466] vroemste kersten. ende van die tweede battalgie daer
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[467] meest alle die kerstenen verslagen waren

[rijmtekst 425-821VbA]
[468] Grote bloetstortinge geschiede in dit pongijs aen+
[469] beyde siden Ogiers mandaet van denemercken en wa[470] re niet mogelijc te scriuen die hi daer dede slaende ste
[471] kende hem niet ontsiende hoe groten oploop hem de hey
[472] denen deden. Desghelijc de rode galeaen die hem ridder
[473] lijc queet verslaende menigen sarazijn. O hoe dier ver[474] cochten hem die ridderlike ghemoede sinnen den wreeden+
[475] ongeloouigen / die aerde wert root vanden bloede Wie
[476] soude connen vergaderen die lancien boghen ende sweer[477] den die daer opt velt lagen. Die sarasinen waren seer
[478] wreet / ende in grote menichte beuochten si de kerstenen
[479] so strangelijc aen alle siden dat si begonden te roepen om
[480] bistant aen rolant ende oliuier clagende hoe dat sij der
[481] heydenen felheyt nie wederstaen en mochten. Dit horen[482] de die goede voerseide bisscop vermaendese om wel te doen
[483] ende gods passie hoochlijc te wreken Hi velde selue me
[484] nigen sarasijn ter aerden / hi was seer goet te peerde /
[485] sijn manlike slaghen ontsagen die sarasinen seere / want
[486] hoe wreedelijc dat si hem op liepen hi wederstontse rid[487] derlijc. Dese bisscop vermaende die kerstenen tot alle
[488] duechdelike wercken horende haer biechte als hi tijt
[489] hadde / ende hi en sette haer anders gheen penitencie dan
[490] vromelijc te vechten op gods vyanden belouende haer
[491] die crone der martelaren te besitten. Die wile dat hi
[492] dus predicte so besach hi zijn sweert datter drie drope
[493] len versch bloet aen hingen die hi niet af wisschen en con
[494] de Also dede oec rolant ende oliuier / galeaen / ogier / flo[495] reys van alexandrien / die haueloose gautier ende meer
[496] ander vanden ghenoten waer af si haer verwonderden /
[497] niet wetende wat dat bedieden mocht. Mer die bisscop
[498] dede hemlieden daer afdie declaracie als dat si alle cor
[499] telijc de crone der martelaren verweruen souden Als dit
[500] dus geschiede so quam daer een nieu sarazijnsche scare
[501] op die hoghe ghemoede sinnen roepende seer luyde
[502] Ghi kersten karels knechten uwen sterfdach naect nv
[503] seer Daer werden veel kerstenen ghequetst ende ter neder
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[504] gheuelt in dien oploop. Rolant siende die wreetheyt
[505] der sarasinen was al ontstelt als een die buten sinne is
[506] reedt onder die sarasinen slaende so vreesselike slaghen+
[507] dat hem nyemant ghenaken en dorste. Daer was een
[508] groot heyden gheheeten grandones ende riep / al ghe[509] wonnen Hi doerstac metter lancien den edelen fransoys
[510] reynier / also dede hi oec noch eenen machtigen her[511] toghe dwelc lacen grote scade was Van dese saken wa[512] ren die sarasinen seer blide ende liepen seer op de kerste
[513] nen / mer rolant benam saen zijn grote houerdie want
[514] hi cloofde hem vanden hoofde totten sadel toe. ende also de
[515] de hi noch twee ander ende maecte die sarasinen vluch
[516] tich. O wonderlijc feyt eens mans / o onbegripelike
[517] stoutheyt die niet verwonnen en mocht zijn Hoe moch
[518] te god ghehengen dat daer so veel vrome ridders wer[519] den verslagen alleenlijc doer guwelloens eens verra
[520] ders bedrijf. Maer god hadse vercoren om die crone
[521] der martelaren te besitten / want sonder arbeyt verdriet
[522] ende tribulacie en machmen die grote bliscap des ewi
[523] ghen leuens niet verweruen. Och wie soude connen be
[524] scriuen die groote vromicheyt van den kerstenen die si
[525] daer wrochten ende bisonder vanden ridder oliuier die
[526] anders niet en dede dan sarasinen ter aerden vellen. Si
[527] nen arm was bebloet vander hant totter scouderen
[528] toe. Also dede oec die vrome galeaen / maer die vro[529] me galerant was daer verslagen mit veel edel kersten
[530] ridderen. Die sarasinen aensiende die grote manslach
[531] te die de vrome kerstenen op haer volc deden so ver
[532] malediden si die vre dat si daer ghecomen waren. Sij
[533] hadden in dien strijt verloren meer dan .xl. dusent sa
[534] rasinen Daer wasser so vele ghequetst ende verlamt
[535] dat si haer seluen niet ghehelpen en conden
[536] ¶ Hoe die coninck Marcelijs selue met alle sijnder
[537] machte op die kerstenen quam / ende hoe dat der ker[538] stenen ghetal doen seere ghemindert wert ende bij+
[539] nae al verslaghen.
[hsn., voorstellende een strijdtoneel met op de achtergrond rotsen]
[540] ALs desen strijt ende battalie aldus geschiet was
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[541] ende dat marcelijs die wreede sarazijn sijn volc
[542] so seer beschadicht sach vanden kerstenen die doch een
[543] cleyn menichte waren so dede hi blasen alle sijn trom
[544] petten ende basunen om sijn volc te gereyden ende op die
[545] kerstenen te brenghen Hi wapende hem selue met alle
[546] die meeste heren die bi hem waren ende quam na der ker
[547] stenen scaren toe gheronnen wel met .lxxx. dusent hey
[548] denen want hi nam alle die macht met hem die hij nemen
[549] dorste sonder dat sijn logisen bewaert bleuen ende swoe
[550] re dat hi niet wederkeeren en soude hi en hadde al die
[551] vangaerde verslagen ende ter neder ghetogen. Onder alle
[552] sijn volcso wasser een seer ouermoedich heidens prin
[553] ce wter maten boueu alle die ander groot ende sterck die
[554] gheheeten was Albuna ende droech eenen standaert van
[555] coninc marcelijs om sijn grote stercheyt. Als hem die+
[556] edel fransche bisscop so houeerdelijc bouen al dye ander
[557] groot comen sach so dachte hi in hem seluen dat hi sijn
[558] grote houerdie ter neder vellen woude Dese bisscop
[559] was wel bekent met bisscop tulpijn / om dat hi so vro
[560] me was so segghen eenige dat hi selue tulpijn was
[561] een vanden .xij. ghenoten Maer dat en was niet / want
[562] tulpijn ende die hertoge van bayuier waren met coninc
[563] kaerle ende niet opten ronceuale so die hystorie hier na
[564] verclaren sal. Dese voerseyde bisscop hadde een peert grijs
[565] van hayre daer hi seer ridderlijc op sat die lancie gheuelt
[566] hebbende den schilt mannelijc metten cruce gods voer
[567] hem houdende Hi stack sijn peert met sporen ende reedt
[568] den voerseyde sarazijn albuna doer den schilt int lijf dat
[569] hi doot ter aerden viel waer af die heydenen seer ton[570] ureden waren / haren standaert lach onder die voet. Die
[571] selue bisscop sloech daer na noch vier ander sarazijnsce
[572] ridders vanden peerde metten trenchoene eer hi sijn
[573] sweert wt track O vroem herte vol couragien / o on[574] uerwinnelike sinnen eens gheesteliken prelaets / o ghe[575] trouwe kersten / o vrome ridder gods / o manlijc pilaer
[576] der heyliger kercken die metten sweerde so veel won[577] ders bedreef dat die wreede sarasinen die plaetse van
[578] daer moesten rumen haers ondancx. Och hoe mocht
[579] god ghedogen dat die vrome ridder verslaghen wert
[580] nader hant inden seluen anxteliken strijt so die historie
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[581] hier na verclaren sal. Als hi zijn sweert in die hant hadde
[582] riep hi luyde met groten moede monioye monioye.
[583] Daer quam een fel sarazijn machtich ende sterck wel ghe
[584] wapent roepende lude affriken affriken na hem gheron
[585] nen dien hi cloofde vanden hoofde totten sadel toe / hij
[586] sloech daer na noch vijf ander sarasinen doot ende dede
[587] so veel feyten van wapenen dat gheen sarasijn hem ghe+
[588] naken en dorste hoe stout dat hi was. ¶ Rolant aen
[589] siende zijn manlike feyten sprac tot sinen gheselle. Oli[590] uier wat dunct v van desen vromen kersteliken prelaet
[591] den bisscop En can hi niet wel sarasinen vellen. Och
[592] hoe manlijc sloech hi dien wreeden sarazijn die des co
[593] nincx marcelijs standaert so hooueerdelijck vuerde
[594] hoe spaude hi dien fellen sarazijn die so wel gewapent
[595] was / wat dunct v en is hi niet wel weerdich te voe
[596] ren den ridderliken naem. O alle ghi edel kersten ridders
[597] laet ons nv hem na volgen ende op dese wreede gods vi
[598] anden manlijc met couragyen in lopen sonder eenich (achterdencken.
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[rijmtekst 822-923VbA]
[599] ¶ Hoe die graue Rolant sinen gheselle Oliuier vra-+
[600] ghede oft hi den horen blasen wilde op dat hem Kaer[601] le die keyser te hulpen quame. Ende hoe hem Oliuier
[602] niet consenteren en woude dat hij den horen blies /
[603] seggende dattet te spade ware

+

[E4V, 16]

[rijmtekst 924-1032VbA]
[604] ¶ Hoe die vrome Ogier van denemercken ghequetst+
[605] sijnde ginc onder die doden soeckende ende beclaechde
[606] sijn vrienden die hi verslagen sach liggen / ende die roode+
[607] Galeaen die sinen broeder daer oeck deerlijc verslagen
[608] sach liggen dien hi beclaechde met groten druck.
[609] ALs dese tale vanden bisscop dus geseyt was ende
[610] alle die kerstenen meest verslaghen waren op een
[611] cleyn menichte na / te weten die vrome rolant ende oli[612] uier / straelberrengier / fransoys boudewijn / diederic
[613] van britsewout ende meer ander. maer die vrome ogier
[614] ende die rode galeaen die nochtans beyde ghewont wa-
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[615] ren ende nyet meer vechten en mochten want hem dbloet
[616] ontronnen was. Si sagen al dat velt bedect mit doden
[617] van kersten ridders. Daer vant die rode galeaen sinen
[618] broeder galerant iammerlijc ghequetst ende doerhouwen
[619] sijn aensicht was al bleeck verweloos / mer vanden vro[620] men ridder straelberrengier en wiste hi niet waer hi
[621] was want hi hem nergens en sach onder die doden Ogier
[622] vant daer verslaghen sinen sone merberijn ende floreys
[623] van alexandrien mit meer ander princen ende heren die hi
[624] daer bracht hadde om kaerle den keyser in baten te sijn
[625] die hi alle deerlijc sach liggen doerhouwen / som leef[626] den si noch som waren si doot / ende hi was selue so seer
[627] ghewont dat hi niet meer staen en conde. Doe becla[628] gede hi die quade auonture die op gecomen was / seg[629] gende aldus. O vrome ridders o greyn van vergulden
[630] sporen die noyt en vloot in eenighen storm oft strijt
[631] hoe ligdij nv dus iammerlijc in v bloet versmoort Ick
[632] meynde v te brengen totten hoochsten graet der ridder[633] scap ende met kaerle den keyser alle heydenisse tot die
[634] kersten wet te brenghen / mer lacen nv ist met v ende met
[635] mi al ghedaen. ons opset is nv te niet / die ongelooui
[636] ghe hebben die ouerhant van ons vercreghen want ons
[637] gheen hulpe van den keyser gecomen en is / god vergeeft
[638] hem diedat belet heeft / van .xl. duisent vergulden sporen+
[639] die hier met mi quamen en isser gheen drie mijns we[640] tens te liue O lacen waer is nv alle mijn voerleden vic
[641] torie die ic voer parijs hadde tegen den groten broijer
[642] daer ic alle kerstenrijc in eeren behielt doer den camp
[643] die ic daer dede O lacen waer is alle mijn grote prues
[644] heyt die ic bedreef in babilonien op broijers geslach[645] te. Och waer is nv alle mijn groteouermoet bleuen
[646] die ic dede teghen kareis mogentheyt ende sinen sone
[647] charloot ouermits die doot mijns kints boudewijn
[648] daer ic alleen drie staende battalien doerbrack om char
[649] lot karels sone in sijn tente te vinden so hi mi beloeft
[650] hadde / mer hi en dorste mi niet verbeyden Waer is mijn
[651] neue die getrouwe ridder die hauelose geutier / waer
[652] is mijn edel kint die ghecroonde coninck merberijn
[653] waer is die moedige floreys van alexandrien die noyt
[654] man en ontsach hoe groot dat hi was / waer is die ge
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[655] trouwe soudaen carahu van perssy die een goet kersten
[656] gheworden was Och waer sijn alle die edel vassalen
[657] ghebleuen die hier om minen wil quamen / o lacen si heb
[658] ben nv alle die bitter morseelen der doot ghesmaect.
[659] O smertelijc grief so wreede fortune van ongelucke
[660] o druckelijcsten dach die mijn oogen oyt beschouden Al
[661] le mijn genuechte ende voerleden solacen sijn nv verkeert
[662] in verdriet anxt ende tribulacie En was ic niet die gene
[663] die drie lichten oft keersen altijt bernende te babilonien
[664] vant / daer af noch hedensdaechs eene tot atrecht is.
[665] En was ic niet de gene die alle guwelloens lant ver
[666] derf met minen neue den hauelosen gautier. En was
[667] heel heydenis om minen wil niet beroert / o lacen this
[668] nv hier verkeert ic moet mijn leuen hier nv eynden met
[669] bitteren rouwe O zee vol gallen o ongeluckich striden
[670] o herte vol couragien hoe suldi gesteruen. o doot doot+
[671] waer om en verslijndi mi niet ghelijc ghi dese ander ridder[672] like princen ghedaen hebt. Och waer sidij mijn alder
[673] ghetrouste neue die hauelose gautier die alle heyde
[674] nis om minen wil beroerde / och sidij oec in v bloet ver[675] smoort / seker die sarasinen sullent becopen. Als ogier
[676] sijn beclaginge dus ghedaen hadde so sach hi van ver[677] re comen sinen neue den hauelosen gautier al bebloet
[678] so hi versch wter battalien quam Doen verblide ogier
[679] hem weynich dat hi hem noch leuende sach. ende hi vraech[680] de hem na sijn gheselscap oft hijer noch eenige te lijue
[681] wist Gautier antwoerde dat si alle verslagen waren die
[682] met hem daer quamen / ende dat hi selue ghequetst was.
[683] ende dat alle rolants volc verslaghen was op een luttel
[684] na Ogier dit horende wert vreesselic beroert tot wra
[685] ke ghelijc den leeu die hongherich na sijn proye om eten
[686] is so stont hi haestelijc op nemende sijn sweert in sijn
[687] hant lopende als een mensche half buten sinne onder
[688] die sarazijnsche scharen daer hi grote moort dede.
[689] Gautiervolchde hem rasschelijck na onder die wree
[690] desarasinen / maer niet langhe en conde hem gau[691] tier bij ogier ghehouden om die grote menichte der
[692] heydenen so dat hi hem gheringe verloos ende daer nae
[693] noyt meer en sach. Sommige spaensche historien seg
[694] ghen dat hi wech gheleyt was vander aluinnen ghe
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[695] heeten Mergheyne in eenen berch / ende dat hi opten ron
[696] ceuale niet verslagen en was / dwelcke ic god almach
[697] machtich laet scheydcn oft alsoe is oft niet Want die
[698] wercken gods sijn wonderlijc ende onbegripelijc den
[699] menscheliken sinnen
[700] ¶ Die beclachte vanden roden Galeaen die hi dede
[701] ouer sinen broeder Galerant
[702] GAleaen die sinen broeder doot vant liggen alsoe+
[703] voerseyt is sprac aldus sittende bij sinen broeder ter
[704] aerden neder O god here genadich hoe moechdi ghe
[705] hengen dat dese vrome ridders dus iammerlijc van dese
[706] sarasinen ghedoot ende verslagen worden O guwelloen
[707] guwelloen ic duchte this v scult want die sarasinen ver
[708] witen ons dat wi alle verraden sijn alsoe wel opelijck
[709] schijnt want kaerle de keyser heeft ons lacen al verghe[710] ten / mer rolant en geloouet niet Nochtan hebben hu[711] go ende henrick hem gheseyt datse guwelloen haer va[712] der inden wech doen hij die ontsegghinge van karels
[713] wegen aen marcelijs ende baligant doen soude te pam
[714] pelynen wilde doen vermoorden inden bosch daer hij[715] se sant om venisoen te crigen voer sinen persoon vey[716] sende hem seluen sieck te sijn Daer hadde hi volc doen
[717] liggen bi rade zijns neuen ende waendese daer ghedoot
[718] te hebben dwelc si ontquamen / mer lacen nv sijn si oec
[719] beyde hier verslaghen. O lacen mijn herte sal van druc
[720] ke clieuen O broeder van v en wil ic langhe niet ghe[721] sceyden sijn / met dien stont hi op ende trat na die sarasi[722] nen. Nv segghen die sommige dat hi oec wech ghe
[723] leyt was int gheberchte / want sinen horen helm scilt
[724] ende sweert vantmen daer ligghen maer sijn lichaem en
[725] vantmen noyt / mer ic geeft god op oft so is of niet.
[726] ¶ Hoe Rolant die sine beclaechde. ende vander batta[727] lien daer Marcelijs ende sijn sone verslagen werden

+

[F2R]

[rijmtekst 1157-1206VbA]
[728] ¶ Een goede vermaninghe van den bisschop die hi+
[729] tot Rolant ende tot alle den kerstenen dede

[rijmtekst 1207-1258VbA]
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[730] ¶ Hoe die sarasinen begonden te vlien ende die meeste+
[731] capiteyn vanden heyre tot Galifier des conincx neue

+

[F4R, 15]

[rijmtekst 1259-1286VbA]
[732] ¶ Hoe Galifier van Baligant ghesonden met .xx. dui+
[733] sent morianen ende menigerley sarasinen opten ronce
[734] uale quam / ende hoe Oliuier ghequetst was Ende hoe
[735] Rolant den horen blies om hulpe van den coninck
[736] Kaerle te ghecrighen.

+

[F4V, 13]

[hsn. , voorstellende een strijdtoneel met op de achtergrond een stad]

[rijmtekst 1287-1431VbA]
[737] ¶ Hoe Rolant den horen blies met so groter cracht+
[738] dattet coninc Kaerle hoorde / ende hoet hem Guwelloen
[739] ontgaf tot drie reysen toe / seggende dattet Rolant van (ouermoet dede
[740] ROlant aensiende oliuiers
[741] crancheyt sette haestelijc den horen aen sinen mont
[742] ende blies met sulcke cracht datment doer gods verhen[743] geeisse .xv. mijlen verre hoorde ende alle coninc kaerls
[744] heyr dore dat ontrent .vij. milen van daer lach. Daer om
[745] woude hem coninc kaerle ter stont bereyden om rolant
[746] ende sijn gheselscap te ontsetten Mer guweloen ontriet
[747] hem so lange als hi conde tot dat rolant derdewerf blies
[748] seggende dat hijt al van ghenuechte ende ouermoet de[749] de ende dat hi gheen noot en hadde van eenige vianden
[750] hem beuechten mochten. Mer doen rolant derdewerf+
[751] blies sprac die keyser kaerle Nv hoore ic wel dat wij
[752] hier te lange ghebeyt hebben / want rolants adem en
[753] mocht niet langer dueren also mi den clanck van sinen
[754] horen doet verstaen Daer om yegelijc make hem bereet
[755] sonder langer vertoeuen / dies die hertoge van bayuier
[756] ende tulpijn die aertsbisscop van riemen met meer an
[757] der goede heeren blide waren Mer guwelloen bedroef(de hem
[758] ¶ Hoe Guwelloen sijn verraetscap maecte
[759] met sijn dochter Erena ende met sijn maghen
[760] ALs guwelloen sach dat hi kaerle den keiser niet
[761] langer achterhouden en mochte / sorgende dat
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[762] sijn verraetscap wt comen soude / so sprac hi aldus in
[763] die tegenwoerdicheit van alle die edele / ende sonderlinge
[764] totten hertoghe van bayuier ende den bisscop tulpijn
[765] Ghi heeren alle gader en denct niet dat ic minen swa
[766] ger den keyser begheere te achterhouden om eeniger[767] hande sonderlinge saken dan om onser alder profijt. ghi
[768] weet wel ic soude so vele verliesen aen rolants ende der
[769] vangaerden verlies als sommige van v luden. Meynt
[770] ghi waert dat ic rolants broosheyt niet en kende als dat
[771] hi onser hulpen niet en behoeft / dat ic den keyser minen
[772] swager raden soude te vertoeuen. en heb ick niet selue
[773] mijn twee sonen hugo ende henrick ghesonden met ro[774] lant om haer lijf te auonturen. meyndij dat ic die specie
[775] mijns bloets gaerne verliesen soude En heb ick hier
[776] niet ontboden mijn dochtere erena die machtige kei
[777] serinne van griecken om op die gods vianden te vechten
[778] ende om minen swager te helpen wt den last daer hij
[779] nv in is En hebbe ic selue niet voer ons allen ter lief
[780] den van minen swager ende ter begerten van v ghi her
[781] toghe van bayuier ende tulpijn bisscop van riemen / ende
[782] bijsonder om rolants wille ghetrocken doer menighe+
[783] vreesselike passagie tot die wreede coningen marce
[784] lijs ende baligant in heydenisse / daer ic hemluden in die
[785] presencie van menigen wreeden sarazijn die ontseggin
[786] ghe dede / dwelc niemant van v allen doen en woude
[787] Dunct v ghi heeren dat ic niet so vele verliesen en sou[788] de waert dat anders dan wel ginge als sommige van
[789] v lieden hier toegenwoerdich staende. En denct niet
[790] dat ic veruaert ben voer die sarasinen / daer om lieue
[791] swager maect v bereet ick wil mi oeck haesten met
[792] minen gheslachte der lozanen. Ghi bisschop tulpijn
[793] van riemen ende ghi hertoge van bayuier blijft bi kaer
[794] le minen swager met uwer armeyen / ic wil oec mi
[795] ne mannen van wapenen bi een vergaderen die mach[796] tich sijn / ende oec dat volc van mijnder dochter die key[797] serinne van griecken die mijnen swager oeck te baten
[798] is ghecomen met meer dan .xx. duysent griecken. En
[799] denct niet dat ic veruaert ben oft dat ic eenige sorghe
[800] hebbe voer die heydenen oft dat ic in eeniger manie
[801] ren achter bliuen wil. Die edel hertoge van bayuier
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[802] ende die bisscop tulpijn antwoerden hier op tot guwel
[803] loene aldus. Sidij dan so ghetrouwe om rolant of den
[804] keyser te helpen oft in baten te trecken so haest v ghe[805] ringe ende maect corts ghereescap ende volcht ons ter
[806] stont want wij duchten dat wi te lange ghebeit heb-(ben
[807] ¶ Als guwelloen ende dese voerseyde heeren dese
[808] ghesproken hadden so gheboot kaerle die keyser alle
[809] sinen volcke dat si haer sonder vertreck bereet maken
[810] sonden want hi woude haestelijc na den ronceuale om
[811] rolant ende den anderen ghenoten in baten te sijn. Gu
[812] weloen quam tot sijn dochter erena ende hielt raet mit
[813] haer hoe si kaerle den keyser met sijn hulpers souden
[814] mogen verderuen. Hi sprac / het is nv voort aen tijt+
[815] want mijn swager die keyser beghint te vertrecken
[816] nae den ronceuale met alle sijnder macht / hi heeft in
[817] sijn ghespan wel .lx. dusent mannen metten hertoge
[818] van bayuier ende den bisscop tulpijn ende noch meer an
[819] der heeren. Het is minen raet dat wij ende alle onse op
[820] perste capiteynen onder onse wapenrocken heymelic
[821] dragen die wapen van affriken ende oec die sarazijnsce
[822] banieren / ende als kaerle met sijn volck voer op de sa
[823] rasinen vechten sal dat wij dan van achter onse wapen[824] rocken verwandelen ende die affrijcsche banieren op hef
[825] fen roepende affrijcken sullen slaen inden steert van ka
[826] rels heyr. so sullen wij lichtelijc tot onser meyningen
[827] comen / te weten / ghi sult baligant des conincx mar[828] celijs broeder tot eenen man hebben ende ic sal hemluiden
[829] spaengien aldus ouer leueren ende kerstenrijc van hem
[830] te leene houden / ende ghi sult keyserinne van griecken
[831] ende vrouwe van affrijcken met noch veel ander landen
[832] sijn / dit dunct mi den besten raet. Die wreede keyserin
[833] ne erena antwoerde dat si des te vreden was. Doe be[834] ual die keyserinne haren oppersten capiteynen te doe[835] ne als bouen verclaert is / dwelc si gaerne deden / ende gu
[836] welloen beual sinen magen desghelijc te doen / dwelc
[837] altemael volbracht wert. Die ghemeyn soudenieren
[838] dit siende hoe dat alle de meeste capiteynen haer diui
[839] sienver wandelden met die sarazijnsche wapenen ende dat
[840] si die kersten banieren onder die voet traden so waren sij
[841] hier af seer tonvreden / hoe wel dat si nochtans daer niet
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[842] tegen seggen en dorsten / maer si quamen heymelijc in
[843] kaerls heyr ende claechdent tulpijn ende naaman den her[844] toghe van beyeren hoe alle guwelloens meeste capitey
[845] nen onder haer kersten wapenrocken hadden de leuerey
[846] oft teeken van affriken / ende de sommige die kersten ba+
[847] nieren onder de voet werpen ende hielden die sarazijnsce
[848] banieren in haer handen. Als dese twee heeren dese val
[849] sche verraderie vernamen soe ordineerden si in haren raet
[850] dat si als guwelloen weder bijden keyser comen soude
[851] ende sijn ordinancie wel sonde meynen ghemaect te heb[852] ben so souden si wt kaerls heyr slaen met .v. dusent man[853] nen ende omrijden guwelloen eer hi dan weder nae sijn
[854] volc soude connen gecomen ende vangen hem so subtilick
[855] sonder grote beroerte te maken Ende kaerle die keyser en
[856] wist daer selue niet af van al datter ghesloten was. Gu
[857] welloen dan om sijn opset te volbrengen quam met luttel
[858] geselscaps van sijn dochter naden keyser ghereden ver
[859] manende hem dat hi hem niet te seer haesten en soude ende
[860] seyde Mijn dochter erena die griecxsche keyserinne
[861] bereyt haer wel met .xx. duysent vrome griecken om
[862] met v op de sarasinen te trecken die hier int lant ter lief
[863] den van mi gecomen is so ghi wel weet. Kaerle beual
[864] dat hi hem haesten soude want hi niet langher beyden en
[865] woude. Als guwelloen van den keyser gesceyden was
[866] ende reedt na sijn dochter om sijn valsch opset als voerseyt
[867] is te volbrengen so wert hi omreden vanden voerseyde herto
[868] ghe ende den bisscop Hij wert gheuangen ende si verweten
[869] hem dat hi ende sijn dochter verloochent waren ende hoe hij
[870] die vangaerde verraden hadde. Daer wert sijn valsch
[871] treysoen ontdect ende hi wert beschaemt voer alle die he
[872] ren. Ten lesten na veel arguacien die daer gheuielen soe
[873] wert hi vast ghebonden in een tente gheset met goeder
[874] hoeden want hijt niet verantwoerden en conde. Als ere[875] na die keyserinne vernam dat haer vader gheuangen
[876] was ende dat alle haren valschen opset te nieute was
[877] so vloot si met haren meesten capiteynen de welcke
[878] alle verraders waren op een sterc casteel meynende hem+
[879] te salueren wt des keysers handen Mer kaerle beual
[880] eenen ridder ghenaemt foucke dat hijt sterckelic beleg
[881] gen soude met .v. dusent ghewapende mannen dwelc
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[883] so geschiede / ende beual hem van daer niet te sceyden voer
[884] dat hi weder quame vander reysen die hi op handen had[885] de. Ende alle de ghemeyn soudeniers quamen in kaerls
[886] heyr daer si minnelijc ontfangen ende versolt werden De
[887] wile dat dit dus geschiede so quam die goede hertoge
[888] van monbaes wt griecken ende bracht met hem die .ij. ion
[889] ghe kinderen vander keyserinnen Erena / die beyde blint
[890] waren / want haer oghen waren haer wt ghesteken ende
[891] da t hadde si doen doen van twee verraders daer die her
[892] toge van monbaes ten aengange quam Hij sloech die
[893] verraders seer ende daer om moeste hi wten lande vlien.
[894] dus was hi in vrancrijc gecomen om kaerlen dit te cla[895] gen als hier na volgen sal. Mer wij willen eerst seg[896] gen hoe hem kaerle van guwelloen beclaechde trecken[897] de voorts na den ronceuale.

[rijmtekst 1432-1469VbA]
[898] ¶ Hoe Oliuier sijn eynde dede. ende hoe rolant den ha-+
[899] uelosen Gautier vant / ende hoe hi Fransoys Boude
[900] wijn ende sinen schiltknecht om water sant.

+

[G5V, 26]

[rijmtekst 1478-1493VbA]
[901] ALs rolant dus van sinen geselle oliuier sceyden+
[902] moeste waer af hi seer tonureden was makende
[903] groot misbaer / so dachte hi ten lesten hoe hi hem soude
[904] connen wreken op die felle sarasinen / sittende op sijn sterc
[905] peert volentijf reedt hi na haer scaren met groter ver[906] stoortheyt Ende als hi den sarasinen ghenaken soude so
[907] quam die ridder die hauelose gautier vliende hem deerlic
[908] clagende hoe hi van noots wegen vlien moeste want
[909] hem alle sijn wapen doerhouwen was ende sijn bloet was
[910] hem seer ontlopen. Rolant hem niet kennende vraechde hem
[911] wie hi was. Gautier ontdecte hem sinen naem. Als hem
[912] rolant kende sprac hi tot hem. O ridder vol vromiche
[913] den die nye en vloot moet ghi nv oeck vlien / och ick
[914] heb v soe dicwils ghesien in menigen storme ende strijt
[915] daer ghi niet vlien en wout hoe groten dangier dat v
[916] toecomen mocht. O ridder vol couragien waer sijn al
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[917] le v ghesellen bleuen / och waer is v oom die aldersterc
[918] ste ridder ogier van denemercken. Gautier antwoer[919] de hem dat si alle gader verslaghen waren. Als rolant
[920] dese woerden hoorde so sprack hi aldus. Nv bekenne
[921] ick wel dat ons guwelloen verraden heeft want die
[922] keyser kaerle beydt veel te langhe daer ick hem doch
[923] drieweruen die wete met minen horen ghedaen heb
[924] be ende noch eens wil ick mi pogen te blasen hoe suer
[925] dattet mi worden mach. Hi sette den horen aenden mont+
[926] blasende met sulcke cracht dat hem die hersenen ontlie
[927] pen. Rolant voelende hem dus cranckelic gestelt want
[928] hi wel wist dat hi corts steruen soude riep seer lude ende
[929] seyde O kaerle here twi beydi dus lange / mer lacen
[930] ten is v scult niet O guwelloen guwelloen hoe suldijt
[931] voer god verantwoerden dat ghi ghedaen hebt. Diede[932] rick zijn sciltknecht horende hem dus clagen liep haeste[933] lijc so heymelic als hi conde om den anxt der sarasinen
[934] daer hi den coninc meynde te vinden. Ende als hi voer hem
[935] quam dede hi zijn clachte hoe dat al die vangaerde versla
[936] gen was. ¶ Die wile dat diederick dus van rolande
[937] gescheyden was so was die goede bisscop tulpijn on
[938] ledich inder missen Inden dienst staende hoorde hi inder
[939] lucht groot geschal vanden helschen vianden die gro
[940] te blischap maecten. Die bisschop beswoerse dat si hem
[941] seggen moesten waer om si sulc gherucht maecten. Die
[942] duuelen seyden om dattet opten ronceuale al verslagen is
[943] Dat met marcelijs gecomen was daer hebben wi die
[944] sielen af gehaelt Ende oec verbliden wi ons van die grote
[945] scade die kerstenrijc nv gehadt heeft opten ronceuale /
[946] wanttet oec verslagen is dat met rolant daer gesonden
[947] was. Als die bisscop dese antwoerde van den duuelen
[948] verhoort hadde liet hise veruliegen ende vertelde den key[949] ser tgene dat hi gehoort hadde. Als kaerle dit hoor[950] de vanden bisscop ende oec die ander tijdinge van rolants
[951] sciltknecht so maecte hi grote droefheyt treckende si
[952] nen grisen baert ende wringende zijn handen Die her
[953] toghe van bayuier dit aensiende sprac tot hem O heere
[954] wildi rolant noch leuende vinden so laet ons haesten bi
[955] hem te trecken daer wi tgheluyt van sinen horen gehoort
[956] hebben / ende doet alle die trompetten claroenen hoernen
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[957] ende alle tgeluyt blasen dat hier int heyr is / op dattet+
[958] rolant horen ende hem verbliden mach ende die sarasinen
[959] onse coemste vernemen / dwelc so geschiede. Als rolant
[960] alle dit geluyt hoorde so dacht hi wel dat hem de keyser
[961] bi quam waer af hi hem verblide / mer de sarasinen waren
[962] dies te meer veruaert denckende hoe si rolant die noch
[963] sijn derder was ter doot bringen mochten. Daer quamen
[964] v.c vanden cloecsten die si hadden op hem gheronnen. Rolant
[965] dit siende sat op zijn peert ende reedtse manlick tegen soe
[966] hi ghewone was / mer lacen die goede bisscop wert in
[967] dien fellen oploop doerreden daer hi te voete vechtende
[968] was dies hem rolant seere bedroefde / ende boudewijns
[969] peert wert onder hem doot ghesteken. Rolant dit siende de
[970] de hem ontset want anders hadde hi doot ghebleuen. Die
[971] hauelose gautier ontquam met groter fortunen maer hi
[972] was seer gequetst / want rolant doerbrac die sarazijnsce
[973] scaren met groter couragien / ende gautier die hem vrome
[974] lijc volchde vant hemseluen met rolant doer die scaren
[975] eer hijt wiste / mer hi was so seer ghequetst dat hi van
[976] noots wegen na des keysers heyr moeste gaen dat
[977] noch verre van daer was. Rolant dede so veel vromic
[978] heden dat die sarasinen de plaetse ruymen moesten ende
[979] vermalediden de vre dat si daer quamen. Als rolant hem
[980] dus seer vermoeyt had vraechde hi den vromen fransoys
[981] boudewijn oft hi van diederic sinen sciltknecht niet en
[982] wist. Boudewijn antwoerde dat hi hem in die voerleden
[983] battalie niet ghesien en hadde. Doe gaf hem rolant sinen
[984] helm dat hi hem daer in clare fonteyne halen soude want
[985] boudewijns helm was al doerhouwen Mer lacen si ar
[986] beyden te vergeefs want de sarasinen benamen hem den wech
[987] als hi metter fonteynen weder na rolande keeren soude /
[988] dies hi seer droeue was ende quam na des keysers heyr
[989] met groter droefheyt clagende sijn crancke auonture.+
[990] ¶ Hoe Rolant gode badt dat hi hem een fonteyne ver
[991] leenen wilde / dwelck hem also gheschiede
[992] ALs rolant hemseluen dus vermoeyt had ende hi van
[993] den ridder boudewijn niet en vernam so badt hi gode mit
[994] groter deuocie wt ynnicheit sijnder herten betrouwende
[995] in de goedertierenheit gods als dat hi hem eenige vochti
[996] cheit verleenen wilde om sijn wtgedroochde herte mede
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[997] te lauen. Als hi zijn gebet dus voleynt hadde so sach hi
[998] bi hem een schoon fonteyn springende wt eenen marmor
[999] steen daer noyt te voren gheen en was. Als rolant dit
[1000] schoon mirakel sath dancte hi god van sijnre gracien / ende
[1001] si loopt noch ter tijt opten ronceuale. Als hem rolant
[1002] metter fonteynen dus gelaeft hadde so voelde hi wel dat
[1003] sijn leuen corts eynden soude / doe nam hij met groter flau[1004] ten den horen aenden mont ende blies met sulcke cracht
[1005] dat hem die hersenen ontliepen ende viel in onmacht tus[1006] scen vier marmorsteenen. Dit siende een sarazijn wel
[1007] meynende dat hi doot geweest hadde so quam hi haeste
[1008] lijc derwaert ghelopen om rolants sweert ende den horen
[1009] te nemen Maer eer hi sijn opset conde volbringen so be[1010] quam rolant vander onmacht ende sach dat die sarazijn sijn
[1011] wapen wech wilde dragen Doe stont hi op ende nam den
[1012] horen in zijn hant ende sloech den sarazijn op sijn hooft dat
[1013] hi doot ter aerden viel ende dat sinen horen scoerde vanden
[1014] groten slach. Daer na nam hi sijn sweert ende sloech dat op
[1015] eenen marmorsteen om datter geen kerstenen mede versla
[1016] gen en souden worden vanden ongeloouigen. Vier rey
[1017] sen sloech hijt opten steen ende cliefde den steen / mer hi
[1018] en conde dat sweert niet ghebreken hoe veel arbeyts
[1019] dat hi daer toe dede so fijn wast van stale
[1020] ¶ Hoe Rolant sijn eynde dede.

[rijmtekst 1762-1789VbA]
[1021] ¶ Een cort lof van Rolant ende Oliuier.+
[1022] WEl droeflijc is te beweenen die doot
[1023] Van oliuier ende rolant den graue eerbaer
[1024] Die nv leuen in vruechden groot
[1025] Met gode verciert in die hemelsche schaer.
[1026] Van edelen seden waren si so claer
[1027] Dat haer niemant en scheen ghelijck te sijn
[1028] Gods tempel sie oeffenden deuoet dats waer
[1029] Den wonden des lants waren si een medicijn+
[1030] Een hope des lants waren si certeyn
[1031] Beschermers voer weduwen ende weesen
[1032] Den armen den gasten een milde fonteyn
[1033] Van wt der gracien gods gheresen
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[1034] Van allen ridderscappen waren si tgreyn
[1035] Hi ende oliuier gods wet vermeerende
[1036] Dies si met vruechden in des hemels pleyn
[1037] Bi gode eewelijck sijn triumpherende
[1038] ¶ Hoe die keyser Kaerle opten ronceuale quam daer hij
[1039] zijn volc verslagen vant / ende vander clagen die hi ouer Ro
[1040] lant Oliuier ende die ander dede Ende doe die sonne bleef
[1041] staen / ende hoe hi de heydenen versloech wrekende Rolant (sinen
[1042] ALs boudewijn so voerseyt is in karels
[1043] heyr quam seggende hoe hi rolant in sijn wterste
[1044] ghelaten had ende alle sijn gesellen doot waren so was int
[1045] heyr groot misbaer ende al tvolc trac naden ronceuale.
[1046] daer vant yegelic sinen vrient / ende eerst vant kaerle sinen
[1047] neue rolant doot liggen bi een fonteyn metten armen
[1048] cruyswijs op zijn borst. Doen viel kaerle op hem ende be
[1049] gan droeflijc te suchten ende te screyen slaende sijn handen
[1050] seggende met luder stemmen O rechten arm mijns lich[1051] aems eere van vrancrijc sweert der rechtuerdicheyt lancie
[1052] onbuygelijc pancier onbrekelic helm der salicheit bi iu
[1053] das machabeus te geliken ende bi den stercken sampson
[1054] saul ende ionathas in fortunen gelijc O ridder alder cloec
[1055] ste in stride alder geleertst / bescermer der kerstenen muer
[1056] der clercken stock der weesen spise der weduwen versadinge der
[1057] arme ende rijcke verlichtinge der kercken. O tonge niet dan
[1058] waerheit wetende o edel graue der fransoyseu leytsman
[1059] der kerstenen kampioen / o ridderlic greyno lacen waer om heb
[1060] ic v in dit lant brocht / hoe sie ick v nv doot / och waer om
[1061] en sterue ic niet met v. O rolant ghi triumpheert met+
[1062] die engelsche scaren hier bouen inden hemel / ghi verho[1063] ghet metten choren der martelaren ende ghi verblijt v met
[1064] alle heyligen / nochtans staet mi altijt ouer v te wee[1065] nen als danid weende ouer saul ionathas ende absolon
[1066] O rolant ghi wort van dit leuen genomen inder outheit
[1067] van .xxxviij. iaren ende laet ons hier in dese droeue werlt
[1068] om dat ghi ons dus ghewont wort af genomen versucht
[1069] die werelt / ende den hemel verblijt hem. Met dusdanighe
[1070] woerden beclaechde coninc kaerle sinen neue rolant
[1071] ende hi sloech ter stont sijn tenten ter seluer plaetsen daer
[1072] rolants dode lichaem lach / ende hi dede dat balsemen mit
[1073] myrre ende aloe / ende men dede schone exequien ouer hem
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[1074] met schonen lichte ende viere inden bosch ontstekende.
[1075] ¶ Sij vonden daer oeck den goeden ridder oliuier graue
[1076] van geneuer doot ligghen opter aerden cruyswijs wt
[1077] gherect met vier staken in die aerde gheslagen ende mit
[1078] scerpe messen gheuilt vanden hals totten naghelen van
[1079] sijn handen ende voeten ende doersteken met lancien ende ghe
[1080] slagen met stocken. Doe was daer groot misbaer ende
[1081] ghescrey van drucke ende groot hantghewringhe Daer
[1082] vant die vader den sone / die sone den vader / die broeder
[1083] den broeder verslagen / yegelijc beclaechde sinen vrient.
[1084] ¶ Doe swoer die keyser bi god almachtich dat hi na
[1085] die heydenen loopen soude sonder ophouden tot dat hijse
[1086] vonde. Die coninc siende dat hem den dach ontbreken
[1087] soude so badt hi god dat hi den dach verlengen woude om
[1088] sijn vianden te veruolgen / dwelc also geschiede. die son
[1089] ne bleef staende drie dagen lanc ende hi vant die heyde[1090] nen bi een water gheheeten Ebra bi die stadt van sara[1091] gossen liggen etende Hiversloger daer menich dusent
[1092] mer baligant die met veel volcx daer ghecomen was
[1093] na spaengien want hi hadde verhoort hoe alle die van+
[1094] gaerde met rolant verslagen was ende dat marcelijs zijn
[1095] broeder voort getrocken was om coninc kaerle te beuech
[1096] ten Aldus was hi haestelijc ouer ghecomen niet weten
[1097] de dat hem kaerle so bi was. Doen vermalediden die sara
[1098] sinen die vre dat si daer gecomen waren want si daer al
[1099] le verslagen werden die den fransoysen te gemoet qua
[1100] men. Daer becochten die sarasinen de grote moort die
[1101] marcelijs op die vangaerde ghedaen hadde. Och wie
[1102] soude connen bescriuen die grote manslachte die karel
[1103] die keyser selue dede in persone wrekende rolant sinen
[1104] neue Den water wert sinen loop benomen doer die gro
[1105] te menichte der doder lichamen diet verslinden moe[1106] ste / daer en was niemant ghespaert / daer en halp den
[1107] sarasinen haer menichte niet Si werden alle ghedoot
[1108] sonder wederstoot die mit baligant ouer ghecomen wa
[1109] ren / hi was selue seer ghequetst mer hij ontquam met
[1110] groter auonturen in een scheepken ende noch .v. oft .vi.
[1111] anders wert daer al ghedoot dat met hem ouer gheco
[1112] men was. Als die mogende coninc kaerle sach
[1113] dat si alle verslagen waren ende hi geen sarasinen meer
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[1114] en vant so track hi na den ronceuale. Als hi daer quam
[1115] so dancte hi gode vander gracien die hi doer hem hadde
[1116] ghedaen Daer dede hi sijn dachte weder om op een
[1117] nieu ouer rolant / ende daer na ouer oliuier dien hi de
[1118] de eerliken voeren te geneuen ghebalsemt soe dat be[1119] hoorde / ende noch meer ander die machtich waren de
[1120] de hi voeren elcken in sijn lant ende eerlijc begrauen.
[1121] Dat lichaem van rolant dede hij bedect seer costelijc
[1122] voeren totter stadt blaye / daert seer eerlic begrauen
[1123] wert in sinte romanus kercke die hi daer te voren sel[1124] ue ghesticht hadde ende canoniken regulieren daer in
[1125] ghestelt hadde / ende rolants sweert dede hi bouen sijn+
[1126] hooft hangen ende sinen horen van yuore aen sijn voeten
[1127] ter eeren christi ende sijns eerbaren ridderscaps / mer den ho
[1128] ren wert namaels te onrechte gheset in sinte seueri[1129] nus kercke. Item te gelijn werden begrauen gandelbo
[1130] dus coninc van vrieslant / astragnus coninck van brita
[1131] nien / garinus hertoge van lothrijck. Item te bourdeus
[1132] werden begrauen galifier coninc van bourdeus / euge
[1133] lerius hertoge van aquitanien / lambrecht prince van ber[1134] ry / galerius / gelinus ende meer ander princen ende ridders
[1135] meer dan vijf duisent. Tot alre werden begrauen estu[1136] lus de graue van langres / salomon hertoge van bour
[1137] gondien met veel ander princen ende ridders meer dan .x.
[1138] dusent / ende die prefect constantijn wert te rome begra
[1139] uen met veel ander romeynen ende poelsche. voer welc[1140] ker sielen coninc kaerle gaf den armen .xij. duisent oncen
[1141] siluers ende .xij. dusent talenten gouts ende veel cleederen
[1142] ende ander aelmoessen. Item ter liefden van rolant gaf
[1143] hi sinte romaens kercke te blaye tot eewigen dagen
[1144] alle dlant dat omtrent die selue stadt leyt .vi. milen ver
[1145] re ende alle die stadt met haer toebehoorten ende die zee
[1146] daer onder ghelegen / ende des beual hi den canoniken van
[1147] der seluer kereken datse gheenen mensch ter werelt ee
[1148] nigen dienst daer voer en deden voort aen / mer datse al
[1149] leen voer de salicheit sijns neuen ende der voerseyde heren
[1150] ende haer gesellen opten dach haerder doot .xxx. arme men
[1151] schen cleeden ende spise gheuen souden / ende datse niet alleen
[1152] en baden voer de voerseyde heren en mer oeck voer al de
[1153] ghene die in spaengien om de minne gods gestoruen wa
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[1154] ren oft noch steruen souden tegen die ongeloouighe.
[1155] ende si souden alle .xxx. missen .xxx. souters ende .xxx. vigi[1156] lien doen ten eewigen dagen dwelc si so beloefden.
[1157] ¶ Hoe Guwelloen met alle sijn neuen ghehangen+
[1158] wert. ende sijn dochtere Erena met vier peerden van
[1159] een geschoert wert Ende vanden eynde der hystorien
[1160] ALs kaerle dus alle sijn dingen beschiet hadde so
[1161] wert hem guwelloen voort gebracht voer al dat
[1162] volc. Daer wert hem sijn valsche verraderscap op ghete
[1163] gen hoe hi die vangaerde verraden hadde ende hoe hi ver
[1164] noyeert was met goeden bescheyde. Guwelloen die
[1165] hier nyet tegen gheseggen en conde wert verwesen dat
[1166] hi ghehangen soude worden met alle sijn adherenten /
[1167] dwelc so geschiede. Hij wert ghehangen met .xiiij. van
[1168] sijn ghesellen Ende sijn dochter erena die vanden slote ge
[1169] comen was meynde haer te ontsculdigen / mer de her
[1170] toge van monbaes thonende haer twee kinderen die sy
[1171] hadde doen blinden / ende seggende hoe si haren man ver
[1172] moort hadde om dat hi na haer quaetheit niet wercken
[1173] en woude. Als die keyser dit met goeden besceyde had[1174] de verstaen so wert si leuende met vier peerden van een
[1175] geschoert ende alle haer hulpers ghehangen
[1176] ¶ Kaerle vanden groten verliese sijnre ghenoten creech
[1177] een siecte van ongenuechten / ende track tot Aken / daer
[1178] sterf hi als hi gheregneert hadde .lxvi. iaer in vranc[1179] rijck in brabant ende in lothrijck / ende .xiij. iaer keyser
[1180] gheweest hadde. Hi sterf int iaer ons heeren .viij.c ende
[1181] xiiij. die vijfste kalende februarij. ende is begrauen in die
[1182] ronde kercke onser vrouwen tot aken die hi selue ghe
[1183] sticht hadde daer hi hoochlijc verheueu is.
[1184] ¶ Gheprent in die vermaerde coopstadt van Antwer[1185] pen buyten die camerpoorte Inden gulden eenhoren
[1186] bi mij Willem vorsterman.
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Lijst van varianten uit volksboek B
Rijmtekst
8 VbA

tot quaden fine

B2V, 12: ten fijne

9

hoort van marcelijs
Marcelijs

59

dit hebt

68

hem

95

si ons int

97

payen

B3V, 28: payen van dien

112

ridder

B4R, 10: reden

119

besoecken

B4R, 17: versoecken

135

niet quade

B4R, 33: niet die quade

148

brigale

180

hem waren in

182

Seer

183

die ander ghenooten mede
ander die ghenoten

216

ontboden

225-6

volgorde van deze twee verzen in C1R,
19-20, omgekeerd

229

te stouter

245

bouen

254

hi den horen
hooren

259

Gheselle

C3R, 29: Ghesellen

263

heerlijck

C3R, 33: hoochlijck

305

wanheer

C4R, 4: wanneer

309

millen

346

ontbreekt tussen C4V, 4-5

381

ouer waer

383

Sij

387

noyt

B2V, 13: hoort

B3R, 28: dit hier hebt

B3V, 6: v
B3V, 26: si int

B4V, 13: Biergale
B4V, 30: hem in

B4V, 32: Neer
B4V, 33:

C1R, 16: ontbonden

C1R, 24: terstont
C1V, 5: binnen
C3R, 24: hy den den

C4R, 8: willen
C4V, 27: voorwaer

C4V, 29: Die
C4V, 33: niet
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Die oyt beter peert
partye

C4V, 34: Die beter

432

ontbreekt tussen D1V, 6-7

474

Ghi beloghet

481

Want het v hier

D2R, 9: Wantet hier

513

onser hope ick
ick

D2R, 30: onser so hoop

517

Coursabel

524

dest

D2V, 1: dese

538

seyt

D2V, 21: siet

545

verhouden

548

hi

559

ancroyse

D2R, 2: Du beloghes

D2R, 34: Courabel

D2V, 28: verblijden

D2V, 31: ghi
D3R, 6: Ancrijse
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573 VbA

bordeeus

D3R, 19: Borgeeus

594

mede

614

Toch noch hadde
toe had

615

mocht

659

dese

D4V, 2: die zee

682

midts

D4V, 25: met

683

gascoengye

718

moeyte

771

voer hem henen

777

was met

783

verconueren

788

een wreet paijen

835

loonen

837

ghewilligher

843

appollo

844

verladen

865

aen schijo

867

ontbreekt tussen F1V, 1-2

870

ridder ontbreekt in F1V, 4

880a

ontbreekt in VbA, in de editie
overgenomen uit VbB, F1V, 15

896

loonen

1004

des en vermaende nemmermeere
4: des vermaende ymmermeere

1023

heerliken

1024

sal spreken
spreken

1189

rolant fier

1191

Och oliuier

1208

hie

1224

Hi G2V, 20: Si; dat eewighe loon
ontbreekt in G2V, 20

1232

fijn

D3V, 6: meer
D3V, 26: Tot noch

D3V, 27: had moghen

D4V, 26: afchoengie

E1R, 27: moete
E2R, 12: voor henen

E2R, 18: was ende met
E2R, 24: vercouueren
ontbreekt in E2R, 29

F1R, 4: (l)ouen
F1R, 6: gheweldigher

F1R, 12: appollijn
F1R, 13: verloren
F1R, 34: aenschijn

F1V, 31: dancken
F3V,

F3V, 21: eerlijcken
F3V, 22: sal weten te
G2R, 18: Roelant die fiere
G2R, 20: Oliuier

G2V, 4: hier

G2V, 28: zijn
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strael berrengier
Berrengier

G2V, 34: Strael

1249

met

1250

Slaet ghi

1259

DOen

G3R, 21: ENde doen

1276

om te

G3V, 3: om eewelijck te

1299

liepen

G3V, 25: riepen

1331

Met v

G4R, 4: Met dy

1340

Doen van... oliuier G4R, 13: Doen
sprack van... Oliuier met dien

1343

Dat ghi

1345

v

1369

naer

G3R, 9: moet
G3R, 10: Slaetstu

G4R, 16: Dattu

G4R, 18: dy
G4V, 5: haer
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1377 VbA

die

G4V, 13: hi

1413

ontbreekt tussen H1R, 8-9

1421

Tot sinen gheselle oliuier H1R, 16:
Totten ghequetsten Olyuier

1424

dijn

1469

gheen duysent en

1478

soe

1481

ontbreekt tussen H4R, 12-13

1493

iammerheyt

1772

waert

H1R, 19: v
H4R, 6: gheen en

H4R, 10: soete
H4R, 20: iammer groot

ontbreekt in I2R, 14

Proza
P 29

inden hemel

P 59-60

ende die principael hooftman A2R, 21:
ontbreekt

P 64

te voren

P 75

gods

P 76

beschermen

A2V, 5: beschreuen

P 94-95

vertellende

A2V, 23: verclarende

P 99

ende wt Barbarien

P 104

arabien

P 116

achter houden
houden

P 122

dattet

P 140

veynsde

P 176

als ambassaet

P 187-8

sandt als bode So A4R, 12-3: als bode
sandt soo verren wech te reysen / ende
van dier tijt voort soo

P 191-2

straelberrengier
Berrengier

P 219

gheheelder

P 259-60

ende compact

P 279

voersien

A1V, 27: int eewich leuen

A2R, 25: ontbreekt

A2V, 4: ontbreekt

A2V, 27: ontbreekt

A2V, 31: Barbarien
A3R, 9-10: achterhoede

A3R, 15: ontbreekt
A3R, 32: peynsde
A4R, 2-3: in Abbasate

A4R, 17: strael /

A4V, 9-10: gheleerde
B1R, 14: ontbreekt

B1R, 31: versien
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godlijken

B1R, 32: lieuen

P 287

enden

P 287-8

op den Roncevale B1V, 6: op den
berch van Ronceuale

P 332

quaen

P 332-3

grandeloen

P 333

vreeseijck

P 335-6

grandeloen

P 362

zijn

C1V, 15: sien

P 386

seer

C2R, 7: eere

P 387

gheliden

B1V, 5: aenden

B2R, 15: quamen
B2R, 16: Gaudeloen
B2R, 17: vreeselijck
B2R, 19: Gaudeloen

C2R, 8: gheluyden
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P 425

mits

C2V, 14: met

P 435

ghesterct

P 466

ende van die tweede battalgie
vander tweeder bataelgien

P 494-5

floreys

P 501

ghemoede

P 502

nv

P 514

cloofde

P 553

boueu

E4R, 11: bouen

P 567

stack

E4R, 27: noopte

P 585

cloofde

E4V, 11: spande

P 594

spaude

E4V, 21: spande

P 612

straelberrengier
berrengier

C2V, 24: ghestelt
DIR, 33:

E3R, 23: sloreys
E3R, 30: ghemoyde

E3R, 31: v
E3V, 9: spande

F4R, 5: Strael /

fransoys boudewijn
/ Boudewijn

F4R, 5: Fransoys

P 620

straelberrengier
Berrengier

F4R, 13-4: Strael

P 628

op gecomen
ghecomen

P 632

graet

P 665-6

verderf

P 683

volc verslaghen was... luttel G1R,
11-2: volck sprack hi voort is oock meest
al verslaghen... cleyn menichte

P 684

wert vreeselic beroert tot G1R, 13: wert
seer verscrict beroert ter

P 687

een mensche
mensche

P 715-6

veysende

P 742-3

verhengeeisse H1R, 32:
verhenghenisse

P 775

soude En H1V, 30-1: soude ende
vanden sarazijnen laten verslaen soude.
En

P 783-4

marcelijs ende baligant
Marcelius Baligande

F4R, 23: op hem

F4R, 27: raet
F4V, 27: verdreeef

G1R, 16: een half

G1V, 9: veynsende
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denct niet

P 796

dat volc van

P 804-5

gheringe

P 807-8

dese ghesproken H2R, 26: dese
woorden ghesproken

P 814

het is nv voort aen tijt
tijt sprack hy voort

P 843

naaman

P 851

sonde

P 855

te maken

P 867-8

hertoghe H3R, 13-4: hertoge Naaman
van beyeren

P 870-1

sijn valsch treysoen
valscheyt

P 895-7

Mer wij... na den ronceuale
ontbreekt

H3V, 4:

P 919-20

Als rolant... sprack hi aldus
Roelant seyde

H4V, 3:

P 926-7

ontliepen H4V, 8-9: ontliepen ende in
stucken schoerden

P 952

grisen

H2R, 9: dunct v niet
H2R, 15: ontbreekt

H2R, 23: terstont

H2R, 32: tis nv

H2V, 24: Namon
H2V, 32: soude
H3R, 1: ontbreekt

H3R, 17: al zijn

H4V, 35: ontbreekt
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cloecsten die si hadden I1R, 13-4:
vroemsten dye sy hadden met grooter
wreetheyt

P 1000

sath

P 1003

corts eynden soude I1V, 22: niedt
langhe dueren en mochte

P 1019

so fijn wast van stale
wast ghetempert

P 1037

triumpherende I2V, 11: triumpherende.
Amen.

P 1048

cruyswijs

P 1051

lancie

P 1058

fransoyseu

P 1060

och

P 1065

danid

P 1066

ghi wort

P 1079

lancien ende
ende

P 1122

blaye

P 1130

astragnus

P 1132

galifier

P 1135

alre

P 1135-6

estulus

P 1143

blaye

P 1150

doot

P 1155-6

vigilien doen I4R, 29: vigilien metten
gheheelen dienste vanden dooden doen

P 1165

verwesen

P 1167-8

met .xiiij. van sijn ghesellen I4V, 6:
zijnre vijftienster amontfacon

P 1183

verheueu

I1V, 19: sach

I2R, 4: so wel

I2V, 23: ontbreekt

I2V, 27: glauie
I2V, 34: fransoysen

I3R, 2: och och och
I3R, 6: Dauid
I3R, 7: du werdes
I3R, 21: lancien pijcken

I3V, 29: Baye
I4R, 2: Arastagnus
I4R, 4: Gayfier

I4R, 7: Arlen
I4R, 8: Estultus
I4R, 15: Baye
I4R, 22-3: passien ende doot

I4V, 4: gewesen

I4V, 21: verheuen
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Aantekeningen bij de diplomatische editie
Fragment R
Omdat de handschriftfragmenten R verloren zijn gegaan berust de tekst die hier wordt
gepresenteerd op de editie van Serrure. Deze heeft in voetnoten bij zijn editie een
aantal bijzonderheden van zijn translitteratie vermeld. Het betreft voor het merendeel
afkortingen die door hem zijn opgelost. Enkele andere gegevens uit deze voetnoten
neem ik hieronder over.
102R

van: hs. wan

137R

here: de eerste twee letters ontbreken
t.g.v. een gaatje in het hs.

246R

Roelant: hs. Mel'

258R

Roelant: hs. Mel'

293R

Roelant: hs. Mel'

Fragment H
297H

die: onduidelijk, mogelijk de

373H

hemelsen: onduidelijk, mogelijk
hemelscen

402H

fransois: haaltje boven de s, fransoise?

507H

gheviel: v onduidelijk, mogelijk u

509H

voor erden neder dgh.

Fragment B
72B

sal: boven de regel toegevoegd

232B

tgescal: e onduidelijk, mogelijk a

Fragment L
308L

voor volc woorden dgh.

312L

hulpene: eerste e misschien dgh.
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322L

voor roelant een haal; misschien moet de
r als hoofdletter worden gelezen

368L

ropt: mogelijk roept

393L

comt: gevlekt

403L

voor noede een woord dgh.

414L

na dit vers een vers, Sine souden coenlijc
weder staen, dgh.

1613L

voor sal een letter dgh.

1628L

.iiij.c.: de c staat midden boven de .iiij.

1632L

waerlicke: li gevlekt

Het Roelantslied

452

1665L

leijde: ij gevlekt

1694L

lach: na de h nog twee horizontale
streepjes, e?

1708L

vant: v verbeterd uit w; aan weerszijden
van de ij een verticaal streepje. Staan
deze streepjes in plaats van de
gebruikelijke punten bij getallen of is het
getal ‘vier’ bedoeld?

1744L

drewarf: ew erg onduidelijk

1745L

voor loghene een woord dgh.

1757L

voor can een woord dgh.

1759L

voor dit vers een vers dgh.
kersten: r onzeker, boven de regel
toegevoegd?

1762L

na sere drie woorden, ende riep ghenade,
dgh.

1817L

help: e onduidelijk

1822L

voor lyoen een woord dgh.

1838L

daghes: e onduidelijk, mogelijk daghs

1856L

voor Sij een hoofdletter dgh.

1861L

voor ver een letter dgh.

1871L

voor ronceuale een aantal letters, ronsew,
dgh.

1879L

na dit vers een vers, Doe en dedi niement
wachten, dgh.

1914L

wouden: u onzeker, mogelijk e

1920L

tellent: boven de n twee punten dgh.

1937L

haeren: verbeterd uit onsen

1945L

voor croene een woord dgh.

1970L

verloeren: tussen de eerste e en de r een
letter dgh.

1973L

voor wige twee woorden dgh.

1984L

ghestat: ta onduidelijk, mogelijk ghesciet

Explicit

De letters van het woord Explicit zijn
tussen de namen geschreven en door
lijnen met elkaar verbonden. Ook de
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namen zijn door lijnen met elkaar
verbonden.

Volksboek A, rijmtekst
6VbA

bescreuen: u onzeker, mogelijk n

115VbA

hayr: r onzeker, mogelijk t

192VbA

na deze regel één regel wit

337VbA

lieten: l onzeker, mogelijk s

515VbA

kersten: t onzeker, mogelijk f

796VbA

Al: l gevlekt

880aVbA

Het vers ontbreekt in VbA. In de editie is
het corresponderende vers uit VbB, F1V,
15, opgenomen.

912VbA

versloeghen: l onzeker, mogelijk i

935VbA

Hi: kapitaal gekanteld afgedrukt
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heerliken: h onduidelijk
1169VbA

punt na dach onzeker

1172VbA

ende: eerste e onduidelijk

1432VbA

HIer: de lombarde H is twee regels hoog.
De regels 1432VbA en P 897 zijn
ingesprongen.

Volksboek A, proza
P5

Prologhe: P is een lombarde van één
regel hoog

P6

ALs: A is een houtsnede van vijf regels
(P 5-9) hoog

P 26

staet: st ondersteboven afgedrukt

P 71

Hier: H is een lombarde van één regel
hoog

P 293

ende: de onduidelijk

P 527

totter: o onduidelijk, mogelijk e

P 629

O: lombarde van één regel hoog

P 925

mont: t ondersteboven afgedrukt

P 1112

Als: A is een lombarde ter hoogte van
één regel

P 1125

rolants: t onduidelijk, mogelijk c

P 1129

Item: I lombarde van één regel hoog.
Evenzo in P 1131 en 1142
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Register van namen in de uitgegeven teksten
In dit register zijn alle namen opgenomen die in de uitgegeven teksten voorkomen.
De diplomatische spelling van de tekstuitgave is behouden maar de spelling van u/v
en i/j en het hoofdlettergebruik zijn gemoderniseerd. De namen zijn alfabetisch
gerangschikt op de meest voorkomende vorm. Sterk afwijkende vormen zijn
opgenomen achter het hoofdwoord. In een groot aantal gevallen wordt verwezen
naar de overeenkomstige namen in de registers van het Chanson de Roland. Ed. C.
Segre. Milano-Napoli, 1971. p. 679-691 en de Historia Karoli Magni et Rotholandi.
Ed. C. Meredith-Jones. Paris, 1936. p. 359-362.
Absolon P1065 Absalom, zoon van David
Affrijcken 700, P275, P821, P831, P846 Afrika
Aken P1177, P1182 Aken
Albuna P554, P568 Saraceense standaarddrager; ChR: Abisme
Alexandrien P62, P209, P431, P495, P623, P653 Fierenbras van -, Floreys van
Almaengien 850, P83-84 Karel de Grote, keizer van Almaengien
Almorise, Ancroyse 557, 559 Saraceen, gedood door Sampsoen; ChR: almaçur
Alre P1135 Plaats in Zuid-Frankrijk, Arles, vgl. VbB, I4R, 7: Arlen;
pseudo-Turpin: Arelas
Amant, St. 239, 1354 Heilige, veelvuldig vereerd in Vlaanderen
Ambrone 808 Saraceen, gedood door Roelant
Anceus zie Anser
Ancroyse zie Almorise
Anser, Antorne, Anceus, Auctor 566, 1656, 1799 Frank; ChR: Anseïs
Antecleer, Hautecleet 715, 874, 1334 Zwaard van Olivier; ChR: Halteclere
Antorne zie Anser
Appollo 843 God van de Saracenen; ChR: Apollin
Aquitanien P1133 Engelerius van Arabien 1722, P98, P104, P305 Arabië
Astragnus P1130 Koning van Britanien, vgl. VbB, I4R, 7: Arastagnus;
pseudo-Turpin: Arastagnus
Astromarijs 96, 582 Saraceen; ChR: Estramariz
Astromarijs 574 Saraceen; ChR: Escremiz
Astromoch 99 Saraceen; ChR: Esturganz
Atrecht P664 Stad in Vlaanderen
Auctor zie Anser
Babilonien P416, P644, P663 Saraceense stad, Kaïro
Baligant P78, P102-3, P114, P121-2, P178, P226, P341, P417, P445, P713,
P732, P784, P827, P1092, P1108 Saraceense aanvoerder, zoon van Synagoen,
broer van Marcelijs; pseudo-Turpin: Beliguandus
Berberien 519, P99 Land van de Berbers
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Bayvier, Beyeren P56, P562, P755, P764, P781, P793, P801, P818, P844, P953
Naaman, hertog van Berengier zie Straelberrengier
Berry P1133-4 Lambrecht van Blaye P1122, P1143 Stad in Frankrijk
Bordeeus 573, P1131, P1132 Stad in Frankrijk
Borijn 677 Saraceen; doodt Inghelen; gedood door Olivier; ChR: Climborins
Borsabels zie Cursubles
Boudewijn P193, P612, P899-900, P968, P981, P982, P985, P993, P1042 Frank,
broer van Roelant; pseudo-Turpin: Balduinus
Boudewijn P647 Zoon van Ogier
Bourgondien P1136-7 Salomon van Bouwaengien, Bura(..) 173 Een amirael van Brabant P81, P1179 Karel de Grote, hertog van Braymonde 1935 Saraceense koningin, echtgenote van Marcelijs; ChR:
Bramimunde
Brigale, Burga(..) 148, 549 Malprise van Britanien P1131 Astragnus, koning van Britsewout P613 Diederic van Broÿer P415, P416, P641, P644 Reus, gedood door Ogier
Bura(..) zie Bouwaengien
Burga(..) zie Brigale
Calabren 848 Calabrië
Carahu P430, P655 Sultan van Perssy, metgezel van Ogier
Charloot P422, P647, P648-9 Zoon van Karel de Grote
Cristus 1180, P1127 Christus
Constantijn P1138 Prefect van Rome; pseudo-Turpin: Constantinus
Coursabel zie Cursubles
Cursael zie Cursubles
Cursubles, Coursabel, Cursael, Borsabels 75, 517 Saraceen, gedood door de
bisschop; ChR: Corsablis
Danid P1065 Koning van Israël, David, vgl. VbB, I3R, 6: David
Denemercken P61-2, P414-5, P469, P604, P918 Ogier van Diederic P612, P931-2, P936, P981 Schildknecht van Roelant; pseudo-Turpin:
Tedricus
Duerendale 92, 197, 261, 280, 874, 1703, 1742, 1752, 1769 Zwaard van Roelant;
ChR: Durendal
Dumes 1516 Oom van Gautier; ChR: Droün
Ebra P1090 Ebro, rivier in Spanje; pseudo-Turpin: Ebra
Eggerin 547 Frank; ChR: Gerin
Erena P759, P776, P812, P833, P860, P874-5, P889, P1158, P1168 Keizerin
van Griekenland, dochter van Guwelloen
Eschabrise 700 Saraceen, gedood door Olivier; ChR: Escababi
Esloer zie Malprise
Estulus P1135-6 Graaf van Langres; pseudo-Turpin: Estultus
Ethiopien 1287, P99 Ethiopië
Eugelerius zie Ingelen
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Feragu 1515 Saraceen; ChR: Maëlgut
Fierenbras, Floreys P62, P64, P207, P209, P430-1, P494-5, P622, P653 Metgezel
van Ogier
Floreys zie Fierenbras
Foucke P880 Ridder van Karel de Grote
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Francheroen 1204 Saraceen; ChR: Faldrun
Franciscus, St. P49 Heilige
Franseroen 66, 486 Saraceen; ChR: Falsaron
Fransoysen, Vrancken passim
Galeaen, Gelinus P192, P335, P369, P472, P494, P528, P607, P614, P617,
P700, P702, P1134 Frank; pseudo-Turpin: Gelinus
Galerant, Galerius P193, P369, P529, P618, P701, P1134 Frank; pseudo-Turpin:
Gelerus
Galerius zie Galerant
Galifier 1281, 1288, 1322, 1329, 1335, P731, P732 Saraceense aanvoerder uit
Ethiopië, neef van Marcelijs; ChR: Algalife
Galifier P1132 Koning van Bordeus, vgl. VbB, I4R, 8: Gayfier; pseudo-Turpin:
Gaiferus
Galissien P88 Galicië
Gandelbodus P1129-30 Koning van Vrieslant
Ganeloene zie Guwelloen
Gardemont 790 Paard van Walbrune; ChR: Gramimund
Garinus P1131 Frank; pseudo-Turpin: Garinus
Gascoengien 572, 683, 1657 Gascogne
Gautier, Wouter 1508, 1509, 1528, 1549, 1554, 1558, 1565, 1572, P194, P495,
P651, P666, P673, P677, P681, P689, P690-1, P899, P907, P911, P918, P971,
P973 Frank; ChR: Gualter
Gelinus zie Galeaen
Gelijn P1129 Belin, stad in Frankrijk; pseudo-Turpin: Belinus
Geneven P300-1, P304-5, P1076, P1118 Genève, Olivier van Gheeraert 1244 Frank; ChR: Gerard
Gheerijn P191 Frank; pseudo-Turpin: Gelinus
Grandeloen P322-3, P335-6 Reus, verslagen door Galeaen
Grandones 660, P508 Saraceen, verslagen door Roelant; ChR: Grandonie
Griecken P243, P262-3, P777, P797, P830, P888 Griekenland; Erena, keizerin
van Guelloen zie Guwelloen
Guwelloen, Guelloen, Ganeloene 5, 1104, 1106, 1143, 1145, 1434, 1818, P4,
P12, P21, P24, P53-4, P78, P123, P128, P132, P137, P140, P143, P150, P151,
P153, P158, P160-1, P163, P167, P176, P182, P186, P214, P224, P234, P242,
P253, P259, P270, P281, P289, P317, P327, P345, P409-10, P410, P519, P665,
P706, P707, P711, P738, P746, P757, P758, P760, P802-3, P807, P811-2,
P835-6, P844, P850, P853, P856-7, P865, P896, P921, P930, P930, P1157,
P1161, P1164 Frankische verrader; ChR: Ganelon
Hautecleet zie Antecleer
Hautmayoer 1083 Aanduiding van het land van de Franken, ws. corrupt; ChR:
Tere Major
Hector zie Malprise
Henrick P711, P773 Zoon van Guwelloen
Hispaengien zie Spanje
Hugo P710-11, P773 Zoon van Guwelloen
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Ingelen, Eugelerius 572, 683, 691, 1657, 1799, P1132-3 Frank; ChR: Engeler;
pseudo-Turpin: Engelerus
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Ivone, Noyone 1243, 1655 Frank; ChR: Ive
Jacob, St. P75, P89 Heilige
Jelis 1582 Graaf; ChR: Gilie
Johan, St. 479, 1314 Heilige
Jonathas P1054, P1065 Vriend van David
Joris, St. 468 Heilige
Judas Machabeus P1052-3 Joodse vrijheidsstrijder
Juliene 1151, 1440 Julius Caesar; ChR: Romeinse keizer
Kaerle zie Karel
Karel, Kaerle 1, 46, 52, 133, 136, 168, 253, 268, 430, 735, 845, 861, 885, 934,
939, 954, 958, 979, 984, 1016, 1021, 1040, 1043, 1118, 1141, 1167, 1212, 1263,
1394, 1432, 1486, 1603, 1608, 1622, 1648, 1673, 1790, 1796, 1824, 1828, 1838,
1842, 1862, 1869, 1881, 1897, 1904, 1977, P14, P18, P57, P73, P80, P94, P109,
P119, P128, P159, P170, P182, P188, P199, P215, P222, P229, P244-5, P247,
P250, P252, P261, P265, P266, P272, P281, P290, P307, P313, P344, P361,
P420, P424, P426, P460, P502, P563, P600-1, P624, P633, P646, P649, P709,
P712, P736, P738, P743, P745, P751, P760, P793-4, P808, P813, P822, P825-6,
P843, P852, P855, P863, P879, P885, P894, P896, P922, P929, P949, P1038,
P1042, P1046, P1048, P1070, P1095, P1097, P1102, P1112, P1140, P1160,
P1176 Karel de Grote
Lambrecht P1133 Prins van Berry; pseudo-Turpin: Lambertus
Langres P1136 Estulus, graaf van
Losanen P198, P792 Aanduiding van het geslacht van Guwelloen
Lothrijck P81, P1131, P1179 Karel de Grote, hertog van Machiel, St. 1993 Heilige
Malprise, Hector, Esloer 148, 549 Saraceen; ChR: Malprimis
Mameth 21, 88, 843, 1260, 1348, 1858 God van de Saracenen
Mancheroene 628 Saraceense reus, verslagen door Roelant; ChR: Malsarun
Marcelijs 9, 19, 43, 53, 146, 646, 778, 988, 1237, 1258, 1301, 1464, 1923, 1958,
P15-6, P78, P102, P111, P121, P178, P200, P218, P226, P293, P341, P347-8,
P351, P373, P388, P389, P418, P438, P442, P452, P456, P536, P541, P555,
P593, P713, P727, P783-4, P827-8, P943, P1094, P1101 Saraceense aanvoerder,
koning van Spanje; ChR: Marsilie; pseudo-Turpin: Marsirus
Margarijs 122, 585, 774 Saraceen; ChR: Margariz
Marie, St. 1142, 1433, 1990 Heilige
Medeen P99 Land van de Saracenen
Merberijn P64, P207, P429, P622, P652 Zoon van Ogier
Mergheyne P695 Fee, beschermster van Ogier
Monbaes P888, P892, P1170 Hertogdom in Griecken
Mongelanen P191 Gheerijn van Nabels 1074 Stad in Spanje; ChR: Noples
Naaman zie Naymes
Naymes, Naaman 1804, P843 Frankische
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hertog; ChR: Naimes; pseudo-Turpin: Naaman
Noyone zie Ivone
Oede P304 Zuster van Olivier, verloofde van Roelant; ChR: Alde
Ogier P61, P64, P205, P414, P420, P427, P437, P469, P494, P604, P613, P621,
P675, P678, P684, P691, P918 Ogier van Denemarken, Frank; pseudo-Turpin:
Otgerius; ChR: Oger
Olivier 104, 118, 130, 234, 255, 265, 287, 303, 306, 322, 326, 338, 382, 398,
406, 425, 435, 492, 499, 505, 508, 511, 515, 587, 645, 650, 692, 714, 722, 738,
766, 836, 858, 864, 870, 880, 925, 932, 937, 942, 970, 1002, 1175, 1190, 1191,
1286, 1310, 1325, 1333, 1340, 1346, 1352, 1367, 1374, 1388, 1401, 1408, 1412,
1414, 1416, 1417, 1418, 1421, 1425, 1430, 1446, 1470, 1479, 1493, 1507, 1662,
1669, 1798, P2, P41, P52, P60, P69, P191, P209, P219, P285, P291, P296,
P299-300, P305, P308, P309, P313, P321, P325-6, P336, P350, P357, P367,
P384, P397, P459, P480, P494, P525, P589-90, P599, P601, P611-2, P734,
P740, P898, P901, P1021, P1023, P1035, P1040, P1075, P1117 Frank; vriend
van Roelant
Pampelynen P713-4 Stad in Spanje, Pamplona; pseudo-Turpin: Pampilonia
Panthiere 574 Astromarijs van Parijs P641 Stad in Frankrijk
Paulus P35 Apostel
Perssy P430, P655 Carahu van Peter, St. 422 Heilige
Pyppijn P80 Vader van Karel de Grote
Poelgien 848 Apulië; ChR: Puille
Reinout 1672 Vader van Olivier; ChR: Reiner
Reynier P510 Frank; ChR: Gerin
Riemen 1508, P756, P781, P793 Reims, Tulpijn van Roelant, Rolant 3, 40, 93, 104, 118, 130, 139, 155, 164, 176, 181, 196, 235,
238, 248, 250, 255, 271, 287, 293, 302, 307, 310, 322, 325, 334, 338, 382, 386,
394, 408, 425, 433, 435, 448, 453, 463, 472, 610, 622, 645, 650, 706, 714, 718,
723, 729, 730, 738, 766, 802, 813, 816, 836, 856, 862, 870, 878, 880a, 894,
924, 932, 943, 954, 955, 961, 969, 971, 989, 989, 996, 1005, 1033, 1035, 1047,
1052, 1053, 1063, 1069, 1085, 1092, 1094, 1124, 1157, 1160, 1189, 1197, 1207,
1245, 1260, 1286, 1300, 1350, 1351, 1353, 1369, 1379, 1397, 1411, 1414, 1416,
1417, 1418, 1420, 1424, 1430, 1445, 1448, 1463, 1466, 1489, 1494, 1501, 1511,
1512, 1525, 1534, 1547, 1556, 1564, 1588, 1605, 1609, 1616, 1625, 1629, 1631,
1633, 1645, 1653, 1659, 1669, 1677, 1693, 1699, 1724, 1728, 1740, 1752, 1762,
1775, 1788, 1797, 1894, 1928, P2, P15, P41, P51, P59, P68, P180, P191-2,
P196, P204, P212, P216, P219, P221, P284, P291, P295, P299, P307, P307-8,
P313, P315, P321, P325, P336, P343, P345, P350, P352, P356, P357, P367,
P370, P384, P384, P390, P396,
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P408, P441, P457, P459, P462, P480, P494, P504, P513, P588, P599, P611,
P683, P710, P726, P729, P735, P737, P739, P740, P745, P747, P750, P752,
P768, P770, P773-4, P803, P811, P898-9, P901, P910, P912, P919, P927, P936,
P946, P950, P954, P958, P959, P962, P964, P968, P969, P972, P974, P977,
P979, P983, P987, P990, P992, P999, P1001, P1008, P1010, P1020, P1021,
P1032, P1039-40, P1041, P1043, P1047, P1061, P1065, P1070, P1072, P1094,
P1103, P1117, P1121, P1125, P1142 Aanvoerder van de Franken
Rolant zie Roelant
Romanus, St. P1123, P1143 Heilige
Rome 846, 1153, P83, P1138 Stad in Italië
Roncevale 18, 155, 164, 262, 1871, P2, P4, P72-3, P213, P220, P288, P346,
P349, P414, P433, P563, P695-6, P733-4, P810, P816, P897, P942, P945, P1001,
P1038, P1045, P1114 Aanduiding van de plaats waar de Franken onder Roelant
tegen de Saracenen hebben gestreden
Rosselone 1244 Gheeraert van Sabelye 123 Margarijs, heer van Salomon P1136 Hertog van Bourgondië; pseudo-Turpin: Sanson
Samparduck 680 Paard van Borijn; ChR: Barbamusche
Sampson P1053 Richter in Israël; pseudo-Turpin: Sanson
Sampsoen 557, 791, 795, 799, 1656, 1799 Frankische hertog; ChR: Sansun
Saragoysen 677, 1850, 1925, 1967, P98, P1090-1 Sarragossa, stad in Spanje
Sarasinen passim
Sarragoen 9, 488 Inwoner van Sarragossa
Sassen P86 Saksen
Satanas 555 Aanduiding van de duivel
Saul P1054, P1056 Koning van Israël
Severinus, St. P1128-9 Heilige
Spaengien, Hispaengien 4, 45, 174, 850, 1626, 1706, 1772, P58, P75-6, P88,
P108-9, P120, P171, P283, P292, P315, P327, P419, P424, P427, P829, P1093,
P1153 Spanje
Straelberrengier, Berengier 578, 1238, 1658, P191-2, P369, P612, P620 Frank;
ChR: Berenger; pseudo-Turpin: Berengarius
Synagoen P104, P112, P129, P130, P135, P141, P143, P148, P155, P160, P177,
P178, P232, P455 Sultan van Arabië, oom van Marcelijs en Baligant
Tarters 114 Saraceen; ChR: Chernuble
Tervogante 1264, 1952 God van de Saracenen
Tibande 1820 Frank; ChR: Tedbald
Torgijs 185, 567 Saraceen, heer van Torteloose; ChR: Turgis
Torny 633 Saraceen; ChR: Turgis
Torteloose 185, 568 Torgijs van Tulpijn 342, 472, 997, 1508, 1554, 1558, 1565, 1574, 1578, 1633, 1637, 1646,
1660, 1664, 1683, 1798, P56, P559, P560, P562, P756, P764, P781, P792, P802,
P818, P843, P937 Frankische bisschop; ChR: Turpin; pseudo-Turpin: Turpinus
Turckyen P98 Turkije
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Turzabelin 618 Saraceen, gedood door Roelant; ChR: Chernuble
Valense 214 Stad in Frankrijk
Valentijf 386, P905 Paard van Roelant; ChR: Veillantif
Voorne 1243, 1655 Frank; ChR: Ivorie
Vrancken zie Fransoysen
Vranckerijcke 1, 170, 257, 286, 295, 502, 744, 750, 928, 946, 994, 1197, 1392,
1453, 1908, P54, P74, P83, P173, P181-2, P263, P894, P1051, P1178-9 Frankrijk
Vriesen P194 Boudewijn, koning der Vrieslant P1130 Gandelbodus, koning van Walbrune 725, 788, 806 Saraceen; ChR: Justin / Valdabrun
Wouter zie Gautier
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Curriculum vitae
H. van Dijk, geboren op 12 oktober 1939 te Deventer, heeft middelbaar onderwijs
gevolgd aan het Baudartius Lyceum te Zutphen en is in 1960 geslaagd voor het
examen gymnasium α. Hij heeft Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij op 20 december 1968 het doctoraalexamen cum
laude heeft afgelegd. Sinds 1969 is hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker
voor de Middelnederlandse letterkunde aan het Instituut De Vooys voor Nederlandse
taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
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