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

i.s.m.

1

Hendrik Herps Eden in het Middelnederlands
1. Inleiding
De bijdrage, die Prof. F. Jostes in het tijdschrift Germania 31 (NR 19), 1886, liet
verschijnen onder de titel Beiträge zur Kenntniss der Niederdeutschen Mystik,
bestaat uit twee gedeelten: het eerste (p. 6-15) handelt, na een korte inleiding (p.
1-6), over Een boexken vanden gelaten gront [hs. Jostes z.s., c. 1500]; de resterende
blz. 15-41 en 164-204, waarop wij hier nader zullen ingaan, zijn gewijd aan hs.
1)
Münster U.B. 698, dat helaas in de laatste wereldoorlog werd vernietigd . De luttele
gegevens en de helft van de tekst, waarover we thans nog beschikken, zijn ons
2)
door Staender en vooral door Jostes bewaard; geen van beiden spreekt echter
1

over de schutbladen, die fragmenten [XIV ] van Maerlants Scolastica bevatten, nog
onbekend aan David maar uitgegeven door J. van Vloten in De Dietsche Warande
N.R. 2, 1877, 454-459 (zie Bouwstoffen Mnl.W., art. 390 sub 60 en art. 1113).
Het handschrift werd vervaardigd bij de Augustinessen van Nazareth in de stad
Geldern, volgens Staender in de 16de, volgens Jostes nog op het einde van de
15de eeuw. Het is hen niet gelukt de tekst te identificeren, waarschijnlijk vooral
omdat het eerste folio is uitgescheurd en dus het incipit ontbreekt. Wel omschrijft
Jostes de inhoud als een ‘Compendium der Mystik’ uit de 2de helft van de 15de
eeuw, sterk beïnvloed door Ruusbroec maar oorspronkelijk bestemd voor
Franciskanen; het bestaat uit 26 hoofdstukken, vermoedelijk oorspronkelijk preken,
die tot lektuur werden omgewerkt en allemaal uitgaan van het tema Amice ascende
superius (Luk. XIV, 10). Tot slot bezorgt Jostes een uitgave van het tweede, meer
zelfstandige gedeelte (fol. 145-291).

1)
2)

Brief van Frau Gabriele Schilling d.d. 5 II 72.
J. Staender, Chirographorum in Regia Bibliotheca Paulina Monasteriensi catalogus. Breslau
1889, nr 509.
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2. Identificering
Wanneer we na ruim 85 jaar opnieuw het auteursprobleem proberen op te lossen
met de hulpmiddelen, die ons intussen ten dienste zijn gesteld, komen we
gemakkelijk tot een bevredigend resultaat. Jostes heeft ons reeds aardig op weg
geholpen, zijn indikaties kloppen; we hoeven alleen maar een stapje verder te gaan.
Een franciskaan uit de tweede helft van de 15de eeuw, die Ruusbroec parafraseert?
De keuze is niet groot, het aandeel van de minderbroeders - om met Wolfgang
Schmitz te spreken - is niet overweldigend. De Munsterse tekst blijkt een vertaling
te zijn van Eden seu Paradisus contemplativorum, het eerste werk van de
3)
4)
minderbroeder Hendrik Herp (ca. 1410-1477 . L. Verschueren kent 6 handschriften
van Eden, maar laat nergens in zijn kaarten kijken. Ik heb daar niet speciaal naar
gezocht omdat het hier niet ter zake doet, maar noem er terloops toch vier: 1. Trier,
Stadtbibl. 281, f. 41-160 [Trier, Kartuize 1477]; 2. Trier 344, f. 40-176 [Trier, S.
Matthias, XV]; 3. Brussel K.B. 21503-21504 [Leuven, Minderbroeders 1456]; 4. Köln,
o o

x

Stadtarchiv W 8 13 [Keulen, Kartuize, autograaf van Blomevenna, 1494]. Het
traktaat is nooit afzonderlijk in druk verschenen maar werd later als derde boek
ingelast in de Theologia Mystica, voor het eerst uitgegeven door Bruno Loer in 1538;
5)
ik gebruik de Romeinse editie van 1586 .
Incipit en explicit (a) kloppen en ook de opbouw uit 30 sermoenen of traktaatjes,
alle op de tekst Amice ascende superius, stemt overeen (b):

3)

4)
5)

De meest recente litteratuur kan men vinden in Stammler-Langosch, Verfasserlexikon V,
1955, 386 (Nachtrag bij E. Krebs' bijdrage in 2, 1936, 427); St. Axters in Nationaal Biografisch
Woordenboek 2, 1966, 325-327; L. Mees e.a. in Dictionnaire de Spiritualité fasc. 1968, col.
346 en volg.; B. de Troeyer, Bio-Bibliographia Franciscana Neerlandica Saeculi XVI. II Pars.
Bibliographica. Nieuwkoop 1970, p. 129-151. Een overzicht van de inhoud bij W. Schmitz,
Het aandeel der Minderbroeders in onze middeleeuwse literatuur. Nijmegen-Utrecht, z.j., p.
45.
L. Verschueren, Leven en werken van Hendrik Herp, in Collectanea Franciscana Neerlandica
II, 1931, p. 361.
L. Verschueren, De Latijnse edities der ‘Theologia Mystica’, in OGE 3, 1929, p. 18. - B. de
Troeyer, o.c. I nr 231.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 89

3
(a) Volgens Staender begint de tekst abrupt: ‘Liber in initio mutilus incipit: den rechten
van herten’. Dit beantwoordt aan ‘ut sagittent in obscuro rectos corde’ uit psalm 10,
die Herp bij het begin van het tweede hoofdstuk citeert. Dat alleen het eerste blad
zou uitgescheurd zijn, zoals Jostes p. 15 beweert, is weinig waarschijnlijk, omdat
dan het eerste hoofdstuk onvertaald zou zijn gebleven. Wanneer we weten dat het
handschrift zich tot de gedrukte Latijnse tekst - zie daarover verder - ongeveer
verhoudt zoals 2:1, dan kunnen we berekenen dat vooraan een sextern (of een
quintern?) is verloren geraakt; en wanneer Jostes' vaststelling op een codicologische
grond berust (-1), mogen we aannemen dat vóór de totale ondergang tijdens de
oorlog reeds 13 folio's (VI + VI?-1, enz.) waren verdwenen.
Het slot geven we nogal uitvoerig om te laten zien hoe nauw de vertaling luistert;
alleen de onderstreepte, vrij overbodige woorden feliciter en eodem zijn niet
weergegeven.
- E. Personas enim & universa in Deo viventia cedere hic oportet, cum non sit hic
aliud, quam aeterna quies in amplexu fruitivo amorosissimae absorptionis, quam
omnes contemplativi spiritus super omnia feliciter elegerunt. Quam & nos & in
presenti pregustare, & in futuro possidere faciat IESUS Christus sapientia patris
Deus de Deo lumen de lumine, qui cum eodem Patre & Spiritu sancto super omnia
sit benedictus in saecula. Amen. (Eden, p. 805).
- M. Want hier moeten die personen wicken ende alle dingen, die in gode leven,
nae dien hier nyet anders en is dan ewige rust in die gebruckelicke omhelsinge der
mynlicker verslyndinge, die alle schouwende geesten baven alle dingen hebben
wtvercaren, welcke gebruckinge in deser tyt ons moet geven te voersmaken ende
in der ewicheit to besitten, Jhesus Christus, die daer is die wysheit des vaders, god
van gode, licht van den licht, die mitten vader enden heiligen geest baven al moet
syn gebenedyt in ewicheit der ewicheit. Amen (hs. Munster fol. 291, ed. p. 204).
(b) Aangezien het gehele handschrift is verloren gegaan, kan ik slechts de
Latijn-Middelnederlandse konkordantie der hoofdstukken geven aan de hand van
wat Jostes meedeelt en uitgeeft.
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Theologia mystica - liber tertius = Eden

p. 617-624

Latijnse editie 1586Hs. Munster
Praefatio

Jostes

PARS I

625-630

c.1

630-635

2 (tot 4?)

(c.1)

647

5 (en 6?)

2

659

7

3

665

8

4

PARS II

672

9

5

678

10 (en 11?)

6

690

12

7

695

13

8

701

14

9

706

15

10

712

16

11

PARS III

720

17

12

726

18

(c.13)

732

19

fol. 145

ed. p. 21

737

20

155

26

743

21

166

31

749

22

178

36

755

23

191

164

760

24

202

168

PARS IV
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768

25

213

173

772

26

224

177

779

27

237

183

786

28

250

188

792

29

264

194

p. 799

c.30

fol. 278

p. 199

3. Herkomst der vertaling
Jostes zegt op p. 15: ‘Der Dialekt ist geldernsch; ob aber der Verfasser auch
derselben Zeit und derselben Gegend entstammt wie der Schreiber dieser
Handschrift, muss dahingestellt bleiben. Möglicher-
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weise haben wir eine Übersetzung aus dem Vlämischen oder Holländischen vor
uns...Sicher hat es seinen Ursprung nicht in Nazareth; der Verfasser nennt
Franziskus “unsen heiligen vader” und redet sein Publikum einmal “Brüder” an. Er
und sein erstes Publikum waren also Franziskaner’. Ik geloof dat wij het daarmee
in grote lijnen eens kunnen zijn. Het stadje Geldern behoorde eertijds tezamen met
Venlo tot Opper-Gelre of het Overkwartier, het zuidelijk gedeelte van het hertogdom;
zijn taal klonk op het einde van de XVde eeuw nog verbazend door en door
6)
Nederlands . Toch vermoed ik niet dat wij onze tekst als dialektisch aangepaste
import uit het westen of zuiden moeten beschouwen. Typisch oostelijke woorden
7)
als gaelen, hollspiegel , hent (dattet), opruck, beoersaken wijzen er op dat hij in het
oosten werd vertaald. Het door Jostes vermelde ‘unsen heiligen vader’ hoeft niet
noodzakelijk op een Franciskaanse vertaler te wijzen; het kan uit het voorbeeld zijn
overgenomen.
Het Augustinessenklooster Nazareth in de stad Geldern, waar ons handschrift
vervaardigd werd, komt evenwel niet in de eerste plaats in aanmerking. Wel heeft
het een belangrijke bemiddelingsrol gespeeld tussen de Nederlandse en de Duitse
8)
geestelijke litteratuur : Eckhart, de Limburgse Sermoenen, Ruusbroec en vele
anderen werden er gelezen, maar van eigen kreativiteit of vertaalarbeid is mij niets
bekend. De veronderstelling dat zij geestelijk door de moderne devotie werden
gevoed - Herp behoorde jarenlang tot de Broeders van het Gemene Leven, Nazareth
werd gesticht van uit Deventer of Diepenveen - ligt meer voor de hand.

6)
7)

8)

Zie Edda Tille, Zur Sprache der Urkunden des Herzogtums Geldern. Bonn und Leipzig 1925.
- S. van der Meer, Venloer Stadt-Texte...Nijmegen, 1949.
Ruusbroec IV, 18, 7: eenen spieghel die binnen hol es als een scotele (= een brandglas);
Eden c. 28, p. 792: speculum concavum; Spieghel 411, 67: een hool spieghel, datmen hiet
een berntspiegel. Het Mnl. W. kent hol niet met de betekenis ‘ingezonken’ en berntspiegel
kent het helemaal niet, zoals trouwens de hele specifieke Herp er ontbreekt.
Zie Eva Lüders, Zur Überlieferung der St. Georgener Predigten, in Studia Neophilologica 32,
1960, p. 128-140. Dit klooster werd vaak verward met Nazareth bij Bredevoort in Gelderland;
dit hardnekkig misverstand wordt op p. 129 en volg. op overtuigende wijze uit de wereld
geholpen.
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4. Herp, de heraut van Ruusbroec
9)

Eden is geen oorspronkelijk geschrift: Pater Verschueren spreekt over ‘een
aaneenrijging van bladzijdenlange citaten soms uit Ruusbroec e.a.’. Op zijn beurt
is Eden echter weer de onmiddellijke bron geweest van Herps eigen Spieghel der
Volcomenheit [c. 1455-60]. Het Latijnse en het Nederlandse werk bewegen zich
echter op een verschillend niveau, dat door een verschil in publiek bepaald wordt:
Eden schrijft hij ‘niet voor oningewijden, doch slechts voor vakgeleerden...begiftigd
10)
met een scholastiek ontwikkelde geest’ ; in zijn Spieghel daarentegen richt hij zich
in de eerste plaats tot zijn biechtdochter, een vrome weduwe. Spieghel is ‘een
volksuitgave in de goede zin van het woord namelijk ontdaan van alle hoge
11)
speculaties en bespiegelingen, die we in Eden in overvloed aantreffen’ .
Maar het gaat nog verder en nu wordt de tekstevolutie bepaald merkwaardig.
Heeft Herp zijn talrijke Nederlandse lezers, die over het hoofd heen van zijn
biechtdochter hebben meegenoten, onderschat? Hoogstens 40 jaar later worden
12)
de ‘uiterste finessen’ en de ‘diepzinnige studie’ van Eden wel degelijk in de volkstaal
overgezet. En omgekeerd: ongeveer terzelfdertijd - in de jaren 1490 - begint de
Keulse kartuizer Blomevenna deze ‘neergedaalde’ lekentekst van de Spieghel te
13)
verheffen tot Latijn , een eerste maal de verbo ad verbum (editie 1509), een tweede
maal op een sierlijker wijze sensum e sensu (editie 1513). De beweegreden van
deze vertaler typeert uitstekend de verhouding geleerdentaal-volkstaal: hij wil deze
nobele parels redden van de lekenzwijnen en ze toevertrouwen aan de onderlegden,
bij wie de volkstaal alleen maar verveling en misprijzen opwekt (Et cum perpauci
laici, tam nobilem spiritualem materiam capere praevaleant, et rarissime

9)
10)
11)
12)
13)

Hendrik Herp O.F.M., Spieghel der volcomenheit opnieuw uitgeg. door P. Lucidius Verschueren
O.F.M. Antwerpen 1931, I Inleiding p. 19.
Coll. Franc. Neerl. II, 360.
Zie voetnoot 9.
Coll. Franc. Neerl. II, 367.
Verschueren noemt in Coll. Franc. Neerl. II, 364 Blomeveens vertaling ‘wel niet de eerste,
doch zeker de voornaamste’. Over een vroegere vertaling is me echter niets bekend.
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practicare, literati vero cum taedio vulgare perlegant et audire communiter
contemnant. Zie OGE 3, 11).
14)
P. Reypens heeft als eerste de kreet gelanceerd: Herp de heraut van Ruusbroec .
Ik vind dit een wel zeer ongelukkige beeldspraak: de epigoon droeg op zijn
wapenschild allesbehalve zichtbaar de kleuren van zijn heer. Zelfs Blomevenna, de
15)
vertaler van de Spieghel, bemerkte van deze invloed niets ; wel had de belezen
kartuizer Jacobus Volradi, die de kataloog van Erfurt samenstelde, het in de gaten;
en ook Kalckbrenner († 1566), die toch nog leefde in een tijd toen de imitatio als
een deugd gold, vraagt zich af waarom Herp zijn bron verzwijgt en laat zich
hieromtrent voor een kartuizer bijzonder sarkastisch uit: ‘indien men uit zijn werk de
woordelijk overgenomen en aangepaste passages uit Ruusbroec schrapte, zou er
16)
maar een mager beestje overblijven’ .
Goed, hij heeft Ruusbroec doorgegeven aan een buitengewoon talrijke
17)
lezerskring . Maar welke Ruusbroec? Wel is in grote mate de gedachtenwereld
van de Groenendaalse mysticus overgekomen, van de stilist echter zo goed als
niets. Herp had geen direkt kontakt met Ruusbroec, maar aanvaardde de bemiddeling
van Jordaens' Latijnse vertaling. Voor de hoofdbron, de Brulocht, is dit reeds door
18)
Verschueren vastgesteld ; hetzelfde geldt echter ook voor de Steen, zoals uit de
volgende parallel moge blijken:
- R. Die vierde partie dat sijn die-gheene die sonder vreese ende sonder sceemte
in dootzonde ligghen, ende Gods noch sire gaven niet en roken, noch geenre
doechde en achten; maer al gheestelijc leven houden si vore gheveinstheit ochte
bedrieghenisse. Ende al datmen hem van Gode segghen mach ochte van doechden,
horen si node; want si hebben in haren moede alsoe gheset, alse ochte noch God
noch hille noch hemelrijcke en ware. Ende hier-omme en willen si niet weten dan

14)

15)
16)
17)
18)

Vermeld in Coll. Franc. Neerl. II, 384. - De titel van Verschuerens bijdrage over Herp voor de
bundel Jan van Ruusbroec. Leven, Werken (Mechelen 1931) luidt op p. 230: De heraut van
Ruusbroec. Zie b.v. ook Dict. de Spiritualité, sub Herp, col. 346.
Verschueren, Spieghel I, 143.
Ibidem 144.
Zie b.v. de door B. de Troeyer genoemde edities.
Verschueren, Spieghel I, 147.
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dat si nu ghevoelen ende jeghenwordic hebben. Siet dese liede sijn alle van Gode
verworpen ende versmaet, want si zondighen inden Heiligen Gheeste. Nochtans
moghense bekeeren, maer dat comt swaerlijc toe, ende selden (Ruusbroec III, 12,
r. 13-24).
- J. Quartum genus illorum est qui sine timore et verecondia in mortalium
peccatorum iacentes volutabro, de deo non curant nec de donis eius: virtutesque
quaslibet floccipendentes, vitam spiritualem reputant (p. 30) ypocrisim vel fantasma.
Et quidquid eis de deo vel virtutibus dicitur, invite audiunt: quita ita in animo suo
statuerunt quasi non esset deus, celum vel infernus et ideo nichil scire volunt preter
id quod presentialiter sensiunt.
Ecce isti a deo abiecti sunt et contempti, quia peccant in spiritum sanctum.
Verumptamen ipsi converti possunt, sed hoc difficiliter contingit et raro. (W. Jordaens
- ed. Muller).
- E. Quintum genus est illorum, qui sine timore & verecundia perseuerantes in
mortali, de Deo non curant nec de bonis eius, sed vitam spiritualem hypocrisim
reputant, & quidquid eis de Deo vel virtutibus dicitur, inuite audiunt aut potius irrident.
Statuerunt enim in animo suo quasi non esset Deus, coelum vel infernus: & ideo
nihil scire volunt, praeter id quod praesentialiter sentiunt. Et hi peccant in spiritum
sanctum. Veruntamen adhuc conuerti possunt, licet difficulter & raro contingit. (Herp,
Eden c.1, p. 627).
De beide Latijnse teksten laten al weg (al gheestelijc leven / vitam spiritualem / id.)
en verkorten de relatiefzin dat si nu ghevoelen ende jeghenwordic hebben / quod
presentialiter sensiunt / quod praesentialiter sentiunt. Herp heeft ook hetzij bewust,
hetzij uit onmacht ongewone woorden als volutabrum en floccipendere weggelaten;
ook heeft hij de gevaarlijke uitspraak Ecce isti a deo abiecti sunt et contempti
overgeslagen.
Gebeurde dit alles uit gemakzucht omdat hij zelf zijn Latijnse Eden aan het
schrijven was? Ik geloof het niet, want bij de redaktie van de Spieghel gebruikte hij
liever zijn Eden, dan de desbetreffende passage in de Dietse Ruusbroec op te slaan.
Dat getuigt toch van bitter weinig stijlgevoel. Welke verhaspelde Ruusbroec doet
Herp de wereld kond?
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Een versie die minstens door vier paar handen is geschonden en die minstens drie
maal in een andere taal is overgegaan; BRULOCHT (e.a.) > Jordaens > Eden >
19)
20)
SPIEGHEL > Blomevenna (> Romaanse talen ). Ik illustreer deze teleurgang
met enkele willekeurig gekozen voorbeelden.
Hoezeer de spankracht van dit proza verloren gaat moge blijken uit deze twee
passages van de Twaalf Beghinen.
1.

2.

19)

20)

R.

aldaer es open die
verborghen hemel, ende
uten aenschijn der Minnen
Gods schijnt een haestich
licht als eene blixeme in
die opene herte des
menschen (Ruusbroec IV,
17, 19-22)

E.

tunc a facie divini amoris
scintillat lux quaedam
momentanea, quasi de
coelo fulgur egrediens:
quae protinus incidit in
patulum domicilium cordis
illius (Eden c. 28, p. 790)

M.

dan vonckt van dat
aensicht der godlicker
mynnen dat blickende licht
(gelick de blixen van den
hemel gaet) ende valt ter
stont in dat huysken des
ontlakenen herten (Jostes
p. 192)

Sp.

dan so vallet uut der
teghenwoerdicheit der
godliker minnen een
verstandelic licht - mer so
haestelic ende cortelic als
een weerlich - inden geest,
die wide gheopent
is...(Spieghel p. 411,
58-61)

R.

Inden ontmoete des lichts
ende des gherinens es die
bliscap ende die wellust in
ziele ende in live soe groot

Voor de oudste verspreiding in het Duits vervange men Blomevenna door Nurenbergse
vertaling. Zie K. Ruh, Altniederländische Mystik in Deutschsprachiger Überlieferung, in L.
Reypens-Album (Antwerpen, 1964), vooral p. 371-375. Een tekstvoorbeeld hiervan nam Ruh
op in zijn Franziskanisches Schrifttum im deutschen Mittelalter. Band I: Texte (München,
1965), p. 248-264.
Zie Jean Orcibal, Les traductions du ‘Spieghel’ de Henri Herp en italien, portugais et espagnol,
in L. Reypens-Album (Antwerpen, 1964), p. 257-268.
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in dat verhavene herte, dat
die mensche niet en weet
wat hem ghesciet es ochte
hoe hi ghedueren mach.
Ende dit heet Jubilus, dat
nieman ghewarden en
mach, noch nieman en
weet dan dies ghevoelt. Dit
levet in die minnende herte
die Gode gheopent es
ende allen creatueren
besloten (IV, 17, 25-30)
E.

in occursu lucis & tactus
illius in anima & corpore ac
elevato corde tanta
voluptas & spiritualis
laetitia resultat, quod nescit
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haec patiens, quid sibi
acciderit, vel quomodo
valeat digerere &
sustinere. Et dicitur proprie
iubilus, qui nec potest
exprimi nec sciri, nisi per
experientiam: sed vivit in
amorosis cordibus soli Deo
apertis, ac omnibus creatis
obseratis & clausis (c. 28,
p. 791)
M.

in den toeloep des lichts
ende syns ruerens soe
sprinckt in der zielen ende
in den licham ende in dat
verheven hert soe groete
waellust ende geestelicke
blytschap, dat hi, die dit
lydet, nyet en kent, wat
hem daer gevalt, ende en
weet nyet, hoe hi hem daer
in schicken of holden sal.
Ende dit wort properlick
genoemt jubilus, welck
noch nyet geweten noch
uutgespraken mach
werden dan vermids
ondervyndinge; want het
leeft alleen in den apen
mynnende herten van
gode, dat toegeslaten is
tegen alle geschapen
dingen (p. 193)

Sp.

ontbreekt

Wie deze teksten aandachtig heeft vergeleken zal ook bemerkt hebben hoezeer
het origineel door allerlei overbodige toevoegingen wordt verwaterd en hoe sterk
wordt ingegrepen in Ruusbroecs mystieke terminologie. Misschien spreekt dit nog
duidelijker uit de volgende korte parallellen:
a.

R.

selke grove uutghekeerde
menschen (III, 17, 28)

J.

nonnulli rudes extroversi
(Jordaens p. 45)

E.

multi rudes ad exteriora
conversi, de spiritualibus
inexperti (Eden p. 632)

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 89

b.

c.

M.

voel ongeleerde menschen
die onondervonden syn
ende ongeoeffent (ed.
Jostes p. 16)

R.

die inghekeerde menschen
(III, 17)

J.

introversos (46)

E.

internos (632)

M.

die inwendige menschen
(16)

R.

dat haer suster (nl. Maria)
ledich sat te vergeefs
(ibidem)

J.

et sororem suam
supervacue ociari

E.

& soror sua Maria velut
inutili ocio superflue
vacaret

M.

dat Maria, hoer suster, soe
ledich was in onnutte
ledicheit
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d.

R.

(Dit licht en es niet God,)
maer het es een middel
tusschen die siende
ghedachte ende Gode (IV,
19, 1)

E.

Est, inquam, quoddam
clarificatum medium inter
nos & Deum, quod nobilius
& superius est omnibus a
Deo in natura creatis...(c.
30, p. 799)

M.

Het is, seg ick, een
eenrehande geclarificyert
myddel tusschen ons ende
gode, dat edelre ende
hoeger is dan alle dingen,
die van gode geschapen
syn...(p. 200)

Sp.

mer een verclaert middel
tusschen God ende den
minnenden geest; ende is
dat edelste, dat van God
inder naturen ghescapen
is,...(p. 417)

Lezen we Herp alleen, dan valt hij nogal mee. Maar vergelijken wij hem met zijn
bron, dan stelt hij wel zeer teleur. ‘'t Schoon van 't Alle staet in 't scheelen’ heeft C.
21)
Huygens reeds gezegd . Ik kan begrijpen dat anderen Herp waarderen als
verspreider van een hoogstaande mystieke teologie, maar litterair gezien haalt hij
voortdurend vandalenstreken uit. Laten wij zo'n heraut maar afdanken.

Nabeschouwing
In de 15de eeuw stond het klooster Nazareth in Geldern geestelijk en politiek onder
sterke Nederlandse invloed; thans ligt de stad op Duitse bodem. Aldus behoort deze
middelnederlandse vertaling van Eden zowel voor de Nederlandse als de Duitse
filologie tot een grensgebied, dat wel betwist wordt maar waar eigenlijk weinig
belangstelling voor bestaat. Zo moet het waarschijnlijk verklaard worden dat Jostes'
belangrijke tekstuitgave bijna niet werd gebruikt. Ehrismann vermeldt ze niet,
Jellinghaus en Stammler evenmin; anderzijds heeft ook Axters ze niet tot ons
geestelijk erf gerekend en komt het Munsterse hs. niet voor in de Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta. Het is daarom goed dat hier nog eens herinnerd wordt
aan een werk, waarin het bereikbaar paradijs van de 15de-eeuwse devoten werd
beschreven, vóór wij definitief berustten in East of Eden.
Korbeek-Lo
R. LIEVENS
21)

Ed. Worp I, 234, v. 765.
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‘Ay ay dief Reynaert’
‘Het is immers geen gezichtsbedrog, wanneer ik in Elegast...in menig opzicht het
voorbeeld meen te zien van Reinaert’, zo schreef, nu al weer veertig jaar geleden,
J.W. Muller in Ts 52,242, en de context stelt het buiten twijfel dat de grote vossejager
met Elegast en Reinaert de hoofdpersonen uit de doorgaans naar hen genoemde
gedichten op het oog heeft gehad. Hij heeft dus niet enkel maar in het algemeen
willen vaststellen: het gedicht Elegast is een ‘bron’ geweest van het gedicht Reinaert,
maar zeer speciaal: de verháálfiguur Elegast heeft model gestaan voor de
verháálfiguur Reinaert. Dat is zeker een interessante these, die in de vele jaren
verstreken sinds hij werd gesteld meer aandacht had verdiend dan hij heeft gekregen.
Met een dergelijke stelling reikt Muller boven de filologie-om-de-filologie uit en zoekt
hij min of meer te komen tot een confrontatie met het gedicht-als-verbeelding.
Naar mijn overtuiging heeft Muller iets zeer essentieels gezien, maar noch over
de denkwijze, noch over de schrijftrant beschikt om zijn gelijk ook waar te kunnen
maken. Luisteren wij naar zijn eigen argumenten. Hij ziet in Elegast ‘den
“meesterdief”, den “verbannen dief” (bandiet), die zich en de zijnen met stelen
geneert; die een “gheselscap” aangaat om samen te stelen en den gemeenen buit
te deelen, maar die toch zijnen koning getrouw wil blijven; die des konings schat
niet wil stelen, maar die wel een schat, in 't bezit van een den koning verraderlijk
naar kroon en leven staanden vasal, gaat ontgraven en stelen; die vervolgens den
koning dat complot (door hem afgeluisterd, toen het aan een der hoofdaanleggers
door diens vrouw ontlokt werd) onthult; en die daardoor 's konings vergiffenis, genade
en genegenheid verwerft’. Van Reinaert zegt Muller dat deze ‘in de tweede helft
van 't gedicht op nagenoeg dezelfde wijze 's konings gunst weet te herwinnen’, en
dat zijn ‘avonturen en bedrijven met het bovenstaande schier trek voor trek eene
treffende overeenkomst vertoonen’. Maar, zo haast Muller zich hieraan toe te voegen:
‘Hiermede is natuurlijk niet bedoeld dat Reinaert doorloopend geheel dezelfde rol
speelt als Elegast, noch dat hij steeds in
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dezelfde betrekking tot Nobel staat als Elegast tot Karel. Op Reinaert zijn vele
trekken overgebracht, hem worden soms gevoelens, overwegingen toegedicht,
woorden of uitdrukkingen in den mond gelegd, die in het oudere gedicht op Elegast
betrekking hebben; maar ook wel soms zulke, die ginds bij de figuur, de persoon
van Eggheric of van Karel behooren’. Uit de laatstgeciteerde zin en ook uit wat er
daarna nog volgt blijkt duidelijk dat Muller de directe vergelijking van de
verhaalfiguren Elegast en Reinaert gaandeweg loslaat en alleen nog de Elegast als
‘bron’ van de Reinaert bekijkt. Maar ook in de passage waar hij met een vergelijking
van de verhaalfiguren bezig lijkt te zijn, gaat het in feite om een wat tendentieuze
nevenschikking van uit hun verband losgemaakte details en niet om de evocatie
van een Elegast-verbeelding die een latere Reinaert-verbeelding van zich zou
hebben doen uitgaan. Zoals ik al liet uitkomen heeft volgens mij Muller met zijn
stelling: ‘Elegast voorbeeld van Reinaert’, zeker gelijk gehad, maar zijn eigen
aansluitende betoog kan ik niet anders dan inadequaat noemen. Een zwak punt is
met name ook de terloopse wijze waarop hij de verschillende verhouding tussen
Reinaert en Nobel enerzijds, Elegast en Karel anderzijds afdoet. Is Karel ook het
‘voorbeeld’ van Nobel geweest? Zo ja, waarom heeft Muller dit dan niet uitdrukkelijk
geconstateerd? Zo nee, wat voor zin heeft dan de opmerking dat Reinaert niet
stééds in dezelfde betrekking tot Nobel staat als Elegast tot Karel?
Omdat ik mij nu ga opwerpen als een nieuwe verdediger van Mullers oude stelling,
moet ik ook nog wel iets zeggen over zijn twee-auteurs-theorie. Muller zag Aernout
als de dichter van de eerste helft van de Reinaert - A - en Willem als de dichter van
de tweede helft - B. Hebben deze beide dichters Elegast als voorbeeld bij het
modelleren van hun Reinaert gebruikt? Muller spreekt zich daar niet duidelijk over
uit, maar ik ben toch geneigd te concluderen dat zijn stelling alleen betrekking heeft
op het aan Willem toegeschreven deel: ‘Beiden, A. en W., hebben waarschijnlijk K.
en E. gekend en gebruikt. Doch met betrekking tot A mag alleen gesproken worden
van een inslag (van naar K. en E. nagevolgde plaatsen) in de schering, gegeven
door de Ofr. branche l (e.a.)...In het samenstel van B daarentegen is die schering
zelve, het geheele beloop van het verhaal voor een niet gering gedeelte

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 89

14
aan B - lees: K. en E. - te danken...Uit K. en E. zijn in B ontleend: de motieven van
het “gheselscap” om te stelen, de verborgen en ontgraven schat, en vooral het
verhaal der samenzwering van R.'s doodvijanden tegen 's konings kroon en leven;
waarnevens dan nog verschillende bijzondere plaatsen ook formeel, door
bewoording, rijm enz., aan K. en E. herinneren’ (blz. 245/6). Wanneer men de
twee-auteurs-theorie loslaat wordt alles veel eenvoudiger en behoeft men geen
tegenstelling te construeren tussen eerste en tweede helft van de Reinaert. Ik zie
als enige dichter een Willem voor mij, een Willem die de Elegast kent en de
hoofdpersoon daaruit gebruikt als model voor zijn eigen Reinaert-verbeelding, in
zijn geheel, zij het dan zeker niet tot in alle details en van de eerste tot de laatste
regel van zijn gedicht. Dat wordt nu mijn uitgangspunt, Willems lectuur van de
Elegast. Ik lees over zijn schouders mee.
Waar gaat het om in de ‘vraye ystorie ende al waer’? Om Karel, die ons in r. 3 tot
14 wordt voorgesteld als de machtige wereldheerser in wie de orde der wereldse
dingen belichaamd is? (‘Dlant was al gader sijn, Hi was keyser ende coninc mede’,
‘hi...waende opten andren dach Crone dragen ende houden hof Omme te meerne
sinen lof’). Of is Karel maar een bijfiguur en gaat het in wezen om Elegast, de edele
dief, die pas in r. 219 - ik tel naar de grote randcijfers in de editie-Duinhoven - het
eerst genoemd wordt? (‘Ic hebbe elegast verdreuen Om cleyne sake wt minen
lande’). Compositorisch is het eigenlijk het waarschijnlijkste dat het om Elegast gaat.
Een goed verteller komt immers niet direct met het belangrijkste voor de dag. De
grote koning Karel wordt juist als hij is ingeslapen door een hemelse stem gewekt,
opgewekt om bij nacht en ontij erop uit te trekken als een dief, als een roofridder,
als een...Elegast! Want hij heeft Elegast onrecht gedaan door deze ‘om cleyne sake’
uit zijn welgeordend land te verdrijven. Door dat onrecht is de orde der dingen
verstoord. De zin van de hemelse boodschap is dat de orde hersteld moet worden
en het onrecht goedgemaakt. Daartoe moet Karel allereerst bij Elegast bepaald
worden, hij moet, van hogerhand opgewekt, komen na te denken over die
nachtmensen zoals Elegast, hij moet zich aan die nachtmensen, aan Elegast gelijk
maken, hij moet zich zelf als een uitgestotene, opge-
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drevene voelen, zelf een dief worden. Dat is het uitgangspunt voor het rechtsherstel
waarmee het verhaal zal eindigen: de dief wordt uit zijn verbanning teruggeroepen
naar het huis van de koning, hij mag trouwen met 's konings zuster en dus de koning
een broeder zijn. Tijdens de nachtelijke ontmoeting heeft de koning de ten onrechte
uitgebannen dief Elegast als een broeder herkend. De schending van de orde brengt
de dood, het herstel van de orde is geassocieerd met het leven. Door zijn ontmoeting
met Elegast - waar hij van het begin van zijn avontuur af naar heeft verlangd, waar
het hele, door de hemel gewilde avontuur om is begonnen - wordt het leven van
koning Karel gered. Na deze nacht zal inderdaad de koning ‘opten andren dach’
terecht kunnen ‘crone dragen...omme te meerne sinen lof’. De koning is dan ten
volle koning en de dief - hoofdzakelijk door de schuld van de koning dief geworden
- zal geen dief meer zijn. Het gaat om Elegast èn om Karel, maar Elegast is toch
wel de held, de moreel superieure, de eigenlijke hoofdpersoon.
Dit alles kan Willem zeven eeuwen geleden in de Elegast hebben gelezen, zoals
ik het er nu in lees. Hij zal toen, als ik nu, oog en oor hebben gehad voor thematiek
en woordgebruik. We volgen met hem de woorden die met het dief-zijn te maken
hebben. ‘Een heylich ingel’ zegt tegen de koning die tot het leven gelouterd moet
worden: ‘Wapent v ende vart stelen...En steeldi in deser nacht niet..., Ghi selter
omme steruen’, r. 21/7, en nog eens, in deze zelfde eerste oproep, ‘vart stelen oft
ghi wilt’, r. 31. Tweede oproep, r. 45: ‘Staet op karel ende vaert stelen..., Anders
hebdi v lijf verloren’. Dit brengt de koning tot het weerwoord, r. 56: ‘Wat node soude
mi sijn Te stelene, ic ben so rike’, gevolgd door 18 regels overpeinzing hóe machtig,
hoezeer wereldheerser de ‘ic’ wel is, en de herhaling: ‘Wat node soude mi wesen
dan Te varne stelen ellendich man’, r. 78, en tenslotte de afsluiting: ‘En mochs niet
ghelouen node Dat mi god die lachter onste Dat ic te stelen begonste’, r. 84. Bij de
derde oproep klinkt ook voor het eerst het woord ‘dief’ mee, rijmend op ‘lief’: ‘Vaert
stelen ende wert dief, Sidermeer dats gode lief’, r. 95. Door déze inkleding na déze
uitvoerige en zorgvuldige voorbereiding is ‘dief’ volkomen van zijn angel ontdaan.
Je kunt immers, dat is nu wel duidelijk, ook een goede, een edele dief zijn, een
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geroepen dief, een dief bij de gratie Gods. Karel aanvaardt daarom het dief-zijn, in
Gods naam: ‘Ic sal dief sijn al eest lachter, Al soudic hanghen bider kelen’, r. 103.
Het dief-zijn blijft intussen, dat blijkt wel uit de laatste woorden, nog geassocieerd
met de dood, de keel-dood door ophanging. De engel heeft weliswaar gezegd dat
de koning juist door niet te stelen zijn leven zal verliezen, maar voor Karel blijft de
overtreding van zijn rechtsorde een avontuur op leven en dood. De verdere
voorbereiding tot de uittocht in de nacht is vroom en ceremonieel. De hemelse leiding
is van stap tot stap voelbaar. Viermaal, als een telkens weerkerend refrein, klinkt
nog het woord ‘stelen’ - r. 116, 118, 135, 196 -, vóór de koning onder een heldere
nachthemel met maan en sterren het woud binnenrijdt waar de beslissende
ontmoeting zal plaats vinden.
Uiterst belangrijk voor de thematiek is de passage van koninklijk zelfonderzoek
die dan volgt, r. 204 tot 273. Wat is recht? Ben ik, Karel, door een al te strenge en
formele rechtspraak geen onrechtvaardige rechter geworden? ‘Ic was ghewone
voer alle dinck Dieue te hatene daer icse wiste, Die den lieden mit liste Hoer goet
stelen ende rouen’, r. 205/8. Maar die dieven doen het ook niet voor hun plezier,
want ze riskeren heel wat, ze zijn zo maar hun hachje kwijt: ‘Men doetse hanghen
- weer die keel-dood - ende thooft of slaen Of steruen argher doot’, r. 213. Is er wel
evenredigheid tussen overtreding en straf? Moeten al die kleine diefjes nu werkelijk
hangen terwille van een formele handhaving van de rechtsorde? De rechter krijgt
een hekel aan zichzelf: ‘Nemmermeer en gheualt mi dat, Dat ic man doer cleynen
scat Steruen doe in al mijn leuen’, r. 216. En dan komen de regels over Elegast,
het exempel van al die veel te zwaar gestraften: ‘Ic wane hi dicke sorghe heeft’, r.
223; ‘Hi en heeft...toeuerlaet geen Dan hi mit stelen can beiaghen’, r. 226; ‘Ic nam
hem tlant des was hi heere’, r. 228; ‘Die met hem onthouden waren...Die ic heb
onterft al Beyde van lande ende van goede’, r. 236. En tegenover deze
‘onrechtvaardige rechter’ stelt het zelfonderzoek de ‘rechtvaardige dief’ die Elegast
is: ‘Hi en steelt gheenen armen man Die bi sijnre pinen leeft. Dat pelgrim ofte
coepman heeft, Laet hi hem gebruken wel’, r. 247/51. Degenen die hij wel berooft,
kunnen het ook best missen. Wat voor kwaad doet hij dan
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eigenlijk? Bovendien is hij slim, ‘nyemant en cannen gheuaen’, r. 268. Hij zou
vannacht, nu ik van Godswege een dief moet zijn, een ideale ‘gheselle’ voor mij
kunnen wezen. En met deze gedachte is Karel op het punt gekomen waar de hemel
hem hebben wil: náást Elegast, solidair met Elegast. Met Willem die Madocke
makede zijn wij vol bewondering voor de dichter van de Elegast die ons met zijn
vertelkunst en zijn woordenspel zover heeft gebracht dat wij koning en dief willen
zien samenspelen op één toneel, nu broeders in de overtreding, straks broeders in
de heerlijkheid.
Elegast komt op uit het nachtelijk duister, ‘een ridder...inder seluer ghebaren Als
die riden wil verholen, Met wapenen swart als colen’, r. 276. Hij krijgt zijn tegenspeler,
de koning, in het oog. Wat wil die man? Die hoort hier niet, ‘dese is verdoelt hier in
Ende heuet sinen wech verloren’, r. 311. Zijn wapens schitteren in het donker, ‘si
verlichten als den dach Van steenen ende goude’, r. 317. Het wordt een krachtmeting
tussen donker en licht, waarbij Karel met moeite en eigenlijk bij toeval - dus alleen
omdat de hemel het zo beschikt - overwinnaar blijft. Elegast wordt gedwongen met
zijn identiteit voor de dag te komen, als de dief die hij is, de dief door Karels schuld,
de rechtvaardige dief: ‘Heere ic hete elegast...In wils v niet helen: Daer is bi leue
moet ic stelen...Sint...ic mijn goet had verloren Daer ic bi soude leuen Ende mi die
coninc had verdreuen, Karel, vut minen lande’, r. 507/20. Als een goed huisvader
zorgt deze uitgestotene voor zijn mede-onterfden: ‘Daer si twalef bi leuen Moeten
rike luden gheuen...Daericse can betrapen...En weet so vast en kiste, Weet icker
goet in, Ic brenct in mijn gewin Ende onder mine ghesellen’, r. 524/36. Karels hart
springt op van vreugde: ‘God heeft mijn bede ghehoort...Dit is die man die ic
begheerde Bouen alle die leuen op daerde Mede te varen op desen nacht’, r. 556/60.
En meteen volgt een eerste eerherstel, nog anoniem maar met een uitdrukkelijke
verwijzing naar de hemel: ‘Biden heere die mi gheboot...Aen mi hebdi gheleyde
vast, Ghestade vrient ende vrede’, r 564/7. Het eerherstel staat los van het feit dat
Elegast Karels bedreigde leven zal redden, want dat weet de koning op dit ogenblik
nog niet. Het eerherstel is eenvoudig een herstel van de geschonden orde, het
hoofdmotief van het gedicht dat in deze passage zijn
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eerste vervulling krijgt. Karel is gedwongen zichzelf voor te stellen als de
ónrechtvaardige en liegt: ‘Gheheiten ben ich adelbrecht Ende pleghe te stelen ouer
recht In kerken ende in clusen Ende oec in gods husen. Ich stele alrehande
saken...Ich stele den riken ende den armen’, r. 579/85. Elegast komt uit deze eerste
ontmoeting te voorschijn als de superieure, Karel als de inferieure, en dat blijft zo
tot zij in r. 1100 afscheid nemen. De volgende dag, na deze beslissende nacht, kan
Karel in zijn eigen omgeving weer tenvolle de koning zijn die hij zijn moet. Dat zal
dan de tweede ontmoeting zijn, waarbij de in ere herstelde dief publiekelijk, met
hemelse bijstand, de boze verrader verslaat die het leven van de koning bedreigt.
Daarmee wordt de kroon op het werk gezet, de aangetaste orde compleet hersteld.
Voor het zo ver kan komen zal er ook nog echt gestolen moeten worden. De
superieure dief Elegast krijgt daarbij een glansnummer te spelen en de inferieure
dief Karel heeft het toekijken. De buit zullen zij samen delen en beider aandeel zal
in wezen een herwonnen leven zijn. De in feite buitgemaakte ‘scat’ is maar een
middel en een symbool. Elegast krijgt gelegenheid om zijn al eerder aangeduide
edelaardigheid verder te bewijzen: ‘Hi en leeft niet diet mi riede Dat ich den coninc
dede scade. Al heeft hi mi bi quaden rade Mijn lant ghenomen ende mi verdreuen,
Ich sal hem wesen al mijn leuen Ghestade vrient’, r. 658/63. Karel krijgt gelegenheid
om het principiële eerherstel van zijn trouwste vazal verder te concretiseren,
vooralsnog alleen in zijn eigen gedachten. Voor de tweede maal in het gedicht horen
we ‘dief’ als rijmwoord en het rijmt weer op ‘lief’: ‘die coninc...was blide in sinen moet
Dat hem elegast die dief Goets onste ende hadde lief. Hi pensde mochti keeren,
Behouden sijnder eeren, Ich soude hem soe vele goets geven Dat hi met eeren
mochte leuen Sonder stelen ende rouen’, r. 669/77. Ook dit verdere
eerherstel-in-gedachten vindt plaats, ik onderstreep het, vóór Elegast het verraad
dat Karels leven bedreigt aan het licht heeft gebracht. Het eerherstel is een
goedmaken van ‘bi quaden rade’ aangedaan onrecht. Het gaat het hele gedicht
door om Elegast. Het redden van Karels leven is een consequentie van Elegasts
superieure trouw. Elegasts stelen is een ‘stelen sonder sonde’, r. 690. Van de
verrader Eggerijc, die bestolen zal worden, kan hij terecht zeggen: ‘Hets scade dat
hi
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leeft’, r. 692. Want al heeft deze Eggerijc ‘des conincs suster’ en zou hij dus de
koning een broeder moeten zijn, Elegast wéét: ‘Selue den coninc sinen heere Soude
hi nemen lijf ende eere, Mocht na sine wille gaen. Dat hebbic dicke wel verstaen’,
r. 695/8. Karel kan enkel beamen ‘dat daer ware stelen goet’, r. 708, al beseft hij op
dit ogenblik nog niet tenvolle waaróm het inderdaad ‘goet’ zal zijn. ‘Dus droeghen
si ouereen Daer te varen onder hem tween Te stelen eggerics scat’, r. 711/3.
In de passage die dan volgt komen we nog tweemaal het rijmpaar ‘dief: lief’ tegen,
r. 749/50 en 797/8, beide malen in zinnen die Elegast spreekt dan wel denkt. De
‘dief’ is in beide gevallen Karel zelf, wiens inferioriteit door de superieure Elegast
ontmaskerd wordt: ‘Elegast seide tis mi lief, Sidi een behendich dief, Dat sal ic
cortelic verstaen’, en: ‘Hi en dochten geen behendich dief, Nochtan woudi leet ende
lief Met hem deylen sijn ghewin’. De koning is intussen alweer zozeer koning,
belichaming van de kosmische orde geworden dat de dieren hem herkennen en
zijn koninklijke aanwezigheid bijna aan het licht brengen, bijna maar nog net niet.
De onthulling nadert maar moet uitgesteld worden tot de volgende ochtend. De
koning moet deze nacht nog ‘dief’ blijven, zij het dan een slechte, een onechte.
Elegast moet ook deze nacht nog ‘dief’ blijven, maar een goede, een rechtvaardige,
in dienst van een orde die hersteld moet worden, dus in wezen helemaal geen dief.
De dichter speelt een spel met het dief-zijn van zijn beide verhaalfiguren en relativeert
daarmee het begrip ‘dief’ in de allerhoogste mate. Voor de koning is het ‘goede
stelen’ ondertussen ook al helemaal een spel geworden. Ze breken immers in bij
zijn zuster en daar is niet zoveel risico aan verbonden. Hij meent de situatie wel te
beheersen. Al zouden ze betrapt worden, wat dan nog? ‘Laet ons gaen, Al soude
men ons heden vaen’, r. 852. Hij beseft niet wat hem in werkelijkheid boven het
hoofd hangt en hoezeer hij op leven en dood afhankelijk is van Elegasts superioriteit
als ‘dief’, de in r. 801 en 881 uitdrukkelijk genoemde ‘behendichede’. Elegast zal in
r. 867 vgg. zijn koning formeel uitlachen en daarbij op zijn beurt woorden uitspreken
waarvan hij onmogelijk de ‘waarheid’ beseffen kan: ‘Dat ghi leeft is wonder groot’,
r. 871. Elegast neemt zijn dief-zijn en het daaraan verbonden risico wel degelijk
serieus, maar hij móet stelen, als een ‘geroepen dief’, net als Karel toen de engel
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hem riep: ‘Ic sal hem sinen sadel stelen Al soudic hanghen bider kelen’, r. 905/6.
Hij riskeert volkomen bewust de keel-dood aan de galg. Waarom? Karel begrijpt
het niet, maar wij als lezers begrijpen het wel: het verraad moet ontmaskerd worden.
Wat op het spel staat is het allerhoogste, dat wat aan het bestaan op aarde zin
geeft, de in het koningschap belichaamde orde. Het koningschap zal gered worden
door Elegasts ‘behendichede’ samen met ‘vrouwen list’, r. 935. De vrouwe die hij
hier als medespeler krijgt, 's konings zuster, is voorbestemd zijn eigen vrouw te
worden. Ook zij riskeert met haar ‘list’ haar leven, maar kondigt niettemin
onbeschroomd de verrader zijn keel-dood aan, aan de galg: ‘Si seide mi ware lieuer
vele Datmen v hinge bider kele Dan ic dat ghedoghen soude’, r. 951/3. Eggeric zal
inderdaad in r. 1462 als verrader opgehangen worden, zij het dan al dood, met een
door Elegast gekloofde schedel.
Elegast, getuige van het door ‘vrouwen list’ onthulde verraad, ‘pensde hi soude
brengen voort Die ondaet entie moort’, r. 947/8, en volvoert zijn voornemen dan ook
meteen, onbewust, door aan zijn ‘gheselle’ die buiten staat te wachten mee te delen
wat hij binnen gehoord heeft. Hij wil daarna terugkeren om Eggeric ‘daer hi leyt bi
sinen wiue’, r. 1001, te onthoofden. Zou hij het hoofd van de verrader ook bij het
koningshof hebben willen laten thuisbezorgen? De dichter zegt het niet, maar de
lezer die Willem die Madocke makede geweest is kan het er voor zichzelf hebben
bijgefantaseerd. Wat de dichter wel vertelt is dat Karel Elegast ervan weerhoudt het
recht in eigen hand te nemen. Karel heeft namelijk intussen begrepen ‘dat hem god
te stelen ontboot Om te bescudden vander doot’, r. 1028/9, hij heeft de ware zin
verstaan van het ‘goede stelen’. Nu moet ook het recht, het ‘goede recht’, zijn beloop
hebben. Nu beheerst hij werkelijk de situatie als de koning die hij zijn moet. Hij doet
dit zozeer dat hij zelfs, op zijn beurt, ‘behendichede’ kan gaan toepassen om, eigenlijk
ten overvloede, de principieel al in zijn eer herstelde Elegast nog eens op de proef
te stellen. Natuurlijk slaagt de edele vazal ook voor dit dramatische examen van
koningstrouw: ‘Waerdi mijn gheselle niet, Ten bleue te nacht niet onghewroken Dat
ghi hebt so na ghesproken Den coninc karel minen heere’, r. 1051/4. Daarna kan
ook het laatste stukje eerherstel plaats vinden, de formele,
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zij het verhulde, aankondiging dat Elegast als beloning voor zijn trouw 's konings
‘broeder’ zal mogen worden: ‘Rijt inder morghenstonde Totten coninc daer ghien
vint, Vertelt hem ende ontbint Die ondaet ende die moort...V loon en sel niet wesen
smal: Ghi moghet riden bi sijnre siden Allen v daghe ende v tiden Of ghi sijn broeder
waert’, r. 1069/78. De edele Elegast, consequent in de hem door de dichter
toebedeelde rol, weert dat voorstel af. Zijn koningstrouw gaat zo ver dat hij zelfs het
aan hem bedreven koninklijke onrecht nog als recht wil zien en datgene wat Karel
zelf als een ‘cleyne sake’ heeft leren zien opblaast tot een groot vergrijp (r. 1082/5).
De koning, ook consequent als beheerser van de situatie, nu, zal zorg dragen voor
een rechtvaardige afwikkeling: ‘Ic sal bode sijn vander sake Totten coninc’, r. 1097,
en de ‘ghesellen’ gaan uiteen.
Wat er op de morgen na deze nacht aan het koningshof zal gebeuren kan iedere
lezer wel raden, maar een rasverteller als onze dichter weet er toch altijd nog een
spannend verhaal van te maken. De koning beheerst de situatie weer in zoverre
dat hij, samen met zijn ‘verholen raet’, de slotscene regisseert, de verrader laat
ontmaskeren en ‘seynde om elegaste Boden na boden vaste Daer hi was inden
woude’, r. 1206/8, maar de hemel moet tenslotte voor de juiste afloop zorgen, want
het wordt een godsgericht, waarbij Karel zelf alleen maar een krachtig gebed kan
uitspreken. De hemel herstelt op de aarde de verstoorde orde, de hemel rechtvaardigt
de ‘dief’ Elegast. Het is de tot de tweekamp uitgedaagde verrader Eggeric die Elegast
nog eenmaal, voor het laatst, ‘dief’ noemt: ‘Id en sal ouch neman wesen leyff Dat
ich entgaen eynen verbannen deyff Myn hals (!) soulde ouenturen’, r. 1288/90 weer het rijmpaar ‘dief: lief’ -, maar na de formele verzoening - ‘Ende vergaf hem
alle misdaet’, r. 1210 - kan de trouwe vazal fier, als gerehabiliteerde hoveling,
antwoorden: ‘Ia en byn ich neit hertzog as ir syt’, r. 1294. Nog eenmaal onderstreept
hij ook het edelaardige karakter van zijn roofridderlijke bedrijf: ‘Ich han genomen
groesse haue Den richen luden van yrme gode, Dat dede mir noit ind armode’, r.
1299/1301, terwijl de dichter niet nalaat met r. 1297: ‘Ind mir der konynck myn guet
nam’, ons te herinneren aan Karels rechterlijke onrecht. Nadat door de terechtstelling
van de verrader echt recht is gedaan is het eind-
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goed-al-goed: ‘Elegast bleef inder eere. Dies dancti onsen heere. Die coninc gaf
hem eggerics wijf. Si waren tsamen al haer lijf. Dus moet god al onse saken Voor
onse doot te goede maken. Des gonne ons die hemelsche vader. Nv segghet amen
alle gader’.
Willem die Madocke makede heeft als lezer van deze ‘vraye ystorie’, dit exempel
van koning-en-dief, ongetwijfeld van harte ingestemd met het ‘amen’ van de laatste
regel. Het verhaal was hem op het lijf geschreven en hij heeft, zoals Muller al zo
juist heeft aangevoeld, de figuur van de superieure dief Elegast als ‘voorbeeld’
genomen bij het modelleren, hérmodelleren van de vossefiguur in zijn eigen
allegorische diervertelling. Met deze gedachte in ons hoofd gaan wij nu de Reinaert
nog eens doorlezen. Willem had bij het dichten van zijn ‘auenture van reynaerde’
de ‘walsche boeke’, d.w.z. de eerste branche van de Renart, voor zich liggen. Daarin
werd de hoofdpersoon zeker wel eens een enkele maal ‘laron’ genoemd en ‘laron’
kan men met ‘dief’ vertalen. Toch is de Renart als geheel genomen niet het verhaal
van een dief maar van een echtbreker. Dat wordt al dadelijk in de proloog met zoveel
woorden gezegd: ‘les plaiz et le jugement qui fu faiz, en la cort Noble le lion, de la
grant fornicacion que Renart fist’. Willem heeft in zijn proloog deze inhoudsopgave
niet overgenomen, en terecht niet, want ze was niet op zijn gedicht van toepassing.
Hij heeft zijn Reinaert zeer uitdrukkelijk gepresenteerd als een ‘dief’. Nadat de koning
zijn hofdag heeft laten ‘creyieren’ komen ‘tes coninx houe Alle dieren groet ende
clene Sonder reynaer de vos allene’, F 48/50. Waarom komt Reinaert niet? ‘Hi hadde
te houe so vele misdaen Dat hire niet en dorste gaen’, F 51/2. Dat herinnert aan
Elegast 1080 vgg.: ‘wats mijns gheschiet En come voor den coninc niet: Die coninc
is te mi so gram Om dat ic hem eens nam Van sinen scatten’. Elegast dúrft niet,
Reinaert dúrft ook niet. In F 51/2 wordt weliswaar niet gesproken over diefstal, maar
direct daarop zegt de dichter, quasi-algemeen: ‘Die dief die steelt die scuwet tlicht,
Dat seit die lettere dat es recht’. Hieruit kan men concluderen: Reinaert mijdt het
lichte hof als ‘dief die steelt’, roofridder die opereert in het nachtelijk woud, als Elegast
bijvoorbeeld. ‘Also dede Reynaert dat hof Daer hi in hadde wel cranken lof’, F 55/6.
‘Also’, dus: áls ‘dief die steelt’. Dit staat niet in het frans.
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De aanklacht van Ysegrim, F 62/97, reflecteert Renart 26 vgg., maar van de klacht
van het hondje Cortoys en het daarbij aansluitende weerwoord van Tybaert, F
98/121, is in het frans niets te vinden. Het is een interessant toevoegsel, vooral
interessant in verband met de Reinaert-presentatie van F 51 vgg.: ‘Die dief die steelt
die scuwet tlicht...Also dede Reinaert dat hof’. Cortoys beschuldigt Reinaert van
diefstal van, zegge en schrijve, één kléine wórst! ‘Een cleyne sake’ zou de
koning-rechter uit de Elegast ongetwijfeld gedacht hebben, maar koning Nobel zegt
dit niet. Die geeft bij geen enkele aanklacht commentaar, tot aan F 408 toe. Wie
wel inspringt dat is Tybaert de kater. Die wordt ‘gram’ en zegt tegen de koning, A
111/3: ‘Dor dat ghi reynaerde zijt onhout, So en es hier nieman, ionc no hout, Hine
hebbe te wroughene ieghen hu’. Hij verwijt dus de koning zijn niet-ingrijpen bij deze
‘cleyne sake’. De koning is een vooringenomen, partijdige rechter, aan wie iedere
aanklacht tégen Reinaert welkom is. Willem heeft zijn Nobelfiguur niet gemodelleerd
naar het ‘voorbeeld’ van de Karel-figuur. De reactie van Tybaert na het onzinnige
optreden van dat belachelijke hondje moet ons als lezers doen vragen: ís Reinaert
wel de echte dief die de koning blijkbaar zo graag in hem wil zien? Die worst was
van mij, zegt Tybaert, ík had hem ‘ghestolen Enen slapenden moleman’, F 117.
Tybaert qualificeert hiermee zichzelf als dief, maar geeft tegelijk te kennen dat zulke
kruimeldiefstallen als hij pleegt niet de moeite waard zijn om bij een serieuze
rechtszitting over te praten: ‘Ets best dat onboret si Derre clage die cortoys hier
doet’, F 120/1. De zaak moet geseponeerd worden. Maar de koning zegt wéér niets,
hij seponeert níet.
Willem gaat in F 122 vgg. verder met zijn toevoegsel. Pancer de bever mengt
zich in het gesprek en geeft als zijn mening te kennen dat Reinaert wel degelijk een
dief is: ‘dunct v goet Datmen dere clage onbere? Reynaert is een mordenere Ende
i verrader - A: een trekere - ende i dief. Hine heft niemene so lief, No den Coninc
minen here, Hine wilde dat hi lijf ende ere Verlore, mochte hire an winnen Een vet
morsiel van ere hennen’, F 122/30. We merken hier, voor het eerst, het rijmpaar
‘dief: lief’ op, dat we ons nog zo goed uit de Elegast herinneren. Maar we merken
ook op dat wat Pancer daarna van Rei-
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naert zegt, vrijwel woordelijk gelijk is aan wat Elegast van de verráder Eggeric had
gezegd: ‘Selue den coninc sinen heere Soude hi nemen lijf ende eere, Mocht na
sine wille gaen’, r. 695/7. Hierop moet Muller het oog hebben gehad toen hij schreef
dat aan Reinaert ‘soms gevoelens, overwegingen (worden) toegedicht...die in het
oudere gedicht...bij de figuur, de persoon van Eggheric...behooren’. ‘Toegedicht’,
ja, maar niet door Willem! Willem is begonnen het dief-zijn van Reinaert ter discussie
te stellen, zodat we erop worden voorbereid in hem een Elegast te herkennen, een
dief die eigenlijk geen dief is. En nu laat hij de hoftrawant Pancer daartegenin gaan
met de suggestie dat Reinaert geen Elegast maar een Eggeric is, d.w.z. een
‘verrader’ (wat ‘trekere’, een hapax, ook wel zal betekenen). De nog steeds zwijgende
koning denkt er waarschijnlijk net zo over als Pancer, maar de dichter, die zijn hele
gedicht door zo kennelijk op de hand van zijn hoofdpersoon is, stellig niet. Willem
heeft ook een ‘verrader’, maar dat is niet Reinaert, dat is Cuwaert (verg. F 3074/6),
en hij laat nu juist deze Cuwaert door Pancer voorstellen als het slachtoffer van de
‘verrader’ Reinaert. Willem speelt een zeer geraffineerd spel met zijn ‘voorbeeld’ en
met ons, lezers, van wie hij aanneemt dat wij zijn spel wel zullen kunnen volgen.
De discussie tussen de dieren over het dief-zijn van Reinaert is een discussie tussen
de dichter Willem en een door hem verbeeld ‘hof’, dat de omkering is van het hof
van koning Karel uit de Elegast.
Grimbert de das mag in F 173 vgg. de mening van de dichter vertolken. Hij begint
met een ontmaskering van de eerste aanklager Ysegrim, een echte, gróte dief maar
niettemin ‘in des coninx loue’ en ‘wel te houe’, F 187/8. Grimbert zegt: ‘Ic wilde hi
hinge an enen boem Bi siere kele als een dief, Har ysegrim, ende waert v lief Ende
gijt also wilt anegaen, Die andren meest heeft mesdaen Van minen oem ende van
v’, F 180/5. Weer dat rijmpaar ‘dief: lief’, maar nu gebruikt in een pleidooi vóór
Reinaert, om diens dief-zijn te relativeren. De keeldood van de dief - verg. Elegast
r. 906 - zou aan Ysegrim voltrokken moeten worden. Twee diefstallen worden
vervolgens getekend waar het gerecht van dit hof zich blijkbaar nooit mee bemoeid
heeft. Waarom niet? Omdat er geen mede-dieren bij benadeeld zijn? Maar de kléine
dief Reinaert is in elk geval benadeeld door de gróte dief Ysegrim!
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Verderop, als Grimbert de aanklacht van Cortoys bespreekt, komt hij zelfs tot de
uitspraak: ‘Reynaert is een gherecht man’, F 251. Reinaert heeft zich aan de regels
van het recht gehouden doordat ‘hi verstolen goet vinc an’, F 249. De kleine dief
betracht dus ook nog de rechtvaardigheid. Zijn dief-zijn wordt hoe langer hoe meer
gerelativeerd en we krijgen hoe langer hoe meer het dierlijke evenbeeld van Elegast
te zien.
Willem heeft nu, door middel van zijn toegevoegde discussie, de ‘echte’ Reinaert
voldoende getekend om verder te kunnen gaan met zijn franse voorbeeldtekst,
Renart 291 vgg., gereflecteerd in F 270 vgg. Deze passage bevestigt de koning
zozeer in zijn partijdig-vijandige visie op Reinaert dat hij zijn eerste rechterlijke woord
kan spreken, vooruitgrijpend op het vonnis: ‘Leuic een iaer et sal hem scinen’, F
410. Is de dood van een kippetje voor dit hof dan werkelijk zo'n grote zaak? Uit het
verdere verhaal blijkt duidelijk dat de grote dief Ysegrim niet minder grif kippen
doodbijt dan de kleine, die minder ‘wel te houe’ is. Maar de op zichzelf kleine zaak
wordt opgeblazen tot een grote door de constructie van een geschonden
‘koningsvrede’. Cantecleer kan dus rekenen op gehoor wanneer hij Reinaert als
kippendief aan de kaak stelt: ‘Sine diefte ende sinen roef’, F 339; ‘Reynaert die
mordadighe dief’, F 345, ditmaal niet rijmend op ‘lief’ maar op ‘brief’; ‘Hi...rouede
mine kindre’, F 395. De koning waardeert het delict niet als diefstal maar als ‘moert’,
F 423. Reinaert wordt uit zijn wereld - de wereld van het ‘wout’ zouden wij kunnen
zeggen, denkend aan Elegast - ontboden naar het hof, waarheen hij uit eigen
beweging ‘niet en dorste gaen’. Nobel zendt ook ‘boden na boden vaste’ (Elegast
r. 1207) maar zónder de boodschap dat hij ‘vergaf hem alle misdaet’. Reinaert krijgt
niet in een gerechtelijke tweekamp op leven en dood een verrader te bevechten
maar moet ‘ten gedinge’ komen om zich te verantwoorden. Reinaert schijnt hier
helemaal samen te vallen met de franse Renart en niets meer van Elegast te hebben.
De eerste bode die zich namens de koning, en deze als het ware representerend,
in Reinaerts wereld waagt, is Brune de beer. Dat is een gegeven uit de franse tekst,
maar Willem heeft er door toevoeging van een aantal details voor gezorgd dat Brune
ook op een bepaalde wijze Karel reflecteert die Elegasts wereld intrekt. Brune is
dan echter wel een om-
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gekeerde Karel, want terwijl deze vroom maar vol schroom zijn levensgevaarlijke
‘zending’ aanvaardt en God bidt dat hij Elegast moge ontmoeten, gaat Brune
zelfbewust op pad, ervan verzekerd dat hij die Reinaert wel zal weten te krijgen.
Karel ‘quam in een wout binnen’ en Elegast, uit op nachtelijke roof, ‘quam enen
sonderlingen pat Dwers riden doer den woude’. Van Brune wordt gezegd: ‘Durt
donkerste vanden woude Quam hi gelopen an ene woestine Daer reynaert hadde
de pade sine Gheslaghen crom ende menichfout Also als hi in dat wout Plach te
lopen om sijn beiach’, F 488/93. Nadat Karel Elegast als ‘dief’ geïdentificeerd heeft
zegt Karel tegen hem: ‘Aen mi hebdi gheleyde vast, Ghestade vrient ende vaste
vrede’, en slaat hem voor dat zij samen ‘ghesellen sijn te nacht’. Als Brune door het
uitzicht op de ‘honingschat’ verleid is om samen met de als rover gezochte op
rooftocht uit te gaan - ‘Reynaert...Die hem dat honich stelen leerde’, F 628; ‘Brune
die had geleert Honich te stelen te sire scaden’, F 1960/1 -, belooft hij hem voetstoots:
‘Hi wilde hem wesen ouer al Ghestade vrient ende goet geselle’, F 598/9. Elegast
is bezorgd voor Karel: ‘Mi ware leet gheschiede v scade, Datmen mochte seggen
dan: Het quam al bi desen man’, r. 740/2. Reinaert is quasi-bezorgd voor het welzijn
van de honingstelende Brune: ‘Ic waer onneert ende onteruet Lieue oem mesquame
v iet’, F 654/5. Elegast en Karel maken samen een gat om te ‘crupen dore’ (r. 754),
maar de plompe onhandigheid van de sterke Karel blijkt hierbij wel zodanig - ‘Al
was hi groot ende sterc. Hi en conste niet sulc werc’, r. 787/8 - dat Elegast hem niet
toestaat mee naar binnen te kruipen: ‘ghi sult ontfaen Hier buten dat ic v sal bringhen.
Elegast en woude niet ghehinghen Dat die coninc daer binnen quame’, r. 792/5.
Reinaert daarentegen, die in de ontmoeting met de anti-Karel ook wel een
anti-Elegast moet worden, zegt keihard: ‘Gaet toe gereet ende crupet in’, B 726. En
daarna blijkt van de anti-Karel: ‘Dat hi was sterc ende coene Sal hem niet ghehelpen
moghen’, A 690/1. Het zijn weliswaar sterk verwrongen reflexen die wij in de
Brune-passage te zien krijgen, maar ik beschouw ze niettemin, met Muller, als
reflexen, opzettelijke toespelingen van Willem op het in zijn tijd welbekende verhaal
van koning-en-dief.
Zoals bode Brune koning Nobel tegenover Reinaert representeert in
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zijn kracht doet bode Tibeert het in zijn listigheid. Koning Karel is in de Elegast ook
én sterk én slim: ‘Als hi die borch brugge leet Ghinc die coninc met liste Ten stalle’,
r. 152, en: ‘Dit seidi doer behendichede Om elegast te proeuen mede’, r. 1044/5.
Elegasts meerderheid in list gaat niet zover dat hij erin slaagt de bedoelingen van
zijn ‘geselle’ te doorzien. De listige Tibeert kent dezelfde schroom als de listige Karel
om aan het hem opgelegde nachtelijke avontuur te beginnen en maakt als deze
tegenwerpingen: ‘Ende die coninc riep ay mi Als die seere was vereent’, r. 50/1; ‘Ay
heere sprac tybeert ic bem Een arem wicht’, A 1026. In de Renart ontbreken de
tegenwerpingen. Het ‘ghebod’ - r. 80, F 1023 - is zowel voor Karel als voor Tibeert
onontkoombaar. Beiden reageren zij tenslotte ook vroom-aanvaardend: ‘Ende ic nv
moet...Varen stellen oft god verwercken. Nv so moetti mi gestercken’, r. 116/20; ‘Ic
sal ene vaert bestaen Die mi doet zwaer in minen moet. God gheuere mi af al goet’,
A 1040/2. In beide gedichten is het een maannacht, een bijzonderheid die in de
franse tekst weer ontbreekt: ‘Die mane scheen seer claer’, r. 201; ‘Die mane scinet
ander heyden Also claer alse die dach’, F 1086/7. Ondanks al deze
overeenstemmingen is Tibeert natuurlijk weer een omgekeerde Karel, het slachtoffer
van een anti-Elegast die hem op een kwalijke wijze ‘stelen leert’. Het vangen van
muizen kan in de wereld van Nobels hof uiteraard nog veel minder ‘stelen’ heten
dan het doodbijten van kippen, maar Reinaert noemt het bij zijn verantwoording
toch zo: ‘Of hi hute om stelen ghinc’, A 1828. Hij neemt het begrip diefstal zo ruim
mogelijk om daarmee zijn eigen dief-zijn te relativeren. Tibeert wordt ook als dief
gestraft doordat hij, aan de strik ontsnapt, met een strop om zijn nek moet blijven
lopen. (Reinaert zal er later, A 1936, op wijzen dat Tibeert ‘eene vaste
lijne...beiaghede an sine kele’: hij heeft een strop ‘buitgemaakt’, de ‘dief’!) Aan de
anti-Karel wordt dus voltrokken wat de echte Karel alleen maar vreesde: ‘Ic sel dief
wesen...Al soudic hanghen bider kelen’, r. 104. Reinaerts verbeelding hangt samen
met het kleine diefje Tibeert ook de hele grote dief Ysegrim op: ‘Vergaue god die
aelmachtich es Dat ysegrim dair bi v waer, Die felle dief, die moordenaer’, B 1239/41.
‘Crupet in dit selue gat’, tegen Tibeert gezegd, A 1177, is een gevarieerde herhaling
van ‘Gaet toe gereet ende crupet in’, tegen Brune gezegd.
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‘Ic sal hier bliuen voer dit gat Ende sal hu hier buten beiden’, A 1182/3, is wel
nauwkeurig de omkering van Elegasts: ‘ghi sult ontfaen Hier buten dat ic v sal
bringhen’. De listig geachte Tibeert wordt in Willems gedicht volledig door de
superieure Reinaert overgespeeld. Karel weet wat hij doet als hij Elegast vraagt ‘of
hine yewers wilde leeden Daersi goet onder hem beeden Mochten beiaghen op den
nacht: Hi dader toe sine macht Gherne ende sine behendichede, Wilde hine laten
varen mede’, r. 681/6. Vergelijk daarmee Willems transpositie in de overeenkomstige
scene: ‘Tibert so gaet mit mi te hant, Ic leide v aldaer ter stat Daer icker v sal maken
sat Eer ic emmer van v sceide. Gherne reynaert, op v gheleyde Ghinc ic mit v te
mompelier’, F 1138/43. Ook in de Tibeert-passage moet men spreken van
verwrongen reflexen.
De derde bode Grimbeert vertegenwoordigt koning Nobel in veel mindere mate
dan Brune en Tibeert dit, ieder op eigen wijze, hebben gedaan. Grimbeert wil, dat
weten we uit de beginscène van het verhaal, Reinaert niet als dief zien maar vindt
deze in vergelijking met Ysegrim zelfs een ‘gherecht man’. Een Grimbeert had
tegenover een Elegast-Reinaert het ‘Karel-aspect’ van de koning der dieren kunnen
representeren, maar Nobel kan nu eenmaal alleen maar een anti-Karel zijn. Nobel
kan Grimbeert dus niet als bode uitkiezen, maar deze biedt zichzelf aan: ‘Siet mi
hier, ic bem so coene Dat ic wel dar bestaen te doene Dese bodscap, ghebiedijt’.
De koning ‘gebiedt’ niet uit zichzelf maar wordt uitgenodigd te ‘gebieden’. Het
antwoord is: ‘ga dan maar’, maar het is duidelijk dat in de Grimbeert-passage de
wereld van het hof terugtreedt en we Reinaerts wereld, van het ‘wout’, van het ‘hol’,
te zien zullen krijgen zoals de dichter die ziet. ‘Dus gaet grimbeert te maupertuus.
Als hire quam vant hi in huus. Sinen oem ende vrauwe ermelijnen Die bi haren
welpekijnen Laghen in die haghedochte’, A 1359/63. Reinaert in zijn gezinsverband
belichaamt voor de dichter de exemplarische orde waardoor de wereld bestaan kan.
Niet wie koning en koningin ‘verraadt’ maar wie Reinaerts gezin aantast verstoort
die orde. Daarom is Cuwaert de enige echte ‘verrader’ in het gedicht, Reinaerts
‘Eggeric’ om zo te zeggen. Het einddoel van het gedicht is, naast de ‘dood’ van de
koning, de terechtstelling van Cuwaert. Als Reinaert hem ‘sine kele ontwee ghebeten’
heeft, heeft de ‘verrader’ zijn gerechte keel-dood ont-
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vangen. Met zijn uitspraak: ‘Die coninc liede selue das Dat cuart de eerste was Die
ons verriet iegen hem’, F 3074/6, zal Reinaert Nobel tot een quasi-Karel maken, de
koning-rechter die het ‘bi quaden rade’ begane rechterlijke onrecht alsnog wil
goedmaken. Het is uiteraard, in het kader van het verhaal, geen werkelijkheid maar
fictie, het is het sluitstuk van Reinaerts spel met de koning dat zeer verhuld en voor
de lezer nog niet te herkennen in de Grimbeert-passage begint. Grimbeert kan het
spel ook niet herkennen, er wordt ook met hem gespeeld.
Grimbeert nodigt Reinaert uit om zich voor het hof te verantwoorden en ziet daarbij
blijkbaar nog wel mogelijkheden tot een verzoening: ‘Daer omme es hu de beste
raet Dat ghi met mi te houe gaet. Hets messelic hoet gheuallen mach: Hu es dicken
vp eenen dach Vremder auontueren gheuallen Dan ghi noch quite van hem allen
Met des conincx orloue Maerghin sciet huten houe’, A 1385/92. Het lijkt een vage
reflex van wat Karel tegen Elegast zegt: ‘Rijt inder morghenstonde Totten coninc
daer ghien vint...Als hi sal horen v woert, Ghi selter bi versoenen al’, r. 1069/74.
Elegast gaat niet op de uitnodiging in, Reinaert wel. Ik zet de beide reacties naast
elkaar: ‘wats mijns gheschiet, En come voor den coninc niet. Die coninc is te mi so
gram...’, r. 1080/2, en: ‘Nochtan grimbert quamic daer Onder des coninx ingesinde
Dat ic daer te houe vinde, Ets op mi so verbolghen al...’, F 1382/5. Hier is de reflex,
dunkt mij, toch wel iets duidelijker, ook al is in het ene geval de reactie negatief en
in het andere quasi-positief. Reinaert weet hoe hij de verzoening met de koning zal
bewerkstelligen - hij heeft zijn plan in de nacht tevoren uitgebroed - maar ook dat
het een quasi-verzoening zal zijn.
De rest van de Grimbeert-passage dient om Reinaerts eigen dief-zijn te relativeren
en dat van Ysegrim dubbel te onderstrepen. Als Reinaert afscheid neemt van zijn
eigen wereld wijdt hij bijzondere aandacht aan zijn kinderen. Hij spreekt de hoop
uit dat zijn jonge zoon Reynaerdijn op hem zal gaan lijken en constateert dat de
blijkbaar oudere zoon Roseel al zijn evenbeeld is: ‘Hier es roseel, een scone dief.
Desen heb ic oec also lief Als yement sine kindre doet’, F 1403/5. Weer het rijmpaar
‘dief:lief’, maar ditmaal wel zeer functioneel: Roseel is een ‘dief’ om lief te hebben,
een ‘scone dief’ waar je vertederd naar kijkt. Kan de
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vader van deze ‘scone dief’ wel een échte dief zijn die de galg verdient? Hij is in elk
geval een ‘rechtvaardige dief’ die als hij steelt dit doet voor zijn gezin, zoals Elegast
voor zijn ‘ghesellen’. Daarna komt de biecht die Reinaert toestaat één ogenblik net
zo vroom te zijn als Elegast: ‘Siet ic comme hu te ghenaden Van alle gader minen
mesdaden’, A 1450/1 = ‘Ic come v heden te ghenaden Van allen minen misdaden’,
r. 1341/2. Biechtvader Grimbeert bezweert zijn biechteling Reinaert echter alleen
om te ‘verlouen saen Alle diefte ende allen roef’, F 1435. Eventuele andere ‘sonden’
zijn voor deze biechtvader in deze biechtsituatie blijkbaar van geen belang. Reinaert
moet zich aan het hof verantwoorden als ‘dief’ en daartoe moet de biecht de weg
effenen. Het overspel met de wolvin, de ‘fornicacion’ uit de Renart, wordt alleen aan
het slot nog even terloops gememoreerd, bij wijze van grapje. De dichter laat hier
expliciet Reinaert met Grimbeert spelen. De diefstalverhalen die de substantie van
de biecht uitmaken zijn ten eerste dat van Ysegrim bij de pape van Boloys, F
1498/1595, ten tweede dat van Ysegrim in het ‘huus ander straten’, F 1596/1635.
Beide keren heeft Reinaert, als bij Brune en Tibeert, de leiding: ‘Sint leidicken op
enen dach’, F 1498; ‘Doe leidicken tot eenre stat’, F 1600. Beide keren doet hij
Ysegrim ‘in crupen’ en blijft zelf buiten. De eerste keer krijgt de wolf de gelegenheid
om zijn grote dievebuik vol te vreten, de tweede keer is hij enkel maar een bedrogen
dief die zich door zijn grote hebzucht te ver waagt. De eerste keer speelt Reinaert
om de aandacht op de grote dief te vestigen zelf de kleine dief: hij steelt van de
pape een ‘hoen’ dat hij vlak bij de in het gat vastzittende Ysegrim laat vallen, omdat
het hem zogenaamd te zwaar is. ‘Daer om mostict laten daer, Wast mi leet, wast
mi lief. Doe riep die pape: ay har dief, Ghi moet desen roef hier laten’, F 1548/51.
Weer rijmt ‘dief’ op ‘lief’. Reinaert laat zich ‘dief’ noemen, als ‘dief’ ontdekken om
Ysegrim, die echte grote schurk, zijn welverdiende afstraffing te bezorgen. Hij weet
dat Grimbeert dit graag zal horen en dat dit avontuur hem in de ogen van zijn
biechtvader bepaald niet tot een schuldige zal maken. In het tweede diefstalverhaal
steelt Reinaert zelf helemaal niet mee en is zijn schuld dus nog kleiner. De ‘aflaet’
wordt na deze biecht gemakkelijk verkregen. Het enige wat de biechteling moet
beloven is dat hij voortaan ‘beyde
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rouen ende stelen’ zal laten, F 1677. Aan andere ‘sonden’ wordt evenmin als in het
begin nog een woord vuilgemaakt.
Als een ‘gezuiverde’, met de koning verzoende, door de koning tot zich geroepene
komt Reinaert in het hof. Hij gedraagt zich of de koning hem zijn dochter had beloofd,
‘in also bouder gebare Of hi des coninx sone ware’, F 1753/4. ‘Ghi moghet riden bi
sijnder siden...Of ghi sijn broeder waert’, zo had ‘Adelbrecht’ aan Elegast de
ontvangst aan Karels hof voorgespiegeld, en het is of Elegast-Reinaert soortgelijke
woorden van een Karel-Nobel gehoord heeft. Zoals Elegast tenslotte, inderdaad
geróepen, voor Karel treedt: ‘god hoede dit ghesinde, Den coninc ende dat ic hier
vinde, Mer eggeric en groetic niet...’, r. 1236/8, zo treedt Reinaert voor Nobel: ‘god
die alle dinc Gheboet, hi geue v coninc here Groet gelucke ende groet ere. Ic groetu
ende ic hebbe recht...Nochtan sulke die hier sijn Souden mi gherne wanic rouen
Vre hulden...’, F 1758/68. Karel hád inderdaad ‘noyt enen knecht so getrouwe iegen
hem’ als Elegast en Reinaert speelt de Elegast-rol. Hij zal die rol ook blijven spelen,
hij zal immers de samenzwering tegen Karel-Nobel die hij ontdekt heeft onthullen,
hij zal de samenzweerders ontmaskeren en afstraffen. Maar Nobel zal dit spel
voorlopig nog niet meespelen, want Reinaert is voor hem geen geroepen ‘vrient’ ‘In werde bi smeken niet v vrient’, F 1789 - maar een gedaagde ‘dief’: ‘Ay ay dief
reynaert, Dat gi mi lief hebt ende waert’ - binnenrijm ‘dief:lief’ - ‘Dat hebdi sonder
vwe pine Minen boden gedaen in scine, Den here tibert ende brunen...Reynaert et
sal vwe kele ontgelden’, F 1799/1806. De keel-dood voor de ‘dief’! In zijn boden die
hem representeerden is de koning zelf door Reinaert mishandeld en - Tibeert - met
de keel-dood bedreigd. Daarop Reinaert weer: die boden, koning, waren díeven die
gingen stelen ‘sonder minen raet’! ‘soudic des ontgelden’? Het is een wederzijdse
beschuldiging, ‘dief’ tegenover ‘dief’. De vriendschap van koning-en-dief uit de
Elegast is bij de terugkeer van Reinaert naar de hofwereld van koning Nobel nog
ver te zoeken. Maar 't kan verkeren.
Vóór Nobel zal verkeren in een quasi-Karel zal het eerst met Reinaert als een
quasi-Eggeric helemaal misgaan. In de stoet der aanklagers bevinden zich grote
dieven, als Ysegrim, maar ook hele kleintjes als ‘dat
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foret cleene beiach’ (A 1863). En dan lezen we: ‘Die coninc dreef sine baroene Te
vonnesse...Doe wildense...Dat men reynaerde den fellen gast Op soude hangen bi
sire kele. Nu gaet mit reynaerde vten spele’, F 1874/80. Vergelijk: ‘Die coninc
antwoerde...Soudicken voeren na recht, Ic deden slepen eenen knecht Ende hangen
bider kelen. Doen ghinct met eggeric vuten spele’, r. 1307/12. Grimbeert, die in
Reinaert nooit een dief heeft willen zien, heeft waarschijnlijk als enige van de
‘baroene’ niet met het vonnis ingestemd. Hij verlaat ‘mit reinaerts naesten maghen’
het hof. Maar hoezeer Grimbeert alleen staat blijkt wel uit de regels: ‘Sine constent
niet verdragen No gedulden no gedogen Datmen reynaerde vor haren oghen Soude
hangen als een dief. Nochtan wast hem somen lief...’, F 1884/8. Voor de laatste
maal in het gedicht klinkt het rijm ‘dief: lief’. De uittocht van Grimbeert zal de
ommekeer, de quasi-rehabilitatie van de ‘dief’ mogelijk maken. Zo heeft de dichter
het gewild. Als de koning na Grimbeerts vertrek Ysegrim en Bruun aanspoort om
haast te maken met Reinaerts terechtstelling, want: ‘Comt hi iij voete vter noet, Sine
liste die is so groet Ende hi weet so menigen keer, Hine wert geuangen huden meer’,
F 1901/4, sluit hij zich aan bij Karels karakteristiek van Elegast: ‘Sinen list is
menichfout, Nyemant en cannen gheuaen’, r. 267/8. Met zijn aansporing handelt
de koning overeenkomstig de bedoeling van Reinaert en zijn dichter, want ook
Ysegrim, Bruun en Tibeert moeten het toneel verlaten hebben, aleer de veroordeelde
‘dief’ daarop voluit zijn Elegastrol zal kunnen gaan spelen. Reinaert geeft de
vertrekkenden nog na: ‘Ghi drie hebt gemaket al Datmen mi ontliuen sal. Dar toe
hebdi gemaket Dat so wie mi genaket Scelt mi dief’, F 1988/92. Wat gij doen wilt,
doet dat haastelijk! Hij, de ‘rechtvaardige dief’, ‘dar wel steruen enewarf’, F 1998.
Het spel kan nu beginnen en Reinaert openbaart ‘in gedachten’, alleen voor de
lezers van het gedicht, zijn plan: ‘Nv wilic proeuen of ic mach Te houe bringen een
baraet Dat ic vor de dageraet In groten sorgen vant te nacht’, F 2025/8. 's Nachts
is de meesterdief uit het woud in zijn verbeelding op avontuur uitgegaan en heeft
de fantasieschat gevonden die hij stelen zou, een Eggerijc-Ermerijc-schat voor de
Karel die Nobel heette. Nu alle potentiële spelbrekers, goed- of kwaadgezind,
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zijn weggestuurd zal het de welaangename tijd kunnen zijn van de ‘scone tale’. En
Reinaert begint te vertellen. Eerst, in de vorm van een nieuwe en ditmaal publieke
biecht, presenteert hij zich ronduit als een ‘dief’. Zo wil men hem immers zien in de
wereld van het hof? Maar in vergelijking met de grote dief Ysegrim - ‘wel te houe’,
zoals Grimbeert had opgemerkt - is het ‘houesch kint’ Reinaert toch maar een klein
diefje geworden: ‘Hi stal dat grote, ic stal dat clene’, F 2088. De grote dief Ysegrim
heeft het kleine diefje Reinaert terdege bedrogen en de laatste heeft nu geducht
spijt van het gemeenschappelijk stelen: ‘Aldar worden wi gesellen, Dat mach mi te
rechte rouwen’, F 2083/4. Reinaert is min of meer, als Elegast, ten gevolge van de
omstandigheden op het slechte pad geraakt. Door dit inleidende Ysegrim-verhaal
wordt Reinaerts eigen dief-zijn weer geducht gerelativeerd en zo niet de
koning-rechter dan toch de beul, die namens deze de terechtstelling voorbereidt,
in gebreke gesteld. Maar dan volgt plotseling, bijna zonder overgang, het
hoofdverhaal: het kleine diefje Reinaert is een ‘rechtvaardige dief’, want hij mag zich
de bezitter noemen van een gestolen schat en: ‘Ne waer hi oec ghestolen niet, Daer
ware moert bi ghesciet An hu lijf in rechter trauwen’, A 2147/8. Reinaert meet zichzelf
hiermee een Elegast-rol aan en manoeuvreert Nobel in de daarbij behorende
Karel-rol. Dat leidt tot de consequentie dat Karel-Nobel zijn Elegast-Reinaert zal
moeten vergeven, wat dan ook gebeurt in F 2506: ‘Ende uergaf reynaerde
algader...sines selues mesdaet’; verg. Elegast r. 1210: ‘Ende vergaf hem alle
misdaet’. De vergeving kan natuurlijk pas volgen op de volledige onthulling, die
wordt ingeleid met de aanmaning, van de koningin: ‘Reynaert Ic mane v bider seluer
vaert Die v ziele varen sal Dat gi die wareit segget al Ende openbare bringet vort
Of gi weet enige mort Of enigen mordadeliken raet Die iegen minen here gaet’, F
2137/44; verg. Karels aanmaning tot de in het hof teruggekeerde Elegast: ‘Nv
vermaen ic v bi alle dien Dies god van sonden plien Dat ghi segt ende brenct voort
Die ondaet ende die moort...Dat en laet door niemant niet Ghi en segt waer’, r.
1256/62. De koningin maakt dus ook harerzijds, door haar woordkeus, Reinaert tot
een 's konings welzijn bevorderende Elegast. Dank zij haar goede ‘tegenspel’ kan
het spel van koning-en-dief, dat het Reinaert-verhaal inmiddels gewor-
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den is, tot een goed einde worden gevoerd en kan Karel-Nobel tot het inzicht komen
dat hij Elegast-Reinaert onrecht heeft aangedaan.
Reinaert vertelt eerst de bijzonderheden over de samenzwering en pas daarna
hoe hij erachter is gekomen. De bijzonderheden zijn de namen van de
samenzweerders - Reinaert sr., Brune, Grimbeert, Ysegrim, Tibeert -, de nachtelijke
samenkomst waarop zij ‘swoeren...alle viue des coninx doet’, F 2232/3, en het
voornemen ‘dat si brune Souden bringe op den stoel taken Ende souden geweldich
coninc maken’, F 2236/8. We worden herinnerd aan Eggeric die ‘te segghen began
Dat hi des conincs doot hadde ghesworen...Hi ghincse haer bi namen nomen...Die
den coninc wilden daren’, r. 938/44. Over een tegenkoning die in de plaats van de
vermoorde Karel ‘op den stoel taken’ zou moeten worden gebracht spreekt de dichter
van de Elegast niet, maar de lezer die Willem was heeft dit ontbrekende detail er
kennelijk bijgedacht. Willem laat in zijn eigen gedicht, met doorbreking van de
dierverbeelding, Brune uitdrukkelijk tot een tegenkoning uitroepen die in de Karel-stad
Aken tot soeverein gekroond zal moeten worden. Hiermee wordt impliciet
gesuggereerd dat Nobel, de rechtmatige koning, ook iets met Aken te maken heeft,
oftewel: dat Nobel een Karel is. Het koningschap van Nobel ondergaat in Reinaerts
schatverhaal tegelijk een transpositie en een geweldige schaalvergroting - ‘Tusschen
dier elue entier zomme’, A 2442 - en dat valt alleen maar te begrijpen wanneer wij
aannemen dat Willem in deze passage - alleen hier, en dus voorbijgaand - zijn
Nobelfiguur bewust heeft willen modelleren naar het ‘voorbeeld’ van Karel, Elegasts
‘gheselle’. Ook Brune ondergaat een transpositie en wordt als Eggeric - ‘van
Aigremont’ - in de Ardennen gelocaliseerd (F 2213/4). Het parallelisme gaat verder,
bewust bedoeld naar wij mogen aannemen. Elegast verneemt het geheim in de
nanacht - want Karel is nauwelijks terug van het avontuur of de wachter ‘blies den
dach’ - Reinaert hoort het ‘ens morgens wel vroe’, F 2246. In beide gevallen wordt
het door een slimme vrouw aan een van de samenzweerders ontfutseld: ‘Vrouwen
list is menichfout, Sijn si ionc, sijn si out’, r. 935/6; ‘Mijn wijf es een vroede vrouwe’,
F 2253. De reactie van Elegast is: ‘dat mijn herte niene breet van den rouwe diere
in stect’, r. 988/9, van Reinaert: ‘Mijn herte wart mi openbare Alse cout als een
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ijs’, F 2264/5. Een zuiver formele parallel die in Mullers concordantie ontbreekt,
maar die mij toch wel het vermelden waard lijkt, is nog: ‘Mijn heer sel steruen morgen
vroe, Ic mach v seggen hoe’, r. 1020/1, naast: ‘Dit wistic ende seg v hoe: Ens
morgens wel vroe’, F 2245/6. Er blijkt uit hoezeer Willem bij het redigeren van zijn
onthullings-passage de overeenkomstige uit de Elegast ook woordelijk in zijn
geheugen heeft gehad. (Nog eens, op de niet-overeenkomstige plaats F 2756/7:
‘Hi wilt betren, ic secht v hoe: Reynaert wil morgen vroe...’). Geen woordelijke maar
zakelijke overeenstemming is het dat de beide verhaalhelden onloochenbare
bewijzen van het verraad in handen hebben. In de Reinaert zijn dat ‘sulke lijcteekine
Dat ict kende so waer Dat...’, A 2292/3, in de Elegast zijn het de in een handschoen
opgevangen bloeddroppels: ‘In minen rechteren hanscoe Ontfinc ict bloet vander
vrouwen. Doen liet hi den coninc scouwen Ende hem allen diet wilde sien’, r. 1277/80.
Een belangrijk verschil tussen beide verhalen is het intussen dat de schatroof
waardoor de koning gered moet worden in de Elegast aanleiding geeft tot de
onthulling en in de Reinaert juist op de onthulling volgt. Bij Willem bestuurt geen
God-in-de-hemel de gang der gebeurtenissen maar is Reinaert zelf de deus, een
God-en-Elegast inenen. Zijn redding van de koning is dan ook ‘baraet’. God treedt
alleen op in de fabel van de ‘pude’. Een nogal verwrongen ‘citaat’ zou men het
kunnen noemen wanneer Reinaert zegt: ‘Emmer badic gode ende maende Dat hi
den coninc minen here Behilde sine werlt ere’, F 2316/8. Dit reflecteert Elegasts
oprecht-vrome gedachten: ‘Waer hem god sculdich een bede, Hi en begeerde ander
goet Dan hi den camp vechten moet Ende sinen gherechten heere Om te behouden
sijn eere’, r. 1227/31. De eigenlijke diefstal van Ermerijcs schat, ten gevolge waarvan
de samenzwering niet door kan gaan, lijkt natuurlijk in niets op die van Eggerijcs
schat, maar in de beschrijving van het samenzweerdersleger-op-papier kan men
wel weer een naklank horen van de passage waarin de mislukte overval op Karels
hof wordt getekend. De woorden zijn verschillend maar de toon is hetzelfde: ‘Eggeric
was van groter macht Ende alle die hadden cracht Weder ende opten rijn Woude
in sijnre hulpen sijn....Men vant naest haren liue Witte halsberghe, scarpe kniue’, r.
1158/71; ‘Ysegrims mage...Mit scarpen cla-
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wen, mit widen monden, Al sonder die catzen entie beren Die al in brunes soute
waren Entie vosse mitten dassen Van doringen ende van sassen...Die souden
brunen mit gewout Comen mittien yersten bode’, F 2423/34. Willem zal ook deze
echo wel bewust hebben aangebracht.
Nobel is dus gered en als het Reinaert-verhaal helemaal parallel liep met het
Elegast-verhaal zou er niets meer hoeven te gebeuren dan dat de dankbare koning
de ‘rechtvaardige dief’ weer in ere herstelde. Dat laatste gebeurt echter niet direct,
want Nobel is nog niet zo meteen overtuigd van Reinaerts ‘rechtvaardigheid’, en
daarna wordt het verhaal helemaal op zijn kop gezet zodat men van een omgekeerde
parallelie zou kunnen gaan spreken: wat in de Elegast aan het begin staat, het
samen erop uit trekken van de koning en de ‘verbannen dief’ om een schat te zoeken,
komt in de Reinaert aan het eind, ná de formele verzoening. Tenminste Nobel, niet
als Karel geleid door God maar door zijn eigen laagbijdegrondse hebzucht - helemaal
anti-Karel dus -, zou wel willen dat hij met Reinaert ‘wandren mochte’, F 2672, maar
deze, met een beroep op een hogere ‘ban’ dan die van de koning - ‘s pawes ban’,
F 2687 - weet dit af te weren. Reinaert stelt dan dus weer tegenover een anti-Karel
geworden Nobel zichzelf als een anti-Elegast. Uit de door zijn fantasie
getransponeerde hofwereld moet de held-verteller terug naar zijn eigen werkelijkheid,
de wereld van het ‘wout’ met zijn eigen, andere ‘rechtvaardigheid’. Volgen wij eerst
het verhaal van het onwillige eerherstel. Koning en koningin tonen geen dankbaarheid
voor de fictieve redding maar wel belangstelling voor de even fictieve schat. De
‘dief’ moet zich vrijkopen met de overdracht van zijn buit. De koningin biedt vrijlating
aan en Reinaert belooft daarop: ‘So willic wisen minen scat Den coninc aldar hi
leget’, F 2475/6. Er klinkt zuiver formeel iets in door van: ‘Die coninc heeft so groot
een scat, Het mochten luttel deeren dat Van sinen scatte daer hi leghet’, r. 649/51,
maar de spreeksituatie is nogal verschillend: Karel wil zijn eigen koningsschat aan
Elegast ‘wisen’ als een gerede buit. Nobel is het nog niet dadelijk met de door zijn
vrouw voorgestelde transactie eens. Hij staat nog op het standpunt van de Karel
die ‘was ghewone...Dieue te hatene...Die den lieden mit liste Hoer goet stelen ende
rouen’, r. 205/8. Met de volgende regels: ‘Nv mach ic hem wel ghelouen
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Die leuen bider auontuer’, is echter al Karels toenadering tot de ‘andere wereld’
begonnen en Nobel moet, gedwongen door zijn gemalin, dezelfde ontwikkeling
doormaken: ‘Die coninc sprac: ic waer al ontweget, Wildic reynaerde wel gelouen,
So suete es hem stelen ende rouen Ende liegen geboren int been. Die coninginne
sprac: neen, Ghi moget reynaerde gelouen wel’, F 2477/82. Daarop volgt dan de
formele vergeving die ik al eerder citeerde. Maar het gaat toch nog niet van harte.
Het echte royale eerherstel zal pas enkele honderden regels later komen, in een
plechtige hofzitting, F 2722/54. Voordien zal het wantrouwen bij de koning nog
eenmaal krachtig herleven: hij kent in de wereld van het ‘wout’ de topografie niet
en hoort daardoor in Kriekeput ‘een gheueinsde name’. We zouden hier intussen
ook nog een soort op-de-proefstellen van Reinaert in kunnen lezen, vergelijkbaar
met het op-de-proefstellen van Elegast, ‘doer behendichede’ van Karel. ‘Dit was
reynaerde ombequame’, lezen we daarop, A 2636, formele reflex van: ‘Dit was den
coninc onbequame’, r. 907, als Elegast te kennen heeft gegeven tot in het
slaapvertrek van de verrader Eggeric te willen doordringen. Reinaerts boosheid is
gespeeld, want hij heeft een zeer goede getuige bij de hand, de ‘verrader’ Cuwaert,
die onder de druk der omstandigheden en passant zijn intiemste geheimen prijsgeeft.
Cuwaert heeft behoord tot een bende van valsemunters - ook een soort dieven die juist in de wildernis bij Kriekeput opereerde. Het leven van ‘Symon die sies...Ende
die gesellen sine’, zoals Cuwaerts getuigenis het voor ons oproept, lijkt wel een
zeer ongure variant van het illegale bestaan van Elegast en zijn ‘gesellen’. Het is
nauwelijks denkbaar dat een hemelse boodschap een Karel zou hebben bevolen
om uit te trekken naar het nachtland der valsemunters. Nobel echter wordt niet in
het minst afgeschrikt door de gedachte dat juist dáár, bij die Kriekeput, Reinaerts
gestolen schat zou liggen opgeslagen, en hij wil er best naar toe. Reinaert wordt
voor het eerst tenvolle geloofwaardig voor hem, een betrouwbare compagnon met
wie voordelige illegale zaken te doen zijn: ‘Vergheuet mi, ic dede quaet Dat ic hu
mestroude yet’, A 2692/3. Als men het zo beziet kan men het Kriekeput-verhaal
laten gelden als een verwrongen reflex van Karels gepeins over het moeilijke leven
van de uitgestotenen in het ‘wout’, waardoor hij tot de overtuiging komt dat hij Elegast
onrecht heeft aangedaan, r. 204/70.
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En nu zal dan het Reinaert-verhaal die draai krijgen die ik hierboven ‘omgekeerde
parallelie’ heb genoemd. Tenslotte zullen koning en ‘dief’ dan toch nog als
compagnons ‘uit stelen gaan’. Dat is te zeggen: de koning wil wél naar Kriekeput
om daar de schat te ontgraven maar Reinaert wil niet mee! Reinaert heeft wel de
koningsboden Bruun en Tibeert de honing en de muizen ‘leren stelen’ die er niet
waren maar hij is niet bereid Nobel zelf te begeleiden naar de schat die er niet is.
Het had best een aardig verhaal kunnen worden als Reinaert wel met Nobel was
meegegaan, maar Willem wilde nu eenmaal een ander verhaal vertellen, hij wilde
na zijn lange inlas terug naar de Renart. De franse Renart was door de koning-rechter
bij wijze van begenadiging als pelgrim uit de hofwereld weggestuurd, de vlaamse
Reinaert gaat, tegen de bedoeling van de koning-rechter in, zichzelf tot pelgrim
maken om aan de hofwereld te ontkomen. Want Reinaert wil wel eerherstel van
degenen die hem ‘dief’ noemen - anders had hij zich immers wel de tocht naar het
hof kunnen besparen en meteen kunnen vluchten - maar hij wil niet werkelijk aan
het hof leven. Hij is teveel Elegast om het bij een anti-Karel en zijn trawanten te
kunnen uithouden. Daarom heeft Willem zijn verhaal in grote lijnen laten eindigen
als in de Renart en niet als in de Elegast. De dichter van de Elegast had een
geïdealiseerde verhaal-koning voor ogen staan en zijn gedicht kon daardoor een
soort vorstenspiegel worden die de vorsten opwekte om te zijn en te doen als Karel.
Willems gedicht daarentegen was, ‘in goeden sinne’ verstaan, een omgekeerde
vorstenspiegel: wees en doe niet als Nobel! Tegelijk kon hij echter wel in zijn
gedicht-van-het-onrecht de Elegastfiguur, de geïdealiseerde ‘rechtvaardige dief’,
als ‘voorbeeld’ nemen van zijn Reinaert.
Elegast bewijst overtuigend zijn betrouwbaarheid door zijn pertinente weigering
om de eigen schat van de koning te gaan stelen, r. 657/68, Reinaert weet 's konings
wantrouwen weg te nemen door het getuigenis van Cuwaert. De middelen zijn zeer
verschillend maar het effect is gelijk. Karel bepeinst hierop ‘dat hem elegast die dief
Goets onste ende hadde lief’, r. 669/70, Nobel vraagt Reinaert om vergiffenis,
hierboven geciteerd. Ook hier zijn de overwegingen verschillend maar is het
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resultaat, de bereidheid om de ‘dief’ tenvolle te aanvaarden, gelijk. Karel doet een
‘aanzoek’: ‘Na dien ghepense...Vraghede hi elegast das Oft hien yewers wilde leyden
Daer si goet onder hem beyden Mochten beiaghen’, r. 679/86. Nobel doet eveneens
een ‘aanzoek’: ‘Reynaert, goede vrient, nu siet Den raet dat ghi met ons gaet Ten
putte...Daer die scat leghet’, A 2694/7. Er is verschil in de bepaaldheid van het
verzoek, maar in beide gevallen vraagt de koning de ‘dief’ om hem te ‘leiden’. Elegast
antwoordt: ‘iayc gherne, In weits of gijt segt in scerne, Te eggerijc van eggermonde
Moghen wi stelen sondcr sonde’, r. 687/90. Reinaert antwoordt: ‘here gi segt wonder,
Waendi inne wars alte vro, Coninc, oft mi stonde so Dat ic mit v wandren mochte
Also alst ons beide dochte Ende ghijs waert, here, sonder sonde?’, F 2669/74. De
‘omgekeerde parallelie’ is nauwelijks begonnen of Willem zet er al weer een punt
achter! Maar dat het een bedóelde parallelie is geweest kan m.i. niet betwijfeld
worden, ook al niet vanwege het ‘citeren’ van de woorden ‘sonder sonde’. Intussen,
al is de parallelie structureel gesproken hiermee ook ten einde, het ‘voorbeeld’ van
Elegast blijft in wat volgt toch nog wel hier en daar herkenbaar. Reinaert speelt aan
het slot, na zijn eerherstel, de ‘balling’ die Elegast aan het begin, voor zijn eerherstel,
inderdaad geweest is. Ook dit is ‘omgekeerde parallelie’. Reinaert zegt, F 2696/99:
‘Et ware een onscone dinc, Soudi, here coninc, Maken vwen wanderinge Mit enen
verwatenen ballinge’. Dat herinnert aan Eggerics in de gegeven situatie - aan het
slot, na Elegasts eerherstel - misplaatste smaad, r. 1287/90: ‘Der laster en mach
mir neit gescheyn! Id en sal ouch neman wesen leyff Dat ich entgaen eynen
verbannen deyff Myn hals soulde ouenturen’. Een ander geval is de
overeenstemming tussen de regels: ‘Ende ict hu segghe al eist scame’, A 2705, en:
‘Ich salt v seggen al eest scande’, r. 521. Reinaert, die de eerstgeciteerde regel
spreekt, leidt daarmee zijn verklaring in waarom hij niet met de koning mee kan
gaan: hij is ‘in spaeus ban’. Zijn ballingzijn is dus ‘scame’. Elegast, die de andere
regel spreekt, leidt daarmee het verhaal van zijn roversleven in ‘sint...mi die coninc
had verdreuen, Karel, vut minen lande’. ‘Scande’ is dus voor hem zijn dief-zijn als
gevólg van de verbanning. Het is niet helemaal hetzelfde maar het staat toch wel
dicht bij elkaar.
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Bij het publieke eerherstel in de plechtige hofzitting van F 2723 vgg. spreekt de
koning met geen woord meer over de ‘scat’. Hij is dan helemaal een rechtvaardige
Karel, die Elegast-Reinaert zijn ‘vrient’ noemt en beveelt hem ‘ere’ te doen. Als de
‘verraders’ Bruun en Ysegrim daarop het hof komen binnenstuiven worden zij net
zo gevangen genomen als Eggerics trawanten. De dichter kan deze parallel echter
niet uitwerken want aan het slot van het gedicht zullen de tijdelijk uitgestotenen weer
gerehabiliteerd moeten worden, als quasi-Elegasts. (De ‘vrede ende gheleede’ die
Firapeel ze namens de koning brengen komt, A 3435, herinneren aan Karels woorden
tot Elegast, na diens identificatie: ‘Aen mi hebdi gheleyde vast, Ghestade vrient
ende vrede’, r. 566/7). Nadat Elegast-Reinaert, de woudloper, het hof met zijn
anti-Karel van zich heeft afgeschud - ‘coninc, mi es leet Dat gi dus verre mit mi gaet’,
F 3000 - kan hij, in zijn hol, naar eigen normen rechtvaardigheid beoefenen en
vonnissen voltrekken. Een van die vonnissen betreft de anti-Karel in eigen persoon,
die hij, wel verre van hem het leven te redden, door middel van een ‘brief’ die een
‘gedichte’ is de dood aandoet. Figuurlijk gesproken wordt de koning die zo tuk was
op Ermerijcs schat - nu gesymboliseerd in het doodshoofd van Kriekeputkenner
Cuwaert - net zo ‘opgehangen’ als Tibeert die bij de pape 's nachts muizen ging
‘stelen’: ‘Mi heuet een quaet wicht so verre Int strec geleit...Dattet al gaet an mijn
ere Ende an mijn leuen’, F 3369/78. Zozeer als Willem zijn Reinaert-figuur naar het
‘voorbeeld’ van Elegast heeft gemodelleerd, heeft hij in Nobel het hele gedicht door
een anti-Karel gezien, die eenvoudig niet verdiende door een hemelse boodschap
en een avontuur in het nachtland van de dood gered te worden, omdat hij, niet
incidenteel maar principieel, een ónrechtvaardige was. Zo wordt de Reinaert als
gedicht, als totale verbeelding, toch een omgekeerde Elegast, een anti-Elegast.
Van Elegast en zijn ‘wijf’ - Karels zuster - heet het aan het slot: ‘Si waren tsamen
al haer lijf’, r. 1468. Van Reinaert en zijn vrouwe, samen met hem pelgrimerend
naar ‘een wildernisse ru’ die voor hen een land des levens zal zijn, kan men
ongetwijfeld hetzelfde zeggen. Heeft Willem aan deze goede afloop van zijn verhaal
- goed voor de hoofdpersoon dan altijd - ook dezelfde persoonlijke moraal verbonden
als
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de Elegast-dichter: ‘Dus moet god al onse saken Voor onse doot te goede maken.
Des gonne ons die hemelsche vader’? Is die laatste regel bedóeld gereflecteerd in
r. 10 van Willems geheimzinnige proloog: ‘God moet hem - d.i. mij, de dichter, in A
en B: ons - sire hulpen onnen’? Verhoopte Willem voor zichzelf en de geheimzinnige
vrouwe uit r. 25/31 van zijn proloog een soortgelijk gelukkig en levenslang
tezamenzijn als aan Elegast en zijn ‘wijf’, Reinaert en zijn Ermeline ten deel was
gevallen? Bij een beschouwing zoals ik er nu weer een heb gegeven is het altijd
goed om met vragen en vraagtekens te eindigen.

Naschrift
In een naschrift wil ik nog enkele punten bespreken die in het voorafgaande niet
goed een plaats konden krijgen. Het eerste betreft de datering en de localisering
van de beide gedichten. Van de Elegast zijn verschillende dateringen gegeven,
maar Van Mierlo's argumenten voor de 12de eeuw - ‘om de nog ruwe zeden; om
de forsche christelijke opvatting...; ook om den kenmerkenden ouden versbouw,
met de vele slepende verzen met slechts drie heffingen’ - zijn in genen dele
overtuigend. Karel en Elegast gedragen zich beiden alleszins modernhoofs en in
technisch opzicht is het gedicht ook modern-geraffineerd geschreven. De dichter
van de Elegast heeft een ander stemgeluid dan Willem en zijn vers is minder
melodieus, maar hij is, met zijn eigen middelen, een even knap vakman. Ik meen
daarom dat wij ons nog altijd kunnen aansluiten bij Jonckbloet: ‘Er is geen enkele
aanwijzing, die ons zou nopen haar - d.i. onze Elegast - ouder te achten dan de
helft der dertiende eeuw’. Dat zou betekenen dat de Reinaert ten hoogste een 15
à 20 jaar na de Elegast geschreven zou zijn en dat Willem het werk van een oudere
tijdgenoot heeft ‘gebruikt’ - de term is van Muller. En de localisering? Van Mierlo
ziet in de dichter van de Elegast een vlaming, ‘zelfs een Westvlaming’. Dat laatste
kán juist zijn, ofschoon typisch-westvlaamse eigenaardigheden - bijvoorbeeld soe,
‘zij’ - in de rijmen ontbreken. Misschien zijn ze echter door een oostvlaamse of
hollandse afschrijver weggewerkt. Willem localiseer ik in het Land van Hulst. Als
bijna-streekgenoot kan hij het werk van zijn
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voorganger dus zeker snel hebben leren kennen, als goed dichter zal hij de kwaliteit
van de Elegast ook wel onmiddellijk herkend hebben. In zijn ‘gebruik’ van dit gedicht
zit geen gemakkelijke parodie, hij heeft noch de dichter te grazen willen nemen noch
diens held Elegast belachelijk maken.
Het komt mij voor dat de dichters ook in maatschappelijk opzicht niet ver van
elkaar af zullen hebben gestaan, m.a.w. dat zij beiden ‘clerc’ zijn geweest maar
geen geestelijke. Willems spot met de professionele geestelijken blijkt het duidelijkst
uit de caricatuur die hij van de hofkapelaan Belijn heeft getekend. Deze is immers
helemaal zijn eigen creatie, want in de Renart was Brun de hofkapelaan. De dichter
van de Elegast tekent weliswaar geen caricaturen maar vindt het ook helemaal niet
erg dat zijn held ‘Bisscoppen ende canoniken, Abden ende moniken, Dekenen ende
papen’ besteelt. Die hebben in zijn ogen, anders dan ‘pelgrim ofte coepman’, best
wat te missen. Hij stelt Karel en Elegast allebei voor als vrome ridders, die met God
leven en uitvoerig tot God bidden. Maar in Karels eerste grote gebed lezen we de
passage, r. 183/9: ‘Also waerlike als dit was waer Ende ghi here laseruse Die lach
in sine cluse Verwecket, here, vander doet Ende vanden stene maket broet Ende
vanden watere wijn, Soe moeti in miere gheleide sijn’. Hij verwijst dan naar de bijbel
- als Willem in F 54 naar ‘die lettere’ - maar met de gecursiveerde woorden heeft
hij zich - overigens op traditionele wijze, verg. Walewein r. 15 - vergist, want in
Mattheus 4 staat dat de duivel tot Jezus kwam en zei: ‘Indien Gij Gods zoon zijt,
zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat
geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit
den mond Gods uitgaat’. Zou een professioneel geestelijke zo'n vergissing gemaakt
hebben? Wanneer ik terecht in de Elegast ‘een soort vorstenspiegel’ heb gezien,
is het vermoeden gewettigd dat de dichter te eniger tijd in enigerlei relatie tot het
een of ander ‘hof’ heeft gestaan, als ‘clerc’. Hetzelfde heb ik van Willem aangenomen,
zij het dan dat ik die zijn ‘omgekeerde vorstenspiegel’ heb willen laten schrijven
nadat hij zijn ‘hof’ de rug had toegekeerd (zie Ts 87, 274). Beide dichters schrijven
gedichten over recht-en-onrecht. Beiden schrijven zij ook over een vroom ‘hof’, maar
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met dit verschil dat Willem, in de figuur van de koningin, de vroomheid van zijn ‘hof’
caricaturiseert.
In beide gedichten is het licht een symbool van het geïdealiseerde hof. Wat de
Reinaert betreft moet ‘geïdealiseerde’ natuurlijk tussen aanhalingstekens gezet
worden, want de dichter drijft de spot met de gepretendeerde idealiteit. Maar dat
ontdekt de lezer pas al lezende. De inzet van het verhaal - omgewerkt in A en F
maar in B en de latijnse vertaling L bewaard, zie Ts 74, 251 - is voluit pinksterlijk en
paradijselijk, de tekening van een ‘höfische Ideallandschaft’, eindigend met de regel:
‘Ende die dach was schoon ende claer’ (of met RV: ‘De dach was schone, dat weder
klar’). Hoe dit bedoeld is blijkt 11 regels verder uit de regel: ‘Die dief die steelt die
scuwet tlicht’, met een verwijzing naar de bijbel. Die inzet moet geïnspireerd zijn
door de inzet van de Elegast. Niet dat de dichter van de Elegast begint met een
‘höfische Ideallandschaft’, maar hij localiseert zijn verhaal meteen in r. 5 ‘Tengelem
op den rijn’. Van alle paltsen van Karel heeft hij juist dat Ingelheim, dat ‘engel-huis’,
uitgekozen om zijn vorst voor te stellen als één die wandelt in Gods licht: ‘Tenghelem
al daer hi lach...Een heilich engel aen hem riep’, r. 11/6. Zou de dichter bij het
redigeren van deze scene niet gedacht hebben aan de bevrijding van Petrus in
Handelingen 12? Ik zet naast elkaar: ‘En zie, een engel des Heren stond bij hem
en er scheen licht in het vertrek, en hij stootte Petrus in zijn zijde om hem te wekken
en zeide: Sta snel op!...Omgord u en bind uw sandalen aan...Sla uw mantel om en
volg mij...En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen
zij aan de ijzeren poort, die naar de stad leidde, welke vanzelf voor hen openging’;
‘Een heilich engel aen hem riep, So dat die coninc ontbrac Biden woerden die dengel
sprac, Ende seyde: staet op, edel man, Doet haestelic v cleeder an, Wapent v...Mit
deser talen ghinc hem gereyden Die coninc karel ende cleyden...Daer en was sloot
soe goet No dore diene weder stoet, Sine waren iegen hem ontdaen...Doen hi ter
poorten ghereden quam Sach hi daer ende vernam Den wachter ende den
poortiere...Sie sliepen vaste alst god wilde’. Een engel is een lichtwezen, ook al
wordt het in het gedicht niet, als in de bijbeltekst, met zoveel woorden gezegd. Het
hemelse licht blijft de koning begeleiden,
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ook als hij het donkere woud ingaat: ‘Die mane scheen seer claer, Die sterren lichten
aenden trone. Dweder was claer ende scone’. Zelf neemt hij het daglicht met zich
mee in zijn wapens: ‘Si verlichten als den dach’, constateert bij de eerste ontmoeting
de voor een zwarte duivel aangeziene Elegast. Het zijn de wapenen des lichts, het
is de wapenrusting des geloofs. Als de koning na zijn nachtelijke tocht weer in zijn
slaapkamer is teruggekeerd, blaast juist op dat ogenblik de wachter ‘den dach
Diemen scone verbaren sach’. Het licht, en dan wel in het bijzonder het licht van de
heldere dag, hoort bij de koning, de verpersoonlijking van het geïdealiseerde hof.
Het is een ‘hoger licht’. Dit heeft Willem in zijn Reinaert overgenomen, ook al blijkt
daar dan in de loop van het verhaal het gepretendeerde ‘hogere licht’ bepaald een
vals schijnsel te geven. De lichtideologie wordt overgenomen om ontmaskerd te
kunnen worden. Dat houdt geen kritiek in op de echt-vrome Karel, maar wel op de
quasi-vrome Nobel en de quasi-vrome Gente. De eerste die, met duidelijke
toespelingen op het ‘voorbeeld’, ontmaskerd wordt is de koningsbode Tibeert. Die
durft wel als een echte Karel, beschermd door het licht, zijn nachtelijke tocht aan:
‘Die mane scinet ander heyden Also claer alse die dach’, maar zal geschonden, als
een ontmaskerde quasi-Karel, naar het lichte hof terugkeren: ‘eer hi dar quam wast
dach Entie sonne began te risen’, F 1306/7. Deze ontmaskering en alle volgende
nemen echter niet weg dat de lichte ‘höfische Ideallandschaft’ aan het begin van
het verhaal bedoeld is om op de argeloze en nog niet ingelezen lezer een ‘echte’
indruk te maken. Het is geen ornament uit de Renart en het is ook geen parodie
van de inzet van de Elegast, het is een voorstelling van de hofwereld zoals die
eigenlijk zou móeten zijn. Nobel zou een Karel móeten zijn maar het volgende
verhaal toont aan - en al heel gauw - dat hij het niet is.
Zou, zo vraagt men zich onwillekeurig af, de dichter van de Elegast de Reinaert
nog hebben kunnen lezen? En zo ja, zou hij dan ook het zo ver gaande en zo diep
grijpende samenspel van de beide gedichten begrepen hebben? Of zou hij in zijn
dienst aan de groten der aarde alleen maar Karels zijn tegengekomen en geen
Nobels? Ik eindig, alweer, met vraagtekens, de wapenrusting van de filoloog!
K. HEEROMA
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Het lied tot Egidius
Wat ik te berde ga brengen over het lied dan Jan Moritoen tot zijn overleden vriend
Egidius heeft gericht - no. 98 in het liedboek van het Gruuthuse-handschrift - zal
allerminst opzienbarend zijn. Ik ga niet iets zeggen in de trant van: ‘deze tekst is
nog door niemand goed gelezen, ook niet door mijzelf’. Op blz. 217 van Liederen
en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift, eerste deel, heb ik het lied
geparafraseerd, op blz. 441/2 heb ik het geannoteerd, en dat ga ik nu bepaald niet
verloochenen. Ik heb er echter wel wat aan toe te voegen. Het heeft mij namelijk
achteraf getroffen dat Moritoens tekst als dichterlijke structuur veel meer aanwijzingen
voor zijn eigen interpretatie bevat dan ik destijds, bij het bewerken van de uitgave,
heb gezien. Al parafraserende en annoterende had ik de mededeling van de woorden
enkel gevolgd in hun zinsverband, daarbij natuurlijk wel rekening houdend met de
dichtsituatie zoals ik die gereconstrueerd had. Maar een dichter schikt zijn woorden
behalve in zinnen ook in regels en strofen en die prosodische schikking heeft een
eigen uitdrukkingskracht. Die uitdrukkingskracht wil ik nu op mij laten inwerken, ik
wil nu ‘met de dichter meedichten’.
Het lied bestaat uit drie strofen, die ik 1, 2 en 3 noem, met achtereenvolgens vijf,
drie en vijf regels en de rijmschema's ababb, aba en ababb. De eerste drie regels
van 1, het aba-gedeelte dus, worden herhaald na 2 en 3. Dat geeft aan het lied een
cyclisch karakter, het einde sluit aan het begin. Het aba-gedeelte van 1 is het
uitgangspunt van het lied en het moet er ook de kern van zijn. Zo wil ik het nu lezen.
De eerste regel was er het eerst: ‘Egidius, waer bestu bleven?’ De naam Egidius,
aangesproken persoon, is een kreet. De naam-kreet wordt gevolgd door een
vraag-kreet: ‘waer bestu bleven?’ Naam-kreet plus vraag-kreet zijn vooralsnog niet
meer dan een vraagzin, die ook buiten het verband van een lied tot een afwezige
Egidius gericht zou kunnen zijn. Ze roepen voor ons een afwezigheidssituatie op,
een scheiding tussen een in de vraag impliciet aanwezige vragende ik en
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een afwezige jij. Tot een versregel wordt deze vraagzin met zijn afwezigheidssituatie
pas doordat er een prosodisch mee corresponderende tweede zin op volgt, geen
aanzwellende kreet meer maar een wegebbende verzuchting: ‘Mi lanct na di, gheselle
mijn’. Als mededeling drukt deze verzuchting nauwelijks iets anders uit dan de
voorafgaande vraag: er is immers dezelfde afwezigheidssituatie, dezelfde nog
onverklaarde scheiding tussen ik - ‘mi’ - en jij - ‘di’ -, verlangende en verlangde.
Nieuw is alleen de verduidelijkende en verdiepende variatie van de aangesproken
persoon. In plaats van de naam-kreet ‘Egidius’ is de innige relatie-bepaling ‘gheselle
mijn’ gekomen. Ik + jij = ‘gheselle’ + ‘gheselle’. Daarop vertelt de derde regel, rijmend
op de eerste, hoe de afwezigheidssituatie ontstaan is, wat er tussen ik en jij, ‘gheselle’
en ‘gheselle’ heeft plaatsgevonden, preteritaal: ‘Du cóórs die dóót, du liets mi tleven’.
Het is een regel waarin ‘alles’ gezegd wordt en de klank even zwaar is als de inhoud:
assonantie in de eerste helft, alliteratie in de tweede. Er zijn nu achtereenvolgens
drie korte zinnen gesproken die in hun opeenvolging elkaar tot versregels hebben
gemaakt. De derde zin/versregel maakt door zijn rijm-echo het drietal bovendien tot
een strofe, de derde regel, zwaar van klank en zwaar van inhoud, rondt een poëtische
mededeling af. Maar de strofe van drie regels heeft in zijn tweede nog een zwevend
rijm dat om een echo vraagt. De strofe valt dus niet samen met het lied, er moet
nog meer komen, een tweede en een derde strofe bijvoorbeeld, die tegenover het
preteritum van de eerste een presens en een futurum stellen. Het aba-gedeelte van
1 is een uitgangspunt.
De aba-strofe 2 en het aba-gedeelte van 3 corresponderen formeel met het
uitgangspunt. Zij hebben dezelfde rijmklanken op dezelfde wijze geschikt. De formele
correspondentie wordt onderstreept door het dubbelrijm van de derde regels: ‘mi
tleven’, ‘di ghegheven’, ‘di beneven’. De derde regels van 2 en 3 moeten ook wel
elk een poëtische mededeling afronden. Het dubbelrijm is een synthese van b en
a en bewerkt dat het rijm van de tweede regel ook zonder volgende b-regels toch
niet helemaal zweven blijft. Naar de inhoud zijn 2 en 3 geen variërende herhaling
van 1 maar een vervullende voortzetting. Beide beginnen zij met het presentische
‘nu’. De eerste regel van 2 geeft in het bijzon-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 89

47
der een antwoord op de in de eerste regel van 1 gestelde vraag: ‘Egidius, waer
bestu bleven?’ Maakt het stellige antwoord: ‘Nu bestu in den troon verheven’, de
voorafgaande vraag tot een retorische? Nee, het antwoord is na het uitspreken van
1 de dichter als het ware ingevallen. Hij heeft met zijn verbeelding gezien hoe na
het preteritaal vertelde ‘Du coors die doot’ een engel is komen aanvliegen en de
ziel van Egidius rechtstreeks naar de hemel heeft gebracht. ‘In den troon verheven’
kan dus niet betekenen ‘in de hoge hemel’, maar móet vertaald worden met ‘in de
hemel opgenomen’ (met de bijgedachte: níet in het vagevuur). Anders dan in 1 valt
in 2 de eerste regel niet samen met een zin. De presentische situatie van
Egidius-in-de-hemel vraagt om een bredere voorstelling, de verheerlijkte blinkt
‘Claerre dan der zonnen scijn’. Het is een wending die de 14de-eeuwse dichtertaal
kant en klaar beschikbaar had, maar die in deze context toch niet klinkt als een
ornamentale gemeenplaats. Hoe zal men het volkomen licht van de hemelse
zaligheid ook anders tot uitdrukking brengen dan door een vergelijking met het
stralende ‘hemellichaam’ bij uitstek, de zon? Een goed dichter herstelt door de klank
van zijn stem het conventioneel vervlakte tot zijn eigenlijke zin. Het ‘alles’ van 2
wordt echter ook pas weer gezegd in de afrondende derde regel: ‘Alle vruecht es
dí ghegheven’. Het dubbelrijm dwingt ons het accent op ‘di’ te leggen. 2 is de strofe
van jíj nú, jij-in-de-hemel.
3, de tweede ‘nu’-strofe, zet 2 opponerend voort. Tegenover jij-in-de-hemel staat
ik-op-de-aarde, tegenover jij-in-de-vreugde ik-in-de-pijn. 3 heeft echter tegelijk de
functie om de in 1 zo zwaar geponeerde scheiding-door-de-dood op te heffen in
een nieuwe vereniging, futurisch. De mogelijkheid van die nieuwe vereniging wordt
aangekondigd in de eerste helft van de eerste regel: ‘Nu bidt vor mi’, en uitgewerkt
in de afrondende derde: ‘Verware mijn stede di beneven’. Die derde regel heeft met
zijn afwisselende ie- en ee-accenten - b tegenover a - weer een opvallende
klankstructuur, net als de derde regel van 1. De derde regels van 1 en 3
corresponderen ook doordat jij en ik er zo nadrukkelijk naast en tegenover elkaar
worden gesteld - ‘du’, ‘mi’, ‘mijn’, ‘di’ -, in 1 als
gescheidenen-door-de-dodelijke-afwezigheid, in 3 als
verenigden-door-de-hemelse-aanwezigheid, het ene preteritaal, het
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andere futurisch. Het lied wordt gezongen tussen verleden en toekomst, tussen
scheiding en nieuwe vereniging in, ‘nu’. 3 bevat twee smekende imperatieven in
twee opeenvolgende zinnen die samen de strofe vullen: ‘Nu bidt vor mi, ic moet
noch sneven Ende in de weerelt liden pijn’, en: ‘Verware mijn stede di beneven’.
‘Sneven’ = ‘in de weerelt liden pijn’. Zoals in 2 de hemelse situatie van Egidius,
vraagt in 3 de aardse van de dichter om een brede voorstelling in een zin van twee
versregels. De afrondende derde regel moet in 3 als in 1 en 2 weer ‘alles’ zeggen,
ditmaal over ik-op-de-aarde. ‘Mijn stede di beneven’ is de plaats die de ik aan de
zijde van Egidius ‘in de weerelt’ heeft gehád - ik naast jij, ‘gheselle’ naast ‘gheselle’
- en die deze ik dankzij hemelse bijstand in de toekomst hoopt te hóuden. Het
dubbelrijm dwingt ons weer aan ‘di’ accent te geven.
Ik heb om de voortgang-in-correspondentie goed te laten uitkomen tot dusverre
maar net gedaan of het lied enkel uit drie aba-strofen bestond, maar dat is natuurlijk
een ongeoorloofde vereenvoudiging. Zowel 1 als 3 hebben na hun in zichzelf
afgerond aba-gedeelte - de kern waarin ‘alles’ gezegd werd - nog een aanvullend,
uitbreidend bb-distichon. Het ligt voor de hand dat deze beide disticha ook een
corresponderende functie zullen hebben. We bekijken allereerst het distichon in 1,
dat gevuld wordt door één samengestelde zin: ‘Dat was gheselscap goet ende fijn,
Het sceen teen moeste ghestorven sijn’. In het woord ‘gheselscap’ spreekt het
‘gheselle’ van de tweede regel door. ‘Gheselscap’ = ‘gheselle’ + ‘gheselle’, de
tweeheid van jij-en-ik. Tinbergen heeft in Ned. lyriek vanaf de 13de eeuw 1, 27
(1920) het distichon vertaald met: ‘van wat een edel tweetal was, moest blijkbaar
de ene sterven’, ik heb op blz. 217 van mijn uitgave de parafrase gegeven: ‘van wat
zo'n ideale gemeenschap - van drie - was, bleek de ene - jij - te moeten sterven’.
Tinbergen heeft met zijn ‘edel tweetal’ - ofschoon een weinig fraaie uitdrukking aan de tekst stellig meer recht gedaan dan ik. Het moet inderdaad gaan over een
tweeheid, de ‘derde’ in mijn parafrase is afkomstig uit mijn reconstructie van de
dichtsituatie. Ik zal mij nu houden aan wat er in de tekst staat, ten aanzien van
‘gheselscap’ en ook ten aanzien van ‘teen’. Het laatste woord hebben Tinbergen
en ik allebei met ‘de ene’ weergegeven, maar dat kan
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niet, want ‘teen’ is niet ‘die een’ maar ‘dat een’. Van die moeilijkheid heb ik mij in
mijn annotatie op blz, 441 ook wel rekenschap gegeven, als volgt: ‘welk onzijdig
woord de dichter in zijn geest heeft gehad om het ene lid van het “gheselscap” dat
moest sterven aan te duiden, is moeilijk vast te stellen’. Ik moet nu echter vragen:
hééft de dichter wel een onzijdig woord in zijn geest gehad, kan ‘teen’ niet een in
zichzelf complete uitdrukking zijn geweest? Als ‘gheselscap’ in deze context zozeer
toegespitst ‘tweeheid’ betekent, ‘gheselle’ + ‘gheselle’, jij + ik, is de overleden vriend
de hélft van deze tweeheid geweest, ‘de éne helft’, en de achtergebleven dichter
‘de andere helft’. Vrage: kan ‘teen’ in het middelnederlands gebruikt worden in de
zin van ‘de ene helft’? Antwoord: waarschijnlijk wel. In boek 3, kapittel 3 van Der
leken spieghel vertelt Boendale onder meer het treffende verhaal na van een
verwaarloosde oude grootvader die van zijn zoon, en schoondochter, in de stal
moest slapen. ‘Dat kint’ is het enige menselijke wezen dat de oude man in zijn stal
geregeld komt opzoeken. En dan lezen we, r. 352 vgg.:
Eens sprac hi den kinde dus an:
‘Lieve kint, ganc, sech dinen here
Dat mi vriest harde zere,
Dathi mi yet over zinde’.
Dat kint liep mit gheninde
Die den vader dit vertrac.
‘Nem’ sprac hi ‘desen zac
Ende draechen hem, hets mi lief’.
Doe tkint dien zac op hief,
Spract: ‘vader snijtten in tween,
Ic wille hem draghen maer teen’.
‘Neen’ sprac doe die vader,
‘Draech hem dien zac algader’.
Dat kint sprac alst God woude:
‘Vader, alse ghi coomt ter oude,
So sal ic u, mach ic leven,
Dit stucke over gheven’.

Staat ‘teen’ in deze passage bij verkorting voor ‘teen stuc’ of ‘teen deel’? Ik geloof
het niet. ‘Teen’ lijkt mij hier gewoon ‘de ene helft’ te betekenen en ‘dit stucke’ lijkt
mij te staan voor ‘tander’, ‘de andere
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helft’. Boendale drukt zich in dit gesprek tussen vader en kind nogal los,
spreektaalachtig uit. Ik concludeer daaruit dat ‘teen’ in de zin van ‘de ene helft’ tot
de 14de-eeuwse spreektaal heeft behoord en dat Jan Moritoen met het gebruik van
deze spreektaaluitdrukking in zijn lied het effect van een krasse dissonant heeft
beoogd: een doorgesneden eenheid, de ene helft in de dood, de andere helft in het
leven, dat kan toch niet zo blijven, daarop móet een strofe-van-de-hemel volgen,
en daaruit móet dan weer een strofe voortkomen die aarde en hemel verenigt.
Ofschoon in de derde regel van 1 al ‘alles’ gezegd is en het toegevoegde distichon
dit ‘alles’ - ‘Du coors die doot, du liets mi tleven’ - alleen nog maar verbredend kan
uitwerken, is het toch in hoge mate dichterlijk-functioneel. Het dwíngt namelijk tot
een verder-zingen van het lied, naar een vervulling, naar een verzoening. Egidius
móet hierna worden voorgesteld als opgenomen in de hemelse heerlijkheid, ‘alle
vruecht es di - ene helft van onze tweeheid - ghegheven’, Egidius móet daar ‘vor
mi’ - de andere helft - bidden dat de eenheid - ‘mijn stede di beneven’ - op aarde
hersteld worde, nee, behóuden blijve! De dissonant van de werkelijkheid - ‘de ene
helft bleek te hébben moeten sterven’, voltooid verleden, afgelopen - moet worden
omgezongen tot de harmonie der verbeelding, onvoltooide maar voltooibare
toekomst.
Nu het toegevoegde distichon in 3. Als de dichter heeft bedoeld het te laten
corresponderen met dat in 1 - en de bijna-herhaling van ‘Het sceen teen moeste
ghestorven sijn’ in ‘Nochtan moet emmer ghestorven sijn’ pleit daar heel sterk voor
- moet het ‘alles’ van de derde regel ook hier verbredend zijn uitgewerkt. 3 is de
strofe van de aarde en de regel: ‘Ic moet noch zinghen een liedekijn’, zo aards als
het maar kan, past daar ook voortreffelijk in. Als het thema van ‘Verware mijn stede
di beneven’ in de volgende regel wordt uitgewerkt, impliceert dit dat voor het zingen
van het liedje het behouden van de ‘stede di beneven’ essentieel is. Wat voor een
liedje kan dat zijn? In een vroeger lied, no. 19 uit het liedboek, had de dichter
geschreven: ‘In deere van der minnen vray, God groete haer lievelijc anschijn, Willic
ons zinghen een liedekijn’. Daar ging het over een ‘liedekijn’ ter ere van de echte
(hoofse) liefde. Mogen we van deze parallelplaats uit redeneren, dan
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is in no. 98 het behouden van ‘mijn stede di beneven’ ook noodzakelijk voor het
zingen van een ‘liedekijn’ ter ere van een bepaalde hoofse geliefde. Egidius heeft,
toen hij nog leefde, als tussenpersoon gefungeerd tussen deze dame - die in een
later lied ‘Aloeette’ zal heten - en de dichter, hij moge dit, zo smeekt de dichter nu
in strofe 3, van de hemel uit blíjven doen. ‘Alle vruecht es dí ghegheven’, daarboven,
‘nu bidt vor mí’, hierbeneden, zodat mij ook nog enige ‘vruecht’ ten deel moge vallen.
Ik houd aldus redenerende vast aan mijn vroeger gegeven reconstructie van de
dichtsituatie, maar zie nu alleen nog in strofe 3, tweede helft, een toespeling op de
‘derde’. Omdat de tekst mij daar aanleiding toe geeft. Maar wat kan ‘Nochtan moet
emmer ghestorven sijn’ dan in dit verband betekenen? Zowel Tinbergen als ik
hebben deze regel als een zelfstandige zin opgevat. Hij heeft vertaald: ‘toch is
sterven onvermijdelijk’, ik: ‘toch moet ook ik zéker sterven (net als jij, al weet ik niet
wanneer)’. Ik geloof nu dat wij beiden ongelijk hebben gehad. De correspondentie
tussen de disticha in 1 en 3 pleit ervoor om ook ‘Ic moet noch zinghen een liedekijn,
Nochtan moet emmer ghestorven sijn’ als één samengestelde zin op te vatten en
bij het ‘ghestorven sijn’ in 3 niet aan de dichter maar, als in 1, aan Egidius te denken.
De vertaling, of liever parafrase, wordt dan: ‘ik moet nog een liedje zingen, hoezeer
het ook een realiteit moet blijven dat jij dood bent’. Met zijn laatste regel verwijst 3
weer naar 1 en de herhaling van het aba-gedeelte van 1 ná 3 is dan ook functioneel.
Het lied zingt zichzelf verder van vraag en verzuchting naar antwoord en vervulling,
van dissonant naar harmonie, maar het is tegelijk ook cyclisch opgebouwd en dat
maakt het noodzakelijk in de harmonie toch ook nog even een echo van de dissonant
te laten horen.
Zoals ik al aan het begin zei: dit is geen wezenlijk nieuwe interpretatie van het
lied. Het gaat om wat andere nuances. Maar bij een belangrijke tekst als het lied tot
Egidius zijn ook de nuances belangrijk. En methodisch lijkt mij mijn hier aangeboden
‘close reading’ van de poëtische structuur uit in elk geval beter dan mijn vroegere
benadering van de veronderstelde dichtsituatie uit. De dichtsituatie moet uit de tekst
zelf blijken, moet conclusie zijn en geen uitgangspunt.
K. HEEROMA
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De grammatische wisseling in het Gotisch
Inleiding
De bedoeling van dit opstel is enerzijds kritiek te oefenen op de gangbare
voorstellingen over de grammatische wisseling in het gotisch, en wel vanuit de
theorieën van de generatieve fonologie, anderzijds de bruikbaarheid aan te tonen
van de generatieve fonologie voor de benadering van historisch-fonologische vragen.
Wij willen laten zien dat de grammatische wisseling, anders dan de traditionele
taalwetenschap wil doen geloven, in wezen iets anders is dan de repercussie van
de wet van Verner, positiever gezegd: dat de grammatische wisseling een
grammaticale regel is in de strikt synchrone zin van het woord, die men niet zonder
de grammatica geweld aan te doen uitsluitend kan koppelen aan die wet van Verner.
Verder willen we aannemelijk maken dat de gevallen van grammatische wisseling
in het gotisch wel degelijk resten zijn van een oudere situatie en geenszins afgeremde
innovaties, zoals met name Hirt heeft verondersteld.

1. De gangbare opvattingen
De uitspraken over grammatische wisseling die men vindt in een reeks van
handboeken verschillen wat strekking betreft onderling niet zoveel. Prokosch
formuleert: Grammatical change is primarily the effect of the application or
non-application of Verner's Law in different inflectional forms of the same word, due
to the moveable accent of Indo-European (64). Ook vergelijkbare verschijnselen
tussen verschillende woorden, eventueel uit verschillende germaanse dialecten,
rekent hij binnen zijn definitie te vallen. Streitberg formuleert iets minder stringent:
Mit dem von Jacob Grimm aufgebrachten Namen des grammatischen Wechsels
bezeichnet man in der germanischen Grammatik das häufige Nebencinander von
stimmlosen und stimmhaften Spiranten. Die Doppelvertretung beruht darauf, dasz
im idg. Paradigma Akzentwechsel geherrscht, der Wortakzent bald auf der
Wurzelsilbe, bald
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auf dem Suffix geruht hat (126). Zonder aan het verschijnsel uitdrukkelijk een
synchronistisch te begrijpen grammaticale status toe te kennen, vervolgt hij dan:
Besonders wichtig ist der grammatische Wechsel für die Verbalflexion. Boer spreekt
in dezelfde geest: De wisseling tusschen scherpe en zachte spirans volgens Verner's
wet in woordvorming en flexie heet grammatische wisseling (123).
Het is niet onze bedoeling alle mogelijke gevallen van grammatische wisseling
in het gotisch op te sommen en te bespreken. Het gaat ons veeleer om de
theoretische aspecten van de problematiek; we kunnen ons daarom bij de
uiteenzettingen beperken tot de meest klassieke voorbeelden. Als zodanig zijn te
noemen de relaties: þarf tegenover þaurbum, aih tegenover aigum, frawairþan
tegenover frawardjan, een theoretisch sinþan tegenover sandjan, stoþum tegenover
standan en filhan tegenover fulgins. De vorm skulda, die in dit verband ook wel
wordt genoemd (Prokosch 191), laten we buiten beschouwing, vooreerst omdat hij
voor de uiteenzettingen niet van principieel belang is, en vervolgens omdat we
daardoor indirect de vraag naar de geschiedenis van de dentaal in het
verledentijds-kenmerk op de agenda zouden nemen. Wij wijzen erop dat we in dit
verband nog onder grammatische wisseling verstaan wat de geciteerde handboeken
daaronder begrijpen.
De problematiek rond de wet van Verner en de grammatische wisseling in het
gotisch wordt door Prokosch (62-63) kort samengevat. Volgens de ene opvatting
heeft zich in de voor-gotische fase in het hele germaans een taalverandering
voltrokken die geformuleerd is in de wet van Verner; ze had voor het gotisch
aanvankelijk even verstrekkende gevolgen als voor de andere germaanse dialecten,
maar ze zou daar later door analogie teruggedrongen zijn. Hirt is een andere
opvatting toegedaan en Prokosch is geneigd zich bij hem aan te sluiten: hij kan er
niet toe besluiten de situatie in het gotisch geheel te verklaren door ‘Ausgleichung’.
Hij neemt aan, dat de germaanse accentrevolutie - het initiaal worden van het
oorspronkelijk wisselende woordaccent - zich op gotisch terrein vroeger voordeed
dan elders in het germaanse gebied, dat de ontwikkeling die geformuleerd wordt in
de wet van Verner het gotisch bereikte toen daar nog slechts een gering aantal
woorden restte dat door zijn ouderwetse accentuering in aan-
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merking kwam voor verzachting van zijn spirant en dat op die grond het gotisch
maar een klein aantal voorbeelden van grammatische wisseling vertoont. Op een
andere plaats in zijn boek geeft Prokosch een aantal voorbeelden die de theorie
van Hirt moeten steunen (67). Het betreft gevallen waar het gotisch blijkens de aard
van de spirant oorspronkelijk een andere accentuering laat veronderstellen dan
vergelijkbare woorden in andere germaanse dialecten; in zulke etymologisch
vergelijkbare paren heeft de gotische vorm generally, but by no means always een
stemloze spirant tegenover de stemhebbende spirant elders. Hoewel het verschijnsel
blijkbaar uitzonderingen toelaat, concludeert Prokosch daar: we must assume, with
Hirt, (...) that in these words Gothic had root accent sooner than the other Germanic
languages. Wij zijn door deze argumenten niet overtuigd, te minder omdat Prokosch
aan het zoëven geciteerde moet toevoegen: Variations between the other Germanic
languages are less frequent: OHG haso, but OE hara, ON here ‘hare’. Wanneer de
aangenomen oorspronkelijke accentverschillen - want daarop zou ook de laatste
tegenstelling toch kunnen worden teruggevoerd - ook buiten het gotische gebied
gesignaleerd worden, kan moeilijk voor het gotisch een nogal grondig verschillende
ontwikkeling worden verondersteld.
Het komt ons voor, dat het verschil tussen beide zienswijzen bestaat in het
verschillend localiseren van de ‘uitzondering’. De uitzonderlijkheid die men
signaleerde op het punt van de grammatische wisseling in het gotisch, wordt
opgeheven door de introductie van een andere uitzonderlijkheid, nl. op het punt van
de accentrevolutie. Het aannemen van deze laatste maakt het eerste verschijnsel
regelmatig. Die laatste uitzonderlijkheid lijkt ons echter niet voldoende bewezen.
Een tweede bezwaar tegen de voorstelling van Hirt en Prokosch ligt in de
mogelijkheid de genoemde gevallen van grammatische wisseling in het gotisch
normaal te verklaren; wij hopen dat in het vervolg aan te tonen. Wanneer een
verklaring mogelijk is zonder gebruik te maken van veronderstelde
onregelmatigheden op het punt van de accentrevolutie, moet die geldig geacht
worden, aangezien Hirts uitspraken nauwelijks andere bewijsmiddelen hebben dan
juist die problematische gevallen van grammatische wisseling. De gevallen die
Prokosch opsomt op pag. 67 - vgl.
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de vorige alinea - moeten voor Hirts gelijk zwaarder wegen dan de argumenten die
we in de volgende paragraaf trachten te ontwikkelen.

2. Een andere voorstelling van zaken
Zoals gezegd zullen we onze proeve van beschrijving plaatsen in het kader van de
generatieve fonologie zoals men die behandeld vindt bij Chomsky en Halle en King.
We zullen veronderstellen dat hun opvattingen over taalverandering en
herstructurering van de grammatica bij de lezer bekend zijn en dus hun theorieën
niet ten principale aan de orde stellen. Wel zullen we trachten zo expliciet mogelijk
te zijn bij de beschrijving van de processen waar het ons om gaat.
Die processen zijn, kortheidshalve zo aangeduid:
(a) het stemhebbend worden van stemloze spiranten in bepaalde posities (wet
van Verner);
(b) het initiaal worden van het woordaccent;
(c) het explosief worden van stemhebbende spiranten in bepaalde posities;
(d) het verlies van de grammatische wisseling.

Deze formuleringen suggereren weinig nieuws t.o.v. wat uit de literatuur bekend is.
We zullen in details treden om de ware problematiek aan het licht te brengen.
De eerste taalverandering die ons bezighoudt is de wet van Verner. We kunnen
die als (1) formuleren:

(Een stemloze spirant wordt stemhebbend wanneer hij staat na O of meer
consonanten die volgen op een vocaal die niet het voornaamste woordaccent draagt).
We blijven buiten de vraag of de formulering ook geheel juist is voor spiranten die
in eindlettergrepen staan; vgl. Boer 124 e.v.
Zoals bekend is - en zoals ook in bovenstaande formulering is geimpliceerd geldt de regel niet voor spiranten die staan aan het begin
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van een woord. Wat eveneens bekend is, maar wat niet in bovenstaande formulering
vervat is, betreft de uitsluiting van spiranten aan het begin van een lexicaal item.
Niemand veronderstelt dat in woorden als gotisch gasahts, gasinþa, gaskafts, de s
mogelijk teruggaat op een z die door de wet van Verner ontstaan zou zijn. Toch
betekent dat niet dat (1) werkzaam is op het niveau van het lexicon, bv. als lexicale
redundantieregel, want hij heeft kennelijk effect voor vormen die op het niveau van
het lexicon niet bestaan, zoals voltooide deelwoorden, meervoud van bepaalde
verleden tijden, causatieve werkwoorden. We moeten daarom veronderstellen, dat
op het moment dat de regel in de grammatica actief wordt de informatie gebruikt
wordt dat bepaalde spiranten lexicaal eerste element van een item zijn en zich
daarom aan de regel onttrekken.
Regel (1) werd op zeker moment toegevoegd aan de fonologische component
van de germaanse grammatica. We moeten aannemen dat hij gehandhaafd bleef
in de grammatica van volgende generaties. Iedere volgende generatie immers
ontwerpt bij het taalaanbod waarmee zij geconfronteerd wordt de meest eenvoudige
grammatica. Regel (1) maakt daarvan deel uit als eenvoudigst denkbare
verantwoording van, met het woordaccent correlerende, tegenstellingen als s - z, f
- v, tussen morfologische varianten van één lexicaal item. Dat sluit niet uit, dat
invoering van (1) in de grammatica, voor de volgende generatie leidt tot
herstructurering van de lexicale representatie van bepaalde items, nl. in die gevallen
waar de morfologische varianten bv. alle de stemhebbende spirant zouden vragen.
Maar dat is van geen enkel gewicht voor ons betoog.
De volgende taalverandering die onze aandacht vraagt is de accentrevolutie (2):
(Een vocaal krijgt het woordaccent als hij de eerste is in een woord).
De gangbare voorstellingen over het woordaccent in het gotisch houden in, dat alle
woorden die bestonden ten tijde van de accentrevolutie de gevolgen daarvan
ondergingen, terwijl later ontstane samenkoppelingen als gabindan, frawairþan het
woordaccent hebben op de syllabe
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die het woordgroepsaccent droeg voordat de combinatie tot een woord was
geworden; die gotische woorden hebben dus hun accent op hun tweede syllabe.
Het behoeft nauwelijks betoog dat deze beschrijving in de TG grammatica niet
houdbaar is. De grondgedachte die erachter zit, nl. dat iets ‘geleidelijk’ aan elkaar
groeit als het vaak naast elkaar voorkomt, is onverenigbaar met de opvattingen over
de verhouding tussen competence en performance.
In termen van generatieve grammatica kan over regel (2) tweeërlei gezegd worden.
De regel is werkzaam op een woord, een bepaald element (dat nader gedefinieerd
zou moeten worden) uit de syntactische oppervlaktestructuur, ofwel hij fungeert als
lexicale redundantieregel. In het laatste geval kent hij aan het eerste vocalische
segment van een lexicaal item een kenmerk toe, dat later in het woord waarin dat
item zich realiseert uitgewerkt wordt als ‘woordaccent’; in het eerste geval krijgt het
eerste vocalische element van het woord het woordaccent.
Wij zouden regel (2) willen zien als lexicale redundantieregel. Een woord als
gabindan zal al een mogelijk woord zijn geweest ten tijde van de introductie van (2)
zonder dat het gevolg van die opvatting zou zijn, dat het woordaccent op ga- zou
komen liggen. Met deze veronderstelling komen we niet in conflict met de bestaande
en o.i. in de grond juiste opvattingen over het accent van gotische woorden, terwijl
door prefigering afgeleide werkwoorden toch al in een vroege fase mogelijk zijn.
Dat laatste lijkt erg aantrekkelijk, gezien het feit dat verschillende indogermaanse
dialecten werkwoorden met prefixen kennen; men denke in dit verband ook aan het
onderscheid tussen absolute en coniuncte werkwoordsuitgangen, dat men algemeen
in het indogermaans situeert.
Wanneer regel (2) als lexicale redundantieregel aan de germaanse grammatica
wordt toegevoegd, rijst de vraag naar de gevolgen van die verandering voor regel
(1). Laten we ons eens verplaatsen in de situatie waarin een gotisch kind zich bevindt
dat taaluitingen hoort voortbrengen die mede beheerst worden door de regels (1)
en (2). Het hoort bepaalde woorden nu eens met een stemloze dan weer met een
stemhebbende spirant gerealiseerd worden, zonder dat het - en dat is van principieel
belang - dat verschijnsel kan koppelen aan het
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accent. Die koppeling, welke laatstelijk mogelijk was voor de generatie die de oude
accentuering nog had gekend, was niet intern reconstrueerbaar. Het gotische kind
dat we bedoelen staat dus voor de taak een grammatica te ontwerpen die de
tegenstelling stemloze spirant - stemhebbende spirant beregelt zonder dat te doen
in termen van accent. De regel die aldus tot stand komt noemen we een
herstructurering van regel (1). Laten we eens trachten die geherstructureerde wet
van Verner te formuleren.
Wanneer de accentuering niet meer als aangrijpingspunt kan dienen, blijft niets
anders over dan gebruik te maken van de grammaticale categorieën waarin het
verschijnsel van de stemhebbendwording optreedt. Universeler lijkt de zaak niet
meer beschreven te kunnen worden. Op een of andere wijze moet dus in de
grammatica opgenomen worden dat stemloze spiranten die in lexicale items
verschijnen, als stemhebbende spiranten moeten worden geïnterpreteerd wanneer
(a) het betreffende lexicale item tot een bepaalde klasse behoort en (b) van dat
lexicale item een bepaalde morfologisch gekenmerkte formatie is gegenereerd.
Wanneer voldaan is aan (a) en (b) zullen we de vorm categoriaal gemarkeerd
noemen voor de stemhebbendwording van de spirant.
Woordvormen die volgens de oude grammatica van vóór de accentrevolutie regel
(1) ondergingen zonder tot een bepaalde grammaticale categorie te behoren waarin
dat altijd gebeurt, kunnen in de nieuwe grammatica niet als categoriaal gemarkeerd
opgenomen worden. De mogelijkheid bestaat dat het item lexicaal geherstructureerd
wordt. Dat houdt in dat op niveau van het lexicon de informatie ‘stemloze spirant’
vervangen wordt door de informatie ‘stemhebbende spirant’. Daardoor hoeft de
herschrijfregel niet meer actief te worden. Een dergelijke ontwikkeling - stellen we
ons voor - heeft zich voorgedaan met het adjectief fulgins, dat dus uitsluitend nog
onderworpen is aan de verderop te bespreken redundantieregel (marking convention)
(3). Een tweede mogelijkheid is, dat een bepaalde vorm individueel gemarkeerd
wordt als onderhevig aan het proces van de stemhebbendwording.
Het lijkt aannemelijk te stellen dat de volgende categorieën positief gemarkeerd
moeten worden voor de geherstructureerde regel (1): van
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sterke werkwoorden en van hun verleden tijd de optatief en de indicatief meervoud,
van dezelfde werkwoorden de voltooide deelwoorden, van dezelfde werkwoorden
alle vormen van hun causatieve werkwoord. De tegenwoordige tijd van standan
(lexicaal stanþ-) en de infinitief, optatief en meervoud tegenwoordige tijd van þaurban
(lexicaal bv. þarf-) zijn in onze opvatting individueel gemarkeerd voor de regel. De
geherstructureerde regel (1) formuleren we als (1.1) en (1.2):

(De eerste regel houdt in: als het woord niet categoriaal of individueel gemarkeerd
is voor regel (1.2), pas die regel dan niet toe. Regel (1.2) heeft dezelfde inhoud als
(1), behalve in het punt van het woordaccent).
Het opnemen van de conditie [+ woordaccent] heeft tot achtergrond, de noodzaak
om de regel te beperken tot bepaalde stemloze spiranten in het woord.
Als we voorstellen regel (1.2) in samenhang met (1.1) te benamen als
grammatische wisseling, raken we een kernpunt van ons betoog dat we in de inleiding
hebben aangewezen: de grammatische wisseling, aldus bezien, is een grammaticale
regel in de synchronistische zin van het woord. Voor de generaties die deze regel
in hun grammatica hebben is er geen verband met woordaccent en dus niet met
wat geformuleerd wordt in de wet van Verner.
Een derde taalverandering die ons moet bezighouden is het explosief worden
van stemhebbende spiranten in bepaalde fonologische context. Er is weinig verschil
van mening over de vraag hoe we de situatie in het gotisch moeten beoordelen: de
b, d en g zijn spirantisch wanneer ze, enkelvoudig en dus niet in geminatie, na een
vocaal staan. Overigens zijn ze explosief. Men is het er overigens ook over eens
dat dit niet inhoudt dat de b van gabindan spirantisch zou zijn. Dat wil zeggen, dat
de regel fungeert als lexicale redundantieregel of, in de voorstel-
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ling van Chomsky en Halle (420-423), als marking convention. Het verschil tussen
het eerste en het tweede is, dat de lexicale redundantieregel slechts éénmaal wordt
geactiveerd, terwijl een marking convention toegepast wordt zo vaak die, eventueel
in latere stadia van generering, toepasbaar is. We houden het erop, dat het laatste
het geval is, hoewel we niet direct gotische bewijsmiddelen voor die mening zien.
Bij de bedoelde taalverandering is feitelijk een oudere marking convention (3) in het
geding:

(Realiseer een nog niet als spirant of explosief gespecificeerde b, d en g als
spirant. De u staat voor unmarked, ongemarkeerd).
In het verband van de nu te behandelen regels (3.1) en (3.2) laten we de g buiten
beschouwing; hoewel de regels dat foneem ook raken, zullen we ze slechts van
toepassing denken op de b en d. We komen beneden op de kwestie terug.
Een bepaalde generatie van germaans sprekenden is overgegaan tot het explosief
spreken van de b en d in posities na niet-vocalen, d.w.z. aan het begin van lexicale
items en na consonanten. We nemen aan dat dat gebeurde door invoering van een
betrekkelijk ‘oppervlakkige’ regel (3.1), een regel dus die laat in de fonologische
component een plaats krijgt:

(Realiseer een stemhebbende b en d, al of niet eerder gespecificeerd als + / continuant, na vocalen als spirant en na niet-vocalen als explosief. De waarde van
p is + of -).
Het proces kan niet beschreven worden als een directe wijziging van de marking
convention (3) tot een van de vorm (3.2):
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(Realiseer een b en d, nog niet gespecificeerd als +/- continuant, na een vocaal
als spirant en na niet-vocaal als explosief. De u staat voor unmarked; de waarde
van p is + of -).
Het gevolg immers van onmiddellijke wijziging van (3) in (3.2) zou voor een vorm
als frawardjan en standan zijn, dat de dentalen daarin spirantisch bleven. Uit lexicale
stemloze dentale spiranten zouden ze door regel (1.2) overgaan in stemhebbende
dentale spiranten; op die segmenten nu zou (3.2) geen invloed kunnen hebben
vanwege het reeds gespecificeerde feature [+ continuant].
De generatie van sprekers, volgend op die welke regel (3.1) invoerde, bracht een
geherstructureerde grammatica tot stand die als volgt beschreven kan worden. De
output van de regels (3) en (3.1) - aanwezig in de grammatica van de ouders - was
de grond voor de invoering op een hoog niveau in de grammatica van de
geherstructureerde marking convention (3.2). Een dergelijke regel moeten we
aannemen, omdat hij de eenvoudigste verantwoording levert van het gedrag van
de b en d in de gehoorde taal. Door de vorm van (3.2) is er echter een moeilijkheid
ontstaan m.b.t. vormen als frawardjan, standan en þaurbum: de explosieven in deze
vormen kunnen door de nieuwe generatie niet meer gegenereerd worden met behulp
van de regels (1.2) en (3.2). Behalve een herstructurering van (3) is dus ook een
wijziging van (1.1) en (1.2) noodzakelijk. Deze wijziging houdt in, dat voor alle
gevallen waarin een oude relatie stemloze spirant - stemhebbende spirant door
(3.1) overging in een relatie stemloze spirant - stemhebbende explosief, de lexicale
informatie gewijzigd moet worden: bepaalde vormen van bepaalde items worden
nu gemarkeerd voor andere regels terwijl voor de overblijvende gevallen de regel
van de grammatische wisseling een andere vorm krijgt. De regels (1.1) en (1.2)
worden geherstructureerd tot (1.3) en (1.4):
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(Vergelijk de toelichting bij de regels (1.1) en (1.2)).
Het enige verschil tussen (1.4) en (1.2) is, dat nu onder de condities het symbool
Co ontbreekt. Dat houdt in dat onder de grammatische wisseling voor deze generatie
van sprekers geen gevallen meer zijn waarbij de oppositie stemloze spirant stemhebbende spirant mogelijk is als een consonant onmiddellijk voorafgaat. De
gevallen þarf - þaurbum, sinþan - sandjan, stoþum - standan, frawairþan - frawardjan
gelden dus niet meer als grammatische wisseling en hun verhoudingen moeten
door afzonderlijke regels verzorgd worden:

(Realiseer een stemloze spirant die staat na 1 of meer consonanten welke volgen
op een vocaal die het woordaccent draagt, als stemhebbende explosief).
Op het moment dat de grammatica de vorm heeft gekregen die we nu in laatste
instantie beschreven hebben is de grammatische wisseling een minor rule, d.w.z.
een regel die slechts geldig is voor vormen die speciaal met het oog op de regel
positief gemarkeerd zijn. Sinds het germaanse accent initiaal is geworden is regel
(1), de wet van Verner, veranderd van een major rule in een minor rule. De
oorspronkelijke regel (1) was nog geldig voor alle gevallen behalve die welke speciaal
voor die regel negatief gemarkeerd waren. Zie over de termen major rule en minor
rule King 137-139.
De vierde en laatste taalverandering die ons moet bezighouden is een voorbeeld
van verlies van een regel uit de grammatica; King spreekt
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over rule loss op pag. 46-51. Om de situatie in het gotisch van de bekende
bijbelvertaling te verklaren nemen we het verlies aan van de regels (1.3) en (1.4)
uit de grammatica, uiteraard gepaard gaande met uitwissing uit het lexicon van de
betreffende markeringen. Zulk een verlies betekent een vereenvoudiging van de
grammatica en behoeft dus geen afzonderlijke argumentering, althans niet in het
verband van deze uiteenzetting; King wijdt een apart hoofdstuk aan Grammar
simplification (64-104). Door het verlies van regel (1.4), de grammatische wisseling
in haar laatste vorm, bleven wesum, liþum, nasjan e.d. wat ze waren en ontwikkelden
die vormen zich niet meer tot wezum, lidum, nazjan e.d. De vormen echter die tot
stand kwamen door regel (1.5) en (1.6) bleven buiten bereik van de uitwissing en
veranderden dus niet. Zo zijn frawardjan, sandjan, standan en þaurbum verklaard;
het blijken vormen te zijn waaraan niets onregelmatigs te bespeuren valt in
samenhang met de taalveranderingen die we achtereenvolgens bezien hebben.
Het zal de lezer echter niet ontgaan, dat er een paar vragen onbeantwoord zijn
gebleven, alle betrekking hebbend op vormen waarin een velaar verschijnt. We
herinneren eraan, dat we bij de bespreking van regel (3) de g uitdrukkelijk voorlopig
buiten beschouwing hebben gelaten. We wilden het betoog hierboven niet
compliceren door de aandacht mede gericht te houden op die bijzondere gevallen
met velaar, maar er liever hier achteraf apart bij stilstaan. Het betreft aih - aigum en
filhan - fulhum.
Bezien we eerst filhan - fulhum - fulhans. We moeten aannemen dat het werkwoord
destijds onderhevig was aan regel (1), de wet van Verner. Ook voor regel (1.2)
zullen de in aanmerking komende vormen categoriaal gemarkeerd geweest zijn,
zodat in die fase fulgum en fulgans gerealiseerd zullen zijn, uiteraard met
stemhebbende spiranten. Maar bij regel (3.1) en (3.2) beginnen de moeilijkheden:
als de eerste algemener was geweest, zodat de g niet afweek van de b en d, zouden
de betroffen vormen van filhan, na herstructurering van (1.2) tot (1.4), onder regel
(1.6) terecht moeten komen. Het gevolg daarvan weer zou zijn, dat na verlies van
regel (1.4) uit de grammatica het ons bekende gotisch fulgum en fulgans zou moeten
vertonen.
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Een oplossing uit de moeilijkheden levert het volgende. We nemen aan dat de
geherstructureerde vorm van (3.1), met name de marking convention (3.2), in eerste
aanleg gecompliceerder was dan hierboven geformuleerd werd en meer in het
bijzonder luidde:

(Vergelijk de toelichting bij (3.2); deze regel interpreteert de g altijd spirantisch).
In samenhang hiermee zou ook de herstructurering van de grammatische wisseling
anders moeten luiden dan (1.3) en (1.4):

(Realiseer een stemloze velare (= [+ hoog]) spirant als een stem hebbende
wanneer hij staat na O of meer consonanten die volgen op een vocaal met
woordaccent; realiseer andere stemloze spiranten als stemhebbende wanneer ze
onmiddellijk volgen op een vocaal met woordaccent).
Bij deze formulering blijven fulgum zowel als tugum gevallen met grammatische
wisseling, evenzeer als wezum en nazjan. Op dit moment nu plaatsen we het verlies
van de regels (1.3.1) en (1.4.1), zodat de relatie fulgum - filhan zich wijzigt tot fulhum
- filhan. Vervolgens wordt een regel, weer op een laat moment dus als betrekkelijk
oppervlakkig verschijnsel, aan de grammatica toegevoegd waardoor de g na
niet-vocalen als een explosief wordt geïnterpreteerd:
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(Realiseer een g, al of niet eerder gespecificeerd als een spirant of explosief, als
een spirant na vocalen en als een explosief na niet-vocalen. De waarde van p is +
of -).
De volgende generatie van sprekers herstructureert (3.3) samen met (3.4) tot de
marking convention (3.2); die moet thans letterlijk genomen worden en dus gelijkelijk
van toepassing geacht worden op b, d en g. Onder deze figuur zijn van de boven
bedoelde gevallen geen nieuwe verklaard, maar is wel het bijzondere geval fulhum
- fulhans tegenover het adjectief fulgins begrijpelijk geworden.
Blijft dus over aih - aigum en varianten. In plaats van aigum treffen we, volgens
Prokosch by analogy (189), ook aihum aan. In het licht van het voorgaande is het
logisch aihum als de normale vorm te beschouwen. Aigum kunnen we niet anders
zien dan als taai relict van de grammatische wisseling (1.4.1). Het is in onze
beschrijving het enige geval dat onregelmatig genoemd moet worden in die zin, dat
het zich op ondoorzichtige gronden onttrekt aan de regels die voor alle andere
gevallen geldig bleken. Het is denkbaar, dat een hoge gebruiksfrekwentie daar
oorzaak van is.

3. Besluit
We willen tenslotte in grote lijnen een samenvattend overzicht geven van de taalfasen
die we achtereenvolgens hebben onderscheiden.
a) De vroegste fase die in verband met de taalveranderingen die ons bezighielden
onderscheiden kan worden, had een grammatica waarin de marking convention (3)
aanwezig was; b, d en g werden in alle contexten gerealiseerd als spiranten.
b) Na toevoeging van regel (1), de wet van Verner, had de grammatica de regels
(3) en (1). De stemhebbende spiranten die het gevolg zijn van (1) leveren geen
conflict op met (3).
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c) Na toevoeging van de nieuwe accentueringsregel bevatte de grammatica de
regels (3), (1) en (2).
d) De generatie die volgde op die welke regel (2) had geïntroduceerd ging over
tot herstructurering van de wet van Verner (1). De grammatica bevatte toen de
regels (3), (2), (1.1) en (1.2). Dit is de vroegste periode met grammatische wisseling.
De grammatische wisseling was een minor rule.
e) Na toevoeging van een ‘late’ regel (3.1) - maar met in de condities het feature
[- hoog] - waardoor de b en d in bepaalde contexten explosief worden, bevatte de
grammatica de regels: (3), (2), (1.1), (1.2) en (3.1).
f) De volgende generatie ging over tot herstructurering door (3) en (3.1) samen
te voegen tot de marking convention (3.3). Tevens herstructureerde ze, in samenhang
met het voorgaande, de regel van de grammatische wisseling. De grammatica
bevatte toen de regels: (3.3), (2), (1.3.1), (1.4.1), (1.5) en (1.6).
g) Na verlies van de grammatische wisseling bevatte de grammatica de regels:
(3.3), (2), (1.5) en (1.6).
h) Na toevoeging van regel (3.4), die de g in bepaalde contexten als explosief
interpreteert, bevatte de grammatica de regels: (3.3), (2), (1.5), (1.6) en (3.4).
i) De volgende generatie ging over tot herstructurering door (3.3) en (3.4) samen
te voegen tot de nieuwe marking convention (3.2), waardoor b, d en g in bepaalde
posities als spirant en in andere als explosief worden geïnterpreteerd. De grammatica
bevatte toen de regels: (3.2), (2), (1.5) en (1.6). Deze regels behoren tot de
synchrone grammatica van het gotisch dat we kennen uit de bijbelteksten van de
vierde eeuw.
We hopen aldus de bedoeling verwezenlijkt te hebben die we formuleerden in de
inleiding. We menen dat een betere verklaring is gegeven van de gotische
verschijnselen op het gebied van de grammatische wisseling dan eerder geleverd
werd. Het komt ons voor dat de argumentering van King, die de ‘onregelmatigheid’
van de verhouding frawairþan - frawardjan terugvoert op een semantische
loskoppeling van beide
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werkwoorden (170; vgl. ook 50), onbevredigend genoemd moet worden in vergelijking
met de onze. Die kritische opmerking dient echter tot niets anders dan om tenslotte
nog eens te kunnen verwijzen naar een voortreffelijk handboek, zonder hetwelk al
het bovenstaande althans door ons nooit bedacht had kunnen worden.
Nijmegen, april 1972
JAN VAN BAKEL
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Frobentomie
Bij Bredero, Lucelle 1254 beroemt zich Lecker-Beetje, dat hij verstand heeft van
Natimatica, ramatica, de gigromance, lusica, petorica, frobentomie. De eerste vijf
verbasteringen zijn lang achterhaald, bij frobentomie echter beperkt C.A. Zaalberg
in zijn jongste uitgave (Culemborg 1972, p. 122) zich tot het doorgeven van de
gissing van J.A.N. Knuttel: anatomie(?). Methodisch moeten wij terug naar de eerste
editie van Louis Le Jars. Deze leest in 1576, gelijk Zaalberg zelf p. 9 ons meedeelt:
frobetomie. Daarmee vervalt de enige letter, die ana- en froben- gemeen hadden,
maar komt nu in ruil de baan vrij voor flebotomie, φλεβοτομία, de oude kunst van
aderlaten.
Amsterdam
D. KUIJPER Fzn.
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Wnt verbeuren (kol. 489)
Het is alweer enige jaren geleden dat een medewerker van het WNT mij raadpleegde
over een passage in de brief van Huygens aan Hooft van 15 juli 1628 (origineel, KA
CLXXIac 48), die aldus luidt:

Ten deele hebb ick 't (nl. dit nieuwe staaltje van mijn gebrekkig dichten aan U
voorleggen) moeten doen, vindende ten einde, hoe diep ick mij in de
hergedachtenisse van V.E. onthael genoechsaem ongevoelijcken, verwert hadde,
ende soo veel regulen aen Muyden alleen gehangen als aen vele grooter Steden.
Het WNT echter legde mij een tekst voor, aan Van Vloten ontleend, waarin in plaats
van verwert, verbeurt staat, een van de talloze slordige lezingen in Van Vlotens
brievenuitgave. Deze mislezing is zeker niet te excuseren, aangezien het hs zeer
helder is en hier onmiskenbaar verwert heeft.
Het is te begrijpen dat het WNT met deze corrupte tekst niet goed raad wist. Ik
heb mij toen ingespannen voor een ‘redelijke’ interpretatie, die in het WNT verbeuren
489 onder, 490 boven, overgenomen is. Deze toch geforceerde verklaring komt
derhalve geheel te vervallen. Huygens heeft hier niet (en voor zover mij bekend
nergens) reflexief verbeuren in deze zin gebruikt. Wat hij aan Hooft meedeelt is het
volgende: Het minder gunstige oordeel over Vondels Deensche Gedichten moet
ook over de mijne geveld worden. Gij kent ze door lange ondervinding. Toch waag
ik het erop U een nieuw staal ervan bij dezen toe te sturen (nl. zijn Speelreise...Worp,
Ged. II, 194, waarin hij een dichterlijk verslag geeft van een plezierreisje met zijn
vrouw Suzanna, broer Maurits en zusters Geertruid en Constantia, dat hem over
vele plaatsen in Holland voerde en dat eindigde in Amsterdam, vanwaar hij nog
enige uitstapjes maakte alvorens op 6 juli naar Den Haag te vertrekken). ‘Ten dele
heb ik het móeten doen (vgl. boven, moeten contrasterend met derven), aangezien
ik aan het eind van mijn gedicht constateerde, hoe diep ik mij vrijwel zonder het te
merken verwikkeld

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 89

69
had (verwikkeld was geraakt) in de herdenking van uw onthaal en evenveel regels
aan Muiden alleen had besteed als aan veel steden die groter zijn (van de 68 vss
van Speelreise aan 15 steden gewijd, zijn er 13 voor Muiden). Die eer komt de plaats
alleen vanwege U toe. Derhalve was het redelijk dat dat eerbetoon terugkeerde tot
hem in wie het zijn origine heeft’.
Een nieuwe uitgave van Hoofts briefwisseling met commentaar is hard nodig. Het
is niet onmogelijk dat binnen afzienbare tijd het eerste deel van zulk een uitgave
verschijnt in het kader van de regeringsopdracht aan Dr. H.W. van Tricht en zijn
medewerkers. Op de tekst van Van Vloten, hoe dankbaar wij ook mogen zijn voor
zijn P.C. Hoofts Brieven, kan men niet afgaan.
F.L. ZWAAN
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Boekbeoordelingen
De Dichtwerken van Hugo Grotius. I. Oorspronkelijke Dichtwerken.
Tweede Deel, Pars I.A. Tekst en Vertaling. Vertaald door Dr. B.L.
Meulenbroek. Assen 1972. Uitgegeven, in samenwerking met het Grotius
Instituut van de Kon. Nederlandse Akademie van Wetenschappen, door
Van Gorcum & Comp. N.V. - Dr. H.J. Prakke & H.M.G. Prakke. - 288 blz.
In dit, wederom voornaam uitgegeven, deel zijn opgenomen Bruiloftsverzen voor
Joris de Bie (Georgio Melisso), de Griekse Ode (ΕΙΔΟΣ) aan Hendrik Frederik, de
Wildzang (Silva) voor Ds. Johahn Küchlein (Cuchlinum) (alle drie uit 1595), Het
Schild van Oranje (Scutum Auriacum) (1597), De Paus van Rome (Pontifex
Romanus) en bijbehorende gedichten (1598), De Wonderlijke Gebeurtenissen
(Mirabilia) van het Jaar 1600, Eerste Halfjaar, en de Bruiloftszang (Epithalamium)
voor Willem Martini, eveneens wel uit 1600 (het jaartal op het titelblad is verfomfaaid).
Op de linkerzijde vinden we de vertaling, rechts de oorspronkelijke teksten en wel
in fotografische reproductie. Tot mijn blijdschap; weliswaar staan daar nu ongeveer
18 drukfouten, die Grotius niet meer heeft verbeterd, maar hinderlijk zijn alleen 61,1
an, 203,809 Rengefe, 221,34 mihi in plaats van nisi, 239,254 suum in plaats van
tuum, alle vier door den uitgever onderkend; niet herkend is slechts 157,184 fuerat
voor ferat. Links daarentegen stootte ik op 260,8 Vormer voor Vormen als enigen
misdruk.
Het juveniele Latijn van Grotius kan technisch een enkele maal bezwaar bij ons
ontmoeten. Ik denk aan 115, 6-8, waar zijn gewelddadige adaptatie van een
Enniuscitaat uit Cic. sen. 6,16 resulteert in den gekunstelden dativus dementi...viai;
ook aan het gewrongen quo in 149,75 en het metrisch abuis hamas 235,208.
Voorliefde voor buitenplaatsen (als 85,97 sublesto, 91,23 indeptus, 117,28 insubidis,
121,14 decumanos...fluctus, 137,66 indigetatur, 177,453 prognariter, 221,30
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camuris, 231,161 interulae) deelt De Groot met tijdgenoten. In het algemeen benijd
ik hem reeds dan, wanneer hij nog Hugeianus tekent.
Aan zijn uitleggers geven twee zaken tijdrovende moeilijkheid: het frequente
putten uit een klassieken auteur - maar dezen last had niet licht een kundiger
geleerde dan Rank uit handen kunnen nemen - en onze vervreemdheid van de
contemporaine toespeling. Wie is Mattia (41,108 e.a.), wat zijn de Crescentia
stemmata (125,41), de Circeia moenia (127,66)? Hoe al die neergesabelde Spanjolen
(203,801-813) te identificeren? Het moet de speurders, die bij deze vragen zich tot
het zoeken van een antwoord hebben gezet, indertijd met gerechte voldoening
hebben vervuld, telkenmale als het oplossen van enig raadsel, zoals Wassenaers
blazoen (124,4), overtuigend gelukte.
Zien wij nu naar de linkerbladzijden, dan is de voertaal gemeenlijk in vrijheid fraai
gehanteerd; met recht biedt de vertaler doorlopend wendingen, die uitgaan buiten
dat, wat het Latijnse lemma bij Van Wageningen-Muller ter keuze geeft (50,6-7 Oord
van Wetenschap, 52,12 evenknie, enz.). Schools is echter (114,22) elk van beide,
zuidelijk (114,21) doorheen het geraas en (136,11; 188,18) ooit, ongewenst de
spelling tesamen (150,3; 152,25; 202,11), foutief gekerft (156,9) en het zilten water
(190,27); onhelder is zijn luister (238,15) in plaats van diens, krompraterij de volzin
(198,8-9) zij kregen last de vijand tegemoet te gaan en heeft zijn snelle opmars lang
vertraagd, irritante tweeslachtigheid het regelmatig nederdruppelend gij was (140,
1-4; 258, 21-22; ge 264,26), gij had (162,22), gij meende (272,18).
En nu de vertaling. Hogen lof verdient hier merkwaardigerwijze juist de weergaaf
van het Griekse stuk (p. 30-47) met het aardige Ὀδυσσεία (119; = Vlissingen,
Ulyssinga) en Νεαρχὸς, ἕρϰος Εἰρηνοπλούσιον (29-30; = de Jonge Prins Hendrik
Frederik), dat ongewoon moeilijk is om zijn dialect, zijn Pindarismen en Hesychiana
(124 γαδέδασε) en zelfs afwijkingen als 17 Αυρὸν (in plaats van Ἁβρὸν) en 59
ἐγϰειστεροπὸν (drukfout voor ἐγχειστεροπὸν).
Veel minder lastig is eigenlijk het Latijn. Het is, alsof Meulenbroek daardoor niet
altijd alert is gebleven, wanneer de voorlijke knaap even spits uithaalt (b.v. 17,27;
135,43; 145,17; 199,745; 209,884). Daarnaast toont de vertaler zekere neiging om
wat hem in eersten
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aanleg wellicht weinig wezenlijk voorkomt, maar het niet altijd is, meteen te
supprimeren (b.v. 29,15 igitur, 95,65 nunc, 97,4 saltem, 117,37 rerumque potiri,
165,300 ipse = zelfs, 183,532 suum, 215,965 nunc, 233,176 suis = hún). Zodoende
zijn er welgeslaagde gedeelten bladzijden achtereen, maar ook plaatsen, waar
wijziging geboden of verfijning verkieselijk is.
Deze Grotius-uitgave wil uiteraard niet een afsluiting zijn, maar veeleer impuls tot
vernieuwde philologische bezinning. Als thetische bijdrage hiertoe moge ik nu voor
vrij wat punten nog beknopt de aandacht vragen.
17,23-24 famâ...metuente carpi: m.i. een reputatie, die beducht is voor critiek.
Niet: roem, die nimmer kwijnen wil.
17,27 uxore bis nova: een nieuwe gade in tweeërlei zin (ze is pas gehuwde en
ze is de tweede vrouw van een weduwnaar). Niet: uw tweede jonge bruid.
19,47-48 mutares ut istum...thalamum: dat ge die ledige sponde van u zoudt
verruilen. Niet: uw eerste huwelijk te doen herleven.
21,73-76 hora...lepore,...suaviis, nec non supernis sorte Diis pare transigenda:
een uur, door te brengen onder scherts, onder kussen en een geluk, niet onderdoend
voor het geluk der Hemelgoden. Niet: een...uur vol van...scherts,...en van kussen,
niet onderdoend voor het geluk der Hemelgoden.
23,77-78 Beatiorem quâ...nec: gelukkiger lot dan dit nooit. Niet: Gelukkiger dan
ooit; quâ is niet = quam.
61,7 ut: hoe. Niet: dat.
65,52 Cui tum laeta aliàs divinâ luce refulsit: zijn lokken, ook anders reeds welig,
straalden nu van goddelijke glans en...Niet: zijn weelderige lokken, ook anders reeds
stralend van goddelijke glans,....
67,67 VRE SECA: de commentaar zal moeten leren, of de technische term uit de
antieke snijkunst (in MOORD EN BRAND) enkel is wegvertaald dan wel niet opgemerkt.
67,71 aequae: billijke. Beter dan: onpartijdige.
83,63 fuerit: zou kunnen (nl. ingeval ik al wilde). Meer genuanceerd dan: kan. Vgl.
189,629 ferat..., si.
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87,106 Hoc agite, ut: Weest hierop (nl. op het zoëven gezegde) bedacht, opdat.
Niet: Weest erop bedacht dat.
87,111 invita manet vita: dan wacht u een leven tegen wil en dank (Apoc. 9,6),
met ten hoogste als bijtoon:...een leven dat geen leven is.
91,23 Eductus: getogen. Beter dan: aan land geworpen, daar zo de etymologie
van Ex. 2,10 uit zicht raakt.
91,41 grates...promam: dank zal betuigen. Beter dan: dank zal weten. Zo ook
281,47.
97,3 impensisque: en het bestede geld. Minder goed: en mijn arbeid. Zie 99,41,
liever dan 99,42.
97,16 spe lactatus inani: verlokt door ijdele hoop. Beter dan: gevoed door ijdele
hoop, daar dit verband met lac suggereert in plaats van met lacio.
99,36 caesi: neergehouwen. Beter dan: gesneuveld; de verantwoordelijkheid des
sprekers voor de daad wordt dan, tegen diens bedoelen, verdoezeld.
101,57 Infidum ô Itali semper genus!: O Italianen, gij altijd trouweloos geslacht.
Niet: O altijd trouweloos geslacht van Italus. Grotius roept reminiscentie op aan
Verg. ecl. 3,3 infelix o semper, ovis, pecus.
103,81 vel sic: ook onder deze tegenslagen. Niet: ook zonder meer.
109,31 utriusque...unus habenas: over beide...één persoon den teugel. Onduidelijk
is: van beide...één de teugel.
113,66 rebellantes Belgae: gij, rebellerend Belgenvolk. De adnominatio, in 119,57
Belgae, bellis gens nata gerundis bijna tot etymologia verzwaard en in 213,912
Belgica bella herhaald, klinkt nu enigermate ook in vertaling door.
125,54 dictis aequare: adaequaat verwoorden. Niet evenaren.
135,43 vel non me iudice: zelfs naar het oordeel van anderen dan ik (die als
Delvenaar misschien wat chauvinistisch ben). Niet: naar mijn oordeel althans, niet.
145,17 non credimus illis?: hechten wij dan géén geloof aan die critieke levensjaren
en ziektedagen? Niet: vertrouwen wij dan niet op hen (de Artsen?)? Immers,
Hippocrates leert dit (145,18 Hoc...
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docet) inderdaad, b.v. in Περὶ ϰρισίων § 6-9 en 11-15 (ed. É. Littré, tom. IX, Paris
1861 = Amsterdam 1962, p. 276-280).
145,30 handelt over Bonifacius VIII, die, faciat quod bona, nomen habet: zijn
naam daaraan ontleent, dat hij zou weldoen. Niet louter: de naam van weldoener
draagt.
157,183-184 lezen wij in fotocopie:
Quid loquar, ut celerem fuerit quae passa carinam
Unda fuerat plaustrum marmore stricta novo?

Meulenbroek gelukt aldus een vertaling: Waarom nog te vertellen hoe de golven
die het snelle schip hadden geduld waren gestremd tot een plaveisel van
vreemdsoortig marmer? Dus: fuerat plaustrum...stricta: waren gestremd tot een
plaveisel. Luisteren we echter in 184 naar wat wat wij lezen, dan merken wij een
fout op in het metrum. Wat is er gebeurd? Grotius zelf schreef:
Quid loquar, ut celerem fucrat quae passa carinam
Unda ferat plaustrum marmore stricta novo?

D.w.z.:...hoe de golven, in vreemdsoortig marmer gestremd, een wagen torsen? De
zetter maakte van fuerat in 183 fuerit; Grotius verbeterde bij de correctie; ter drukkerij
echter veranderde men in fuerat nu niet 183 fuerit, maar 184 ferat.
157,186 Hoc mirum: is dit als iets wónderlijks te beschouwen. Niet: treedt dit
wonder op.
157,203 Pelopisque auriga: dat Grotius hier met Hippolytus Oenomaus verwart,
zal uit den commentaar wel blijken.
161,239-240 tuum redeant...In caput: mogen op uw eigen hoofd wederkeren.
Reminiscentie aan bijbelse noties (Psalm 7,17) blijft zo beter bewaard.
161,256 propius medio: dichter bij het midden. Niet: midden in...dichterbij.
163,269 praestet: overtreft (= pleegt te overtreffen). Niet: overtrof.
167,333 te verbinden fermè ista: zo ongeveer de volgende (woorden). Niet:
fermè...novissima: woorden, die welhaast zijn laatste waren.
167,344 te construeren queis (= quibus, ablat. neutr.) ille suos socios
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affatus fuit: waarmede hij zijn trouwe makkers troostend heeft toegesproken.
Niet:...voor wie (queis dativ. masc.) hij een vriend was.
189,619 Elegia: de Elegie (als metrisch instrument). Niet: mijn Elegie.
195,695 hostes: m.i. vocativus.
195,704 Tormento missis: schoten...af uit kanonnen (of wat dan ook). Niet:
schoten...af (+ dativ. finalis?) om hem te treffen.
199, 745 Iam iurare iterum cupies..., sed illum...Deum: Weldra zult ge wederom
begeren, een eed te doen, maar dan bij dien God,....Hierbij sous-entendu: thans
namelijk hebt ge (meinedig) gezworen bij een God, van wien ge wel moet hopen,
dat Hij níet periuris gravis is. Niet goed is daarom het loutere: Ge zult...weldra
wederom een eed doen; begeren (de dichter hoopt: tevergeefs begeren) is de
scharnier van het gezegde.
209,884 Spectat Nassovius quid queat Austriacus: ziet d'Oostenrijker wat Nassau
vermag. En niet natuurlijk: Ziet Nassau wat de Oostenrijker kan.
213,926 Facta sinunt: gedoogt het Lot. Niet: wil het Lot.
215,965 nunc: thans (nl. na de heldendaad bij Nieuwpoort). In verband daarmede
215,966 Ibit: zal zich (na Nieuwpoort) verbreiden. Niet: verbreidt zich.
225,86-87 structoque ex collibus obijce tantùm...cavet: en door den wal van duinen
zo hoog te bouwen maakt hij. Niet: en daardoor maakt hij door de wal van duinen.
229,132 habitant: wonen. Niet: zijn.
229,139 re probata fides: vertrouwen dat de vuurproef van de feiten heeft
doorstaan. Niet: vertrouwen dat op goede gronden steunt.
233,182 Iamque...addentem: en...die al bezig was...te voegen. Niet: en...die...had
gevoegd (en dan Iam bij 183 Suspirare).
253,439 Vrouwe Van Veenhuizen is zó kuis: van haar zou, ware haar man
langdurig afwezig, Mycene niet hebben beleefd Fraterni thalami...furta.
Duidelijkheidshalve zou men beter kunnen vermijden: liefdesavonturen met haar
(vooral: haar) broer; van een incestueuze verhouding met Castor of Pollux is niets
bekend. Bedoeld is:
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liefdesavonturen met den cousin, Aegistheus, zoon van Agamemnons oom Thyestes.
In dezen zin vindt men fraternus Ov. met. 13,31; her. 8,28; Val. Fl. 1,163; 1,178.
Maar misschien zal uit den commentaar straks blijken, dat Meulenbroek hierover
weliswaar gelijk denkt, alleen in de vertaling de krasse letter opzettelijk volgt.
257,486 lento...amanti: den taaivolhoudenden minnaar. Niet: de trage minnaar.
261,540 amplexus petit...viriles: zoekt mannelijk te omhelzen. Niet: mannelijke
omhelzingen. Sexueel duidelijker moet misschien ook
261,548-549 Ferrum...trahitur...â coniuge: de IJzermassa wordt aangetrokken
door haar wederhelft (niet: IJzer...door zijn...) en
261,550 raptatur ab Ursâ: wordt ontvoerd door de Grote Berin.
263,574 positura novercam: m.i. om haar stiefmoederhouding te laten varen.
Tenzij socru als geforceerde dativus (ten gunste van de schoonmoederrol) van
Grotius zelf stamt (vgl. bij hem 115,7...dementi...viai), zal socrus zijn te emenderen.
267,636-637: quo Luna laboret Defectu: hoe het bij een maansverduistering
toegaat. Niet: wanneer...begint.
Amsterdam
D. KUIJPER FZN.

Dr. G.W. Huygens, Hendrik Tollens. De dichter van de burgerij. Een
biografie en een tijdsbeeld. Rotterdam / 's-Gravenhage, Nijgh & Van
o
Ditmar, 1972. gr. 8 , 305 blz. met enige afb. Prijs geb. ƒ 57,50.
‘Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité’ had de schrijver gevoeglijk boven dit boek
kunnen plaatsen; de strekking daarvan wordt er althans genoegzaam door
aangegeven. De enige monografie die er tot heden over Tollens bestond is die van
Schotel, die een dikke honderd jaar oud is (1860); dr. Huygens noemt deze een
‘hagiografie’, niet geheel terecht mijns inziens: het boek van Schotel bevat zeer veel
feiten, weinig oordelen: aan het slot geeft hij als bondige conclusie over de
hoofdpersoon: ‘Het zij echter verre, dat wij in Tollens den volmaakten mensch en
christen aanschouwen;
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zulks was hij evenmin als hij een volmaakt dichter was. Hij had ook zijne gebreken,
en wie kan zeggen dat hij ze niet heeft?’ Zeer snel na zijn dood zijn het die gebreken
geweest die zijn beeld bij het nageslacht bepaald hebben en sinds lang is het bon
ton Tollens als dichter niet au sérieux te nemen. Toch had Busken Huet in zijn
uitvoerig opstel van 1874 (Fant. VI, 97-183) met zijn gewone scherpheid van oordeel
hem zijn definitieve plaats eigenlijk al aangewezen, en zijn mérites, naast zijn
gebreken, zuiver onderkend: ‘Laat ons hem voortaan de eer bewijzen, met hem af
te rekenen als met een man. Hij verdient het. De meesten hebben het oordeel der
nakomelingschap meer te duchten dan hij’.
Dr. Huygens geeft in zijn, in opdracht van CRM geschreven, en bij de herdenking
van de honderdste sterfdag in 1956 aanknopend boek, die afrekening in extenso.
Na een korte schets van het Rotterdam van Tollens' tijd als stad en cultuurcentrum,
vertelt hij van Tollens' afkomst uit een ietwat rommelige Vlaamse familie, zijn jeugd
en jongelingsjaren en zijn vroege eerste schreden op het dichterspad. ‘Het meest
opmerkelijke en verbijsterende (uit zijn jeugd) is het feit, dat hij na zijn derde jaar
niet thuis werd opgevoed; de reden hiervan is nooit gebleken’. Tien jaar woonde hij
bij een kinderloze oom in Amsterdam, daarna ging hij naar een kostschool in Elten.
Die kostschooljaren (slechts twee) waren de mooiste van zijn leven (althans in zijn
herinnering), maar over de Amsterdamse jaren horen wij niets. Mag men
veronderstellen dat het de compensatie van een jeugdtrauma geweest is die Tollens
gemaakt heeft tot de dichter van de huiselijkheid en het huiselijk geluk bij uitstek,
een geluk dat hij ook in zijn eigen later leven zo zeer gesmaakt heeft, naast veel
verdriet? Dr. Huygens verdiept zich er niet in en er zijn ook geen feitelijke
aanwijzingen in die richting, maar de vraag lijkt ons toch gewettigd.
‘Op zijn vijftiende jaar ontwaakte in hem de rijmlust’, naar eigen getuigenis, en
gedurende zestig jaar is deze lust niet meer gedoofd. Van de zeer omvangrijke
productie uit de eerste twintig daarvan is in de latere verzamelde werken, de bekende
twaalf deeltjes in vier banden, weinig terug te vinden, en wat er nog in staat is sterk
bijgeschaafd; levenslang heeft Tollens zijn werk bij iedere nieuwe uitgave herzien
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en verbeterd. ‘Geen genre, geen vorm liet hij onbeproefd, elk onderwerp greep hij
aan om zich in de kunst te bekwamen’; zeer veel heeft hij vertaald, ook toneelpoëzie.
Naar het toneel vooral gingen zijn aspiraties uit en Voltaire was zijn grote voorbeeld;
in de toneelwereld vond hij zijn vrouw, Gerbranda Catharina Rivier, maar niet het
succes. Dit kwam pas met de ‘lierzangen’ die hij schreef voor de ‘Bataafsche
maatschappij voor taal- en dichtkunde’, waarvan hij een steunpilaar werd; voor de
ode op De Groot kreeg hij in 1804 de zilveren erepenning, nà Loots die de gouden
verwierf; in 1806 was de verhouding omgekeerd bij de bekroning van de inzendingen
voor de prijsvraag voor een ode op de dood van Egmond en Hoorne.
In de hoofdstukken IV-X geeft schr. een gedetailleerd verslag van Tollens'
dichterlijke èn burgerlijke carrière. In 1800 al ‘heeft hij zich mokkend in het
maatschappelijk gareel geschikt, verantwoordelijk als hij is voor zijn gezin: kunst
zal voortaan een soort vrijetijdsbesteding voor hem zijn, zeker geen broodwinning’.
Levenslang niettemin heeft zijn dichtwerk (werk vaak in zeer eigenlijke zin) een
innerlijk conflict bij hem in stand gehouden. ‘Enerzijds werd Tollens niet moe, zijn
eenmaal gepubliceerde werken openlijk af te keuren, anderzijds was hij
verontwaardigd als recensenten er een hartig woordje aan wijdden’ (62). In
Avondmijmering van 1823, ‘dat we als zijn meest persoonlijke creatie mogen
beschouwen, als een hoogtepunt dat niet door zijn tijdgenoten als zodanig werd
herkend’, komt hij tot de conclusie dat hij als dichter gefaald had. ‘Het was geen
valse bescheidenheid van Tollens, toen hij deze bekentenis aflegde...Want enerzijds
dreef hem de eerzucht, maar anderzijds was er zijn kwaad geweten. Het mag hier,
na een eeuw van afkeuring, weleens gezegd worden: Tollens wàs een dichter. Zijn
liefde tot de kunst was echt, hij had er gevoel en begrip voor, hij was zich van de
aard van het dichterschap bewust....wanneer we (zijn gedichten) vergelijken met
het werk van zijn tijdgenoten, dan treft ons ondanks alle evidente tekortkomingen
toch een eigen, vrij goed herkenbaar geluid’ (186). Maar ‘na alle triomfen en
bekroningen stond hij met lege handen. Gevierd was hij en werd hij, maar als
volksdichter. Geen groot poëet was hij geworden, maar een bescheiden dichtertje
voor de burgerij. Slechts weinig tijd-
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genoten hebben het beseft; een van die weinigen was Hendrik Tollens’ (189).
Naar zijn geestelijke structuur is hij altijd een kind van de Verlichting gebleven,
‘een ware telg van de 18de eeuw en tot op zekere hoogte Voltairiaan’; aan de
romantiek is hij, behoudens uiterlijkheden en keuze van stof, nooit toe gekomen.
‘In wezen was hij een humanistisch christen, los van elk kerkelijk dogma, en in zijn
verlichte wereldbeschouwing nog altijd aan Voltaire verwant’ (195). In 1827 trok hij
de consequenttie en ging, al lang niet meer praktizerend katholiek, tot de
remonstrantse kerk over. De jaren 1830-1840 waren bewogen en moeilijk, met veel
aanleiding tot gelegenheidsgedichten in de Belgische opstand en veel huiselijk leed,
maar zijn maatschappelijke positie werd niet aangetast; in 1846 kon hij het zich
veroorloven zich in Rijswijk op het landhuis Ottoburg terug te trekken.
De hoofdstukken XV ‘De vergankelijke roem’ en XVI ‘De mens en de dichter’
bevatten een epiloog op de uitvoerige en zeker gewenste nieuwe biografie van
Tollens die de schrijver hier aanbiedt, een biografie ‘en een tijdsbeeld’, zoals de
ondertitel zegt. Tijdsbeeld is misschien een wat groot woord; wel wordt over
maatschappelijke toestanden en het geestelijk klimaat het een en ander meegedeeld,
maar in hoofdzaak behelst de aankleding van de biografie toch bijzonderheden over
wat men het ‘letterkundig leven’ pleegt te noemen, in casu bepaaldelijk het
genootschapsleven, en over Tollens ‘als middelpunt van een vroeger kunstleven te
Rotterdam’. Over zijn wat wonderlijke relaties tot verschillende uitgevers worden
interessante bijzonderheden meegedeeld; ook wel wat over zijn handelsaffaires,
maar naar nadere bijzonderheden daarover blijft men toch nieuwsgierig. Aan het
slot wordt een Bibliografie gegeven, die louter een opsomming is, geen bibliografische
beschrijving van de (uitsluitend tot de afzonderlijke uitgaven beperkte) uitgegeven
werken; het is jammer dat hier een kans gemist is tot een complete werk- en
persoonsbibliografie, die als afzonderlijke uitgave niet zo licht meer te verwachten
is. Voor het gebodene, dat de schrijver in vele snipperuren naast een zware dagtaak
heeft moeten opbouwen, mag men niettemin zeker dankbaar zijn. De vergeten
Tollens vindt er, naast zijn door de tand des tijds

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 89

80
aangevreten standbeeld in het Rotterdamse Park, een goed Rotterdamse biografie.
Leiden, November 1972
C. KRUYSKAMP

Bericht
Deze aflevering lag gereed, toen het bericht van het plotseling overlijden van Dr. K.
Heeroma, naar ancienniteit het oudste redactielid, ons bereikte. Het ligt in de
bedoeling de volgende aflevering de vorm te geven van een herdenkingsnummer,
dat nagelaten artikelen van de overledene zal bevatten.
De Redactie

Ingekomen boeken
BERG, Prof. Dr. B. VAN DEN -, Foniek van het Nederlands. 6de dr. Den Haag,
o

Van Goor Zonen, 1972. 8 , 127 blz. Prijs ing. ƒ 18,90.
BODART, ROGER, Dr. MARC GALLE en Prof. Dr. GARMT STUIVELING, Literaire gids
van België, Nederland en Luxemburg. Librairie Hachette, Bibl. des Guides
o

Bleus, z.j. (1972). 8 . XVI en 776 blz. Prijs geb. 70 FF, 693 BF, ƒ 53,70.
De Reis van Sente Brandane naar de versie van het Comburgse handschrift
met inl. en aant. van Dr. H.P.A. OSKAMP (Klass. Lett. Pantheon 189). Zutphen,
o

W.J. Thieme & Cie z.j. (1972). 8 , 130 blz. Prijs ing. ƒ 12,50.
NELDE, Peter H., Hoffmann von Fallersleben und die Niederlande (Beschr.
o

Bibliographien herausgeg. von Cola Minis, 3. Heft). Amst., Rodopi, 1972. 8 ,
93 blz. Prijs ing. ƒ 18. -.
SEGHER DIENGOTGAF, Tprieel van Troyen. Uitg., ingeleid en geannoteerd door
Drs. G.C. DE WAARD en Drs. G.Ch. DUPUIS. 3de dr. Culemborg, Tjeenk
o

Willink-Noorduijn, 1971. 8 , 56 blz. Prijs ing. ƒ 4,25.
SERCU, AUREL, Het dialect van Oostduinkerke en omgeving (Verh. KVA, reeks
o

VI, nr. 102). Gent, Secr. v.d. Kon. VI. Academie, 1972. gr. 8 , XIV en 272 blz.
+ ongep. reg. + 34 kaarten.
VELDE, ROGER G. VAN DE -, Zur Grundlegung einer linguistischen Methodik
gezeigt am Beispiel der altfriesischen Syntax (Comment. Soc. Linguisticae
o

Europaeae IV). München, Max Hueber Verlag, 1971. 8 , 220 blz. Prijs ing. DM
21.
De volledige briefwisseling van E.J. POTGIETER en Cd. BUSKEN HUET. Uitgeg.
door Dr. Jacob SMIT, met een inl., aant. en een register. Gron., H.D. Tjeenk
Willink, 1972, Dl. I IV en 766 blz.; Dl. II 786 blz. Prijs geb. samen ƒ 80. -.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 89

t.o. 81

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 89

81

K. Heeroma
Op 21 november 1972 overleed, 63 jaar oud, dr. Klaas Hanzen Heeroma, die sedert
1939 - met een onderbreking van 1949 tot 1954 - lid van de redactie is geweest.
Hij was als zodanig verre de oudste, en menigmaal werd er in de vergadering
een beroep op zijn ervaring en oordeel gedaan. Talrijke spreekbeurten heeft hij op
de traditionele woensdagmiddagen vervuld en bijna steeds werd het gelezene een
artikel in het Tijdschrift. Maar zoals hij veel voor het Tijdschrift en de redactie
betekende, zo namen die ook in zijn leven een grote plaats in.
Ze waren voor Heeroma een stuk van zijn Leiden. Hij was hier in de Nederlandse
letteren komen studeren omdat Albert Verwey hem trok. Als student werd hij echter
meer historisch-grammaticus en dialectgeograaf dan litterator. J.H. Kern leidde hem
op, G.G. Kloeke werd zijn promotor: op een doctoraalscriptie over de taal van zijn
geboorte-eiland Terschelling en het proefschrift over Hollandse dialecten volgden
vele taalhistorische en taalgeografische publikaties, niet alleen in dit Tijdschrift. Zijn
letterkundig werk verscheen, tot de laatste jaren, meest elders. Aan Leiden bleef
hij gebonden door de Maatschappij, door het Woordenboek; in Leiden herdacht hij,
in plechtige redevoeringen die het karakter van getuigenissen hadden, zijn voorbeeld
Verwey, onze stichter Frans van Lelyveld en de grootmeester Matthias de Vries.
Zijn dichterschap heeft Verzet en Kerk gediend, en naar zijn volle overtuiging ook
de litteratuurwetenschap. Het stelde hem als Verwey in staat tot wat Eduard Sievers
‘Ohrenphilologie’ heeft gedoopt: de herkenning van de dichter van de Tweede Rose
is een afdoend bewijs voor het goede recht van die methode. De nadere stappen
op dit pad zijn meest in Leids verband gedaan, zoals de feestgave bij het tweede
eeuwgetij van de Maatschappij en de daarop gevolgde polemiek, alsook verdere
Gruuthuse- en Reinaertstudies in de jongste jaargangen van het Tijdschrift getuigen.
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Heeroma was doelbewust en onverzettelijk. Werd zijn mening gevraagd, dan nam
hij geen blad voor de mond. Voor een wetenschappelijk tijdschrift, waarvan het
niveau zozeer afhankelijk is van de scherpte waarmee personen en werken worden
geschat, is een redactielid dat de bedoelde eigenschappen paart aan
vakbekwaamheid, normbesef en lange ervaring, van de hoogste waarde. Daarvoor
moge bij deze gelegenheid onze grote verplichting worden erkend.
Kort voor zijn overlijden bestemde Heeroma de achterstaande studies voor ons
Tijdschrift. Ze toe te voegen aan hetgeen hij erin gepubliceerd heeft, is zijn
mederedacteuren niet alleen een plicht, maar een voorrecht.
DE REDACTIE
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Moriaen (I)
Dat ik van de Reinaert op de Elegast gekomen ben, lag voor de hand. De beide
gedichten zijn immers sinds jaar en dag met elkaar in verband gebracht en ik had
dus de literatuur maar te volgen. Dat ik daarna van de Elegast op de Moriaen ben
gekomen, is echter toeval. Ik ben niet uitgegaan van de literatuur maar zat, nadat
ik mij voor mijn Reinaert-studie een tijdlang in de Elegast had verdiept, op een
gegeven ogenblik om een heel andere reden in de Moriaen te lezen, in de oude
uitgave van Jan te Winkel, 1878. En toen viel het mij opeens op hoe verbazend veel
de Moriaen en de Elegast met elkaar gemeen hadden: een hele reeks gelijkklinkende
versregels, overeenkomstige situaties en gedragspatronen van de verhaalfiguren,
dezelfde prosodie en verteltrant, dezelfde woordenschat. Mijn spontane reactie was:
deze twee gedichten, met dezelfde dictie, zouden ook best eens door dezelfde
dichter geschreven kunnen zijn. Ik ging dat vermoeden nog niet meteen
wetenschappelijk controleren maar noteerde eerst, bij een opzettelijk vergelijkend
lezen, alle overeenstemmingen die ik vond, vele bladzijden. Pas daarna greep ik
naar de literatuur. In Te Winkels inleiding, blz. 54, las ik: ‘met zekerheid kunnen wij
niet meer zeggen, dan dat onze dichter eene Perchevaelsage heeft geput uit eene
voor ons verloren gegane bron; en daarbij kunnen wij nog met Dr. Jonckbloet het
vermoeden uitspreken, dat hij bij de bewerking van die sage misschien het begin
van den Carel ende Elegast tot voorbeeld heeft genomen’. Waar Jonckbloet dat
vermoeden had uitgesproken vermeldde Te Winkel niet, maar in de Gesch. Mnl.
Dichtk. 2, 150 (1852) vond ik: ‘Gelijk met andere gedichten zoo was hij - de dichter
van de Moriaen - bekend met den Lancelot, waarop verscheiden toespelingen
gevonden worden’, met, bij ‘andere gedichten’, de noot: ‘Misschien ook met den
Karel en Elegast, waaraan enkele trekken uit het eerste optreden van den zwarten
ridder doen denken’. Jonckbloet had dus ook al iets van die ‘overeenkomstige
situaties en gedragspatronen van de verhaalfiguren’ opgemerkt en daar zelfs een
literairhistorische conclusie uit
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getrokken: dat de dichter van de Moriaen bekend zou zijn geweest met de Elegast.
Te Winkel had die conclusie overgenomen door de Elegast een mogelijk ‘voorbeeld’
voor het begin van de Moriaen te noemen. Nogal voorbarig eigenlijk, want de andere
mogelijkheid, dat de Moriaen min of meer als voorbeeld had gediend voor de Elegast,
moest toch zeker ook overwogen worden. Noch Jonckbloet in zijn Gesch. Ned. Lett.,
de derde druk van 1884, noch Te Winkel in zijn gelijknamig boek van 1887 maken
echter meer melding van de kwestie. Erg belangrijk hebben zij de relatie tussen de
Elegast en de Moriaen dus blijkbaar niet gevonden. Ook in zijn Ontwikkelingsgang
van 1922 zwijgt Te Winkel erover. Toch is de literatuur hiermee niet uitgeput, want
Bergsma heeft in zijn Elegast-editie van 1893 de opmerking gemaakt: ‘Er is nog
een ander Mnl. gedicht van de 13de eeuw - dan de Reinaert - waarop de Karel ende
Elegast onmiskenbaren invloed heeft uitgeoefend, nl. de roman van Moriaen’, en
daarenboven nog een beknopte opsomming van parallele versregels gegeven,
waaruit gemakkelijk kan worden vastgesteld dat de overeenstemmingen niet tot het
begin van de Moriaen beperkt zijn. En Kalff heeft in zijn Gesch. Ned. Lett. 1, 119
(1906), onder verwijzing naar Bergsma, geschreven: ‘Bovendien heeft de dichter van de Moriaen - gedurig den roman van Karel en Elegast voor oogen gehad; op
verscheidene plaatsen kan men zelfs woordelijke navolging opmerken’. Wat
Jonckbloet impliciet geponeerd had - de Elegast is ouder dan de Moriaen - blijft dus
ook bij Bergsma en Kalff gehandhaafd, zonder dat zij zich de moeite hebben gegeven
deze stelling nader toe te lichten. Kalff schijnt wel het laatste woord gehad te hebben.
Bij Prinsen, Walch, Van Mierlo en Knuvelder komt de kwestie niet aan de orde en
ook in de nieuwe Moriaen-editie van H. Paardekooper-van Buuren en M. Gysseling
wordt er niets over gezegd. Er kan mij iets ontgaan zijn, want ik heb niet alles
nageslagen, maar dat het veel is kan ik niet geloven. Ik meen wel te mogen zeggen
dat het probleem van de overeenstemmingen tussen de Elegast en de Moriaen nog
nooit goed behandeld is. Dat wordt dan nu mijn taak, bij toeval.
In de eerste plaats geef ik hier een opsomming van min of meer op elkaar lijkende
regels en regelgroepen. Ik heb geprobeerd mijn verzame-
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ling zo volledig mogelijk te maken, maar koester niet de illusie dat mij dit ook gelukt
is. De Elegast-editie van Bergsma en de Moriaen-editie van Te Winkel bevatten
allebei een verklarende woordenlijst, en dat geeft een zekere steun, maar de
vergelijkende lezer blijft toch bovenal aangewezen op zijn eigen, feilbaar
lezersgeheugen. Op zichzelf genomen zeggen de overeenstemmingen dikwijls maar
weinig. Ik geef niettemin alles wat ik heb opgemerkt, omdat ook het op zichzelf
weinigzeggende in het kader van een groep kan gaan meespreken en dan toch een
zekere functie krijgt. De regels uit de Elegast worden telkens het eerst genoemd,
geciteerd met de marginale nummering van de editie-Duinhoven.
2

Mach ic v tellen:

669

Dat magic v nv tellen.

13/4

houden hof Omme te meerne sinen lof:

31/2

hilt hof Om te merre sinen lof.

34

Haestelic ende niet en spaert:

1186

Hastelike ende nine spard.

58

En es man in aertrijcke:

1743

Nv nes niweren in ertrike.

63/4

Mijns selfs lant es soe groot Men vint
nyewers sijns ghenoot:

213/4

sine macht (es) so groet Ic waen men
nigeren sine genoet Ne soude vinden.

76

Dat mi tlant alleene bleef:

1594

Dat hem tfelt allene bleef.

90

Wildi gods ghebot verhoren:

2041

Sine wilden sinen raet niet verhoren.

101/2

En wil ic niet laten achter Ic sel dief
wesen al ist lachter:

3593/4

Dier hi niet wilde laten achter Want hi
wilde wreken den lachter.

119

Nv so moetti - God - mi gestercken:
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God hi mach v wel gesterken.

130/1

Moet varen in een lant Dat mi is vremde
ende onbecant:

2755/6

heide ende woest lant Daert mi was
harde onbecant.
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132/3

Mit deser talen ghinc hem gereyden Die
coninc karel ende cleyden:

3255/6

her walewein die dede gereden Sine
wapine ende cleden.

155

Daer en was gheen langer biden:

1124

Hier nes geen langer biden.

168

Doen sat hi in sijn gereyde:

2827

Eer hi gesate in sijn gereide.

191

Ende verbaert aen mi v cracht:

2502

Woudi hier baren sine cracht.

206/7

daer icse wiste Die den lieden mit liste:

2067/8

met liste Daer mens nine sach no wiste.

230/1

Beide borch ende lant Des was ic harde
onbekant:

1221/2

Banderside ane dander lant Dat hem was
harde ombecant.

296/7

Nochtan weet ic te voren wel Tis die
duuel ende niemant el:

2427/8

Si waenden allegader wel Dat ware die
duuel ende niemen el.

303

Ende als hi bet quam ghehende:

2910

Alsi hem bat quam gehinde.

310/1

Pensde hi in sinen sin Dese es verdoelt
hier in:

1885/6

pensde in sinen sin Hi was vermant sere
daer in.

320/1

Ten was noyt arm man Die sulcke wapen
droech an:
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Deen was een scone man Ende die
wapine die hi droech an.

372/3

En wistu hoe berechten Ic heb lieuer dat
wi vechten:

443/4

In soude iegen hem vechten Ofte hi
soude mi berechten.

376/7

Dat mi een man dwinghen soude Van
dinghen die ic niet en woude:

451/2

Dan mi een ridder dwingen soude Van
dies ic doen nine woude.

388/9

Haer orssen sterc ende snel Si waren
beyde ghewapent wel:

2855/6

Op een ors groet ende snel Ende hi was
gewapent wel.

395

Als die vechtens begaerde:

464

Alse die te vechtene heuet gere.

411/2

Daer en dranc dore dat bloet Doer die
maelgien vter huut:

1500/1

Dat si haer bloet sagen dure Tallen
maelgen dringen vut.

416

Ende ontfingen scarde ende vlegghen:

2513

En ontfinc noit vlecge no scard.
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244

Want ic ben al ydelre hande:

2236

Walewein stont al idelre hande.

445

Doe docht den coninc scande:

1254

Dit sach walewein ende docht hem
scande.

460

Hoe ghi heet ende wie ghi sijt:

202

Wie hi was ende hoe hi hiet.

465

Die swarte sprac:

881

Die swarte sprac.

466/8

In dien dat ghi mi maket vroet Wat
nootsaken dat v doet Dat ghi hier
quaemt:

2925/7

segt mi ende maect mi vroet Wat noet
saken dat v doet Dat gi hier nv comt.

481

Ten is mi ten besten niet vergaen:

2779

En was hem comen niet ten besten.

520/1

vut minen lande Ic salt segghen al ist
scande:

1437/8

vanden lande Ic moet secgen al eest
scande.

523

In wildernessen ende in wouden:

3743

Dan wildernesse ende wout.

543

In corer gheen haue voren:

3139

In coerre vore gene haue.

565/6

Sprac die coninc tot elegast Aen mi hebdi
gheleyde vast:

1821/2

Doe seide di here hets min gast Ende
heuet geleide goet ende vast.
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Ic sel v seggen mine sede:

438

Ic sal v secgen minen sede.

577/8

Ick sel v segghen minen name Ist v wille
ende bequame:

883/4

Maer wistic vwer beider name Ende v
wille ware ende bequame.

687/8

Elegast seide iayc gherne In weits of gijt
segt in scerne:

537/8

Ende hads v bericht geerne Dat wetic
wel ende niet te scerne.

711

Dus droeghen si ouereen:

1809

Ende drogen des daer ouer een.

723/4

Hi pensde in sinen moet Dit is den
ambocht goet:

1641/2

Hi pensde in sinen moet Hem ne ware
gene dinc so goet.

727/8

Sulcke dinc als hem bedorste Doe sat hi
op al sonder vorste:

2691/2

Van al dien dat hen bedorste Ende dede
hen halen sonder vorste.
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762

Doe stont elegast ende loech:

258

Doe stont artur ende loech.

771/2

Dies is leden die derde dach Dat ic voer
om mijn beiach:

167/8

Nv es leden die derde dach Dat ic voer
om min beiach.

804

Hi trac een cruyt vut eenen vate:

112/3

Doe trac hi vt sire aluwire Een cruet.

837

Hi stac den coninc inden mont:

116

Hi staecs den riddere inden monde.

906

Al soudic hanghen bider kelen:

2312

Si souden hangen bider kele.

943

Hoe si hieten ende wie si waren:

887

Hoe si hiten ende wie si waren.

981/2

Om al tgoet dat elegast brochte Hine
hadde niet:

1156/8

Al haddemen hem gegeuen alt goet
Datten coninc artur toe horde Hine hadde
niet.

1001/2

Of doet steken met enen kniue Daer hi
leet bi sinen wiue:

3147/8

Ende nemen oec tenen wiue Maer met
enen scarpen kniue.

1036

Thof selde verstormen al:

1747

Die borch verstormde algader.

1037

Ghi en had meer dan gheual:

1680

Hine hadde meer dan goet geual.
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Die coninc peynsde dits mijn vrient Al
heb ics qualic op hem verdient:

919/20

Ende blijft sijn gestade vrient Hine hadde
quaets jegen v verdient.

1064

Ic salt beteren:

1877

Ic saelt beteren.

1080/1

Elegast seyde wats mijns gheschiet En
come voor den coninc niet:

2763/4

Dus dogedic pine om niet Maer soe wat
dat mins gesciet.

1088

Dats pine teghen spoet:

1155

Maer dat was pine iegen spoet.

1089

Wil ic v segghen wat ghi doet.

3227

Riddere ic segt v wat gi doet.
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1104/5

Voer tynghelem in sijn casteel Sijn herte
was sonder riueel:

1637/8

Daer hi vant enen casteel Sijn herte was
sonder riuiel.

4401/2

Dus waren si snachs inden casteel
Sonder spel ende enech riueel.

1114

Hi hadde sijn wapen af ghedaen:

1786

Dat hi sine wapine hadde af gedaen.

1116/7

(die wachter) blies den dach Diemen
scone verbaren sach:

2803/4

Toter wilen datmen sach Verbaren den
sconen dach.

1120/1

Doe die coninc stelen voer Dat was hem
een scone boer:

2721/2

Daer men met scepen ouer voer Ende
daer verlosic al dat boer.

1138/9

Het sel den menighen costen tleuen Ic
sel ons goeden raet gheuen:

599/600

Het sal v costen v leuen Ic sal v goden
raet geuen.

1154

Alle die daertoe dochten:

4127

Met selken crude die daer toe dochten.

1162/3

Men dede ter poorten lx man Gewapent
ende halsberch an:

1285/6

Hi sager comen menegen man Die
hadde alle halsberge an.

1164/5

Doen eggerics lieden quamen geuaren
In tconincs houe met scaren:

1277/8

Sach hi volc bi groten scaren Naden
riddere comen geuaren.
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Ende waende gaen in die sale Slootmen
die poorten te male:

1735/6

Dore die porten altemale Doe si quamen
in die zale.

1192

Dadi mi lachter onuerdient:

1299

Men doet mi lachter onuerdient.

1230/1

Ende sinen gherechten heere Om te
behouden sijn eere:

4319/20

Ende den coninc onsen here Behouden
oec wel sine ere.

1256/7

Nv vermaen ic v bi al dien Dies god van
sonden plien:

607/8

Nv manic v bi al dien Die ridderscaeps
nv plien.

1258/9

Dat ghi segt ende brenct voort Die
ondaet ende die moort:

1853/4

Die grote ondaet ende die mort Hi sprac
te sinen lieden vort.

1312

Doen ghinct met eggeric vuten spele:

1522

Doe ginct met hem al vten spele.

1341/3

Ic come v heden te ghenaden Van allen
minen misdaden Die mi ter werelt ye
gheuel:

197/9

ic come v te genaden Van allen minen
mesdaden Die ic ter werelt nie
gewrachte.
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1344

Ic kenne mine misdaet wel:

897

Ic kinne mi seluen sculdech wel.

1351/2

So dat ic niet en sterue Noch inden camp
en bederue:

89/90

Dat en mochte niet bederuen Noch van
genen wonden steruen.

1355/6

door v doghet Ic biddu:

1115

Dies biddic v dor vwe doget.

1396/7

(So mach v ors dlijf behouden) Hets so
sterc ende so groot:

1533/5

(Sat doe weder op gringalette) Het was
so starc ende so groet.

1400

Moechdi v lijf ontdragen:

4451

Mochte hi ontragen sijn leuen.

1407/8

Al souts mi sijn te wors Nv sit weder op
v ors:

901/2

V ne gesciets niet te wors Her walewein
sat doe op sijn ors.

1429/30

So fellen strijt tusschen hem tween Als
si hadden al in een:

3413/4

Dus sciden si onder hen tween Ende
gariet reet al in een.

1437

So moetti corten desen strijt:

1467

Soe cort here desen strijt.

Naast al dit overeenstemmende woordgebruik is er natuurlijk ook wel verschil,
want het gaat in de beide gedichten niet altijd over dezelfde dingen. Toch kan men
de overeenstemmingen wel representatief noemen. Wie na de langere Moriaen de
veel kortere Elegast leest, komt nog maar betrekkelijk zelden een nieuw woord
tegen. Een karakteristiek woord dat afzonderlijke vermelding verdient is zeker ‘boer’,
rijmend op ‘voer’. Verdam geeft van dit ‘boer’ maar vijf plaatsen op: de beide
hierboven geciteerde uit de Elegast en de Moriaen, nog één uit de rijmkroniek van
Melis Stoke en nog twee uit de Sp. Hist. van Maerlant. Het is blijkbaar een weinig
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verbreid, westvlaams-zeeuws woord geweest, dat door de dichters van de 14de
eeuw niet meer gebruikt is.
Voor ik nu verder ga met mijn vergelijking van de Elegast en de Moriaen moet ik
eerst in herinnering brengen dat er ook nog een ander gedicht door allerlei
overeenstemmingen met de Moriaen verbonden is, namelijk de Riddere metter
mouwen. De uitgeefster van de
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Riddere, Bertha van der Stempel heeft in haar inleiding niet alleen een indrukwekkend
aantal gelijkklinkende versregels opgesomd, maar is zelfs tot de conclusie gekomen
dat bij de bewerking van de franse Richars li biaus, die het vlaamse gedicht blijkens
haar onderzoek moet zijn, ‘de Moriaen tot model heeft gediend’. Het secundaire,
het karakter van navolging is in de Riddere ook op het eerste gezicht duidelijk. Wie
de Riddere en de Moriaen vergelijkend leest, kan geen moment het gevoel krijgen
dat hier dezelfde dichter achter staat. Deze constatering houdt de waarschuwing in
dat ook een indrukwekkende reeks van parallellen op zichzelf nog geen argument
kan zijn om twee gedichten aan dezelfde auteur toe te schrijven. Er moet meer
bijkomen. Al is mijn lijst ook meer dan dubbel zo groot als die in de inleiding van de
Riddere, ik kan er toch niet meer mee bewijzen dan dat de dichter van de Elegast
de Moriaen heeft gekend of, eventueel, de dichter van de Moriaen de Elegast. De
dichter van de Riddere moet intussen de béide gedichten gekend hebben, want hij
moge dan de Moriaen als model gebruikt hebben, er zijn in zijn gedicht ook
ontleningen aan de Elegast te vinden. Bertha van der Stempel heeft hier geen
aandacht aan geschonken en daarom noem ik een enkel voorbeeld. In Elegast
430/41 lezen wij: ‘Ende die swarte sloech opten heere Ende sloech enen slach so
seere Opten helm, dat hi booch Ende tswaert in twee stucken vloech, So anxtelic
was die slach. Als dat die swarte sach Datti sijn swaert hadde verloren: Tfy dat ic
ye was gheboren, Pensde hi in sinen moet, Dat ick leue waer toe ist goet? En hadde
noyt gheual, Noch nemmermeer en sal’. In Riddere 3855/64 keert dit terug als: ‘Doe
sloech die riddere hirenbinnen Den coninc soe sere, dat hi boech Ende sijn swaerd
ontwee vloech. Doen die riddere dit vernam, Was hi tornech ende gram Dat hi sijn
swaerd hadde verloren. Twi wasic, seithi, ye geboren? In gecreech nie geval, Noch
nembermeer hebben ne sal’. Karakteristiek voor de navolger is het dat bij hem de
geciteerde woorden lang niet zo ‘vanzelfsprekend’ zijn als in zijn voorbeeld. In
Elegasts mond past de uitspraak: ‘En hadde noyt gheual’, geheel en al, in de mond
van de tweede spreker, de vader van de riddere metter mouwen, veel minder. De
dichter van de Riddere is zowel bij de Moriaen als bij de Elegast in de leer gegaan
- en áls die tot het oeuvre van één auteur hebben
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behoord, is dat ook alleszins begrijpelijk - maar hij blijft in zijn toepassing van het
geleerde de grovere.
Ik ga nu een stilistisch kenmerk behandelen dat mij in de Elegast en de Moriaen
is opgevallen. Stoett zegt op blz. 249 van zijn Syntaxis (ik citeer naar de derde druk):
‘Herhaalde malen vindt men, vooral in poëzie, evenals in het Grieksch, Latijn en het
Oudfransch in levendigen stijl den plotselingen overgang van de oratio indirecta tot
de oratio directa’. Hij geeft vijf voorbeelden zonder bronvermelding en daaruit kan
men dus geen duidelijke indruk krijgen van de verspreiding van het verschijnsel.
Overdiep noemt het echter ook in zijn inleiding van de Ferguut, blz. XVI, en wel als
‘zeldzaam’, met drie voorbeelden uit zijn gedicht, dus drie op ruim 5600 regels.
Daaraan hebben we enig houvast. Kalff heeft in Gesch. Ned. Lett. 1, 79 het
verschijnsel het eerst in de Moriaen en de Elegast opgemerkt: drie plaatsen uit het
eerste, twee uit het tweede gedicht. Er zijn er echter veel meer te vinden. Ik telde
in de Moriaen 22 gevallen van ‘overglijding’ op 4700, in de Elegast 8 op ongeveer
1400 regels. Kalff geeft ook een waardering, die nogal negatief uitvalt. Hij oordeelt
in het algemeen met betrekking tot dichters die ‘midden in een periode den eerst
gekozen trant van voorstelling...verlaten’: ‘Blijkbaar is de dwang der periode, die
het voortdurend gebruik van afhankelijke zinnen met zich brengt, hun te lastig en
de rechtstreeksche uiting, als natuurlijker, hun aangenamer’ (blz. 72). Hij ziet in de
‘overglijding’ dus een onbewuste ontsporing. Is dit voor de Moriaen en de Elegast
wel juist? Mij lijkt het veeleer dat de verteller hier een bewust effect nastreeft. Ik wil
dit aan de hand van enkele voorbeelden toelichten.
Eerst uit de Elegast. Nadat de zwarte ridder bij de eerste ontmoeting de koning
zonder groet voorbij is gereden, ‘hilt hi stille ende dochte, Wye die ander wesen
mochte, Waer om dat hi aldus lijt Ende sijnre talen aldus vermijt, Datti mi niet en
groete Doen hi mi ghemoete?’ (330/5). Waar ligt in dit verslag van Elegasts
gedachten precies de overgang van indirect naar direct? Na ‘mochte’? Het is niet
zeker, want de dichter springt met de werkwoordstijden in de indirecte rede nogal
vrij om. Maar juist deze onduidelijkheid brengt in de vertelling een geleidelijke stijging
van een tastend begin naar een definitieve
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vraag. De kern van de gedachten is: ‘waarom groet hij mij niet?’, en als de verteller
hierbij is aangekomen, is de overgang naar de directe rede ook duidelijk voltooid.
Dit is toch eerder raffinement dan onbeheerstheid. Als Karel Elegast, na diens
afwijzing van zijn voorstel om bij de koning-zelf te gaan inbreken, als een trouwe
vriend heeft herkend, lezen we: ‘Hi pensde, mochti keeren, Behouden sijnder eeren,
Hi - hs. H Ich - souden goets so vele geuen, Dat hi met eeren mochte leuen Sonder
stelen ende rouen, Dies machmen mi wel ghelouen’ (673/8). De lezing van hs. H
lijkt mij de juiste. Ik zou weer willen constateren: precies op het punt waar 's konings
gedachten tot een conclusie komen en de daad verteld moet worden waartoe deze
besluit, laat de verteller hem als ‘ik’ spreken. Na de diefstal van Eggerics schat denkt
Karel dat het avontuur nu ten einde is, maar hij vergist zich want het belangrijkste
moet nog komen: de ontdekking van het verraad door het stelen van dat heel
bijzondere zadel uit de slaapkamer van Eggeric en zijn vrouw. Dit zal een kernscene
van het verhaal worden en het zadel zelf is een kernmotief. Door dat zadel in bezit
te nemen zal Elegast in principe de plaats van Eggeric gaan innemen aan de zijde
van 's konings zuster en daarmee ook aan de zijde van de koning zelf. Op dat zadel
zal Elegast later zitten wanneer de koning hem naar het hof ontbiedt om Eggeric in
een gerechtelijke tweekamp te komen executeren (‘Als hi die nieumare hoorde, Hi
liet leggen sijn ghereyde, Sonder eenich langher beyden, Dat hi eggericke stal’,
1219/22). Het stelen van dat zadel moet uitvoerig worden aangekondigd. Elegast
moet de koning, die niets voor deze onderneming voelt, ervan overtuigen dat dít
beslíst nog moet gebeuren. Er moet aandrang worden uitgeoefend en in de vertelling
moet een opklimming naar een hoogtepunt voelbaar worden. De verteller bereikt
dit door het stijlmiddel van de ‘overglijding’ toe te passen: ‘Doen wilde karel van
danen riden. Elegast die hiet hem ontbiden: Hi soude om eenen sadel gaen Die in
die camer ware ghestaen Daer eggeric ende sijn wijf in lach, Hi en leeft niet die v
gheseyde Die verweentheit vanden gereyde, Ende ooc aen dat voerboech Es te
prisene ghenoech, Daer hangen an hondert scellen groot Die alle sijn van goude
root Ende clincken als eggeric rijt: Gheselle, doet wel ende ontbijt: Ic sal hem sinen
sadel stelen, Al soudic
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hanghen bider kelen’ (891/906). Ook als Elegast na de diefstal van het zadel
verbijsterd naar buiten komt en Karel, die nog niets van deze verbijstering begrijpt,
hem de dramatische onthulling van het verraad ontlokken moet, gebruikt de verteller
de ‘overglijding’: ‘Hi vraechde waer hi hadde gemerret. Elegast seide, en mochs
1)
niet , Bi al dat god leuen liet, Tis wonder dat mi thert niet en breect’, enz. (985/7),
en: ‘Doen bemaenden den coninc diere Datti hem seide dor welke sake Hi so sere
ware tongemake: Ia en sidi gans ende gesont? Ende hebt wel x.c pont Ent tghereide
daer ghi om ginct?’ (1005/10). De kernvraag is: ‘heb je je verstand verloren? je hebt
immers alles wat je wilde hebben, óók dat zadel?’ De kracht van die kernvraag, in
directe rede, wordt versterkt door de aanloop in indirecte rede. Pal daarop, zonder
enige inleiding, volgt dan het antwoord van Elegast, in directe rede. We zijn op het
hoogtepunt aangekomen en blijven daarop: ‘Ay heer, het is al ander dinc Dat mijnre
herten deert’, enz. Het is, zo komt het mij voor, een zeer geraffineerd stukje
vertelkunst.
Uit de Moriaen citeer ik ook enkele voorbeelden van ‘overglijding’ die direct met
de kernmotieven te maken hebben. Perchevael moet, het koste wat het kost, naar
Arturs hof teruggehaald worden. Walewein heeft zich het eerst als ‘bode’ beschikbaar
gesteld, maar het terughalen is zo'n belangrijk motief dat de verteller het wil
onderstrepen door Lanceloot ook nog te laten opspringen, als tweede ‘bode’: ‘Doe
spranc op met deser tale Mijn her lanceloet...Ende seide, hi sout auenturen Ende
nemen dats hem mochte geburen Ende percheuale soeken varen In allen landen
harentaren, Ende magic geuinden den ridder fier, Op dat ic mach, ic bringen hier.
Ic sal mi gereiden ende henen riden, In wille langer niet ontbiden. Mi donct ane des
conincs tale, Hi ne hebbe percheuale, Hi sal werden vten kere. Ic sal wech riden
dor sine ere’ (348/62). Na de aanloop in indirecte rede krijgen we bij het punt waar
het op aankomt, het vinden en het thuisbrengen, én bij de daarop volgende
motivering waarom dit vinden en thuisbrengen van zo essentieel belang is, de
ik-vorm. De verteller gebruikt deze opklimming om ons het motief van zijn gedicht,
de noodzaak van de queste, vooral

1)

Ik vat deze drie woorden op als indirecte rede en vertaal ze met: ‘dat hij er niets aan kon
doen’.
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goed duidelijk te maken. We zijn een en al spanning. Een herhaling van deze
vertelwijze krijgen we op het punt waar nog een derde ‘bode’ aan het tweetal zal
worden toegevoegd, de titelheld Moriaen. Hier is Walewein de spreker en ook in
het verslag van zijn woorden past de verteller een ‘overglijding’ toe: ‘Walewein...seide
hem die niemare Dat haer gelijc een bode ware Ende behorden tarturs houe...Ende
si voren beide te male Percheuale soeken...Mochtewi bi enegen engiene Beriden
die edele heren, Wi soudense sconincs houe doen keren’ (780/92). Zolang het over
het zoeken gaat, indirecte rede, zodra het vinden en thuisbrengen ter sprake komt,
een overgang naar de directe. Het parallelisme van de beide plaatsen sluit toch wel
de mogelijkheid van een onbewuste ontsporing uit. Van de drie boden is Moriaen
door de dichter voorbestemd om Perchevael ook werkelijk te vinden. Moriaen slaat
dus op de viersprong bij de kluis zonder het zelf te weten de juiste weg in, de weg
naar het overzetveer. Hij heeft echter tegenslag, want door zijn zwarte uiterlijk jaagt
hij de schippers de schrik op het lijf, zodat zij wegvluchten en hij onverrichterzake
moet terugkeren. In de kluis brengt hij verslag uit: ‘Doe seide die riddere
moriaen...Dat hi volgede die hoefslage Vanden orssen dire waren leden, Tes hi
quam ter passagen gereden Daer men met scepen ouer voer: Ende daer verlosic
al dat boer Vanden spore, waerd voert liep, Maer wat ic bat ende riep Optie gene
die daer lagen In haer scepe, alsi mi sagen, Si waren veruard als een hase, Sine
berichten mi niet...Ic sal van henen weder keren Ende anderwerf den wech
verleren...Mijn herte vorseit mi algader Dat daer leden was mijn vader’ (2716/48).
Het moet tot ons, lezers, goed doordringen dat Moriaen ondanks zijn tegenslag het
spoor van zijn vader Perchevael gevónden heeft. Door de toegepaste vertelwijze
krijgt het hoogtepunt veel meer nadruk dan wanneer de verteller Moriaens verslag
van het begin af in directe rede had weergegeven. Als Moriaen tenslotte, na een
tweede, meer geslaagde poging, aan de overkant van het water, in de verre
hermitage van de inkeer en de genezing, zijn vader inderdaad gevonden heeft, kan
deze ook worden teruggebracht om aan huis en hof de schulden van zijn zwerfzucht
in te lossen: ‘Ende moriaen vrachde hem dar nare Oft hi al genesen ware Ende oft
hi wilde doen daer of Van sire moder sijn belof.
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Hi seide dat hi gereet ware Ende wel genesen oppenbare: Ende die trouwe willic
anegaen Die ic vwer moder hebbe gedaen, Weltijt gi wilt, godeweet, Ic beent altoes
te doene gereet’ (4581/90). De vraag is maar een aanloop en kan dus indirect
worden verteld, maar het antwoord, nee, het beslissende déél van Perchevaels
antwoord - ‘ik zál met je mee naar huis gaan om je moeder te trouwen’ - moeten wij
rechtstreeks te horen krijgen. In Elegast en Moriaen wordt het stijlmiddel van de
‘overglijding’ op precies dezelfde, effectieve wijze toegepast.
Heb ik hiermee nu bewezen dat de beide gedichten ook door dezelfde dichter
geschreven moeten zijn? Nog niet zo direct. Immers ook in dat navolgingsgedicht
uit het einde van de 13de eeuw, de Riddere, vinden we een veelvuldig gebruik van
de ‘overglijding’. Ik telde 18 gevallen op ongeveer 4000 regels. Dat lijkt op het eerste
gezicht wat teleurstellend, omdat het de ‘overglijding’ nu meteen op dezelfde wijze
als de gelijkklinkende versregels als bewijsmiddel schijnt uit te schakelen. Maar er
valt toch iets uit te concluderen: wanneer een dichter die als versificator bij de
Moriaen en de Elegast in de leer is gegaan mede de zo karakteristieke ‘overglijding’
heeft overgenomen, is dat in elk geval een bewust toegepast en ‘leerbaar’ stijlmiddel
geweest en geen onbewuste ontsporing. De navolger betoont zich overigens niet
zo'n erg goede ‘leerling’. Op een aantal plaatsen waar hij de ‘overglijding’ heeft
toegepast kan men, met enige welwillendheid, inderdaad wel iets als opklimming
van indirect naar direct opmerken, maar dikwijls ligt de overgang ook op een volstrekt
willekeurig punt. Men krijgt de indruk dat het voor hem niet meer is geweest dan
een formele stijltruc ter verlevendiging van zijn verhaal, die hij van tijd tot tijd eens
uit zijn reservoir van vertelmiddelen te voorschijn haalde. Hij miste het raffinement
om dat altijd op het juiste ogenblik te doen, hij had het stijlmiddel niet zelf gevonden
maar aangeleerd. Enkele voorbeelden. Er komt aan Arturs hof ‘een bode met
haestecheden Al tote vore de zale gereden...Hi seide, hi brachte ene niemare Die
hem liver comen ware Bi enen anderen dan bi mi. Doe sprac die coninc: segt mi
wat si’ (53/62). De bode is de brenger van een onheilstijding maar komt daar nog
niet onmiddellijk mee voor de dag, hij beperkt zich in eerste instantie tot een
onheilspellende aanduiding. Dat is op zichzelf genomen
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van de verteller goed gezien, maar is de ‘overglijding’ die hij in de onheilspellende
aanduiding heeft toegepast daarmee ook functioneel geworden? Was hij in r. 60
meteen overgegaan op de directe rede: ‘Die mi liver comen ware’, men zou er nog
iets als een bedoeld effect in kunnen herkennen, immers op dat punt moest hij de
aandacht van zijn hoorders gaan spannen. In 61 is het opzichzelfstaande ‘mi’ echter
pure willekeur. Men krijgt de indruk dat de dichter door het inschakelen van een
stijltruc enkel naar een gemakkelijk rijmwoord toe schreef. Wat verderop maken we
kennis met een jonkvrouwe die over leven en dood van een om harentwille verslagen
ridder te beschikken krijgt: ‘Doe riep hi der joncfrouwen an Dat hi werden wilde haer
man Ende van al in u genaden staen’ (286/8). ‘Haer man werden’ impliceert een ‘in
haer genaden staen’, in de volgende expliciterende directe-rede-zin kan dus geen
opklimming meer zitten. Het enige wat de ‘overglijding’ te weeg brengt is een beetje
afwisseling. Datzelfde kan men ook opmerken bij het volgende geval. De riddere
metter mouwen, de vader- en moederloze vondeling, heeft na vele avonturen
tenslotte aan het hof van koning Artur-zelf zijn moeder, óók een koningin, gevonden,
die hem uitleg geeft over haar handelwijze: ‘Onder wegen seitsi hen al Wat hare
gesciet was groet ende smal, Ende hoe dat hi haer soene es, Ende dat sijt hal quam
bi des: Om datmense steinde dan Die kint hadde sonder getrouden man, Om dit
leidic u te vondelinge’ (2174/80). De directe-rede-zin is niet meer dan de
samenvatting van wat tevoren al in indirecte rede is weergegeven. Bij een dichter
als die van de Moriaen zou men zich kunnen voorstellen dat hij geschreven had:
‘Daer om leide sine te vondelinge’, en pas twee regels verder was overgegaan op
de directe rede: ‘U vader was die scoenste ridder met Diemen wiste’. Daar immers
pas wordt iets onthuld wat voor de zoon van belang is, daar moet de aandacht
gespannen worden. Een vergelijking van het navolgingsgedicht dat de Riddere is,
met zijn voorbeeld, de Moriaen, laat ons de ‘leerling’ duidelijk als iemand van veel
geringere kwaliteit herkennen. Zou de dichter van de Elegast ook de Moriaen hebben
nagevolgd - of, omgekeerd, de dichter van de Moriaen de Elegast - dan zou in dat
geval de ‘leerling’ van dezelfde kwaliteit geweest moeten zijn als zijn ‘meester’. Is
dat waarschijnlijk? Twee dichters, die in dezelfde be-
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perkte tijd - midden 13de eeuw - en in dezelfde beperkte ruimte - Westvlaanderen
- met dezelfde verteltrant en ook met hetzelfde, niet geringe talent gedichten van
dezelfde soort schreven, het zou wel een zeer merkwaardige zaak moeten heten.
Niettemin, ook merkwaardige zaken zijn mogelijk. Het strikte bewijs voor de
dichterlijke identiteit heb ik, het zij ronduit erkend, nog steeds niet geleverd. Wéér
zeg ik: er moet meer bijkomen.
Ik ga nu over op de thematiek en wil met name ingaan op Jonckbloets opmerking
dat in de Moriaen ‘enkele trekken uit het eerste optreden van den zwarten ridder
doen denken’ aan de Elegast, oftewel - de variant van Te Winkel - dat de dichter
van de Moriaen ‘misschien het begin van den Carel ende Elegast tot voorbeeld
heeft genomen’. Ik zet de introductie van de beide zwarten, Moriaen en Elegast,
naast elkaar. Moriaen: ‘Recht opten negenden dach Quam een ridder iegen hen
gereden...Hi was al sward, ic segt v hoe: Sijn hoeft, lichame ende hande Was al
sward, sonder sine tande, Ende wapine ende scilt sekerlije Was al enen moer gelijc
Ende alse sward alse een rauen’ (418/27). Elegast: ‘Die coninc...heeft verhoort Hoe
een ridder quam gheuaren...Met wapinen swart als colen: Swart was helm ende
schilt...Swart was den wapenroc...Swart was dors daer hi op sat’ (275/84). De eerste
woorden van Moriaen zijn: ‘Riddere, nv doet mi verstaen Van ere dinc die ic begere,
Oft wacht v iegen min spere! Ic wille weten die waerhede...Bericht mi, ridder, bi vwer
trouwen...Die beste waerheit die gi wet’ (434/47). De eerste woorden van Elegast
zijn: ‘Ridder, ontbijt...Ic wil weten wat ghi soect...Berechtes mi, so doedi wale! Ic wil
weten wie ghi sijt Ende waer ghi vaert op dese tijt!’ (358/67). De reactie van Lanceloot
is: ‘Ic ware mi vele liuer doet Dan mi een ridder dwingen soude Van dies ic doen
nine woude. Die lachter en gesciet mi heden...Ic vechte houder dan ict late’ (450/5).
De reactie van Karel is: ‘Ic hebbe lieuer dat wi vechten Dan ic v seide bi bedwanghe!
So haddic gheleeft te langhe, Dat mi een man dwinghen soude Van dinghen die ic
niet en woude Berechten, ten ware mi lief’ (373/8). Walewein die, terwijl Lanceloot
en Moriaen aan het vechten zijn, hoofs terzijde blijft staan - want twee tegen één is
‘dorperhede’ - bepeinst ondertussen: ‘Dat (bet) ware die duuel dan
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een man Daer si waren comen an. Maer dat hine horde nomen gode, Men had hem
niet mogen onstriden ode, Hine ware die duuel oft sijn geselle Ende ware comen
vter hellen, Om dat sijn ors was so groet Ende hi was merre dan lanceloet Ende
daer toe sward’ (481/9). Karel heeft al bij de eerste aanblik van de zwarte, dus nog
voor het tot een ontmoeting komt, bij zichzelf gedacht: ‘dat die duuel ware, Om dat
hi was so swart al...Nochtan weet ic te voren wel, Tis die duuel ende niemant el.
Waer hi van gods aluen yet, Hi en ware so swart niet Tis al swart, peert ende man’
(289/300). Karel vecht dus als een Lan celoot maar heeft tegelijk de gedachten van
een Walewein. Hij zal vervolgens ook de edelmoedigheid van een Walewein blijken
te hebben, al is de motivering van het niet-langer-doorvechten in de beide gedichten
verschillend. In de Moriaen gaat het als volgt. Walewein bij zichzelf: ‘Hem dochte
iamber groet, Soude daer deen ontfaen die doet’ (519/20), en tegen Moriaen: ‘Hets
onsede Dat gi pleget ende doet mede...Gi sijt dul ende oec ries Ende deen sal bliuen
int verlies Van v beiden, gi ofte hi. Van desen soe ontsie ic mi...Ic sal v goden raet
geuen: Secget mi v noetsaken. Magic, ic sal v vroet maken Des gi den riddere sout
hebben geuraget’ (531/603), waarop de reactie van de zwarte: ‘Die swarte sprac:
gi segt wel...Kindi iet her (percheuale)?...Ic sal hier bliuen ter stede doet Oft gi sult
mi beide berichten...Oft gi iet wet van (percheuale). Nv laet ons corten dese tale...Oft
beginne wi weder den strijt’ (602/32). In de Elegast spreekt ook eerst Karel bij
zichzelf: ‘Doe docht den coninc scande Op eenen te slane die voor hem helt. Doe
hi sach liggen tswaert opt velt In twee stucken ghebroken, Pensdi: en is niet
ghewroken, Die eenen wille slaen of deeren Die hem niet en can gheweeren’
(445/51), dan tegen Elegast: ‘Ghi en berecht mi een dinc, Heer ridder, des ic v
vraghe, Ghi hebt gheleeft al v daghe: Hoe ghi heet ende wie ghi sijt. Ende laet ons
corten desen strijt: Mach ic met eeren liden, Ic sal v henen laten riden Als ic uwe
name weet’ (457/64), waarop de reactie volgt: ‘Die swarte sprac: ic ben bereet, In
dien ghi mi maket vroet Wat noetsaken dat v doet Dat ghi hier quaemt te nacht’
(465/8). In beide gedichten worden strijd en gesprek bekroond met een verbond
tussen de strijdenden: zij worden ‘ghesellen’ en trekken samen verder. Moriaen:
‘Na dien dat gi op
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desen tijt Vart om te sokene minen vader, Bi ons heren macht algader, In bliefs oec
heden achter, Dadict oec, het ware lachter, In sal met v beiden riden’ (906/11).
Karel: ‘Laet ons gesellen sijn te nacht. Dat wi connen beiaghen Onthier ende het
sal daghen, Dat sal ic deilen ende ghi kiesen...Na dien ghepens daer hi in was
Vraghede hi elegast das, Of hine yewers wilde leeden Daersi goet onder hem beeden
Mochten beiaghen op den nacht, Hi dader toe sine macht Gherne, ende sine
behendichede, Wildi hem laten varen mede’ (636/86).
In de geciteerde passages zijn ook gemakkelijk een aantal ‘gelijkklinkende
versregels’ te herkennen, maar het gaat hier om veel meer, namelijk om wel zeer
overtuigende ‘overeenkomstige situaties en gedragspatronen van de verhaalfiguren’.
Kunnen we hieruit echter al méér besluiten dan dat de dichter van het ene gedicht
het andere heeft gekend en nagevolgd? We hebben ter vergelijking de Riddere bij
de hand. Waaruit bestaan in dat evidente navolgingsgedicht de thematische
overeenstemmingen met de Moriaen? Bertha van der Stempel heeft ze in haar
inleiding opgesomd: 1. de inval van de koning van Yrlant; 2. Walewein en Lanceloot
verlaten tezamen Arturs hof; 3. Moriaen en de riddere krijgen beiden een instructie
in hoofs gedrag; 4. zij zijn ook beiden buitenechtelijk geboren, vinden beiden hun
vader terug en brengen die ertoe hun moeder te trouwen; 5. zij leveren beiden een
gevecht ter verdediging van een mishandelde jonkvrouwe. Geen van deze
thematische overeenstemmingen kan wat uitgebreidheid en gedetailleerdheid betreft
gelijkwaardig worden geacht aan de al door Jonckbloed opgemerkte parallelle scene
in de Moriaen en de Elegast. De riddere heeft net als Elegast zijn zwarte
wapenrusting met Moriaen gemeen: hij ontvangt uit de handen van de koningin
‘enen swerten wapenroc’ (165), wordt beschreven als ‘een riddere...die swerte
wapine hadde an’ (1343/4) en passim ‘die swerte riddere’ of kortweg ‘die swerte’
genoemd. Maar het is niet door zijn zwartheid dat hij indruk maakt, het is enkel door
zijn geweldige daden. En hij is nota bene als monnik verkleed wanneer men van
hem zegt ‘dattie duvel ware’ (1962) en: ‘Hets die duvel, ens geen man Die dus die
ridders vellen can’ (1982/3). Een scene die vergelijkbaar is met de ontmoeting van
Elegast met Karel of Moriaen met Lanceloot/Walewein is in de
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Riddere nergens te vinden. Kunnen we uit al deze negatieve gegevens in het
navolgingsgedicht een positief argument smeden voor het vermoeden dat de Moriaen
en de Elegast dan toch wel door dezelfde dichter geschreven moeten zijn? Het
argument moet zwak blijven, want de ene navolger is de andere niet. Het lijkt
methodisch dus juister om voorlopig nog maar de mogelijkheid open te laten dat de
dichter van de Elegast bij een voorganger die de Moriaen schreef in de leer is
geweest.
Of omgekeerd? Nee, dat voeg ik er nu niet meer aan toe, want het omgekeerde
moet nu wel ónmogelijk heten. Ik ga de figuur van Karel nog eens bekijken. Karel
vecht, zo heb ik gezegd, als een Lanceloot maar heeft tegelijk de gedachten - en
de edelmoedigheid - van een Walewein. De figuur van Karel is niet te verklaren uit
de traditie van de Karel-romans - want waar is zo'n modern-13de-eeuws-hoofse
Karel te vinden? -, terwijl Lanceloot en Walewein zich in de Moriaen net zo gedragen
als in alle andere Artur-verhalen waarin zij optreden. De Karel uit de Elegast kan in
zijn gedragspatroon dus wel een synthese zijn van de Lanceloot en de Walewein
uit de Moriaen, maar deze laatsten kunnen geen afsplitsingen zijn van Karel. En
Elegast? Elegast is een roofridder, wat Moriaen niet is. Maar er treedt in de Moriaen
wel een roofridder op die enigszins in de richting van Elegast gaat. Die roofridder
komt in de openingsscene Arturs hof binnenrijden, zwaar gewond, door Perchevael
toegetakeld, en de koning wordt hierdoor herinnerd aan het onaangename feit dat
die Perchevael er altijd maar op uittrekt, altijd maar zoek is, terwijl ze hem aan het
hof niet missen kunnen. De roofridder is geen belangrijke figuur, hij dient alleen
maar om de Perchevael-queste op gang te brengen die de rest van het verhaal zal
vullen. Toch heeft de dichter hem zorgvuldig getekend en een typische
vertegenwoordiger van de verarmde adel van hem gemaakt die, ondanks de
verwerpelijke manier waarop hij in zijn levensonderhoud voorziet, ons bepaald niet
onsympathiek is: ‘Dies es leden seuen iaer Dat ic onderginc van gode. Doe dwanc
mi so deermode Dat ic ne wiste wat verteren. Doe moestic mi met roue generen...Van
al dat mi min vader liet Doe hi vander werelt sciet Mi en was een twint niet bleuen.
Ic hads vele dor gode gegeuen, Want ic harde lange stonde
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Tornoye ende tafelronde, Daer ic min goet al verteerde. Wie soe smijns begerde,
Waest dor dere, waest dor gode, Was hi knape, was hi bode, Hine keerde niet
omberaden, In stont heme in staden Die iwent ane mi sochte. Tes ic min goet ouer
brochte: Doe moestic varen achter lande. Ic moets lien al eest scande: Wie so quam
in min gemoet, Vordi penninge of ander goet, Waest pelegrim oft coepman, Ic dede
den raet dat ict gewan’ (136/64). We mogen, dunkt mij, wel aannemen dat deze
figuur naar het leven is getekend. Daarvoor had de dichter geen literair voorbeeld
nodig. Verarmde edelen waren in zijn ridderwereld een maatschappelijk en menselijk
probleem. De roofridder is dus niet geïdealiseerd maar het standaardtype van zijn
soort. De ontvangst van de ‘verloren zoon’ aan het hof is opmerkelijk vriendelijk.
Men heeft medelijden met hem, hij is nog ‘een van ons’. Walewein, de ‘arsatere’
onder de ridders, verzorgt zijn wonden toegewijd. Deze roofridder nu lijkt op Elegast,
die immers ook alleen door de nood gedwongen het slechte pad is opgegaan: ‘Ten
is mi ten besten niet vergaen: Ic heb goet ende lant verloren, Dat ic hadde hier te
voren, Bi ongheualle, als menich doet...Sint...jc mijn goet had verloren Daer ic bi
soude leuen...Ic salt segghen al ist scande, So heb ic mi onthouden In wildernissen
ende in wouden. Daer si twalef bi leuen Moetent rike luden gheuen...Ic neme haer
goet met liste. En weet so vast een kiste. Weet icker goet in, Ic brenct in mijn gewin
Ende onder mine gesellen’ (482vv.). Maar Elegast is geen standaardtype, hij is een
superieure versie, hij is wél geidealiseerd. Koning Karel, tot inkeer gekomen, denkt
bijzonder vriendelijk over hem, maar heeft daar ook alle reden toe. Elegast is namelijk
niet door eigen ridderlijk wanbeheer aan lager wal geraakt, maar doordat de koning
hem ‘tlant des hi was heere’ heeft ontnomen. Elegast is een bijzondere figuur, een
literaire figuur. Aan hem heeft de dichter ook een aantal trekken meegegeven van
Moriaen, de grote tekortgedane, de zwarte met de blanke kern, die uit is op
rechtsherstel. De figuren van Moriaen en van de standaard-roofridder zijn niet te
verklaren als afsplitsingen van Elegast, maar omgekeerd wel Elegast als een
synthese van die beiden. Bij de transformatie van de schuldige maar niet
onsympathieke roofridder tot de geïdealiseerde, die nauwelijks meer zelf schuld
heeft, is al het zielige verplaatst naar Elegasts ‘ghesel-
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len’, die zijn ‘onterft al’ en ‘nv volghen...hem al doer armoede’, en is het roversbedrijf
zelf van iedere smet gezuiverd: ‘Dat pelgrim ofte coopman heeft, Dies laet ic hem
ghebruken wel’, staat lijnrecht, en ongetwijfeld bedóeld, tegenóver: ‘Vordi penninge
of ander goet, Waest pelegrim oft coepman, Ic dede den raet dat ict gewan’. Elegast
is voluit een ridder, een even trouwe als rechtvaardige ridder, een held, als Moriaen
naar wie hij óók gemodelleerd is.
Er zouden voor de prioriteit van de Moriaen nog heel wat meer argumenten aan
te voeren zijn, maar ik wil mij beperken tot dat ene stukje thematiek met zijn
‘overeenkomstige situaties en gedragspatronen van de verhaalfiguren’ en de
conclusies die daaruit te trekken zijn. Het is mij immers in de eerste plaats te doen
om het bewijs, indien mogelijk, dat de Moriaen en de Elegast door dezelfde dichter
geschreven zijn. Dat de Elegast ná de Moriaen geschreven is, wordt voor mij pas
echt interessant wanneer ik de beide gedichten in het kader van één dichter-oeuvre
zou kunnen plaatsen. Om mij niet te veel te laten afleiden van mijn hoofdthema wil
ik ook de vraag laten rusten, wat er wel de oorzaak van kan zijn dat nog niemand
vóór mij de toch eigenlijk zeer voordehandliggende prioriteit van de Moriaen heeft
ingezien, ja dat zelfs nog niemand - zie Jonckbloet, Te Winkel, Bergsma, Kalff - aan
de prioriteit van de Elegast heeft getwijfeld. Ik keer terug tot mijn betoog, stel royaal
vast dat ik mijn bewijs nog steeds niet heb geleverd en zeg voor de derde maal: er
moet méér bijkomen. Maar wat kan dat meerdere nu nog zijn, als noch parallelle
versregels, noch stilistische, noch thematische overeenstemmingen aan de eisen
blijken te voldoen? ‘Het bewijs, indien mogelijk’, heb ik gezegd, maar ís er wel een
bewijs mogelijk, met welke middelen dan ook? We zouden het eens met een
vergelijkende analyse van de teksten als gedichten kunnen proberen.
H. Paardekooper-van Buren heeft in haar inleiding op de Moriaen dit gedicht als
een op zichzelf staand geheel geanalyseerd. Daar kan ik tot op zekere hoogte mijn
voordeel mee doen, maar ik wil toch iets anders dan zij: ik wil bij het lezen van de
Moriaen ‘gedurig den roman van Karel en Elegast voor oogen hebben’, ik wil
vergelijkend lezen. Dat bepaalt míjn keuze van relevante trekken, de ‘accenten’ die
ík leg. Ik stel dan in de eerste plaats vast dat Artur geen wereldheerser is, maar
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een vorst met een beperkte macht. Zijn rijk heeft grenzen, zijn rijk wordt van buitenaf
bedreigd. De koning is afhankelijk van zijn ridders die zijn rijk moeten verdedigen.
De openingsscene van het gedicht confronteert ons meteen met het probleem van
Arturs zwakheid, geconcretiseerd in de afwezigheid van Perchevael. Net heeft de
gewonde roofridder een signalement gegeven van de tegenstander die hem zo
ongenadig heeft toegetakeld - ‘Dat magic arme secgen wel Dat mi dongeual daer
geuel Dat ic quam in sijn gemoet’ (217/9) - of Artur heeft al begrepen dat het ‘ongeluk’
Perchevael heet: ‘Doe seide di coninc artur voren, Dat sijt alle mochten horen, Dat
min her percheuael ware. Hi nam hem seluen biden hare Ende traect sere van
euelen mode Ende sprac: al benic here van gode, Ic mach secgen vrindeloes, Sint
ic percheualen verloes, Dat magic secgen harde wel, Ende mi dongeual geuel Dat
hi wille hadde ende gere Te sokene tgrael ende spere Dat hi vinden nine can’
(221/33). In de Moriaen wordt een zeer effectief gebruik gemaakt van het stijlmiddel
der herhaling, in de Elegast trouwens niet minder. Door aan te knopen bij het
‘ongeual’ van de roofridder maakt de koning zijn eigen ‘ongeual’ bijzonder duidelijk.
Hij presenteert zichzelf als óók-een-slachtoffer van die Perchevael, zijn ‘verloren
vriend’. Perchevael, de zoeker die nooit zal kunnen vinden, moet van het hof uit
‘gezocht’ worden: ‘Nv ne hebbic ridder so gedaen Die dor mi nv dar bestaen Dat hi
mi percheuale sochte Ende te minen houe brochte’ (239/42). Allen zijn diep onder
de indruk en samen met de koning bedroefd over zijn zwakheid. Iedere ridder die
erop uittrekt zal een verdere verzwakking voor Artur betekenen, niettemin hakt
Walewein tenslotte de knoop door en belooft dat hij ‘sal riden toten stonden Dat ic
percheuale hebbe vonden’ (329/30). Dat is, uiteraard, de koning ‘beide lief ende
leet’, immers: ‘Gerne soudic percheuale sien, Mochte mi tgeluc gescien, Ende
qualike magic vwes ontberen’ (338/41). Artur kan moeilijk protesteren tegen
Waleweins queste, want hij heeft er zelf om gevraagd, maar hij ziet tegelijk in dat
hij voor de verdediging van zijn rijk Walewein eigenlijk niet kan missen. Als daarna
Lanceloot, die zijn vriend Walewein niet alleen wil laten gaan, ook nog opspringt
om ‘percheuale soeken varen’, houden ‘lief’ en ‘leet’ elkaar niet meer in evenwicht
en zet Artur een dikke streep onder het ‘qualike magic vwes ontberen’: ‘Het
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mochte mi lichte sere scaden, Souden mi mine ridders ontriden, Ende quamic in
orlogen ende in striden, Alsic dicke hebbe gedaen, Het mochte mi lichte te quade
vergaen. Ic hadde lant ende crone verloren Ouer menegen dach te voren, En hadden
mine ridders gewesen. Bi hen benic al genesen’ (366/74). In feite is het probleem
van Arturs zwakheid onoplosbaar, doordat hij moet steunen op ‘vrienden’ die het
zoeken in het bloed zit. Zodra er eenmaal één op uittrekt om te zoeken ‘dat hi vinden
nine can’, ontstaat er een tekort en moet er steeds maar weer een andere zoeker
achter de vorige aan. Een gedicht dat zo begint moet er wel mee eindigen dat de
eerste zoeker, die tot een gezochte is geworden, samen met alle andere zoekers,
die op hun beurt allemaal ook weer gezochten kunnen worden, als een gevondene
op zijn basis terugkeert. Dan is Arturs persoonlijk en staatkundig ‘geluc’ hersteld.
Dit einde zal niet bereikt worden dan nadat intussen het van het begin af aanwezige
tekort katastrofaal zal zijn uitgegroeid. De terugkerenden komen nog net op tijd om
het tot het uiterste bedreigde rijk te redden en de koning uit een vijandelijke
gevangenschap te bevrijden.
Dit eenvoudige grondschema van zoeken en vinden, van een koninklijk tekort dat
weer moet worden aangevuld, wordt in het volgende hoofdstuk gecompliceerd,
doordat het niet alleen om Arturs ‘geluc’ blijkt te gaan, maar ook nog om dat van
een ander, de zwarte ridder Moriaen (‘Mochtic minen vader sien Ende mi tgeluc
mochte gescien’, 3137/8). Dat is trouwens al aangekondigd in de proloog, waar het
gedicht genoemd wordt ‘Van moriane dat scone bediet’ (26). Moriaen is dus meer
hoofdpersoon dan Artur, het Artur-verhaal dient als kader voor het Moriaen-verhaal.
Beide verhalen worden echter op velerlei wijze met elkaar vervlochten. Beide hebben
zij dezelfde gezochte: Perchevael. Artur is door Perchevaels zwerfzucht ‘vrindeloes’
geworden, Moriaen ‘vaderloes’. In het laatste geval is Perchevaels schuld nog heel
wat concreter dan in het eerste, met name ten aanzien van het persoonlijke ‘geluc’
van de tekortgedane, immers: ‘Ic ende min moder sijn onteerft, Om dat wi sijns
hebben gedeerft, Van groten gode ende van lene, Dat hebwi verloren al gemene.
Dat haer verstarf van haren vader, Het es ons ontwijst algader Bider wet vanden
lande. Daer toe haddic grote scande Dat ic daer vaderloes hiet, Ende in ne const
getonen niet...Wie
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mi wan an mire moder, Om dat min vader dus was geuloen’ (707/19). Aanvankelijk
is Moriaen Perchevael-zoeker voor eigen rekening - of als ‘bode’ van zijn moeder,
de verlaten bruid -, maar nadat hij Lanceloot en Walewein, Arturs ‘boden’,
vechtender- en sprekenderwijs heeft ‘gevonden’, worden de twee questen
tezamengevoegd en daarmee ook de twee aspecten van Perchevaels schuld. Dan
pas is het zoek-programma van het verhaal volledig geformuleerd. Op de grens van
Arturs rijk komen de drie zoekers bij een ‘wegescede’, een viersprong. waarbij een
‘clusenare’ woont die zij om inlichtingen vragen. Inderdaad blijkt Perchevael daar
langsgekomen te zijn, maar de vrome man weet niet welke richting hij is ingeslagen.
De drie nemen ieder een eigen weg voor hun rekening, de koningsboden een
verkeerde, Moriaen, de zoeker met het meest wezenlijke motief, de goede. Walewein
en Lanceloot komen buiten de grenzen van Arturs rijk ieder op eigen wijze bij de
duivel te biecht. De zoekers worden gezochten. Eerst moet een teruggekeerde
Moriaen - hij was wel op het goede spoor, maar verloor het weer bij de waterkant Walewein het leven redden, dan moet op zijn beurt ook Walewein Lanceloot ‘vinden’
en terugbrengen. De vergeefse zoektochten van Walewein en Lanceloot illustreren
de begrensdheid van Arturs rijk en macht. De dichter heeft geen moeite gedaan om
de stoffering van deze twee episodes zelf te bedenken, maar daarvoor een greep
gedaan uit de beschikbare Artur-literatuur. Hij heeft een bestaand Walewein- en
een bestaand Lanceloot-verhaal persoonlijk bewerkt en in zijn compositie ingepast.
Dat was voor hem de hoofdzaak niet, het ging hem om de gestalte van de uitverkoren
zoeker en vinder Moriaen. Die moest, met medewerking van nog een derde ‘bode’
van Arturs hof, zoeker achter de zoekers aan, de zwerfzieke Perchevael aan de
overkant van het water ‘vinden’ en de verloren vriend en verloren vader terugbrengen
tot zijn eigenlijke ridderplichten. God heeft ondertussen Perchevael ook al gezocht
en gevonden, want de uitgezworven graalzoeker is door een visioen tot inkeer
gebracht en ligt nu, ziek naar lichaam en geest, in de verre hermitage van zijn oom
zijn genezing af te wachten. Als Moriaen hem eenmaal heeft ‘gevonden’ volgt de
genezing ook spoedig. Perchevael heeft een fout, verschillende fouten gemaakt,
maar krijgt gelegenheid ze te herstellen en dan is iedereen ge-
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lukkig. Intussen is niet hij voor de dichter de held van het verhaal maar Moriaen.
Die eenmaal-tekortgedane wordt de eigenlijke hersteller van alle tekorten. De derde
‘bode’, die bij de Perchevael-queste wordt ingeschakeld als hulpe aan Moriaens
zijde, was niet uitgezonden door de koning maar door de koningin, en zijn boodschap
was geweest dat Arturs rijk op instorten stond. Hij had Walewein en Lanceloot
moeten ophalen, en die komen, nadat de gecompliceerde queste is volbracht, ook
met hem mee, maar de eigenlijke held bij de redding van het rijk zal de zwarte
Moriaen blijken te zijn. Die zegt wat er gedaan moet worden en staat zelf steeds
vooraan: ‘Hi dede doe die vorebetalge’ (4427). Het gedicht eindigt met het volledige
rechtsherstel van de zwarte en het huwelijk van Perchevael met Moriaens moeder.
Na de Moriaen de Elegast. Karel is, anders dan Artur, wél een wereldheerser. Hij
is zich ook maar al te zeer van zijn grote macht bewust: ‘En is man in aertrijcke,
Weder coninc noch grauen, Die so rijc sijn van hauen. Si moeten mi sijn onderdaen
Ende te minen diensten staen’ (58/62). Niettemin is ook hij, zonder dat hij het weet,
een zwaar bedreigde. ‘Tengelem op den rijn’, waar hij zich tijdens het verhaal bevindt,
is zijn macht in feite maar zeer beperkt. Hij is, voor de dichter, ‘die coninc van
vrancrike’ (1434), hetgeen impliceert dat hij daar in het Rijngebied verkeert ‘in een
lant dat (hem) is vremde ende onbecant’ (130/1). De eigenlijke machthebber in dit
perifere deel van zijn rijk is Eggeric: ‘Eggeric was van groter macht Ende alle die
hadden cracht Weder ende opten rijn Woude in sijnre hulpen sijn’ (1158/61). Eggeris
is, ongetwijfeld om politieke redenen, getrouwd met Karels zuster. Karel meent dat
hij wel op deze zwager kan steunen, maar in de loop van het verhaal blijkt hoezeer
hij zich heeft vergist: ‘Sijn herte was sonder riueel, Datten die gheen wilde verraden
Die hem soude staen in staden, Soude recht na rechte gaen’ (1105/8). Hij kan alleen
steunen op ‘menich sterc fransoys Wt vrancrijc ende baloys, Menich ridder, menich
seriant, Die mit v quamen hier int lant’ (1140/3). Of nee, niet alleen op deze met
hem meegekomen landgenoten, Karel kan gelukkig ook steunen op Gods hulp.
Godzelf grijpt in, meteen al aan het begin van het verhaal, waar Karel een speciale
boodschap van een engel krijgt, die hem tot inkeer moet brengen, en tenslotte ook
nog eens aan
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het eind, waar de hemelse Heer, na een krachtig gebed van de koning der aarde,
de gerechtelijke tweekamp ‘na redene ende na rechte’ doet aflopen: ‘Elegast...sloech
eenen slach so seere Mit godcs helpe vnse here’, enz. (1446/7). Gods ingreep aan
het begin is beslissend voor het verloop van het verhaal. Het is tijdens het nachtelijk
avontuur dat hij op bevel van de engel had moeten ondernemen dat Karel op de
hoogte wordt gebracht van Eggerics verraad. Had God niet op deze wijze ingegrepen,
zo zou Karel het leven hebben verloren en zou zijn wereldrijk zijn ingestort. Maar
er is nog een andere zwakheid in de koning dan dat hij zijn staatkundige positie
verkeerd heeft beoordeeld, hij heeft ook een persoonlijke fout gemaakt tegenover
zijn trouwste paladijn Elegast. Dat is het eerste waarvan hij zich tijdens zijn nachtelijk
avontuur bewust wordt: ‘Ic hebbe elegast verdreuen Om cleyne sake wt minen
lande...Ic nam hem tlant des hi was heere, Dat mach mi nv wel rouwen seere’
(218/28). De hemelse boodschap heeft gediend om Karel tot inkeer en inzicht te
brengen en hem gelegenheid te geven zijn fouten te herstellen. Het persoonlijke en
het staatkundige motief zijn ten nauwste met elkaar verbonden, want het rechtsherstel
van de tekortgedane Elegast zal tegelijk een bevestiging van het bedreigde
koningschap betekenen. De koning zal weer voluit de koning zijn die hij zijn moet,
Karel wordt tijdens zijn nachtelijk avontuur, op Gods bevel, in principe herboren tot
zijn ideale zelf. We kunnen zeggen: God heeft hem ‘gezocht’ en ‘gevonden’. De
Elegast is een zeer vroom gedicht, net als de Moriaen.
Karel stuurt niet, hij wórdt gestuurd. Hij is in die beslissende nacht er door de
bode des hemels op uitgestuurd om zijn eigen bode te zijn, om zijn door eigen schuld
verloren vriend Elegast te gaan opzoeken. Dat weet hij niet, dat zal hij pas geleidelijk
aan ontdekken. Hij weet aan het begin alleen nog maar dat hij het, in zijn ogen
onredelijke, hemelse bevel heeft gekregen om te gaan stelen. Dit bepaalt hem, de
gelegenheidsdief, bij het leven van de beroepsdieven, dit brengt hem op Elegast,
die hij zelf, door zijn onredelijk vonnis, tot een beroepsdief heeft gemaakt. En
plotseling denkt hij: ‘Ic woudic nv in deser nacht Sijn geselle mochte wesen. Ay
heere god, helpt mi tot desen!’ (271/3). God, die hem erop uit heeft gestuurd, moge
hem nu ook helpen bij zijn
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Elegast-queste! Nauwelijks heeft Karel deze wens en dit gebed uitgesproken of
Elegast rijdt hem al tegemoet. Maar weer weet Karel het niet, hij moet het geleidelijk
aan ontdekken, ditmaal via een gevecht, een ridderlijke krachtmeting van man tegen
man. Elegast zijnerzijds is ook op zoek. In de eerste plaats, stellig, op zoek naar
buit, want hij moet zijn tot armoede vervallen ‘ghesellen’ onderhouden. Daarom
werpt hij, en passant, een begerige blik op de kostbare wapenrusting en het prachtige
paard van die geheimzinnige voorbijganger die het teken op zijn schild ‘verdect’
heeft. Maar hij is door alles heen ook op zoek naar rechtsherstel, en dus naar een
tot inkeer gekomen Karel. Wanneer hij in een volgende fase van het verhaal in
Eggerics slaapkamer ontdekt dat Karels leven gevaar loopt, is hij wanhopig, want:
‘Ic heb minen heer verloren! Ic hadde toeuerlaet te voren Te comene te minen goede
Ende te verwinnen mijn armoede...’ (1018/21). Karel heeft dus belang bij Elegast,
maar Elegast ook bij Karel, zij zijn in wezen naar elkaar op zoek. Maar Elegast is
tegelijk doodsbang voor een ‘zoekende’ Karel, want hij heeft, hoe weinig schuld hij
ook moge hebben in onze ogen - en in die van de inmiddels tot inkeer gekomen
koning -, voor zijn eigen riddergeweten zijn ‘heer’ tekortgedaan. Daarom durft hij
onder geen beding op eigen initiatief naar het hof te gaan. Hij is op zoek naar Karel
en probeert tegelijk hem uit de weg te blijven. In de ontmoetingsscene denkt hij
argwanend: ‘Wye die ander wesen mochte...Ic wane...Dat hi quame om verspien.
Datti mi ofte mine Brenghen wilde in pine Teghen den coninc die ic ontrade, Hi en
lede te nacht sonder scade! Wat node soude hi iaghen Achter bosschen ende
haghen, Ofti mi niet en sochte?’ (331/46). Elegasts vrees herkent in de ander intuïtief
een koningsbode die hem zóekt! De dichter laat op een zeer geraffineerde wijze
zijn verhaalfiguren een zoek-en-vind-spelletje spelen. Karel mag het eerst ‘vinden’,
want Elegast, in het gevecht geenszins de zwakkere maar wel de minder gelukkige,
ziet zich door het verlies van zijn zwaard gedwongen zijn identiteit prijs te geven.
‘Segt mi tierst’, zegt Karel, ‘ic segh v dan Wat ic hier soecke’ (471/2). En vervolgens,
als hij wéét dat God hem Elegast heeft laten ‘vinden’: ‘Als dit die coninc verstoet,
Was hi blide in sinen moet, Al haddet al gheweest sijn Tgoet dat vloyt opten rijn’
(490/3). Wij weten als lezers die
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de afloop kennen dat de koning terecht blij is, want dankzij Elegast zal het rijke
Rijngebied het zijne kunnen blijven. Maar Karel zelf denkt op dit ogenblik helemaal
niet aan staatkundige zaken, hij is enkel blij, uitbundig blij, omdat hij de door hem
persoonlijk tekortgedane Elegast, zijn verloren vriend, persoonlijk heeft
weergevonden: ‘God heeft mijn bede ghehoort, Nv moetti mi beraden voort. Dit is
die man die ic begheerde, Bouen alle die leuen op daerde, Mede te varen op desen
nacht. God heefter mi te poente bracht’ (557/62). En tot Elegast: ‘Aen mi
hebdi...Ghestade vrient’ (566/7). Elegast is nog lang niet aan het ‘vinden’ toe, want
zijn vriend de koning moest ‘liegen door den noot’ en heeft hem dus voorlopig om
de tuin geleid. Niettemin neemt ook Elegast in zijn afwijzing van Karels voorstel om
bij de koning te gaan inbreken spontaan het woord ‘vrient’ in de mond: ‘Ic sel hem
al mijn leuen Goet vrient sijn na mijn macht’ (662/3). Het verbond van de twee
‘dieven’ is in wezen, nu al, een verbond van twee vrienden, die ondanks alle tekorten
elkaar niet kunnen missen. Karel neemt zich uitdrukkelijk voor zijn tekort goed te
maken: ‘Hi pensde, mochti keeren, Behouden sijnder eeren, Hi souden goets so
vele geuen, Hi souder mit eeren sijn daech op leuen’ (673/6). We zijn nu zowat op
de helft van het verhaal en staan vlak voor Elegasts voorstel om bij Eggeric in te
breken. Het persoonlijke motief is nu in principe voltooid en de dichter kan aan de
ontwikkeling van het staatkundige motief beginnen. De hoofdpersonen blijven daarbij
dezelfden, maar zij krijgen in Eggeric een nieuwe tegenspeler en in diens vrouw
een nieuwe medespeelster. Als alles naar behoren is afgewikkeld en het rijk gered,
mag de held Elegast met die nieuwe medespeelster, Karels zuster, trouwen. Een
laatste stukje Elegast-queste - maar als het ware ceremonieel, want de zoeker weet
allang waar de gezochte te vinden is - krijgen we nog te lezen na de brallende
uitdaging van de verrader Eggeric: ‘Hi...seide: heer coninc, hebt beteren raet. Dadi
mi lachter onuerdient, Ghi hadt verloren menigen vrient. Ghi en waret ooc niet so
coene, Noch geen uwer baroene, Die mi op dorste staden Dat ic v hadde verraden.
Voor yemant dies begaerde, Ic daet hem lochenen mitten swaerde Of mitten oerde
van minen spere. Nv come voort dies begheere. Als die coninc verstoet, Was hi
blide in sinen moet Ende seynde om elegaste
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Boden na boden vaste Daer hi was inden woude’ (1190/1205). Als Elegast deze
koninklijke boodschap, waarop hij innerlijk al zo lang heeft zitten wachten, ontvangt,
laat hij ‘leggen sijn ghereyde, Sonder eenich langher beyden, Dat hi eggericke stal’,
het zadel met de belletjes. Al klingend rijdt hij door het bos, naar de koning toe, en
deze begroet hem met de woorden: ‘Sijt willecomme in mijn hof’. De onvrijwillige
zwerver is op zijn basis teruggekeerd, en de rest komt nu ook wel in orde.
Het is aan de hand van deze beide analyses niet moeilijk evidente verschillen
tussen de Moriaen en de Elegast te formuleren. Een koning is in een Artur-roman
een totaal andere figuur dan in een Karel-roman. Karel is een echte machthebber,
die zelf verantwoordelijk is voor zijn daden, geslaagde en minder geslaagde, en die
dus ook zelf zijn tekorten moet herstellen. Artur fungeert meer symbolisch en
representatief, is meer een speel-koning, die zelf nauwelijks iets anders organiseert
dan jachtpartijen. Artur heeft in de Moriaen geen eigen schuld, Karel in de Elegast
wel. Maar als men zulke, door de onderscheiden genres bepaalde verschillen
elimineert, houdt men in de beide gedichten een zeer verwant handelingspatroon
over, bepaald door de zowel in het menselijke als in het staatkundige zeer
overeenkomstige probleemsituaties van Artur en Karel. En met ‘handelingspatroon’,
dat opgevat kan worden als een thematisch geheel, is nog niet eens alles uitgedrukt,
want wat ons opvalt is vooral een verwantschap van ‘zin’, van ‘idee’, van ‘moraal’,
of hoe men het maar noemen wil, dat geheel van presentatie en visie waaruit de
dichterlijke bedoeling blijkt, waarmee iets ‘gezegd’ wordt, waardoor het verhaal meer
wordt dan een verhaaltje. Een ‘idee’ bezielt een dichter en bestuurt zijn gedicht van
de eerste tot de laatste regel. Een dichter kan zijn thematiek uit allerlei bronnen
putten en kan ongetwijfeld ook wel door het lezen van een ander werk op een ‘idee’
komen. Maar dat op-een-‘idee’-komen is dan toch de bewustwording van iets dat
hij al in zich heeft, iets zeer persoonlijks, iets dat voortkomt uit zijn eigen, aangeboren
scheppingspatroon. In eigenlijke zin ontlenen kan een dichter een ‘idee’ nauwelijks,
met name niet wanneer hij een groot dichter is die in staat is een meesterwerk te
schrijven. En de Elegast is een meesterwerk! Dat de dichter van de
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Elegast zijn ‘idee’ aan de Moriaen ontleend zou hebben is dus wel uitermate
onwaarschijnlijk. Neemt men daarentegen aan dat de Moriaen en de Elegast door
dezelfde dichter geschreven zijn, dan wordt de verwantschap van ‘idee’ volkomen
begrijpelijk. Het is heel gewoon dat een dichter in een later werk de ‘idee’ van een
vroeger gedicht weer opneemt en dusdoende zichzelf gevarieerd herhaalt. Een
karakteristiek van de Elegast als een gevarieerde herhaling van de Moriaen maakt
de verhouding tussen de beide gedichten geheel en al doorzichtig. Wanneer, zoals
weer onlangs is verdedigd - door M.C.A. Brongers in NTg 65, 161 -, de dichter van
de Elegast van een franse voorbeeldtekst is uitgegaan, betekent dit dat hij in die
franse verhaalstof de mogelijkheid heeft herkend om zijn eigen ‘idee’ opnieuw te
realiseren, strakker en voller dan vroeger, geconcentreerder, boven de nog al te
figuren- en avonturenrijke Moriaen uit. Ontleningen zijn na te rekenen. Ten aanzien
van de ontleende franse verhaalstof is dat narekenen weliswaar een beetje moeilijk
doordat de eigenlijke voorbeeldtekst verloren is gegaan en de narekenaar zich dus
moet behelpen met een comparatistische reconstructie. Maar zulke moeilijkheden
zijn toch enkel van praktische en niet van principiële aard. Wat de dichter van de
Elegast thematisch aan de Moriaen heeft ontleend is veel gemakkelijker na te
rekenen, want hierbij is de voorbeeldtekst gelukkig wel bewaard gebleven. Het
scheppingsproces dat de verwantschap van ‘idee’ heeft bewerkt is echter niet na
te rekenen, maar alleen in zijn resultaat te herkennen. Probeert men uitgaande van
de Moriaen bij de Elegast uit te komen, dan ontwaart men een verbijsterende
hoeveelheid splits-enknoopwerk. In de eerste plaats is wel het Artur-verhaal gebruikt,
want de bedreigde vorst Karel is als de bedreigde vorst Artur ‘vrindeloes’ en niet
als de tekortgedane zwarte ridder ‘vaderloes’. Maar de gezochte ‘verloren vriend’
Elegast heeft heel wat trekken gekregen van de vaderzoeker Moriaen en daaruit
blijkt dat de dichter van de Elegast zich geenszins tot het Artur-verhaal heeft beperkt.
De scene waarin de twee door de koning uitgezonden Perchevael-zoekers de derde,
zoeker voor eigen rekening, ontmoeten, behoort in de Moriaen tot de inleiding van
de queste. Het ‘vinden’ van Moriaen door Walewein en Lanceloot vormt een
onderdeel van het ‘zoeken’ naar Perchevael. Deze inleidende
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scene is in de Elegast echter getransformeerd tot de hoofdscene. Als Karel in de
zwarte ridder, die zoveel op Moriaen lijkt, zijn ‘verloren vriend’ heeft herkend, is de
Elegast-queste, op zichzelf te vergelijken met de Perchevael-queste, in wezen
voltooid. Elegast is de zoeker Moriaen en de gezochte Perchevael inenen, hij is een
Perohevael met de schuldeloosheid en de smetteloze motieven van een Moriaen.
De zoeker Karel heeft aan de andere kant de schuldigheid, maar óók de
inkeer-na-een-goddelijke-openbaring van de gezochte Perchevael overgenomen.
Karel is, zoals ik hierboven al heb aangeduid, in het begin van zijn ontmoeting met
Elegast een Lanceloot en verderop een Walewein. Dat zijn allebei koningsboden,
maar koning Karel is zijn eigen bode. Aan het slot echter zien wij Karel toch ook
nog even helemaal een representatieve Artur worden, die boden uitzendt om de
onmisbare steunpilaar van het rijk weer naar het hof te halen met een boodschap
van kom-terug-want-ik-heb-je-nodig. Als wij dit allemaal, en er zou nog wel meer te
noemen zijn, bij elkaar zetten en overzien, moeten wij vragen: gesteld nu al dat de
‘idee’ van de Moriaen op zichzelf ontleenbaar geacht zou kunnen worden, is het
dan denkbaar dat een ontlenende navolger zo aan het splitsen-en-knopen zou zijn
geslagen als de dichter van de Elegast blijkbaar heeft gedaan?
In het probleem dat ik aan de orde heb gesteld: ‘heeft de dichter van de Elegast
de Moriaen nagevolgd, of zijn de beide gedichten door dezelfde dichter geschreven?’,
kan, dunkt mij, geen ander bewijs geleverd worden dan een bewijs uit het ongerijmde.
Voor mijzelf heb ik dit bewijs niet nodig, want wanneer ik, bij een
aandachtig-vergelijkend lezen, in de Moriaen en de Elegast dezelfde toon, dezelfde
dichterstem ‘hoor’, wéét ik het wel, voor mijzelf. Maar ik heb dit betoog niet
geschreven om mijzelf te overtuigen.
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Moriaen (II)
Het betoog dat ik heb geschreven om aannemelijk te maken dat de Moriaen en de
Elegast door dezelfde dichter gedicht zijn, is in zijn argumentatie ongetwijfeld voor
aanvulling vatbaar maar als betoog toch wel, meen ik, zo compleet als maar mogelijk
is. Ik bedoel dit: wanneer men, supplementair bijvoorbeeld, het gebruik van het
stijlmiddel der herhaling in de beide gedichten zou gaan onderzoeken, zou men
stellig ook weer treffende overeenstemmingen kunnen opmerken, maar de
bewijskracht daarvan zou dan niet groter kunnen zijn dan die van de ‘overglijdingen’;
immers alle stilistica die de ene dichter van de andere kan overnemen door bij hem
in de leer te gaan, hebben in een betoog over het auteurschap van anoniem
overgeleverde gedichten even veel, d.w.z. even weinig, bewijskracht; thematische
overeenstemmingen zeggen wat meer, met name wanneer zij van een bepaalde
gedetailleerdheid en uitgebreidheid zijn, maar kunnen toch ook nooit het strikte
bewijs leveren; verwantschap van ‘idee’ zegt het meest, omdat hierbij de creatieve
persoonlijkheid van de dichter direct betrokken is; als ik bij de Moriaen en de Elegast
verwantschap van ‘idee’ heb aangetoond, is mijn betoog dus zo compleet als maar
mogelijk is. Dit zet ik voorop om te verantwoorden dat ik in dit betoog ook bewust
en opzettelijk iets heb weggelaten, waarover ik het nu ga hebben. Terwijl ik de
Moriaen en de Elegast vergelijkend las, kwamen twee andere gedichten in mijn
herinnering, de Riddere metter mouwen en Lantsloot van der haghedochte. Over
het eerste heb ik gesproken, omdat het evident níet van de Moriaen/Elegast-dichter
was, over het tweede heb ik gezwegen, omdat...ja omdat het juist wél van die dichter
was, maar er géén compleet betoog over geleverd kon worden! De Lantsloot is
fragmentarisch tot ons gekomen - tot dusver 34 fragmenten met tezamen 6146
versregels, terwijl het er oorspronkelijk wel een 20000 geweest zullen zijn - en de
tekst is daardoor als gedicht slecht te overzien. Bovendien is het een vertaalwerk,
waarbij de vertalende dichter volledig aan de thematiek van zijn voorbeeldtekst ge-
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bonden was. Het is mogelijk dat de dichter met zijn vertaalwerk ook nog een
persoonlijke dichterlijke bedoeling heeft gehad, maar het opsporen van die eventuele
persoonlijke bedoeling is een uitermate moeizaam karwei, omdat het hierbij om een
grote hoeveelheid details zou gaan die misschien tezamen iets zouden kunnen
zeggen. Bij het lezen van de Lantsloot-fragmenten kon ik wel dezelfde toon, dezelfde
dichterstem ‘horen’ als in de Moriaen en de Elegast, kon ik ook wel een hele reeks
van parallelle regels en regelgroepen noteren, kon ik vaststellen dat het stijlmiddel
van de ‘overglijding’ - trouwens ook dat van de herhaling - op dezelfde effectieve
wijze gebruikt werd, maar daarmee hield het op. Ofschoon ik voor mijzelf zeker was
van de zaak, kon ik mijn zekerheid niet aan anderen overdragen. Die anderen
hielden, methodisch, het recht mij niet te geloven. Daarom besloot ik de Lantsloot
buiten mijn betoog te houden en in een vervolgartikel afzonderlijk te behandelen.
Er was trouwens nog een tweede reden om dit te doen. Er is van de
Lantsloot-fragmenten, ofschoon zij al in 1933 en volgende jaren door Friedrich
Meuser ontdekt zijn, nog altijd maar heel weinig gepubliceerd. Dat is voor een deel
de schuld der omstandigheden en voor een ander deel mijn schuld. Ik moet mijzelf
wel in dit verhaal brengen, omdat ik moet verklaren hoe mij, bij het lezen van de
Moriaen en de Elegast, die Lantsloot zo maar in de herinnering kon komen terwijl
er verder nog bijna niemand is die de tekst daarvan kent. Meuser is op 12 december
1939 - de tweede wereldoorlog was dus toen al begonnen - in Marburg gepromoveerd
op een dissertatie ‘Lantsloot van der Haghedochte, Bruchstücke eines neuen
mittel-niederländischen Artusromans’. Dit boek is nooit uitgegeven, de tijd was er
niet naar, en het heeft tot 1948 geduurd voor het in Nederland bekend werd. Ik heb
daarbij zelf nog als verbindingsman gefungeerd. Het heeft daarna niet aan pogingen
ontbroken om de tekst van de fragmenten gepubliceerd te krijgen, maar de zaak is
slepende gebleven. Tenslotte - het was inmiddels 1960 geworden - heeft Meuser
mij gevraagd de tekstuitgave van hem over te nemen en sedertdien heb ik mij,
tussen ander werk door, ook in het gedicht verdiept. Een bezorgen van de
tekst-zonder-meer was zo moeilijk niet, want daarvoor had Meuser al
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het werk al gedaan. De ‘Geschichte des Fundes’ en de ‘Beschreibung der
Handschrift’ kon ik gewoon uit zijn dissertatie overnemen. Maar het derde hoofdstuk
daarvan, waarin de Lantsloot als ‘das Werk eines Holländers’ werd gedetermineerd
en omstreeks 1300 gedateerd, stelde mij voor grote moeilijkheden. Ik kon het noch
met die localisering, noch met die datering eens zijn, ik zag in het gedicht het werk
van een vlaming uit het midden van de 13de eeuw, dat als tekst in een hollands
afschrift tot ons was gekomen. Dat kon ik echter niet zo maar beweren, dat moest
ik ook gaan bewijzen. En deze noodzaak van een nieuw, grondig onderzoek van
de taalvormen maakte de tekstuitgave voor mij tot veel meer dan een routinewerk.
Ik liet telkens ander werk voorgaan en zo bleef ook bij mij de zaak slepende. Peccavi.
Toen ik bij het lezen van de Moriaen en de Elegast herinnerd werd aan die in een
la opgeborgen Lantsloot, en ik ook die tekst opnieuw ging lezen, vergelijkend, was
ik tegelijk verrast en verlegen. Ik kreeg het beste bewijs voor mijn gelijk tegenover
Meuser dat ik mij maar wensen kon: immers de Lantsloot wás geschreven door de
Moriaen/Elegast-dichter en dús door een vlaming uit het midden van de 13de eeuw!
Maar ik was ook verlegen, want nu kon ik niet meer over de Moriaen spreken zonder
daarbij de Lantsloot te noemen, en dat zou dan zoveel als een publieke
schuldbelijdenis met zich meebrengen...Men ziet dat ik wel alle aanleiding had om
een artikel in twee etappes te schrijven, dan kon ik het in eerste instantie nog ‘mooi’
houden.
Ik ga nu allereerst een opsomming van min of meer gelijkklinkende regels geven.
Voorop staan telkens de regels uit de Lantsloot, ieder fragment, romeins genummerd,
met zijn eigen regelnummering, in arabische cijfers. Hoewel ik aan een echt
Lantsloot-onderzoek nog niet toe ben - want ik voel mij nu wel gedrongen ook het
literairhistorische deel van Meusers dissertatie nog eens na te rekenen - heb ik voor
de vergelijking van de parallelle plaatsen toch de Lantsloot als uitgangspunt
genomen. Dat is ook chronologisch juist, want de Lantsloot moet, om redenen die
ik straks uiteen zal zetten, nog vóór de Moriaen gesteld worden. De betekenis van
het Lantsloot-gedicht voor de nederlandse literatuurgeschiedenis is onder andere
dat het een achtergrond geeft aan het Moriaen-gedicht, en het is vooral in deze zin
dat ik er
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mij nu mee bezig zal houden. Dit wordt dus geen op zichzelf staande nieuwe studie
maar een supplement bij de vorige. Ter oriëntatie zij nog meegedeeld dat van de
drie fragmenten, met tezamen 624 regels, die C.C. de Bruin in zijn uitgave van
Verwijs' ‘Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst’, eerste deel, heeft
gepubliceerd, het eerste XXIb is - de helft van een dubbelblad -, het tweede II en
het derde XVI. Het handschrift is geschreven met twee kolommen van ieder 52
regels per bladzij. Een volledig bewaard blad bevat dus 208 regels tekst (I, II, IV,
V, VI, XII, XIII, XVb, XVI, XVII, XXIb, XXIV, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIVb). Volledig
bewaarde dubbelbladen met een aaneensluitende tekst van 416 regels zijn XVIII
en XX. Hierin vindt men dus het tekstuele optimum dat de fragmentarische
overlevering van het gedicht heeft aan te bieden.
I 24/5

Jnt foreest ende in den wouden Dar in
ghinc hi hem onthouden:

E 531/2

So heb ik mi onthouden In wildernissen
ende in wouden.

I 27

Dat was sine zede altoos:

E 136

Het was altoes sine seden.

II 24/5

Datter die vrowen waren begheuen Ende
leiden een salich leuen:

M 3886

Ende min broder heeft hem begeuen Om
te beterne sijn leuen.

II 116/7

hare dochte Dat hi - een monnik - wel
goet man wesen mochte:

M 962/3

Doe sagen si den clusenare Die wel goet
man was in scine.

III 17/8

Liede bi groten scaren In die middelt
quam gheuaren:

M 1277/8

Sach hi volc bi groten scaren Naden
riddere comen geuaren.

III 173

Si scieden doe met deser tale:

E 1100

Mit deser talen dat si schieden.

V 1/2

Dat hi des nachts ware sijn gast In enen
casteel goet ende vast:
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Die begert te wesene min gast Hi heeft
geleide goet ende vast.
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IV 25/7

Teersten dattie coninc sat Ouer taflen
ende at Quam .i.ridder in gheuaren:

M 33/5

daer die hoge liede saten Ouer die tafle
ende aten Quam een riddere in gereden.

IV 27/8

Quam .i. ridder in gheuaren Dar des
conincs liede waren:

M 41/2

quam die riddere in geuaren Daer die
hoge liede waren.

IV 107

Met desen corten si hare tale:

M 630

Nv laet ons corten dese tale.

IV 152/4

Mi ware lieuer ware ic doot Dan v die
laster soude gescien Dat gi beduonghen
waert van dien:

M 450/3

Ic ware mi vele liuer doet Dan mi een
ridder dwingen soude Van dies...Die
achter en gesciet mi heden.

IV 161/3

Hi wilde des ander dages varen...Jaghen
in dat foreest:

M 2957/9

hi voer op enen dach Iagen...Binnen
enen groten foreeste.

V 153/4

Doe si quamen te gemuete Daerne was
anders ghiene groete:

E 324/5

Doen si quamen te gemoeten Leden si
al sonder groeten.

V 201/2

Alse die ghene die vechten wilden Si
deckeden hem met haren scilden:

M 1487/8

Oft gi ember vechten wilt Hi decte hem
onder sinen scilt.

VI 48

Jc souts gerne wesen vroet:

M 3106

Hi souts gerne wesen vroet.
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VI 175

Sal ic v der wareit lyen:

M 1428

Salic v der waerheit lien.

VII 3/4

Dat hi noch bedorue Ende van sinen
wonden storue:

M 89/90

Dat en mochte niet bederuen Noch van
genen wonden steruen.

VII 117/8

Of ickene hier liete om enige haue Al
vondic man die se mj gaue:

M 3139/40

In coerre vore gene haue Al vondic man
dise mi gaue.
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VII 175

ene riuiere diep ende wijt:

M 1215

ene riuire diep ende wijt.

IX 16

Dat hem verstarf van sinen vader:

M 711

Dat haer verstarf van haren vader.

IX 35

Wie hi was ende hoe hi hiet:

M 202

Wie hi was ende hoe hi hiet.

IX 88

Eer hi vander werelt sciet:

M 146

Doe hi vander werelt sciet.

IX 101/2

Dat wi dus droegen ouer een Ic ende sie
onder ons tween:

E 711/2

Dus droeghen si ouereen Daer te varen
onder hem tween.

IX 103/4

Si wilden hare nemen algader Dat hare
bestarf van haren vader:

M 711/2

Dat haer verstarf van haren vader Het es
ons ontwijst algader.

X 169/70

ene ueste Die alre scoonste entie beste:

E 733/4

die veste Die de scoonste was ende die
beste.

XII 105/6

Si hebben gedreghen ouer een Die daer
sijn in den steen:

M 1809/10

Ende drogen des daer ouer een Die daer
waren inden steen.

XII 147/9

ouer ene corte wile Datmen mochte ene
halue mile Riden:

M 3131/2

Binnen also corter wile Alse te ridene ene
mile

E 396/7

een langhe wile Datmen gaen mochte
een mile.
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XII 183/4

Ende daden hem sine wapine uut Toten
hemde ende toter huut:

M 77/8

datmen hem dade uut Al dat hi hadde
toter huut.

XIII 53

si riep lude ondoet latin:

M 1720/1

si ripen dicke...ontoet laet in.

XIII 60

Ende si riep owi wachaerme:

M 2912

Ende seide owi wachaerme.

XIII 159

Dat ment berne in eene gloet:

M 2027

Oft berne in ene gloet.

XIII 173/4

Die was van hoghen gewerke Alst ware
ene kerke:

M 3771/2

Alse hoge alse ene kerke Ende van
harden diren gewerke.
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XIII 193/4

Mar ic segghe v dat ic v rade Omme te
bescuwene meere scade:

M 801/2

oft gi werken wilt bi rade Ende scuwen
wilt vwe scade.

XV 229/34

Ende beite bi hem ter stede...Hi riep owi
wach arme Ende namene in sine arme:

M 2596/8

Doe beette neder moriaen Ende nam
waleweine in sine arme Ende seide dicke
owacharme

M 2908/12

Ende gariet hi beette int gras...Nam hine
in sinen arme Ende seide owi wacharme.

XV 300

Dan hi ware van kintschen dagen:

M 775

Nochtan was hi van kinseen dagen.

XV 347/50

Dier gi of sijt tongemake Dur gode ondect
mj vwe sake Galioot antworde sciere Ghi
bemanet mj so dire:

E 1005/8

Ic sel weder keeren schiere Doen
bemaende die coninc diere Dat hi hem
seide door wat sake Hi ware so seere
tongemake.

XV 391/2

Met andderen diren met andren beesten
Die lopen achter dien foreesten:

M 3751/2

Ende hi sach achter dien foreesten
Lopen alre tiren beesten.

XV 393/5

Hier omme ben ic in dole Ende berne als
een cole Toter wilen dat ic weet:

M 3728/31

Doe worden die heren in dole Ende
ontstaken als een cole Van rouwen dat
si nine wisten.

XVI 44/6

onthaelden dien hertoghe Bet dan ic
gheseggen mochte Alleidicker an mijn
ghedochte:

M 3728/31

Si waren vele bat ontfaen...Al leidicker
an mine gedochte Dan ic v wel gesecgen
can.
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XVI 70

Dur te behoudene sinen eet:

M 688

Om te behoudene sinen eet

XVI 177/8

Die here van den castele Was vol van
reuele:

M 4401/2

Dus waren si snachs inden casteel
Sonder spel ende enech riueel.

XVII 15

Hare entare weder ende ghens:

E 86

Harentare weder ende gheyns.

XVII 19

Dus voeren die heren onder hem drien:

M 958/9

Doe worden die heren dies bedacht Dat
sire voren onder hen drien.
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XVII 160/1

Doene was daer gheen langer sparen Hi
dede sine liede ghereiden:

M 4600/1

Doen en ward daer geen langer sparen
Sine gereiden hare vart.

XVII 164/5

Teersten dat si waren ghereet Dat langhe
letten was hem leet:

E 1038/9

Dlanghe letten was hem leet Elegast
antwoerde ghereet.

XVIII 17/8

dats mj ghenoech Ende wel mijn
gheuoech:

M 4634/4

daer was goets gnoech Elc hadde daer
wel sijn geuoech.

XVIII 171/2

Doe scieden si onder hem tween Die
hertoge voer al in een:

M 3413/4

Dus sciden si onder hen tween Ende
gariet reet al in een.

XVIII 237/8

So dat sine beduelleden Ende in dat
water velleden:

M 2553/4

Dise daer alsoe bedwelde Ende onder
die voete velde.

XVIII 283

Ende wane hi quame ende wie hi ware:

M 1819

Ende wie hi ware ende wanen hi quame.

XVIII 286

Hine loochs hem niet van enen worde:

M 104

Dat ic nine loge van enen worde.

XVIII 333

Alst vor hem ghescepen stoet:

E 1314

Na dat hem gescepen stoet.

XVIII 339/40

Ende si vragheden hem om niemare Of
daer enich ridder leden ware:

M 965/6

Ende vrachden hem om niemare Ofter
enech ridder leden ware.
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XX 97/8

van minen lande Jc salt segghen al ist
scande:

E 520/1

vut minen lande Jc salt segghen al ist
scande

M 1437/8

vanden lande Ic moet secgen al eest
scande.

XX 125/6

Dat hine laghe nemmermee Bouen ere
nacht ofte twee:

M 327/8

Nv ne licgic nembermee Bouen enen
nacht oft twee.

XX 182

Die mane sceen scone ende claer:

E 201

Der maent scheyn schon ind claer.

XX 230/2

Ende elc vercoos ene strate Dar wart dat
si wilden riden Met hem liden was gheen
biden:
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M 1122/4

Nv kiest voren liue here Welke strate gi
wilt riden Hier nes geen langer biden.

XX 256

Des morghens als die dach ontspranc:

M 3264

Des smargens als die dach ontspranc.

XX 396/7

Nv latic die tale van desen Ende sal v
tellen:

M 4550/1

Nv latic die tale hier van dien Ende sal v
tellen.

XXI 232

Die werd seide hets verlorne pine:

M 904

Die swarde sprac hets verloerne pine.

XXI 240/1

riden Ende langher niet onbiden:

M 193/4

geriden Ende langer niet ontbiden.

XXI 306/8

uele torren...alle ghewrocht van grawen
stene:

M 4190/1

Die casteel was wel gewrocht Vten
gronde van grauwen stene.

XXII 49/50

op dese ure Hi was ghewapint wel ter
cure:

M 4417/8

Ende wapine goet ter cure Si porden vte
ter goder vre.

XXII 105

Si omme haelden hare lope:

M 462

Hi omhaelde sinen loep.

XXIV 61/2

Die behorden te sinen lande Beide
ridders ende seriande:

M 2297/8

Daer waren ridders ende seriande Naest
den here vanden lande.

XXV 85/8

Mar dat was pine ieghen spoet Die hare
ghegheuen hadde alt goet
Daer artur of was here Hine hadse niet:
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M 1155/8

Maer dat was pine iegen spoet Al
haddemen hem gegeuen alt goet
Datten coninc artur toe horde Hine hadde
niet.

XXV 97/8

Dien gi priset ende meent Nv ne sijt niet
so vereent:

E 51/2

Als die seere was vereent Wat is dat dit
wonder meent.

XXV 149/50

Diene mach in campe niet steruen No in
watre bederuen:

E 1351/2

So dat ic niet en sterue Noch inden camp
en bederue.

XXVI 125

Hi was ontwapint harde saen:

M 1701

Men ontwapende waleweine saen.
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XXVII 57/8

Alse die dienst was ghedaen Ende die
nacht an ghegaen:

M 121/2

Tirst dattie dinst was gedaen Quam die
coninc artur gegaen.

XXVII 68

Daerne was gheen wederstriden:

M 3378

Daer nes geen weder striden.

XXVII 81/6

Dien dach voer hi...Des hi die sonne
nederen sach Ent den auonde nakede
Binnen dien lantsloot gherakede:

M 1634/6

So lange voer hi dat hi sach Dattet dien
auonde naecte Binnen dien walewein
geraecte.

XXVII 87/90

Op ene riuiere breet ende diep Ende daer
twater sere of liep
Te dale waert entie stroom Daer sach
lantsloot ende nam goom:

M 1215/20

Op ene riuire diep ende wijt...Si was
groet ende oec diep Ende
dat water sere te dale liep Crachtelike
ende die stroem Daer mercte walewein
ende nam goem.

XXVIII 69/76

ende seide God ende sijn moeder beide
Die es der warelt toeuerlaet Die late mj
mine mesdaet So ghebetren tuwer ere
Lieue ridder lieue here Ic bekinne mj
seluen wel Dat mj grote dorperheit
gheuel:

M 892/8

Ende seide god onser alre vader Die es
der werelt toe verlaet
Die late mi noch mine misdaet Gebeteren
noch tuwer ere Her lanceloet wel liue
here Ic kinne mi seluen sculdech wel Dat
ic quaet dede ende niet el.

XXVIII 113/4

Ghinghen si drinken ende eten Ende hars
leets vergeten:

M 119/20

Ende begonste drinken ende eten Ende
sijns leets vele vergeten.
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XXVIII 121/4

Die nacht entie auontstonde Dedemen
alsemen best conde Totes morghens dat
men sach Verbaren den sconen dach:

M 2801/4

Dien nacht hadden si aldaer genaden
Die hen die clusenare mochte beraden
Toter willen datmen sach Verbaren den
sconen dach.
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XXIX 41

Een broeder begade sine wonden:

M 2795

Ende hi begaetde sine wonden.

XXIX 135/7

binnen enen foreeste Dat alre wideste
dat alre meeste Dat men ierghent wiste:

M 3124/5

Hets een foreest...Dat alre meeste
datmen weet.

XXIX 145/7

Mer al hadde hi der doot verdient Hi
hadde nochtan meneghen vrient Die sere
clagheden haren toren:

M 1979/81

Al hadde die riddere wel verdient Der
doet hi hadde daer menegen vrient Die
sere clageden haren toren.

XXIX 191

Hoe si hieten ende wie si waren:

M 887

Hoe si hiten ende wie si waren.

XXIX 193

Ende wel ghewapint alse om har leuen:

M 1225

Ende gewapent als om sijn leuen.

XXIX 207/8

so verre Dats sulke sider worden erre:

M 1205/6

so verre Dat wijs mochten werden erre.

XXX 4/5

Ende greep manlike sijn spere Alse die
te vechtene hadde ghere:

M 463/4

Ende verrechte sijn spere Alse die te
vechtene heuet gere

E 394/5

Manlic vingen si ten swaerde Als die
vechtens begaerde.

XXX 7/11

Ende om haelden hare orse Si quamen
te samen met sulker porse
Dat die ridder tumelde ter erde Ende vel
so sere dat hem derde
Ter herten ende an al die lede:

M 1367/71

Si quamen te samen met selker porse
Dattie riddere viel vanden orsse Vten
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sadele optie eerde Ende viel soe sere
dat hem deerde
In alle die lede toter herten.

XXX 73/4

Hi leide beide hande te gader Ende seide
dur gode onsen vader:

M 891/2

Echt leide di swarte sine hande te gader
Ende seide god onser alre vader.

XXXI 24

Jc achte luttel op sijn beduanc:

M 282

Hi acht luttel op v bedwanc.
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XXXI 36/9

Van des men vant bouen den erde Dat
men drinken mochte ende eten Ende
leets bi vergheten Des beriet si hem
ghenoech:

M 1711/4

Ende hadden alles dies gnoech Dies die
eerde nie gedroech Des men drinken
mochte ende eten Ende alles leets daer
bi vergeten.

XXXI 103/4

Binnen dien was die ridder becomen
Ende hadde sijn swerd ghenomen:

M 1379/80

Binnen desen was becomen Die riddere
ende hadde sijn swerd genomen.

XXXI 203/4

Die ter coninginnen voer Ende alsemenre
of sach dat boer:

E 1120/1

Doe die coninc stelen voer Dat was hem
een scone boer

M 2712/2

Daer men met scepen ouer voer Ende
daer verlosic al dat boer.

XXXII 9/10

van al dien Die ridderscaps plien:

M 607/8

bi al dien Die ridderscaeps nv plien

M 1675/6

vor alle dien Die nv ridderscaps mogen
plien.

XXXII 79/80

Doe si hem quam bet ghehende
Lantslote ende siene kende:

M 2909/10

Doe hi sinen broder kinde Alsi hem bat
quam gehinde.

XXXII 82

Het was altoos sine zede:

E 136

Het was altoes sine seden.

XXXII 85/7

god lone v here...Ne dade hijs niet so
dade hi sonden:

E 1245/6

Mochte god doen sonde So heeft hi
sonde ghedaen.
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XXXII 99/102

die v sere begheren Dat si haren sin
verteren Om v te sprekene ende te siene
Mochten si v vinden bi engiene:

M 787/90

Die de coninc beide begeert Ende sinen
sin daer ombe verteert
Om hen te sprekene ende te sine
Mochtewi bi enegen engiene.

XXXII 103/4

Ende binnen haren lande bringhen Ents
hem god wilde ghehinghen:

M 817/8

Ende wi vwen vader bringen Wille ons
god dies gehingen.
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XXXII 105/6

Daer uore namen si ghene haue Al
vonden siman die se hem gaue:

M 3139/40

In coerre vore gene haue Al vondic man
dise mi gaue.

XXXIII 38

Dat siere voeren onder hem drien:

M 959

Dat sire voren onder hen drien.

XXXIII 65/6

dat .i. ridder quam ghereden Op .i. ors
met sconen leden:

M 1223/4

Hoe een riddere quam gereden Op een
ors van sconen leden.

XXXIII 68

Ende hi hadde rode wapine an:

M 967

Die rode wapine hadde an.

XXXIII 71

Dat mochte men ane wel bekinnen:

M 1800

Dat mocht men wel bekinnen.

XXXIII 85/6

Dat ic was diere voer Daer die vrouwe of
sach dat boer:

M 2721/2

Daer men met scepen ouer voer Ende
daer verlosic al dat boer.

XXXIII 89

Mi nijt soude dragen ende wanconnen:

M 758

Noch nijt dragen noch wanconnen

M 1968

Ende nijt droech ende wanconste.

XXXIII 203/4

Op waleweine die daer leet Ende die
hem tandwordene vermeet:

E 332/3

Waer om dat hi aldus lijt Ende sijnre talen
aldus vermijt.

XXXIV 46

Ghine berecht mj des ic v vraghe:

E 463/4

Ghi en berecht mi een dinc Heer ridder
des ic v vraghe

M 2401

Bericht mi dies is v vrage.
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XXXIV 257

Ende droegen des ouer een:

M 1809

Ende drogen des daer ouer een.

XXXIV 279/80

Dien hi harde lange voer Ende vernam
van niemene boer:

M 2721/2

Daer men met scepen ouer voer Ende
daer verlosic al dat boer.

XXXIV 336

Ende sijn ors toe gemake gedaen:

M 1702

Sijn ors was te gemake gedaen.
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XXXIV 381

Doe die dienst was gedaen:

M 3727

Doe die dinst was gedaen.

XXXIV 385/7

Entie ridders allegader Badens der
auenturen vader Waleweine:

M 1811/2

Doen sagen si daer allegader Op
waleweine der auenturen vader.

Volledig kan deze verzameling nog minder zijn dan de vorige, omdat ik ditmaal
geen woordenlijsten heb kunnen vergelijken en uitsluitend moest steunen op mijn
lezersgeheugen. Zou wat ik over het hoofd heb gezien ook altijd ‘weinigzeggend’
zijn? Dat staat helemaal niet vast. De kwaliteit van de overeenstemmingen is iets
wat men dikwijls niet op het eerste gezicht kan vaststellen. Zou men bijvoorbeeld
het feit dat de regels XXXIV 381 en M 3727 beide ‘Doe die dienst was gedaen’
luiden, op het eerste gezich niet ‘weinigzeggend’ achten? Slaan wij echter het
woordenboek van Verdam op, dan zien wij dat deze lexicograaf de uitdrukking ‘den
dienst doen’, met betrekking tot het verschaffen van spijzen en dranken aan gasten
gezegd, uitsluitend uit de Moriaen heeft genoteerd, M 121 en 3727. In Lantsloot
XXVII 57 en XXXIV 381 gaat het ook over een maaltijd, ik citeer de beide regels in
hun context: ‘...en gherechten Daer des auonts was ghedient. Die ioncfrou bat al
hare vrient Dat mens ridders ware name. Siene wilde niet dat hem iet mesquame.
Alse die dienst was ghedaen Ende die nacht an ghegaen Ent lantslote goet dochte,
Men ledene slapen harde sochte’ (de stippeltjes aan het begin stellen geen weglating
voor, maar een lacune in de tekst); ‘Dus waren te samene daer die heren Ende
hilden onderlinge sprake, Si hadden ghenoech van meneger sake. Doe die dienst
was gedaen Entie maeltijt vergaen, Bat die here sinen gast...’ Ik ben daarom geneigd
te denken dat ‘den dienst doen’ in deze speciale toepassing typisch is voor ‘onze
dichter’. De Elegast kan dit vermoeden niet bevestigen, want daarin wordt niet
gegeten en gedronken, maar de Riddere, het navolgingsgedicht, kan wel een
argument leveren: de regel ‘doen die dienst was gedaen’, 41, heeft dáár namelijk
betrekking op de kérkdienst! Ik geef ook weer de context: ‘Men sanc met noten
scone ende claer, Ende
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doen die dienst was gedaen Brachtmen water ende ginc dwaen: Daer was ten etene
gedient wale’. De navolger, die bij ‘onze dichter’ in de leer is geweest, heeft dus wel
de versregel ‘Doe die dienst was gedaen’ onthouden maar die op zijn eigen wijze
te pas gebracht. Ik ben geneigd te denken dat de speciale toepassing van ‘den
dienst doen’ te persoonlijk is geweest om navolging te kunnen vinden. Is dit juist,
dan zouden we hier wel met een zeer ‘sprekend’ characteristicum te doen hebben.
Het ongewone woord ‘boer’, consequent rijmend op ‘voer’, dat in de Moriaen en
de Elegast telkens eenmaal voorkomt, is in de toevallig bewaard gebleven stukken
van de Lantsloot met niet minder dan drie plaatsen vertegenwoordigd. ‘Onze dichter’
heeft wel niet het monopolie van dit woord, maar hij heeft er blijkbaar wel een
bijzondere voorkeur voor gehad. Een ander karakteristiek woord lijkt mij ‘omhalen’,
met de betekenis ‘het paard laten omkeren voor het nemen van een aanloop’.
Verdam heeft dit woord in de Moriaen willen wegcorrigeren, als een ‘verkeerde
lezing’ van ‘onthalen’, dat met dezelfde betekenis in de Walewein voorkomt. De
Lantsloot geeft echter in V 166 te lezen ‘Si trecten achter halstelike Ende omme
haelden...’ (de stippeltjes stellen een lacune voor), in XXII 105 ‘Si omme haelden
hare lope’, en in XXX 7 ‘om haelden hare orse’. Dat pleit er toch wel zeer voor dat
M 462 ‘Hi omhaelde sinen loep verre’ een juiste lezing biedt. In de Elegast ontbreekt
‘omhalen’ en lezen we op de plaats waar het had kúnnen voorkomen, 387, ‘Si worpen
omme...haer orssen’. In de Riddere komt het woord echter weer wel voor:
‘hi...omhaelde daer sijn paert’ (3837). Het lijkt de moeite waard - want ‘onze dichter’
is een belangrijk dichter - om eens een volledig lexicon, met alle vindplaatsen, van
Lantsloot, Moriaen en Elegast gezamenlijk te maken.
In mijn opsomming van overeenstemmingen wordt de Moriaen veel vaker genoemd
dan de Elegast, meer dan viermaal zo vaak. Dat is op zichzelf genomen nog niet
zo treffend, want de Moriaen is ook als tekst veel groter dan de Elegast, meer dan
driemaal zo groot. Belangrijker dan het kwantitatieve verschil is echter het
kwalitatieve: Lantsloot en Moriaen zijn door echte ‘citaten’ aan elkaar verbonden,
Lantsloot en Elegast niet. De hoofdfiguren uit de Moriaen zijn trouwens,
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met uitzondering van de titelheld, ook alle uit de Lantsloot overgenomen, terwijl de
dichter in de Elegast een heel andere materie heeft bewerkt. Kan dit er niet op wijzen
dat de Moriaen betrekkelijk kort na de Lantsloot is geschreven en de Elegast pas
vrij wat later? In verband met dit chronologische probleem is ook de proloog van de
Moriaen interessant. De regels 1 tot 22 zijn stellig van de compilator afkomstig, maar
met 23 lijkt de dichter zelf wel aan het woord te komen:
Ic wane, die gene di lancelote maecte
Dat hem in sijn dichten vaecte,
Dat hi vergat ende achter liet
Van moriane dat scone bediet.
Mi wondert wies si hen onderwinden
Die dichten wilt ende rimen vinden,
Sine volbrachten daer af die tale!

De dichter die dit zegt knoopt aan bij een gedicht dat al aan zijn hoorders bekend
is en kondigt aan dat hij daar een volstrekt noodzakelijk vervolg bij moet schrijven,
een verhaal dat ten onrechte ‘vergeten’ was. Het bekende gedicht is de naar een
frans voorbeeld bewerkte Lantsloot, het zogenaamd ‘vergeten’ gedicht de Moriaen.
Maar als de Moriaen van ‘onze dichter’ bepaald is geweest door zijn eigen ‘idee’,
kan de franse schrijver deze stof onmogelijk gekend en dus ook onmogelijk
‘overgeslagen’ hebben. De dichter van de Moriaen moet in zijn proloog een literair
grapje hebben willen maken. We worden herinnerd aan de proloog van die andere
vlaming, Willem die Madocke makede, die het immers, naar zijn zeggen, ook niet
kon uitstaan ‘Dater ene auenture van reynaerde Jn dietsche was onvolmaket bleuen,
Die arnout niet en hadde bescreuen’, en die daarom wel, als een noodzakelijk
vervolg, ‘dese auenture van reynaerde’ moest ‘beginnen’. Misschien heeft Willem,
die de Elegast zo goed kende, zich voor het grapje van zijn proloog - die ‘ene
auenture’ die door Arnout zou zijn ‘overgeslagen’ - ook wel mede door de proloog
van de Moriaen laten inspireren. Het grapje in de Moriaen is echter veel pikanter
dan dat in de Reinaert, doordat de dichter niet een voorganger maar zichzélf in
gebreke stelt. Hij is immers zélf de vlaamse presentator geweest die
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‘lancelote maecte’, hij heeft zélf ‘Van moriane dat scone bediet’ zogenaamd
overgeslagen en vergeten. Deze gespeelde zelfkritiek ter inleiding van een nieuw
verhaal en de aanbieding hiervan als een noodzakelijk vervolg op het vorige, dat
aan de hoorders bekend is, wordt begrijpelijk wanneer de dichter betrekkelijk kort
na het voltooien van zijn Lantsloot op de gedachte is gekomen om een nieuw gedicht
te schrijven, dat in dezelfde sfeer lag maar veel mooier was omdat het een nieuwe,
eigen ‘idee’ had. Met dit nieuwe gedicht, dit zinvolle sluitstuk, werd ‘die tale volbracht’.
Is mijn interpretatie juist, dan zien wij in de proloog van de Moriaen het begin van
een dichterlijk groeiproces gereflecteerd, dat pas zou worden voltooid met het
schrijven van de ‘fraeye historie ende al waer’, de meest geconcentreerde, meest
gezuiverde verbeelding van de ‘idee’ die de dichter bezielde.
Ik wil nu enkele ‘citaten’ wat nader bekijken om daarmee de bijzondere
verbondenheid van Lantsloot en Moriaen en de kennelijke prioriteit van het eerste
gedicht in het licht te stellen. Situationeel wel zeer sterk ‘geladen’ is het drietal regels
over de gedode jonge ridder, Lantsloot XXIX 145/7, dat met zeer geringe wijzingen
als Moriaen 1979/81 terugkeert. In de Lantsloot moet Parides in opdracht van de
titelheld naar de oude koning Badagamus rijden, ‘Ende draghen hem niemare Dat
sijn sone versleghen ware’ (door Lantsloot). De onheilstijding roept geen
wraakgevoelens op, alleen een overgroot verdriet. De beroofde vader wil zijn dode
zoon, die in een ander kasteel opgebaard staat, gaan zien, ofschoon ‘die meneghe
(was) in vare, Teerste dat hine saghe, Sinen sone die doot laghe, Dat hi steruen
soude mede’. Voor hij wegegaat geeft hij echter nog orders om bode Parides netjes,
als een gast, te behandelen: ‘eer die coninc dane sciet, So beual hi ende hiet Dat
si den ridder wel besaghen Ende si sijns ghemakes plaghen’. En dan volgt de
rouwscene, waaruit ik citeer: ‘Ten castele van den .iiij. stenen Daer vant die coninc
sijn kint Doot versleghen. ic wane noit sint Sulc rouwe was ghedreuen. Meliagants
houet lach beneuen Vanden lichame of ghehouwen. Die vader namt met meerren
rouwen Dan nie man sach te ghere stont Ende cusset dicke an den mont’. Daarna
wordt de dode begraven en lezen we: ‘Des menich hadde therte suaer, Durs vader
wille, niet dur den sinen. Hi hadde meneghen
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brocht in pinen. Mer al hadde hi der doot verdient, Hi hadde nochtan meneghen
vrient. Die sere clagheden haren toren Ende sijn vader al te voren’. Het verhaal
wordt nog een 25 regels voortgezet, maar er gebeurt niets meer in. Lantsloot, de
doder, wordt er niet in betrokken. De vereenzaamde vader sterft zelf na ‘meneghen
dach ende menech iaer’. In de Moriaen is de situatie wel op een aantal punten
vergelijkbaar maar verloopt het verhaal toch heel anders. Hier is het Walewein die
een jonge ridder - ook een koningszoon, want: ‘Mijn vader es here van desen lande’,
1386 - in een tweegevecht heeft verslagen. Een geïdealiseerde verhaalfiguur als
Walewein doet dit natuurlijk niet zo maar. De jonge ridder had het ernaar gemaakt,
eerst door een jonkvrouwe bruut te mishandelen en vervolgens door alle
verzoeningspogingen van Walewein op de meest grove wijze af te wimpelen. Op
de avond na het gevecht komt de held bij een kasteel waar hij gastvrij wordt
opgenomen. De gastheer zegt: ‘Die begert te wesene min gast, Hi heeft geleide
goet ende vast...Al waerd iegen min buc kint Dat ic minne vor alle dien Die nv
ridderscaps mogen plien’, 1671/6. Terwijl zij aan de maaltijd zitten wordt de gedode
zoon thuisgebracht: ‘Ende die werd, des ridders vader Die daer lach optie bare doet,
Sijn herte in sinen buc verscoet. Hi mochte met pinen te worde comen Ende seide:
wie heeft hem dlijf genomen, Minen alten liuen kinde?...Ic vruchte, het quam bi sinen
scouden...Ic vruchte, hi heeft der doet verdient’, 1748/60. Er is geen bode nodig
want het lijk brengt zijn eigen boodschap mee, het begint, in Waleweins
tegenwoordigheid, weer te bloeden. Al weet de vader nu ook dat zijn gast de doder
is, hij houdt niettemin, in eerste instantie, het gastrecht correctelijk hoog: ‘Doe seide
di here van daer binnen: Her riddere, ic wille dat gi met minnen Trameer weest, liue
gast, 1906/7. Nadat deze ‘liue gast’ dan veilig in het gastvertrek is opgeborgen kan
in de ‘zale’ de rouw beginnen: ‘Die here die was binnen der zale Met sinen lieden
toten dage. Met groter rouwe, met groter clage Waren si dien nacht al dure Ende
clageden haer sware auenture. Al hadde die riddere wel verdient Der doet, hi hadde
daer menegen vrient. Die sere clageden haren toren Dat sine also hadden verloren’,
1974/82. Over een begrafenis lezen we niets, het verhaal wordt niet afgerond met
rouw maar met wraak:
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de gastheer gaat ‘met sinen lieden Te rade...Bi wat saken ende bi wat treken Dat
si hen scoenst mochten wreken’, 1987/90. De beroofde vader is in de Moriaen een
zeer gecompliceerde figuur, tegelijk overtuigd van de schuld van zijn zoon en bedacht
op revanche, tegelijk een keurige gastheer en een slimme intrigant. De situatie is
ook veel meer dramatisch toegespitst dan in de Lantsloot, doordat de doder de
persoon van de gedode niet kent - het is een vreemd land, buiten Arturs rijk - en
zonder te weten wat hij doet de gastvrijheid inroept van de eigen vader van het
slachtoffer.
Die dramatische toespitsing had de dichter van de Moriaen intussen niet zo maar
zelf ‘gevonden’ maar ontleend aan de Walewein. Jan te Winkel heeft al aangetoond
hoe dit gedeelte van het verhaal is opgebouwd. Twee episodes uit de Walewein
zijn in de Moriaen tot één verwerkt, tot een ‘synthese’ zouden we kunnen zeggen,
gedachtig aan de wijze waarop de dichter, later, in de Elegast te werk is gegaan.
Uit twee door Walewein in het oudere gedicht verslagen ridders, waarvan de ene
een jonkvrouwe mishandelde en de andere zo maar een brutaal heerschap was,
heeft de dichter in de Moriaen één gedode prins gemaakt, die én een jonkvrouwe
mishandelde én brutaal was. In de Walewein wordt de held door de vader van het
gedode brutale heerschap gastvrij ontvangen en wordt, terwijl de heren aan tafel
zitten, het lijk binnengebracht. Het herkennen van de schuldige gaat daarop als in
de Moriaen, maar van een hooghouden van het gastrecht door de beroofde vader
- een ‘hertoghe’ - is in het oudere verhaal geen sprake: de vader wil meteen met
alle middelen zijn zoon wreken. Pieter Vostaert - want in diens gedeelte van de
Walewein bevindt zich de hele episode - laat de ‘hertoghe’ ook geen moment inzien
dat zijn zoon ‘der doot verdient’ had, integendeel, de vader is uit hetzelfde hout
gesneden als de zoon, even grof, even onhoofs. De vaderfiguur uit de Moriaen is
dus maar zeer ten dele getekend naar het voorbeeld van de Walewein, namelijk
alleen in zijn wraakgevoelens, niet in zijn genuanceerde beoordeling van zijn zoon,
niet in zijn gedrag als correct gastheer tegenover Walewein. Wat die laatste punten
betreft stemt de vader uit de Moriaen veel meer met koning Badagamus uit de
Lantsloot overeen. De ‘hertoghe’ uit de Walewein en de ‘coninc’ uit de
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Lantsloot zijn als karakters elkaars tegengestelde, maar ze zijn allebei in hun eigen
karakter simpel en rechtlijnig, de vader uit de Moriaen heeft daarentegen een zeer
gecompliceerd karakter, hij is een synthese van de ‘hertoghe’ en de ‘coninc’. De
dichter heeft in zijn Moriaen-fase zowel de Walewein van Penninc en Vostaert als
zijn eigen Lantsloot van der haghedochte achter zich gelaten. Het ‘bediet van
moriane’ is inderdaad ‘sconer’, én vanwege de ‘idee’ die het droeg, én vanwege de
meer verdiepte karaktertekening. In de episode van de gedode jonge ridder verwijzen
‘citaten’ naar béide ‘bronnen’. (Tussen haakjes: het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat
de dichter ook toen hij zijn Lantsloot schreef de Walewein al als ‘bron’ heeft gebruikt;
het rouwbetoon van koning Badagamus, hierboven geciteerd, lijkt nogal op dat van
de ‘hertoghe’ in 8863/8: ‘Hi begreep thoeft ende dwanct an hem. Ic weet wel dat
ende seker ben Dat noit man in al erderike So sere ende so hertelike Ne mesbaerde
so hi dede diere stont. Hi custe die oeghen ende den mont’; de verhouding tussen
Lantsloot en Walewein heb ik echter nog niet nader onderzocht).
Een ander ‘citaat’ brengt ons bij het hoofdthema van de Moriaen, het ‘zoeken’
van Perchevael door de drie heren. In de Lantsloot is de titelheld de telkens weer
en door iedereen ‘gezochte’. Fragment XXXII begint met een passage over de
wanhoop van de koningin, die denkt dat Lantsloot dood is. Pal daarop - na een ‘Hier
blijft die tale van hare...Ende kere te lantslote van der haghedochte’ - zien we echter
de eeuwige zwerver weer levend en wel voor ons. Hij wordt onderweg herkend door
een schone jonkvrouwe, die ‘op enen muel die telde sochte’ aan komt rijden en hem
met veel complimenten begroet. De inhoud van die complimenten is hoofdzakelijk
dat hij de voortreffelijkste ridder van alle landen is en dat iedereen hem daarom
‘zoekt’ en bij zich wil hebben. Het is zo maar een ‘vluchtige begroeting’ zonder
verdere consequenties, en wat er precies de compositorische functie van is wordt
uit dit ene fragment niet duidelijk. Het verhaal lijkt hier van de hak op de tak te
springen. 25 regels verderop lezen we alweer: ‘Nv latic die tale van desen’, en gaat
de dichter verder met een andere held, Doedineel. De passage die de ‘gezochtheid’
van Lantsloot zozeer onderstreept verdient niettemin aangehaald te worden:
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Jnne weet sake die v dert
Ende gi sijt harde sere beghert
Jnt lant van strangorre.
Daer soude die meneghe sijn in porre
Om v te soekene, wisten si waer.
Dur v heft die meneghe therte suaer
Ende die v sere begheren
Dat si haren sin verteren
Om v te sprekene ende te siene.
Mochten si v vinden bi engiene
Ende binnen haren lande bringhen,
Ents hem god wilde ghehinghen,
Daer uore namen si ghene haue
Al vonden si man die se hem gaue,
Of mochten si horen van v niemare. (93/107)

Dit lijkt, in de gegeven complimenteuze situatie, in de mond van de jonkvrouwe een
alleszins ‘vanzelfsprekend’ geheel. Leggen wij de tekst van de Moriaen hiernaast,
dan vinden wij reflexen op de meest verschillende plaatsen. Meestal is Walewein
de spreker, eenmaal ook Moriaen, maar zonder uitzondering gaat het over het
‘zoeken’ van Perchevael. Walewein zegt tegen koning Artur, 327/33: ‘Nv ne licgic
nembermee Bouen enen nacht oft twee, In sal riden toten stonden Dat ic percheuale
hebbe vonden, Ofte dat ic hore enege niemare Waer dat hi becomen ware, Ende
ic salne te houe bringen, Welt hijs mi dan gehingen’. Walewein zegt tegen Moriaen
na de eerste herkennende ontmoeting dat deze naar Arturs hof moet rijden en daar
wachten: ‘Hine laet v niet danen sceden Vor wi comen onder ons beden Ende wi
vwen vader bringen, Wille god ons dies gehingen’, 815/9. Even tevoren, in dezelfde
toespraak, heeft Walewein ook nog twee andere regels die hij tegenover de koning
gebruikt had gevarieerd herhaald: ‘Oft gi sult daer horen niemare Waer dat hi
becomen ware’, 807/8. Moriaen zegt tegen de ‘clusenare’ die hem inlichtingen heeft
verstrekt over de verblijfplaats van Perchevael: ‘Mochtic minen vader sien Ende mit
tgeluc mochte gescien, In coerre vore gene haue Al vondic man dise mi gaue’,
3137/40. Maar de reflex is bepaald tot een ‘citaat’ uitgegroeid op de plaats waar de
reeds genoemde toespraak van Walewein tot Moriaen begint:
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Ende walewein hiuen op weder
Ende seide hem die niemare
Dat haer gelijc een bode ware...
Ende si voren beide te male
Percheuale soeken met acglauale
Die de coninc beide begeert
Ende sinen sin daer ombe verteert
Om hen te sprekene ende te sine.
Mochtewi bi enegen engiene
Beriden die edele heren,
Wi soudense sconincs houe doen keren. (780/92)

Is het voorstelbaar dat een dichter al deze verspreide plaatsen, die betrekking
hebben op het ‘zoeken’ van Perchevael, uit de Moriaen-tekst bij elkaar zou hebben
gezocht om er in de Lantsloot een aaneengesloten passage mee te componeren
waarin een jonkvrouw de titelheld complimenteert met zijn ‘gezochtheid’? Nee
natuurlijk. De Lantsloot moet, omgekeerd, de ‘bron’ van de Moriaen geweest zijn.
De dichter heeft die niet al te serieus te nemen ‘gezochte’ uit zijn vroegere gedicht,
die Lantsloot, getransformeerd tot de wel serieus te nemen Perchevael. Hij heeft in
‘Van moriane dat scone bediet’ de Perchevael-queste gestoffeerd met wendingen
die hij eerder, toen hij ‘lancelote maecte’, spelenderwijs had ‘gevonden’. ‘Die tale’
daarvan was nog niet ‘volbracht’, dat gebeurde nu.
Ik verbeeld mij dat het ‘citaat’ zelfs tekstkritiek mogelijk maakt. Jan te Winkel heeft
al ingezien dat het de compilator moet zijn geweest die van de ene ‘gezochte’,
1)
Perchevael, er twee heeft gemaakt, Perchevael + Acglavael . De regels 786/7:
‘Percheuale soeken met acglauale Die de coninc beide begeert’, kunnen dus niet
oorspronkelijk zijn. Tegen de achtergrond van de Lantsloot-tekst ligt het voor de
hand om ze te emenderen tot: ‘Om te soekene percheuale Die de coninc sere
begeert’. En zijn wij eenmaal kritisch geworden, dan moet het ons ook opvallen dat
‘beriden’ in 791 vreemd is gebruikt. Verdam citeert deze plaats s.v. beriden onder
de bet. 5: ‘Rijdende, te paard inhalen;

1)

Ik zie deze zaak overigens niet helemaal zo simpel als Te Winkel en zal er in een volgend
artikel nog op terugkomen.
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in handen krijgen; achterhalen...Als krijgsterm, de gewone Mnl. opvatting’. Maar de
dichter legt er telkens de nadruk op dat Perchevael iemand is die zich niet dwingen
laat (verg. 261/336). Perchevael is niet met kracht en geweld te ‘beriden’, hij is, voor
goede ‘zoekers’ wel te ‘vinden’. Daarom stel ik ook voor, in overeenstemming met
‘Mochten si v vinden bi engiene’ de regels 790/1 te lezen als: ‘Mochtewi bi enegen
engiene Vinden den edelen here’. Korte regels zijn er genoeg, in de Lantsloot, in
de Moriaen en in de Elegast. Ze behoren bij de dictie van onze dichter.
Dit brengt mij ongezocht op de verteltrant in de Lantsloot. De dichter schreef om
gehoord te worden, om vertellenderwijs zijn publiek te boeien. ‘Overglijdingen’ van
de indirecte rede in de directe komen ook in de Lantsloot weer tientallen malen voor,
soms met een duidelijke concentratie. Een passage uit fragment XXXIII leent er
zich, dunkt mij, wel goed toe om het stilistische effect van de ‘overglijding’ te laten
uitkomen en ik wil die daarom in zijn geheel citeren. De situatie is deze, dat een
ridder die slaags is geraakt met één van Arturs hof en die, naar uit het vervolg blijkt,
al eerder de ‘drussate’ Keie gevangen had genomen, door Aglovael - toevallig juist
die! - via een tweegevecht gedwongen wordt zich te verzoenen. De overwonnen
ridder wil het nu ook helemaal goedmaken en biedt daarom de heren onderdak voor
de nacht aan. De eerste ‘overglijding’ vinden we in de regels waar de verteller de
uitnodiging van de ridder weergeeft, de tweede en de derde in het verslag van het
gesprek ‘naden etene’. Ik cursiveer de gedeelten waar de dichter - opzettelijk - is
‘ontspoord’. De ‘hi’ in de eerste regel van het citaat is Aglovael, de ‘beide’ in de
tweede regel zijn de overwonnene en degene met wie hij een conflict had:
So lange dede hi met siere bede
Dat hise beide versoenen dede
Ende ghevriende wesen wel.
30 Doe vragede die ridder diere uel
Aglouale waer hi soude:
Hi ware daer in den wilden woude
Ende het ware den auonde bi,
Lieue ridder, ende bedi
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35 So comt tameer binnen miere veste
Herbergen, dat es v tbeste.
So lange spraken si van dien
Dat siere voeren onder hem drien
Herbergen bi ghemenen rade
40 Om te makene vrientscap ghestade.
Des auonts waren si wel ontfaen.
Soudict v al doen verstaen
Wat menre at ende dranc,
Het soude v dunken alte lanc.
45 Naden etene saten si ende spraken
Weder ende vort van menegen saken
Alse hoghe liede plien.
Doe vragede die wert mettien
Aglouale wat hi sochte
50 Ende wat nootsake datten uut brochte.
Doe telde hi van ende torde
Die redene entie vorworde,
Hoe dat die coninc voer iaghen
Ende wat siere daden ende sagen
55 Ende hoe hem lantsloot was ontweget
- Des si sere waren ontseghet
Te houe daer of, ende veruaert Ende men ne wiste warwaert
Dat hi geuaren wesen mochte.
60 Ende hi seide dat hine sochte
Ende si .ix. der mede
Weder ende vort te meneger stede.
Jc vruchte dat hi ons es onghereet.
Dat gheriedste dat icker of weet
65 Dats dat .i. ridder quam ghereden
Op .i. ors met sconen leden
- Selue sceen hi .i. starc man
Ende hi hadde rode wapine an Ende voerde eens ridders houet
70 Nilics van den buke gerouet,
Dat mochtemer ane wel bekinnen.
Hi leet ter fonteinen van der aluinnen,
Daer die coninginne sat,
Ende voer bi vort sinen pat,
75 Hine lette niewet daer.
Mijn her keie volgedem naer,
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Maer hine keerde niet.
Wine weten wat hem es ghesciet,
Weder bliscap ofte lachter,
Ende .i. ridder uolgede achter
Daer wi niet of hebben verhort
Also uele als .i. wort.
Doe peinsde die ridder van daer binnen:
Lietic desen ridder bekinnen
Dat ic was diere voer,
Daer die vrouwe of sach dat boer,
Beide van den houede ende van mj,
Jc ben wel seker des dat hi
Mi nijt soude dragen ende wanconnen
Ende van lantslote soude of gonnen.
Hi si doot of ne si,
Dese ridder soudt tyen mj.
Ende seide dat hi niet ne wiste,
No geweten conste bi liste
No binnen langen hadde gehort
Also uele als .i. wort
Van lantslote, anders dan hi daer seide.
God moesten verden van leide!
Mar om dat gi mijn gast sijt,
Jc sal v morghen te primetijt
Keien den drussate wisen,
Wildi mine herberge prisen.
Aglouael dankets hem sere
Ende seide: ia ic, lieue here.
Doe wijsde hem die wert enen ermite
Ende seide hem sekerlike,
Hi soude daer keien vinden,
Wilde hine te soekene bewinden,
Ende of hine ooc niet vonde daer,
Hi soude cortelike comen daer naer.

In het begin van deze passage zien wij hoe de verslagen, tot een verzoening
gedwongen ridder zich herstelt van zijn ‘val’ door zich in de rol van gastheer te
plaatsen en zijn overwinnaar tot zijn gast te maken. Dat gebeurt geleidelijk, het
vereist enige diplomatie, het is een afronding van de verzoening. Dus eerst een
paar aftastende zinnetjes: ‘waar wilt u naartoe? het is hier een onherbergzame
wildernis en het
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loopt al tegen de avond’. Dat geeft de verteller in indirecte rede weer. Maar midden
in een zin gaat hij over tot de rechtstreekse aanspraak, de eigenlijke uitnodiging,
het punt waar het op aankomt. Er wordt nog wat heen en weer gepraat - enkel
aangeduid, niet weergegeven - en dan wordt de uitnodiging aangenomen ‘om te
makene vrientscap ghestade’. De gastheer heeft dit spelletje gewonnen. Hij zal ook
nog een volgende spelletje winnen, in het gesprek ‘naden etene’. De gast moet,
zoals behoort in de nu ontstane vriendschappelijke sfeer, voor de dag komen met
zijn ‘nootsake’, het motief van zijn onderweg-zijn. En Aglovael vertelt dat hij op zoek
is naar Lantsloot. Dat lijkt eerst niet zo erg interessant en kan dus weergegeven
worden in de indirecte rede. Maar op een gegeven ogenblik spitst de gastheer de
oren: hij komt zelf in het verhaal, hij is er persoonlijk bij betrokken. Hij is namelijk
zelf de rode ridder die triomfantelijk, met een zojuist afgehouwen kop aan zijn zadel,
langs de koningin is gereden en de aandacht van haar gezelschap heeft getrokken.
Hij heeft zelf Keie, die hem nieuwsgierig achterna was gegaan, gevangengenomen,
zodat die nu ook zoek is. Dat is een moeilijke situatie voor de gastheer, want hij
mag tot geen enkele prijs aan zijn gast laten merken dat hij zichzelf in diens verhaal
heeft herkend. Aglovael zou dan immers kunnen denken dat die afgehouwen
ridderkop het hoofd van de door hem gezochte Lantsloot is geweest. Het gedeelte
van Aglovaels verhaal waarnaar de gastheer met bijzondere opmerkzaamheid
luistert, heeft de verteller in de directe rede gezet: wij luisteren zelf scherp mee, het
is een punt waar het op aankomt. In de stilte die volgt laat de verteller ons ook met
de gastheer-in-moeilijkheden meedenken door diens gepeinzen geheel in de directe
rede weer te geven. En dan komt het voorzichtige antwoord, zoekend naar een
uitweg, diplomatiek. Daar past weer indirecte rede bij. Nee, over Lantsloot weet de
gastheer niet meer dan de gast hem zojuist heeft gezegd, maar - plotseling directe
rede, de listige oplossing, het punt waar het voor Aglovael op aankomt -: ‘maar ik
kan u, omdat u mijn gast bent, als vriend tot vriend, wél zeggen waar u Keie kunt
terugvinden! zult u dan zeggen dat ik een goed gastheer ben geweest?’ Aglovael,
die op zijn beurt bij het laatste gedeelte van het antwoord de oren heeft gespitst,
loopt onmiddellijk in
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de opgezette val. De gastheer heeft ook dit spelletje gewonnen. Hij kan nu zijn
gevangene Keie stilletjes loslaten - nadat hij die heeft laten zwéren zijn mond te
zullen houden - en naar de ‘ermite’ sturen, waar Aglovael hem dan kan ‘vinden’.
Dat wordt allemaal rustig later verteld, in het verhaal van de volgende dag. Maar
het verhaal van het gesprek ‘naden etene’ is een hoogtepunt van spanning geweest.
De verteller heeft hierbij al de registers van zijn vertelkunst kunnen opentrekken en
met name de ‘overglijding’, zijn karakteristieke stijlmiddel, zeer effectief gebruikt.
Ik laat het hier nu maar bij. Aan de vertelkunst van ‘die gene di lancelote maecte’
- én ‘van moriane dat scone bediet’, én de ‘fraeye historie ende al waer’ van
koning-en-dief - valt nog veel te onderzoeken, maar in dit artikel meen ik mij te
mogen beperken tot een eerste - of een tweede - globale ‘herkenning’. Wie zich niet
door mijn betoog wil laten overtuigen, moet het maar naast zich neerleggen. Wie,
met mij, een ‘boer’ van de ‘verloren vriend’ die de dichter is, heeft gezien, weet zijn
taak: zélf meedoen aan de ‘dichter-queste’!
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Moriaen (III)
In de Moriaen-tekst die ons in de Lanceloot-compilatie is overgeleverd is Acglavael
de vader van de titelheld, maar, zegt H. Paardekooper-van Buuren in haar nieuwe
uitgave terecht: ‘Te Winkel heeft in zijn inleiding bewezen dat oorspronkelijk
Percheuael de vader was’. Waarom de compilator de vader-rol aan Acglavael heeft
overgedragen, maakt hij ons zelf in zijn toegevoegde proloog duidelijk: ‘Want men
wel ter waerheit vint Dat percheuael ende mede galaet Beide bleuen, dat wel
verstaet, Maget doet biden grale. Om dit secgic van percheuale Dat sijn sone nine
mach wesen, Maer ic hebbe in boken gelesen Dat moriaen wa sijns broder sone’
(10/7). Van de compilator mocht Perchevael dus de vader niet blijven, dat was in
strijd met zijn Perchevael-visie. Hij meende de Perchevael-visie van de
oorspronkelijke dichter te moeten corrigeren en hij deed dit met een - kennelijk fictief
- beroep op wat ‘som boke secgen’ (6). Uit zijn correctie blijkt dat hij een slecht
gedicht-lezer is geweest. Immers iedere goede gedicht-lezer moet beseffen dat
Perchevaels vader-rol compositorisch bepaald is: de beide ‘zoekers’ van het gedicht,
Arthur en Moriaen, moeten op zoek zijn naar dezelfde ‘gezochte’, voor de een een
onmisbare vriend, voor de ander een nog veel onmisbaarder vader. De compilator
heeft echter de dichterlijke zelfstandigheid en ‘eigen-zinnigheid’ van de Moriaen niet
gerespecteerd, hij was dan ook maar een compilator, een samenlapper. De grotere
eenheid, die zijn compilatie was, eiste voor zijn gevoel dat in de kleinere,
gesubordineerde eenheid, die de Moriaen was, de vader-rol aan een andere speler
werd toegewezen. Had hij die andere speler zelf gecreëerd of had hij die al in het
oorspronkelijke gedicht aangetroffen? Te Winkel gelooft het eerste en komt op grond
van de overweging, ‘dat Acglovael over het algemeen een onbekend persoon is,
die slechts in den Lancelot eenigszins op den voorgrond treedt’, tot de conclusie:
‘dat de oorspronkelijke roman van Moriaen, 't zij hij in 't fransch, 't zij hij in het mnl.
was geschreven, niets van Acglovael wist, maar Perchevael tot den vader van
Moriaen maakte;
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en dat de compilator, door den Lancelot met Acglovael bekend geworden, dezen
voor Perchevael in de plaats stelde, met behoud echter van Perchevael als
bijpersoon’ (blz. 25). Deze conclusie moet echter opnieuw getoetst worden, nu er
naast de aan Te Winkel bekende ‘Lancelot’ ook een Lantsloot is komen te staan.
In deze Lantsloot treedt immers - zie de passage die ik in mijn vorige artikel uit
fragment XXXIII citeerde - ook een Aglovael op, en als de dichter van deze Lantsloot
vervolgens de Moriaen heeft geschreven, kan hij ook heel goed in dat volgende
gedicht aan ‘Aglovael’ een rolletje hebben toegewezen, met name het
figurantenrolletje om Perchevaels begeleider te zijn. In dat geval zou de compilator
bij zijn correctie niets anders hebben hoeven te doen dan van de figurant een
mede-hoofdrolspeler te maken. Wanneer ‘Aglovael’ in de te compileren tekst al
optreedt als Perchevals broer, is het maar een lichte ingreep om het vaderschap
van de ene broer naar de andere te verschuiven: ‘Ende som boke secgen oec das
Dat hi was acglauaels soene. Percheuaels broder was die goene Ende so was hi Moriaen - percheuaels broder kint’ (6/9). De vraag die we onder de ogen moeten
zien is nu deze: past een Acglavael als bijfiguur, als figurant dichterlijk in het
compositorische geheel van de Moriaen? Dat is een vraag die Te Winkel niet heeft
gesteld en H. Paardekooper-van Buuren ook niet.
Ik kan wel aansluiten bij een paar opmerkingen die de laatste op blz. 24vgg. van
haar inleiding heeft gemaakt. Zij spreekt naar aanleiding van Gariets aankomst bij
de kluis, waarin Walewein en Moriaen, ieder van eigen vergeefs avontuur
teruggekeerd, zich bevinden, van een ‘verdubbeling van motief’. Gariet zelf, ‘duidelijk
een bijrol’, noemt zij ‘een afsplitsing van Walewein’. Zij zegt: ‘Gariëts en Waleweins
belangen zijn hecht vervlochten. Zelf vormen ze net zo'n broederpaar als Acglauael
en Percheuael’. Een dergelijke vergelijking impliceert dat Acglavael en Perchevael
ook beiden, als ‘broederpaar’, een functie hebben in de verbeelding van het
oorspronkelijke gedicht. Als ‘verdubbelingen’ worden verder nog gesignaleerd: ‘Er
zijn nu twee kluizenaars: de al bekende waar Moriaen en de anderen nu zijn, en de
oom waar Percheuael en Acglauael verblijven. De zonde waarvoor Percheuael
boete doet, vertelt de schrijver in ongeveer dezelfde woor-
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den als het verdriet dat Acglauael de moorse vorstin heeft aangedaan’. Ik meen dat
er aanleiding toe is om al deze detail-opmerkingen betreffende ‘verdubbeling’ in
een breder compositorisch verband te plaatsen. In zekere zin wordt alles in de
Moriaen ‘dubbel’ gedaan. Er zijn twéé questes, één om de ‘verloren vriend’ en één
om de ‘verloren vader’ te vinden. Vriend en vader zijn dezelfde en dat is dan de
eenheid in de tweeheid. Als Artur vraagt om één ridder - ‘so gedaen Die dor mi nv
dar bestaen Dat hi mi percheuale sochte’ - springen er twéé op, Walewein en
Lanceloet. Die twee zijn zo nauw met elkaar verbonden dat de een de ander er niet
alleen op uit kan laten trekken, zij vormen een eenheid in tweeheid. Eén is de ‘zoeker’
áchter hen, Artur, één is de ‘gezochte’ vóór hen, Perchevael. Waarom twéé ‘boden’
en niet één? De dichter heeft het zo gewild. De verhaalfiguur Artur heeft het niet zo
gewild. Die vreest: ‘quamic in orlogen ende in striden, Alsic dicke hebbe gedaen,
Het mochte mi lichte te quade vergaen’ (368/70). Zijn vrees zal bewaarheid worden
en zelfs dúbbel. Tijdens de afwezigheid van Walewein en Lanceloet wordt Artur
door twéé koningen overvallen, die van Sassen en die van Yrlant. Waarom twéé?
De dichter heeft het zo gewild. De ‘cluse’ aan de grens van Arturs rijk is een soort
‘verdubbeling’, een geestelijk filiaal van het ‘hof’. Het is een punt vanwaar men erop
uittrekt om te zoeken en waar men elkaar ook weer vindt na vergeefs gezocht te
hebben. De ‘clusenare’ geeft twéémaal inlichtingen over de ‘gezochte’, twéémaal
gaat de uitverkoren zoeker Moriaen de goede kant op, maar pas de tweede keer,
als hij ‘verdubbeld’ is doordat Gariet hem begeleidt, met succes. Bij het dichterlijke
denkpatroon dat hieruit blijkt lijkt het mij heel goed te passen dat de ‘gezochte’
Perchevael ‘verdubbeld’ wordt door toevoeging van een begeleider, een
schaduwfiguur, die dan haast wel niemand anders kan zijn dan een minder bekende
broer. Zo'n broer is uiteraard ten nauwste met de hoofdfiguur van de ‘gezochte’
verbonden en kan zich, als de gang van het verhaal dat zo eist, ook als een
‘afsplitsing’ van hem losmaken om hem te vertegenwoordigen. Dat laatste doet
Acglavael aan het slot van het verhaal inderdaad - wanneer wij in de overgeleverde
tekst in plaats van Perchevael telkens Acglavael lezen, en omgekeerd - want na
het ‘vinden’ trekt hij met Moriaen en Gariet
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mee, eerst naar het verzamelpunt, het ‘voorlopige hof’ dat de ‘cluse’ is, en vervolgens
naar Arturs rijk om te helpen dat te bevrijden. Bij de bevrijding speelt Acglavael
helemaal geen belangrijke rol, maar zo hoort het ook. Zijn enige functie is dat hij
zijn broer moet vertegenwoordigen. Hij moet er dus bij zijn, maar de eigenlijke
heldenrol is aan Moriaen overgelaten. De echte Perchevael komt pas terug wanneer
het land al bevrijd is, om dan zijn wezenlijkste taak te vervullen, zijn wezenlijkste
schuld in te lossen, door Moriaens moeder te trouwen. De ‘verdubbeling’ van de
terugkeer - eerst de plaatsvervangende van Acglavael, dan de echte van Perchevael
- lijkt mij een compositorische noodzakelijkheid. Zonder deze ‘verdubbeling’ had de
dichter zijn motieven niet goed kunnen afwerken. De tweevoudige queste leidde tot
één enkel ‘vinden’ - omdat er maar één ‘gezochte’ was -, het enkelvoudige ‘vinden’
moest ten deel vallen aan twéé ‘zoekers’, Moriaen èn Waleweins dubbelganger
Gariet - omdat het ‘zoeken’ twee verschillende uitgangspunten en twee verschillende,
zij het complementaire, motieven had gehad -, de éne ‘gezochte’ en ‘gevondene’
moest tenslotte tweevoudig, in twee etappes terugkeren en daartoe ‘verdubbeld’
worden.
Ik wil nu het hele gedicht nog eens doornemen om na te gaan op welke plaatsen
de compilator heeft ingegrepen en op welke wijze de oorspronkelijke tekst misschien
weer hersteld zou kunnen worden. De eerste plaats is die waar Moriaen aan
Walewein en Lanceloet vraagt: ‘Kindi iet her acglauale, Percheuaels broder des
waloes?’ (618/9). De regel die daarop rijmt luidt: ‘Om hem hebbic geuraget altoes’,
en het rijmpaar ‘waloes: altoes’ doet ons vanzelf grijpen naar 263/4: ‘Gi sout v
scamen te rechte altoes Daer gi horet nomen den walois’, door Artur tegen Keye
gezegd. Gezien de voorkeur van ‘onze dichter’ voor herhalingen lijkt het mij
verantwoord 618/9 te lezen als: ‘Kindi iet her percheuale Die men horet nomen den
waloes’. In de regels 629, 638, 642, 778 behoeven we alleen maar telkens
‘Percheuale’ te lezen in plaats van ‘Acglauale’. Over de passage 785vgg. heb ik in
mijn vorige artikel al geschreven. Vergelijking met de paralleltekst in de Lantsloot
brengt ons tot de lezing:
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Ende si voren beide te male
Om te soekene percheuale (verg. ook 3053)
Die de coninc sere begeert
Ende sinen sin daer ombe verteert
Om hem te sprekene ende te sine.
Mochtewi bi enegen engiene
Vinden den edelen here,
Wi soudene sconincs houe doen keren,
In dien dat hire wilde comen
- Wine willens ons vorder niet beromen Dor onsen wille en dor sine doget,
Ende hi den coninc daer mede verhoget (verg. 3702).

In de volgende vier regels, 797/800, zou op zichzelf genomen de pluralische
persoonsvorm gemakkelijk te singulariseren zijn, maar ze maken zozeer de indruk
door de compilator ter verfraaiing te zijn ingevoegd, dat ik mij die moeite maar wil
besparen: ‘Si behoren ter tauelronden Ende hebben gedaen lange stonden. Si sijn
beide vans conincs houe Ende sijn oec van groten loue’. De uitdrukking ‘ter
tafelronden behoren’ komt in de Moriaen verder alleen nog maar voor in r. 4671,
d.w.z. in een passage die zonder enige twijfel van de hand van de compilator is.
Daarmee wil ik niet beweren dat ‘onze dichter’ het woord ‘tafelronde’ consequent
heeft vermeden, want in Lantsloot XXXII 53/5 staat te lezen: ‘Toter wilen ende toter
stonde Dat die van der tafelronde Weder te houe waren comen’ (overigens wel mijn
enige plaats uit alle fragmenten tezamen). Bij r. 801 begint de dichter m.i. zelf weer
te spreken. ‘Acglauael’ in 806 kan gewoon worden vervangen door ‘Percheuael’ en
verder is er dan 160 regels lang niets aan de hand.
Daarna wordt het echter interessant. De heren zijn bij de ‘clusenare’ aangekomen
en vragen hem: ‘ofter enech ridder leden ware Die rode wapine hadden an’, 966/7.
Zij vragen dus naar Perchevael alleen, maar: ‘Doe antwerde die gode man Ende
seide dat hire .ij. liden sach, Des ander dages vor middach, Die harde gelijc scenen
beide. Oec docht mi na die waerheide In gelate ende in gebaren Alse oft si gebrodere
waren’. Dit lijkt mij oorspronkelijk, de eerste introductie van de ‘verdubbeling’. Er
wordt naar één gevraagd en het antwoord luidt:
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niet één maar twéé. De kenners die Walewein en Lanceloot waren moeten bij
‘gebrodere’ onmiddellijk gedacht hebben: ‘dús Acglavael is bij Perchevael!’ Zij
spreken het echter niet uit. Het is hun om Perchevael te doen en Acglavael is voor
hen, in hun zoek-situatie, niet zo belangrijk. ‘Haer ors scenen mode buten mate’,
zo gaat de ‘clusenare’ verder. De ‘gebrodere’ hebben dus een lange rit achter de
rug en we kunnen vermoeden dat er iets ingrijpends met ze gebeurd is. ‘Si beetten
beide daer te voet Te desen cruse dat gi daer siet...Si daden daer hare orisone Alse
hen wel stont te done’. De informatie over de twéé komt druppelsgewijs, de stippeltjes
stellen 31 versregels voor. Het beeld wordt, voor de goede verstaander, niettemin
gaandeweg duidelijker: die ‘gebrodere’ zijn, na wat ze hebben meegemaakt, op weg
naar de inkeer, bijvoorbeeld naar een pelgrimsoord. Maar Walewein en Lanceloot
zijn géén goede verstaanders. Ze vragen niet waar misschien ergens een
pelgrimsoord ligt, nee: ‘Doe worden die heren in dole Ende ontstaken als een cole
Van rouwen dat si nine wisten Met en gerehande listen Waerward dat si henen
reden’ (1027/31). Drie mogelijkheden zijn er, drie wegen: één naar ‘een lant van
groter onreden Ende daer men pleget quader seden’; één naar ‘een wel wilt lant’
waarin een monster huishoudt; één ‘die gaet hier bi toter zee, In wister v wat secgen
mee (1036/88). Het is, alweer voor de goede verstaander, duidelijk dat de
laatstgenoemde weg de enig mogelijke is. Maar aan Walewein en Lanceloot lijkt
die enig mogelijke weg de minst kansrijke. Zij hebben er zich geen rekenschap van
gegeven dat Perchevael op zijn moegereden paard op weg was naar de inkeer en
dat zijn broer Acglavael - waar konden die twee elkaar gevonden hebben? - hem
daarbij ondersteunde. Zo laten zij ‘die strate ter zee ward’ over aan de jongste,
Moriaen. Die moet, als hij per se ook iets doen wil, maar die kant uitgaan ‘om te
sokene vwen vader’ (1087). Hij krijgt nog allerlei wijze lessen mee en het signalement
dat de ‘clusenare’ wist te geven wordt nog een keer voor hem herhaald: ‘Twee
ridders, ende die een man Die hadde rode wapine an, Ende dander die voerd arturs
teken’ (1193/5). De ‘verdubbeling’ is nu al enkele malen door de verteller uitdrukkelijk
onderstreept. Of door de compilator? Nee, daarvoor is deze hele scene veel te
subtiel opgebouwd. De beide grote
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helden Walewein en Lanceloot móeten van de dichter de verkeerde kant opgaan,
zij móeten de ‘clusenare’ verkeerd begrijpen. Zij denken in wezen alleen nog maar
aan die éne ontoombare zoeker Perchevael en de informatie over diens
dubbelganger-begeleider is hun het ene oor in en het andere weer uitgegaan. De
‘clusenare’ zal in een veel latere ontmoetingsscene zijn inlichtingen nog eens, verder
gecompleteerd, moeten herhalen, ‘verdubbelen’.
Van r. 806 tot 1212, het einde van het tweede hoofdstuk, behoeft er aan de tekst
niets veranderd te worden, in het hele derde hoofdstuk, het verhaal van Waleweins
avonturen in het ‘lant van groter onreden’, evenmin. Pas bij het begin van het vierde
hoofdstuk - we zijn dan al halfweg het gedicht - komen we weer op de ‘goede weg’:
‘Nv telt die auenture hier Dat moriaen die ridder fier Reet die strate ter zee ward’
(2355/7). Hij herkent op die weg ‘hoefslagen Van orssen die vor hem lagen Ende
onlange waren gereden. Bedie pensdi dat daer was leden Sijn vader in corten dagen’
(2367/71). Hij herkent dus sporen van paarden, meervoud, maar concludeert daaruit
dat zijn vader, enkelvoud, langs die weg naar de zee is gereden. Het meervoudige,
tweevoudige spoor klopt met de mededeling van de ‘clusenare’, maar wie de
begeleider van zijn vader is geweest kan Moriaen nog niet weten. Walewein en
Lanceloot hebben immers, toen de ‘clusenare’ het woord ‘gebrodere’ gebruikte, hun
gedachten voor zich gehouden. Als Moriaen bij de zeekust komt, waar schepen
liggen die op Yrlant varen - maar de dichter heeft zijn inlichtingen-gevende ‘clusenare’
die naam nog niet laten uitspreken - vraagt hij in het algemeen: ‘Oft hier enech ridder
leet Ouer dwater, dart ieman weet, Binnen corten dagen harward’ (2405/7). Iedereen
is bang voor de zwarte en vlucht weg, onverrichterzake moet hij naar de ‘clusenare’
terugkeren: ‘Dus moesti keren dor die noet. Dies dreef hi menegerhande clage,
Ende hi sach die hoefslage Daer twee ors hadden gelopen, Ende was ember dies
in hopen Dat daer sijn vader hadde gereden Ende ware die passage leden’ (2436/42).
Hij is dus op de ‘goede weg’ geweest, achter de twéé aan, maar heeft het alléén
niet kunnen klaren, hij moet ook zelf ‘verdubbeld’ worden. Nadat hij, teruggekeerd
bij het afgesproken verzamelpunt, eerst de eveneens teruggekeerde - d.w.z. met
geweld
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uit het ‘lant van groter onreden’ teruggevóerde - Walewein het leven heeft kunnen
redden, hoort hij van de ‘clusenare’ nader nieuws, dat alleen maar kan bevestigen
wat de stem van zijn hart hem al had laten weten: ‘hi hadde gehort niemaren Van
pelegrimen die daer waren, Dattie rode riddere was leden Ende sijn geselle, die
strate gereden Die daer bi ter zee ward lach’ (2709/13). Voor ons als lezers wordt
het hoe langer hoe duidelijker dat ‘die strate ter zee ward’ een pelgrimsroute moet
zijn, maar in het verhaal zelf trekt niemand die conclusie. Moriaen brengtt verslag
uit over zijn mislukte tocht, wat een samenvattende herhaling is van hetgeen wij al
eerder hebben gelezen. De kern is: ‘Mijn herte vorseit mi algader Dat daer leden
was mijn vader’ (2747/8), en het voornemen: ‘Na dien dat ic verhoren can An onsen
werd, den goden man, Dat min vader voer al daer, Ic sal hem echter volgen naer,
Sien oftic outer comen mach’ (2765/9). Over de ‘geselle’ van die vader geen woord,
waarom ook. Dan komt, juist op het goede ogenblik, Gariet aangereden, Waleweins
broer en helper in ieder opzicht. Hij brengt nieuwe leeftocht mee - de kleine voorraad
van de gastvrije, open-hofhoudende ‘clusenare’ is uitgeput - en een nieuw zwaard
voor zijn broer - die het zijne in het ‘lant van groter onreden’ verspeeld had -, maar
ook het bericht dat aan het hof van Artur de noodtoestand acuut is geworden. Dit
laatste kan intussen alleen maar een aansporing zijn om de begonnen queste nu
ook zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. Ook hierbij kan Gariet helpen.
Van het standpunt van het ‘hof’ gezien hóeft die queste eigenlijk helemaal niet meer,
want men weet waar Perchevael zich bevindt: in de hermitage van zijn oom, om
daar boete te doen voor zijn verschillende zonden. Als lezers kunnen we nu de
stukjes aan elkaar gaan passen: Perchevael was samen met zijn begeleider, in wie
de toekijkende ‘clusenare’ intuïtief een broer had herkend, op weg geweest naar
de hermitage van zijn oom, aan de andere kant van het water, in Yrlant. Weet Gariet,
die over zulke goede inlichtingen beschikt, ook iets te vertellen over die begeleider,
die broer? Welzeker, dat is natuurlijk Acglavael, daar heeft die bode die van de
hermitage naar het hof is gestuurd het ook over gehad!
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Gariets mededeling, die in zekere zin het verdere verloop van het verhaal
programmeert, verdient wel op de keper beschouwd te worden. De compilator heeft
dat stellig ook gedaan, uiteraard in de versie van de dichter, en zich afgevraagd:
moet hier niet wat aan veranderd worden? Ik citeer het hele stuk. Gariet heeft aan
Walewein gevraagd: ‘waer es her lanceloet?’, en: ‘Walewein seide: “hi voer hier
voren Om te soekene percheuale”. Dan volgt, 3054/89:
Gariet antwerde nader tale
Ende seide: dat hi soect ende pine doet,
Dats altemale iegen spoet.
Ons es te houe comen niemare
Dat percheuale hermite ware
Ende doget carine om sine sonden.
Hi heeft die waerheit ondervonden,
Al sochti tot opten domesdach
Tspere dat hi te soekene plach
Ende tgrael, dat hijs nine vonde.
Dat comt algader bider sonde
Die hi an sire moder dede
Ter seluer wilen ende ter stede
Daer hise int foreest liet,
Doe hi achterst van hare sciet
Ende nine woude bliuen metter vrowen.
Doen bleef si doet van rouwen.
Die sonden hebbent hem benomen.
Al was hire enewerf op comen
Te vindene tspere ende tgrael,
Hi moet sijn suur ende noyael
Van allen smetten, van allen sonden,
Dies es die waerheit ondervonden,
Die gene die hebben sal tgeual
Dat hi tspere rasteren sal
Na sinen wille ende dat grael.
Om desen rouwe es percheuael
In die hermitage geuaren,
Des sijn te houe comen niemaren,
Ende hi heuet daer laten weten wale
- Ende van sinen broder acglauale
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Daer af ontboet hi ons mede Dat hi leget daer ter stede
Biden oem sere gewont.
Maer die bode maecte ons cont
Dat hi ane die bate es nv.

Ik heb één regel gecursiveerd die m.i. onmogelijk oorspronkelijk kan zijn. De
veronderstelling dat Perchevael dat graal toch nog eens een keer vinden zou - na
uitvoerige boetedoening - past niet in een gedicht waarin de hele graalzoekerij zo
negatief word gewaardeerd. Ik stel voor te lezen: ‘Die sonden hebbent hem benomen,
Soudire enewerf op comen Te vindene tspere ende tgrael. Hi moet sijn suuer ende
noyael’, enz. Werkelijk ‘suuer ende noyael’ zal Perchevael nooit meer kunnen
worden, doordat hij schuldig is aan de dood van zijn verlaten moeder. Zijn andere
schuld, tegenover zijn verlaten bruid, zal hij daarentegen wel goed kunnen maken.
Het schuldmotief, toch al ‘dubbel’ - schuld tegenover Artur + rijk en tegenover Moriaen
+ moeder - wordt hier nog eens een keer ‘verdubbeld’ en dient nu om het
niet-vinden-van-het-graal definitief te motiveren. We herinneren ons Arturs uitbarsting
aan het begin, die het een ‘ongeual’ noemde dat Perchevael ‘wille hadde ende gere
Te sokene Tgrael ende spere Dat hi vinden nine can’ (230/3). Dank zij Perchevaels
inkeer zijn koning en paladijn het nu volledig met elkaar eens geworden: die onzinnige
graal-queste dient gestaakt te worden. In feite is ze al gestaakt en is Perchevael in
principe al weer tot het ‘hof’ teruggekeerd om Artur een ‘vrient’ te zijn. Die hermitage
van oom-hermiet in Yrlant kan evenals de ‘cluse’ aan de grens van het rijk als een
geestelijk filiaal van het ‘hof’ beschouwd worden. In de ogen van Gariet, die namens
het ‘hof’ spreekt, is Perchevael al weer ‘thuis’. Degene die de Perchevael-queste
tot iedere prijs wil voortzetten is nu Moriaen alleen. Voor deze zal Perchevael pas
weer ‘thuis’ zijn als de verlaten bruid, Moriaens moeder, netjes getrouwd en haar
verloren bezit herwonnen is. Om de voor het ‘hof’ in principe voltooide queste ook
voor Moriaen in feite te helpen voltooien zal Gariet met hem meegaan, hem
‘verdubbelen’. Maar nu die Acglavael, de ‘verdubbeling’ van Perchevael, die aan
het slot van de geciteerde passage ter sprake wordt gebracht!
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Zoals ik de leestekens heb geplaatst, zegt Gariet aan dit slot over Acglavael niets
anders dan dat deze, volgens de van Perchevael ontvangen boodschap, zich ook
bij oom-hermiet bevindt. Acglavael krijgt geen enkel accent en wordt net zo terloops
behandeld als in hoofdstuk 2, met dien verstande dat hij nu tenminste, voor het
eerst, met name genoemd wordt. Acglavael heeft wel een functie - die van
dubbelganger-begeleider - maar is niet belangrijk. De compilator heeft echter, zoals
uit het vervolg zal blijken, zijn ‘leestekens’ anders ‘gedacht’. Voor hem is Acglavael,
als Moriaens vader, wél belangrijk, voor hem zegt Gariet aan het slot van de
geciteerde passage dat niet Perchevael maar Acglavael gewond bij oom-hermiet
ligt en daar aan het beterworden is. Voor de dichter is de van 's hemels wege tot
inkeer gebrachte Perchevael ook een lichamelijk getekende geweest, een gewonde,
die op zijn weg naar de hermitage door een gezonde, zijn dubbelganger-broer
Acglavael, begeleid moest worden. De compilator heeft met Perchevaels vaderschap
ook diens lichamelijke kwetsuren aan Acglavael overgedragen. Hij behoefde echter
voor deze reïnterpretatie aan de tekst zelf niets te veranderen. Wij, op onze beurt,
behoeven nu ook aan zijn tekst - de enige waarover we beschikken - niets te
veranderen.
Gariets verhaal werd ingeleid door zijn vraag: ‘waer es her lanceloet?’ Dat is voor
hem de hoofdvraag, want hij is er nadat Artur gevangen genomen was door de
koningin op uitgestuurd, en de koningin heeft vooral belang bij de terugkeer van
Lanceloot. Zonder Lanceloot behoeft Gariet eigenlijk niet bij zijn hoge
opdrachtgeefster terug te komen, maar Lanceloot is op dit ogenblik, op zoek naar
Perchevael, ook zelf zoek. Het zal de taak van Walewein zijn om, nu Perchevael
terecht blijkt te zijn, de nog steeds zoekende Lanceloot op te gaan zoeken. Doordat
niemand met hem mee naar het hof kan gaan, geen Lanceloot en geen Walewein,
komt bode Gariet beschikbaar om Moriaen te begeleiden bij diens persoonlijke
Perchevael-queste. Het zoek-spel van de dichter zit bijzonder vernuftig in elkaar.
Lanceloot móest achter het monster aan - ‘Ic wane dattie meeste noet Iegen dat
dier te vechten leecht’ (1126/7) - om hem op een gemotiveerde wijze zoek te laten
zijn op het ogenblik dat Gariet met zijn onthullende boodschap
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zou komen. Het doden van het monster heeft op zichzelf geen enkele functie in de
‘verbeelding’ van de dichter, het dient alleen om Lanceloot te ‘binden’, om hem in
een bepaalde verhaalsituatie afwezig te doen zijn. De z.g. Lanceloot-episode, amper
100 regels groot (3971/4071), is compositorisch gesproken helemaal geen episode
maar een onderdeel van het verhaal van de algemene terugkeer der ‘zoekers’,
waarmee de queste-verbeelding wordt afgerond. Het hoogtepunt van het gedicht
ligt in het derde duizendtal regels. Daarin zullen wij Perchevael met zijn altijd nog
wat raadselachtige begeleider persoonlijk ontmoeten, ‘vinden’. De 250 regels die
in hoofdstuk 4 nog op Gariets onthulling volgen dienen ter voorbereiding van het
definitieve ‘vinden’. Hierin moeten we alleen r. 3098, ‘Acglauaels sone moriaen’,
herstellen tot: ‘Percheuaels sone moriaen’. Het is een ceremonieel-complete
aanduiding van de eigenlijke hoofdpersoon, waarmee zijn ophandenzijnde
rechtsherstel geprogrammeerd wordt. Aan het begin van hoofdstuk 5 laat de dichter
Moriaen en Gariet samen een overeenkomst aangaan. Punt 1: ‘Si drogen ouer een
onder hen beiden Datsi niet ne souden sceiden Vore si quamen te sinen vader’
(3349/51), punt 2: ‘Moriaen hem doe swoer, Om dat gariet met hem voer, Mochtijt
sinen oem geraden Ende sinen vader, si souden in staden Varen arturs wijf der
coninginnen Ende hulpen haer weder dlant winnen’ (3353/8). De Perchevaelqueste
wordt hiermee formeel uitgebreid tot een Perchevael + Acglavael-queste, want aan
de oom wordt naast de vader een functie toegedacht bij het redden van Arturs rijk,
dat de consequentie zal zijn van de algemene terugkeer. De oom wordt in de eerste
plaats genoemd, omdat die als potientiële redder de meestbelovende is. De vader
is immers nog bezig te herstellen van zijn kwetsuren. Ook hierin zit weer een stukje
verhaal-programma, want de oom zal inderdaad meteen mee teruggaan, terwijl de
vader voor verder herstel nog even in de hermitage zal blijven. Als Gariet een
veerschip heeft gehuurd vraagt hij aan de schipper: ‘Ofte daer ridders waren leden,
Daer die een af hadde bescreden Een roet ors ende rode wapine, Ende een ander
die hadde in scine Des conincs arturs teken an’ (3467/71). Het is het ons allang
bekende, telkens weer herhaalde signalement van Perchevael + Acglavael. Maar
de schipper brengt in zijn antwoord een variatie aan: ‘Die
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verman seide: en es niet lanc Dat icse hadde in minen boet. Die een riddere hadde
wapine roet Ende een roet ors oec mede, Ende dander was gewont ter stede Ende
hadde oec arturs teken an’ (3476/81). In dit antwoord moet de compilator aan het
verschuiven zijn geweest. Wat kan de dichter zelf hebben geschreven? Ik sla er
maar een slag naar: ‘Deen hadde een ors ende wapine roet Ende was sere gewont
oec mede, Ende dander voerde daer ter stede Des conincs arturs teken an’ (verg.
1025/6). De gewonde, ‘die een’, is duidelijk de belangrijkste van de twee geweest,
want hij heeft het gesprek met de schipper gevoerd en deze gevraagd hoe hij bij
de hermitage moest komen: ‘Ic sach dat die een weende Dat hem di trane wel
gedichte Lipen ouer sijn ansichte, Ende doe icse brachte banderside, Die riddere
dire was omblide Vrachde mi oftic ware vroet Waer daer ene hermitage stoet Daer
een hermite woende in’ (3492/9). In dit verslag van de schipper wordt van ‘dander’
niet meer gesproken. De bijfiguur Acglavael gaat helemaal schuil achter de
hoofdfiguur, de eigenlijke ‘zoeker’, Perchevael. Het zou in strijd met alle dichterlijke
logica zijn als niet Perchevael maar de onopvallende Acglavael gewond was geweest.
Maar een verschuivende compilator, die een secundair groter geheel voor ogen
heeft, behoeft zich van de oorspronkelijke dichterlijke logica niets aan te trekken.
En nu komen we, samen met de ‘zoekers’, dan eindelijk bij die hermitage waarover
al zo veel gesproken is. Het is een indrukwekkend geval, bepaald geen holle boom
maar een hele burcht. De ridders stijgen af, binden hun paarden vast en staan voor
een echte ‘porte’ met een ‘wiket’. Op hun roepen verschijnt een ‘garsoen’, verderop
ook ‘knape’ genoemd. De bewoner van de hermitage is dan ook een hoogadellijk
heer, Perchevaels oom, een geestelijke filiaalhouder van het ‘hof’. We herinneren
ons dat ook de eerste ‘cluse’, waarvan deze hermitage de vergrotende ‘verdubbeling’
is, bewoond werd door een ‘goet man’ (963) en dat deze ook een ‘garsoen’ in zijn
dienst had (2693). De Moriaen is, hoe vroom ook van strekking, een verhaal van
hoge heren onder elkaar. Zowel in de ‘cluse’ als in de hermitage kunnen de heren
zich ‘thuis’ voelen. Vandaar dat men aan het ‘hof’ de queste als in wezen voltooid
kon beschouwen toen men hoorde dat
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Perchevael ‘biden oem sere gewont’ lag. De dichter van de Moriaen is veeleer een
‘menestrele’ dan een ‘clerc’ geweest en tegen die persoonlijke achtergrond zullen
ook wel de regels aan het slot, bij de verhaalafsluitende bruiloft, gelezen moeten
worden: ‘Menestrele ende yraude mede Ward daer gegeuen grote rijchede, Want
daer was goets gnoech’ (4641/3). Maar keren we terug tot onze ‘zoekers’ Moriaen
en Gariet. Gariet neemt aan de ‘porte’ de leiding, ‘Ende bat den knape dor genade
Datmen heme spreken dade Den hermite ende acglauale. Die bode keerde metter
tale Daer hi den hermite ende acglauale vant’ (3525/9). In plaats van ‘Acglauale’
moet natuurlijk ‘Percheuale’ gelezen worden. Het gaat om de gastheer en zijn
voornaamste gast, de begeleider wordt genegeerd. De laatste gaat ook niet mee
naar voren, maar blijft binnen, in de schaduw: ‘Acglauale, diet wonder dochte, Ginc
ter porten so hi best mochte, Ende sijn oem die clusenare, Die hem volgede
oppenbare. Acglauael sach vt ten wikette Ende ward geware van gariette...Her
gariet sprac: die vele mach, Here, moet v eren ende minnen Ende alle die met v
sijn daer binnen. Acglauael sach op moriane Ende mercte sere sine gedane Ende
pensde sere in sijn gedochte Wat riddere dat wesen mochte’ (3545/66). Gariet heeft
zijn taak vervuld, de ontmoeting is tot stand gebracht en de herkenningsscene kan
volgen. 100 regels verderop wordt het ‘wiket’ geopend en lezen we: ‘Hoe acglauael
ende moriaen Hen onder helsden ende custen’ (3654/5). Moet er in het
tussenliggende gedeelte nog meer veranderd worden dan, telkens, ‘Acglauael’ in
‘Percheuael’? Om te verantwoorden dat hij niet naar zijn bruid in Morenland is
teruggekeerd zegt ‘Acglavael’ = Perchevael niet alleen: ‘Ic sochte lancelote enen
tijt’ (3587), maar maakt hij ook melding van bepaalde verplichtingen in verband met
‘minen broder’, zonder dat daarbij diens naam genoemd wordt. Moet ons dat
‘verdacht’ voorkomen? Waarom eigenlijk? De oorspronkelijke dichter kan het zinvol
hebben geacht Perchevael zelf op dit punt van het verhaal enige achtergrond te
laten geven aan de mede-aanwezigheid van zijn ‘broder’ in de hermitage. Perchevael
moest indertijd ‘met hem ene vart bestaen Dier hi niet wilde laten achter’ (3592/3),
welnu dan is het logisch dat die ‘broder’, Acglavael, ditmaal ook hem, nu hij zozeer
‘tongemake’ (3490) is, heeft ondersteund en begeleid. Bij het einde van het deur-
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gesprek noemt Perchevael ‘minen broder’ nogmaals: ‘Gi sult comen met mi hier
binnen Met minen oem ende minen broder’ (3646/7). Na de binnenkomst wordt die
‘broder’ dan ook met name opgevoerd: ‘Acglauael vertelde daer nare Sinen oem
ende percheuale Altemale in warre tale Sine dinge...Alse dit percheuael hadde
verstaen, Men sach soe blidelike ontfaen Enen riddere alse percheuael dede Sinen
neue’ (3662/70). De rol van ‘Perchevael’ = Acglavael is in deze passage enkel
formeel-herhalend en -onderstrepend en dat is ook precies wat van een
‘verdubbelende’ bijfiguur verwacht kan worden.
‘Acglavael’ = Perchevael is ‘gevonden door twee ‘zoekers’, Gariet en Moriaen,
maar alleen de laatste heeft bij het ‘vinden’ een persoonlijk en existentieel belang.
Gariet, broer van Walewein, zendbode van de koningin, vertegenwoordiger van het
‘hof’ in het algemeen, is alleen meegegaan om Moriaens oom en vader - maar de
oom in de eerste plaats - om hun steun te verzoeken bij de bevrijding van Arturs
land, en dat is een veel zakelijker aangelegenheid dan het persoonlijke rechtsherstel
waar het de zwarte om begonnen is. Niet Gariet dus maar Moriaen vraagt de
‘gevondene’ de volgende dag met zoveel woorden ‘oft hi wilde comen’. In deze
vraag en niet minder in de context hiervan, kunnen wij een echo horen van de
woorden die het hele gedicht door de Perchevael-queste hebben begeleid. In 333/6
heeft Walewein tegen Artur gezegd: ‘ic salne te houe bringen, Wilt hijs mi dan
gehingen Ende hire met mi wille comen. In wille mi vorder niet beromen’. In 792/6
zegt dezelfde Walewein tegen Moriaen: ‘Wi soudene sconincs houe doen keren, In
dien dat hire wilde comen - Wine willens ons vorder niet beromen - Dor onsen wille
en dor sine doget, Ende hi den coninc daer mede verhoget’, en in 805/6, gevarieerd:
‘Ic hope an gode hi salre comen, Percheuael diewi hier nomen’. Nu lezen we van
Moriaen, 3693/3702:
Doe sprac moriaen tsinen vader,
1)
Als gi moget horen allegader ,
Ende seide: hi wilde danen riden

1)

Lees: ‘Dat sijt mochten horen alle gader’? Verg. 222.
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Ende gerne wist hi sonder striden
Oft hi wilde comen tsire moder,
Dies so wildi wesen vroder,
Ende doen al dat hi hare behiet
Doen hi achters van haer sciet,
Dor gode ende dor sine doget,
Ende hi hem daer mede verhoget.

Moriaen heeft de woorden en de hoffelijke toon van Walewein overgenomen, maar
heeft tegelijk zijn ‘moder’ in de plaats gesteld van het ‘hof’ en zichzelf in de plaats
van de ‘coninc’. Het gaat niet meer om een terugkeer naar het ‘hof’ en het vervullen
van een persoonlijk tekort bij een ‘vrindeloes’ geworden Artur, maar om een terugkeer
tot de verlaten bruid in Morenland en het vervullen van het persoonlijke tekort bij
een Moriaen die ‘vaderloes’ genoemd werd. Moriaen treedt hier duidelijk op als een
‘verdubbeling’ van Artur, maar ditmaal is de dubbelganger geen begeleidende, in
de schaduw blijvende bijfiguur, integendeel, de zwarte is juist de hoofdfiguur
geworden die de aanvankelijke hoofdrolspeler, de nu overrompelde en weggevoerde
koning, in de schaduw stelt. Perchevael gaat niet mee naar het ‘hof’, hij wil wél, te
zijner tijd, met de nieuwe hoofdrolspeler mee naar het Morenland gaan: ‘Nv benic
wel in enen wane Daer te varne, waer ic genesen’ (3898/9). Het is duidelijk dat
Perchevaels kwetsuren een compositorische noodzakelijkheid zijn: de ‘gezochte’
moet zich op een tijdelijke onmacht kunnen beroepen, opdat het verhaal op de door
de dichter gewenste wijze afgewikkeld kan worden, met een terugkeer in twee
etappes. In eerste instantie kan als Perchevaels vertegenwoordiger de schaduwfiguur
Acglavael mee teruggaan om Arturs land te helpen bevrijden. Ook deze
Acglavael-figuur is een compositorische noodzakelijkheid. De compilator heeft
Acglavael niet ‘uitgevonden’ maar alleen ‘gebruikt’.
Tot aan het verslag van de schokkende droom, waar ‘Acglavael’ = Perchevael
wel mee voor de dag moet komen om aan zijn zoon zijn lichamelijke en geestelijke
toestand te verklaren, heeft de compilator zich in hoofdstuk 5 beperkt tot
naamsverwisselingen. Heeft hij aan de droom-zelf nog iets veranderd? M.i. niet.
Artur heeft het in het

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 89

157
inleidende hoofdstuk al uitgesproken hoezeer het een ‘ongeual’ is dat Perchevael
‘wille hadde ende gere Te sokene tgrael ende spere, Dat hi vinden nine can’, nu
moet dat inzicht ook van 's hemelswege per droom aan de graalzoeker bijgebracht
worden. Overmatig helder is de droom in de overgeleverde tekst niet, maar hij lijkt
in grote lijnen toch wel aan de eisen te voldoen. De dromer ziet ‘enen graet Harde
hoge opward gaen Ende ene dore daer tenden staen’ (3768/70). Die ‘dore’ is de
hemel. ‘Doe pensdi in sinen moet: Op dattie trappen waren so goet, Hi souder op
setten sinen voet Ende soutse tellen altemale...Doe hire sestech was leden Endi hi
op dandre soude sijn getreden, Doe en sach hire ene niet Van allen die hi beneden
liet...Ende bouen hem sach hi ne gene...Dus mocht hi vort no weder’ (3780/97).
Dan tuimelt de dromer naar beneden, tussen de ‘slangen ende draken’ die hun
muilen naar hem opensperren, en wordt van de schrik wakker. Een dergelijke droom
kan wel geacht worden de graalzoeker Perchevael tot inkeer te hebben gebracht.
Wij kunnen als lezers het gevoel hebben de tekst van de oorspronkelijke dichter te
lezen. Dat gevoel hebben wij ook bij het laatste gedeelte van de uitleg van de droom
en bij de conclusie die ‘Acglavael’ = Perchevael daaruit trekt, mits wij in die conclusie
een paar kleine formele veranderingen aanbrengen. We lezen dan, 3859/68
onveranderd:
Ende dat v die trappen gebraken
Dor vwe sondelike saken.
Gi waerd wel na ouer comen,
Ende had v sonde niet genomen (lees: benomen? verg. 3071).
Ende die beren ende die draken
Ende die slangen die daer haken,
Dat was teken, wetet wel,
Sekerlike ende niwent el,
Die duule waenden v hebben vonden
Tharen dele in vwen stonden.

En 3877/97, met verandering van ‘Acglauael’ in ‘Percheuael’, ‘min broder’ (3878)
in ‘ic’, ‘hi’ (3879/80) in ‘ic’, ‘hem’ (3882) in ‘mi’, ‘min broder heeft hem’ (3885) in ‘ic
heb mi’, ‘sijn’ (3886) in ‘mijn’:
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Liue soene, seide percheuael,
Doe liet ic tspere ende grael
Ende die auenturen die ic sochte
Ende quam hier so ic eerst mochte
Te minen oem den hermite
Ende cleetde mi met sinen abite...
Ende ic heb mi begeuen
Om te beterne mijn leuen,
Ende ic ben oec nv ongesont,
Want ic was toter doet gewont
Ende gequetst ende gefrotsiert,
Soe dat mi die macht falgiert
Ende gaet mi nv an min gesonde.
Dus bleuic hier nv ter stonde
Met minen broder, met minem oem,
Om dat si mins souden nemen goem
Ende ic min ziele met hen beware.
Ende gi wilt dat ic met v vare
Tuwer moder in moriane?

De stippeltjes staan voor de weggelaten regels 3883/4: ‘Dor dat mi die clerc dit
seide. Dus si wi hier nv allebeide’. Het is niet strikt nodig ze te schrappen, maar er
zijn wel goede redenen voor aan te voeren. Ten eerste krijgt men door ze weg te
laten een beter aaneensluitend, meer ‘stromend’ geheel, en ten tweede is een regel
als ‘Dus si wi hier nv allebeide’ juist van het standpunt van de bewerkende compilator
gezien volstrekt onmisbaar: de sprekende ‘Acglavael’ heeft immers in de
voorafgaande regels zijn eigen aanwezigheid bij oom-hermiet nog niet verklaard.
Daarom ben ik geneigd 3883/4 voor een invoegsel te houden, evenals trouwens de
niet-geciteerde regels 3869/74 tussen de beide citaten in.
Voor grotere moeilijkheden stellen ons de regels 3814 tot 3858 van de
overgeleverde tekst. Compositorisch is het eigenlijk wel noodzakelijk dat in dit
gedeelte het ‘ic was toter doet gewont’ van 3888 enigszins wordt voorbereid - in de
overgeleverde tekst komt dit helemaal uit de lucht vallen en het is toch een belangrijk
motief, dat ook al in 3086/9 is aangekondigd - en bovendien dient Perchevael, indien
ergens dan hier, het ‘opkomen’ van de hem begeleidende broer Acgla-
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vael te motiveren. Een reconstructie van de oorspronkelijke tekst lijkt mij echter
vrijwel een onmogelijkheid. Waar zou die immers op moeten steunen? De compilator
kan zijn omwerking al wel begonnen zijn vóór het verslag van de droom. Zijn de
regels 3737/40 oorspronkelijk of in de plaats gekomen van een passage die nadere
inlichtingen verstrekte over de omstandigheden waaronder de droom gedroomd
werd? Had de held tijdens zijn omzwervingen ergens onderdak gekregen in een
klooster en greep daar de hemel in om hem tot inkeer te brengen? Logeerde daar
die nacht toevallig ook net broer Acglavael, of kwam die de volgende morgen net
toevallig aanrijden? Wás de droomuitlegger wel een ‘vrode clerc’ (3823) of een
‘meester’ (3870), of was het misschien broer Acglavael zelf die de verbijsterde
dromer herinnerde aan de ‘sonde Die hi an sire moder dede’ (3064/5), een motief
dat in de droomuitleg van de overgeleverde tekst helemaal niet terugkeert, terwijl
‘onze dichter’ toch zozeer van herhalingen hield? Ignoramus ignorabimus, tenzij er
nog eens een Moriaen-handschrift met de oorspronkelijke tekst, danwel een fragment
dat het gedeelte in kwestie bevat, te voorschijn komt.
Het laatste gedeelte van het gedicht, van 3897 tot het einde - dat ik bij 4644 stel
- levert geen enkel probleem meer op. Overal moeten de namen Perchevael en
Acglavael verwisseld worden. Dus 3953/66 wordt: ‘Gariet ende oec moriaen Baden
acglauale sonder waen Dat hi mede mochte varen Die coninginne hulpen
bewaren...Hi dede hen daer af doe een belof, Wils hem sijn oem geuen orlof. Doen
baden sijs den oem al daer, Ende percheuael baets oec daer naer, Soe uele dattie
oem dede. Done sachmen nie te gere stede Blider liede dan si waren, Dat acglauael
mede soude varen’. Gariet doet zijn plicht als bode van de koningin en oom-hermiet
is voldoende met het ‘hof’ verbonden om vlotweg zijn helper Acglavael af te kunnen
staan. Van de hermitage gaat het dan naar de ‘cluse’, dat andere geestelijke filiaal
van het ‘hof’. Daar treffen de terugkerende heren de andere terugkerenden, Walewein
en Lanceloot. 4137/40 lezen we als: ‘Niet lange sone sijn si daer comen, Sine hebben
moriane vernomen Ende gariette ende acglauale Die daer quamen nv ten male’.
Met hun vijven komen zij de volgende dag ‘in arturs lande’ (4184), waar de grootste
verwarring heerst. Bij

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 89

160
de tekening van de oorlogstoestand treft het ons dat onze zo exclusief op de adel
ingestelde dichter toch ook wel aandacht heeft voor het leed van de gemene man.
Hij had het niet op de graalzoekerij begrepen maar hield nog veel minder van echte
oorlog: ‘Doe sagen die heren die daer quamen Dat volc vlien ende vluchten Haer
goet, alse die vruchten: Het ginc met hen al vten spele. Si gemoetten volx vele,
Beide man, wijf ende kinder, Die dat lant ruemden ginder. Si dreuen die beeste, si
drogen tgoet, Sulke gereden, sulc te voet’ (4208/16). Hij moet ze wel eens gezien
hebben, die oorlogsvluchtelingen, gepakt en gezakt, hun beesten voor zich
uitdrijvend. Zulke terloops aangebrachte accenten maken onze ‘menestrele’ tot een
mens voor ons. Natuurlijk is niet de ideale koning Artur, die de orde belichaamt,
verantwoordelijk voor al dit oorlogsleed, maar zijn vijand, ‘die coninc van yrlant’
(4237). Die zullen de heren met hun vijven gaan bevechten, onder leiding van
Moriaen, die door Walewein gepousseerd wordt. Gariet, de koninginnebode, wordt
na 4218 geen enkele maal meer genoemd. Die heeft met het terughalen van
Lanceloot en Walewein zijn plicht gedaan. ‘Perchevael’ = Acglavael brengt het
tijdens de strijd tot twee ‘eervolle vermeldingen’, maar beide malen in combinatie
met Lanceloot en Walewein, dus niet zelfstandig (4433, 4474). Bij de ‘prijsuitreiking’
na afloop, aan Arturs herstelde ‘hof’, wordt hij samen met Moriaen genoemd: ‘Daer
was nieman van sulken loue, Noch diet so wel hadde gedaen, Als acglauael dede
ende moriaen. Den loen dies hen artur boet Die was ongemate groet’ (4540/4). Voor
een figurant geen onaardig resultaat. Maar ook ‘prijsuitreiker’ Artur is in deze fase
van het verhaal niet meer dan een ornamentale figuur. Het gaat om Moriaen:
‘Walewein seide den coninc algader Van moriane ende sinen vader, Ende die
auenturen die hen gescieden Teldi daer voer al die lieden. Dies was hi daer sere
besien’ (4545/9). Daarna volgt ter afronding nog de tweede etappe van de terugkeer,
die van de oorspronkelijke ‘gezochte’, Perchevael. Het wordt snel, binnen de 100
regels, verteld. Moriaen trekt er weer op uit en vraagt Acglavael hem te begeleiden.
Walewein en Lanceloot gaan op eigen initiatief mee,’ om sire eren wille’ (4566). Via
de ‘cluse’ - uitdrukkelijk gememoreerd, een ceremoniële halteplaats - komen zij bij
de hermitage van Perchevaels
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oom (4577). In de volgende regels moeten er weer een paar namen veranderd
worden - Acglavael krijgt voor de eerste maal in het gedicht een ‘sprekende’ rol en we lezen dan:
Ende percheuael was al genesen,
Die gewont hadde gewesen,
Ende moriaen vrachde hem daer nare
Oft hi al genesen ware
Ende oft hi wilde doen daer of
Van sire moder sijn belof.
Hi seide dat hi gereet ware
Ende wel genesen oppenbare:
Ende die trouwe willic anegaen
Die ic vwer moder hebbe gedaen.
Weltijt gi wilt, godeweet,
Ic beent altoes te doene gereet.
Acglauael seide: wat lette wi dan?
V soene es soe goeden man
Ende soe vrome ende so stout,
Gi moges gode danken menechfout
Dat gine hebt gewonnen nv.
Gereit v vaste, wi varen met v.
Her walewein ende her lanceloet
Sijn met hem comen om trowe groet
Ende selen met ons in moriane varen.
Doen en ward daer geen langer sparen,
Sine gereiden hare vart
Ende rede met moriane daerward,
Die den wech conste bat gerede
Dan ieman van hen allen dede.

We hebben het ‘hof’ van Artur achter ons gelaten. Het gaat nu rechtstreeks op het
Morenland aan. Daar wordt de bruiloft gevierd, een eerbaar huwelijk in plaats van
een onvindbaar graal, eind goed al goed.
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Reinaert en Moriaen
In mijn tweede Moriaen-artikel heb ik een zin geschreven die de strekking van het
nu volgende betoog over de literaire relatie tussen de Reinaert en de Moriaen al
aanduidt: ‘Misschien heeft Willem, die de Elegast zo goed kende, zich voor het
grapje in zijn proloog - die “ene auenture” die door Arnout zou zijn “overgeslagen”
- ook wel mede door de proloog van de Moriaen laten inspireren’. Het gaat om het
woord ‘mede’. Een primaire inspiratiebron voor de Reinaert is de Moriaen stellig
niet geweest, daarvoor hebben de beide gedichten al te weinig met elkaar gemeen.
Maar het ligt anderzijds voor de hand dat Willem van een zo belangrijke tijd- en
streekgenoot als de dichter van de Elegast voor hem was het gehéle oeuvre heeft
gekend en dat er dus ook van de Moriaen wel ‘mede’ sporen in zijn eigen gedicht
zullen zijn aan te treffen. Ik zie Willem staan tussen enerzijds Jacob van Maerlant,
aan wie hij m.i. een hekel heeft gehad en die hem daarom tot een zekere mate van
parodiëring verlokte, anderzijds de naamloze dichter van de Lantsloot, de Moriaen
en de Elegast, die hem sympathiek was en wiens werk elementen bevatte die tot
een zekere mate van ‘meespelen’ uitnodigden. De transpositie van het thema van
koningendief uit de Elegast had geen parodiërende bedoeling, want ondanks het
feit dat in de Reinaert de superieure ‘dief’ een inferieure ‘koning’ als tegenspeler
kreeg, bleef Willems verbeelding in zijn kern even ‘hovesch’ als die van zijn
collega-dichter. In Willems navolgend ‘meespelen’ kunnen wij een vorm van hulde
zien. Parodie is daarentegen een dichterlijke vorm van kritiek. De vraag die ons nu
moet bezighouden is deze: in hoeverre, d.w.z. in welke beschéiden mate, heeft
Willems dichterlijke inventie ook met de in de Moriaen aangeboden verbeelding
‘meegespeeld’? De uitgangssituaties bij het dichten van de Moriaen en van Willems
Reinaert zijn inderdaad enigermate vergelijkbaar: beide dichters doen het voorkomen
of zij een vroeger geschreven en aan de lezers/hoorders bekend gedicht - de
Lantsloot, de Reinaert van Arnout - willen ‘completeren’. Maar is er nog meer?
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Zijn er ook vergelijkbare verhaalsituaties en -figuren aan te wijzen?
Ik ben om deze vraag te kunnen beantwoorden weer begonnen met een
verzameling van min of meer parallelle versregels aan te leggen. Daarbij kon ik
uitgaan van de concordantie van Tinbergen, achterin Mullers Reinaert-commentaar
van 1942. Tinbergen vermeldt 14 plaatsen. Hiervan heb ik er echter 4 geschrapt,
één omdat de gesignaleerde Moriaen-regels zich bevinden in het zéker door de
compilator toegevoegde slot (4661/3), drie andere (31/2, 3215, 3626) omdat ze zelfs
in mijn ogen - en ik ben tamelijk royaal met het herkennen van ‘overeenstemmingen’
- volstrekt nietszeggend zijn. Aan de 10 parallellen die ik zo van Tinbergen heb
overgehouden heb ik er op grond van eigen vergelijkend lezen nog 41 kunnen
toevoegen. Verreweg de meeste kunnen gemakkelijk onder de noemer van een
gelijke ‘school’ gebracht worden - beide dichters waren vlamingen uit het midden
van de 13de eeuw en beschikten dus in hoofdzaak over hetzelfde poëtisch idioom
- maar enkele zijn zozeer aan een bepaalde overeenstemmende verhaalsituatie
gebonden dat men geneigd is van ‘citaten’ te gaan spreken. Daar zal ik straks in
het bijzonder op ingaan. Ik geef echter eerst alles wat ik heb gevonden, de regels
uit de Reinaert voorop.
F 1/2

Willam die madocke makede Daer hi
dicke omme wakede:

M 23/4

Ic wane die gene die lancelote maecte
Dat hem in sijn dichten vaecte.

A 165/6

Laetti dit bliuen onghewroken Dat hu
verde dus es te broken:

M 2145/6

Noch min vrede si te broken Noch gene
dinc an v gewroken.

F 230/2

oftie scone vrouwe Dur minne ende dur
houeschede Eens sinen wille dede:

M 653/4

Dat si sinen wille dede Dor sine grote
houeschede.

A 266/8

dat hi ne dede Dinc ne gheene dan of hi
ware Hermite:

M 3058

Dat percheuale hermite ware.

A 269

Naest siere huut draecht hi een hare:

M 2121/2

Dragen soude di scarpe hare Naest
minen liue.

A 280/1

karijnen Doghet hi voer sine zonden:

M 3059

Ende doget carine om sine sonden.
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A 376/7

Nu mooghdi wel vort meer Van mi sonder
hoede leuen:

M 760

Sijt iegen mi sonder hoede.

A 422

Hu oem die clusenare was:

M 3547

Ende sijn oem die clusenare.

A 514/5

die casteel maupertus Dat was die beste
van sinen borghen:

M 4190/3

Die casteel was wel gewrocht...Die
coninc artur hadde borch negene Daer
hi hem meer op verliet.

A 559/60

in sal niet moghen gaen Jnne mach sitten
no ghestaen:

M 69/70

Hine mochte sitten no gaen Noch op sine
vote gestaen.

A 686/7

Dat hi met liste no met crachte Jn gheere
wijs na can ontgaen:

M 1784/5

dat hi met liste Noch met crachte mochte
ontgaen.

A 689

Wat raeddi brunen te doene:

M 1947

Wat wildi dat walewein dade.

A 738

Ende sette al iegen al:

M 382

Ende auenturen al iegen al.

A 823/4

Jn die riuiere die daer liep Die wel wijt
was ende diep:

M 1215

Op ene riuiere diep ende wijt.

F 827/8

So spranc brune in die riuiere Ende
ontswam hem allen scire:

M 1263/70

Hi...liet den orsse nemen goem Vanden
watere vander riuire Hi nopet metten
sporen scire Ende spranc tot bider
middeward Doe ginc swimmen tgode part
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In die riuire...Soe dat sinen here ouer
brochte.

A 837/40

Beede man ende wijf Lieten...Brune
ligghen ouer doot Ende ghingen daer:

M 4065/7

Waendi dat hi doet ware Ende liten liegen
ende ginc...Daer.

A 962/3

Al mocht hem al de weerelt vromen Hine
ghinghe:

M 4155/6

Al sout hem al die werelt vromen Hine
ware.

F 1000

Dese raet dochte den coninc goet:

M 2038

Het dochte hen allengaderen goet.

A 1040

Jc sal eene vart bestaen:

M 3592

Moestic met hem ene vart bestaen.

F 1059/60

Tibert sijt sere wellecome God gheue v
ere ende vrome:

M 2491/2

Liue geselle sijt willecome Onse here god
geefs mi vrome.
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F 1068/9

tavont mee Suldi herbergen hier met mi:

M 1654/5

Hoe gerne ic herberge name Tauont
meer met v.

A 1140/1

al haddi minen vadre Doot:

M 1302

Al haddi sinen vader doet.

A 1318/9

so waest dach Ende die zonne begonste
rijsen:

M 2804/5

Verbaren den sconen dach Ende die
sonne begonde scinen.

A 1353/5

ic bem so coene Dat ic wel dar bestaen
te doene Dese bodscap:

M 3003/5

En leeft man en geen so coene Die
hadde dorren bestaen te doene...dese
daet.

A 1385

Daer omme es hu de beste raet:

M 2035

Dit donct mi di beste raet.

A 1450/1

Siet ic comme hu te ghenaden Van alle
gader minen mesdaden:

M 197/8

Want ic come v te genaden Van allen
minen mesdaden.

A 1494

Waenden dat die duuel ware:

M 2427/8

waenden Dat ware di duuel.

A 1654/5

dat mi lieuer ware bleuen Te doene dant
es ghedaen:

M 2117

Ic wilt noch ware te doene.

A 1692

Die heeren hebben den wech bestaen:

M 3313

Walewein hadde den wech bestaen.

A 1838

Wildi mi zieden ofte braden:

M 4200

Men daetse siden oft braden.
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soude hangen bi sire kele:

M 2312

souden hangen bider kele.

F 1880

Nv gaet mit reynaerde vten spele:

M 1522

Doe ginct met hem al vten spele.

A 2038

Mine ghebreke reynaerdye:

M 858

Mi en gebreke mijn part.

F 2163

Al haddi mi niet gemaent

(B 2198

Al en had di my niet so hooch vermaent):

M 577

En haddi mi niet dus dire gemaent.

A 2199

Dien coninc wart die herte swaer:

M 2791

Al was hem sijn herte swaer.

A 2550

Was hi blide vtermaten:

M 3208

Si waren blide vtermaten.
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A 2582

Dats een de meeste wildernesse:

M 3124/6

Hets een foreest...Dat alre meeste
datmen weet Ende dwilste.

A 2587/8

No weder man no wijf No creature die
heuet lijf:

M 2461/2

Noch daer hi sach man no wijf Noch
creature die hadde lijf.

F 2616/8

Des manic v bider trouwen Die gi...mire
vrouwen...sculdich sijt:

M 573/4

Ende ic maens v bider trouwen Die gi sijt
sculdech mire vrowen.

A 2914

Datso cume mochte spreken:

M 76

Doe hi met pinen spreken mochte.

F 2892/3

Wat holpe dat ict maecte lanc Des ander
dages te sonne opganc:

M 3263/4

Wat holpt dat ict maecte lanc Des
smargens als die dach ontspranc.

A 2936

Heere god gheue hu goeden dach:

M 124

Ende seide god geue v goden dach.

A 2985/7

Doe sach hi ten coninc waert Hem liepen
die gheueinsde tranen Neder neuen zine
granen:

M 3332/4

Elc sach anderen di trane neder Vten
ogen lopen ter vart Ouer mont ende ouer
bart.

A 3002

Als die hem seleuen sculdich weet:

M 1783

Ende hem seluen sculdech wiste.

A 3004/5

dat gi sijt Dus haestech op desen tijt.

M 2105/6

dat gi sijt Dus haestech op desen tijt.
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mi es leet Dat ghi so verre met mi gaet
Jv vruchte het mach hu wesen quaet:

M 3325/7

In wil niet dat gi vorder rijt Noch langer
hier met mi ontbijt Want v en waers niet
te bet.

A 3107

Al onsen wille mede te doene:

M 2023

Ende doenre haren wille mede.

F 3102/4

dur sine doget Har kindre hadde verhoget
So wel mit:

M 3701/2

dor sine doget Ende hi hem daer mede
verhoget.

A 3322/3

mine kindre also al gader Volghet mi ic
bem hu vader:

M 2817/8

moriaens herte was algader Om te
volgene sinen vader.
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A 3321/6

Ghereet hu vrauwe hermeline Ende mine
kindre also al gader Volghet mi...Ende
pinen wi ons dat wi ontfaren Doene was
daer gheen langher sparen Si daden hem
alle vp die vaert:

M 4596/4601

Gereit v vaste...Her walewein ende her
lanceloet Sijn met hem comen...Ende
selen met ons in moriane varen Doen en
ward daer geen langer sparen Sine
gereiden hare vart.

A 3443

Van nu toten doms daghe:

M 1602

Van nv tot an den domedach.

In fase I van de Reinaert wordt de niet op de hofdag verschenen vos door twee
sprekers, Grimbeert en Cantecleer, voorgesteld als een ‘hermite’. De franse
voorbeeldtekst weet daar niets van en we hebben hier dus te maken met een vondst
van Willem. Aangezien echter ook de graalzoeker Perchevael, tot inkeer gekomen,
zich tijdelijk terugtrekt bij ‘sijn oem die clusenare’, ligt de vraag voor de hand: is de
vondst van Willem misschien te herleiden tot een ontlening aan de Moriaen? Is de
tekstuele parallel ‘karijnen Doghet hi voer sine zonden’ / ‘Ende doget carine om sine
sonden’ misschien meer dan een toevalligheid, namelijk de uitdrukking van een
door de dichter bedoelde parallelle situatie? Helemaal overtuigend is dit parallelisme
nog niet zo dadelijk, immers de motivering van het tijdelijke kluizenaarschap lijkt in
de beide gedichten nogal te verschillen. In de Moriaen, 3057vgg., vertelt de
koninginnebode Gariet, hoe ‘te houe’ het bericht is binnengekomen dat Perchevael
‘die waerheit ondervonden’ heeft: graal en speer zullen voor hem onvindbaar zijn
vanwege de ‘sonde die hi an sire moder dede’, en daar doet hij nu, als kluizenaar,
boete voor. Gariet rekent niet of nauwelijks meer met de mogelijkheid dat Perchevael
uit zijn hermitage zal terugkeren om de in het nauw gebrachte koningin bij te staan
en het rijk van Artur te helpen redden. Het kluizenaarschap wordt voor de afwezige
een afdoende reden geacht om afwezig te blijven. Heel anders is de situatie in de
Reinaert. In A 263vgg. verstrekt Grimbeert aan de heren van het hof inlichtingen
over de ‘hermite’: ‘Sint dat die coninc sinen ban Heuet gheboden ende sinen vrede,
So weetic wel dat hi ne dede Dinc ne gheene dan of hi ware Hermite ofte clusenare’.
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Vergeleken met de nietmisteverstane mededeling ‘Dat percheuale hermite ware’ is
dit bepaald nogal kronkelig gezegd. Reinaert, zo verzekert Grimbeert, gedráágt zich
als een ‘hermite’, en dit moet bij de heren van het hof de vraag oproepen: is hij het
wel echt? En wat is de achtergrond van Reinaerts kluizenaarsgedrag, wat heeft
hem tot inkeer gebracht en tot een boetedoende zondaar gemaakt? Dat is de door
de koning geboden ‘vrede’. Reinaerts zonden betreffen dus geen moeder maar een
koning die hij tekort heeft gedaan. Hij is dan ook, zoals Grimbeert in A 195/6 duidelijk
heeft laten blijken, niet ‘wel te houe’ en staat niet ‘in sconinx loue’. Daarom is hij op
de algemene hofdag afwezig: ‘Hi hadde te houe so vele mesdaen Dat hire niet
dorste gaen’, 51/2. Grimbeerts verhaal over de boetedoende kluizenaar is er kennelijk
op gericht om Reinaerts afwezigheid, als zijnde vroom gemotiveerd, door het hof
te doen accepteren, zodat er geen pogingen meer zullen worden ondernomen om
hem op te halen. Grimbeerts verhaal vindt echter geen geloof, het wordt, integendeel,
meteen door Cantecleer ontkracht, en dan wordt bode na bode uitgezonden,
geenszins op een arturiaanse queste, maar om de afwezige gerechtelijk in te dagen.
Het kluizenaarschap wordt zeer ironisch becommentarieerd: ‘Die coninc sprac:
Grimbeert die das, Hu oem die clusenare was, Hi heuet ghedaen so goede carine,
Leuic een jaer, het sal hem scinen’, A 421/4.
Nu kunnen we daar echter wel iets tegenover stellen om Perchevael en Reinaert
weer wat nauwer aan elkaar te verbinden. Reinaert heeft zijn koning Nobel
tekortgedaan maar Perchevael ook zijn koning Artur: hij heeft deze namelijk
‘vrindeloes’ gemaakt (227). De Perchevael-queste waartoe Artur oproept is allerminst
een indaging - immers de teruggekeerde zal met open armen aan het hof ontvangen
worden - maar er zit toch wel een dringende noodzakelijkheid achter, een ‘ongeual’
(230). Anderzijds herinnert Nobels instructie aan zijn boden om tegenover Reinaert
toch vooral voorzichtig op te treden - niet in het franse voorbeeld - aan Arturs
terechtwijzing en afwijzing van de pochende, tactloze Keye, die zich bij hem het
eerst als bode aanbiedt. Keye is in zijn optreden een soort Bruun, Grimbeert gaat
meer te werk als een Walewein. Nobel is zomin een Artur als
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een Karel. De dichter heeft een inferieure versie van de koningsfiguur van hem
gemaakt, niet in staat om aan een Elegast-Reinaert gelijkwaardig tegenspel te
bieden, en dus ook niet aan een eventuele Perchevael-Reinaert. De negatieve wijze
waarop het bericht over de ‘hermite’ Reinaert aan Nobels hof ontvangen wordt,
behoeft dus niet per se de mogelijkheid uit te sluiten dat in de verbeelding van de
dichter de ‘hermite’ Perchevael méde model heeft gestaan. En dan is er nog iets:
hoezeer ook aan het begin van de Moriaen Arturs verlangen erop gericht moge zijn
om Perchevael naar zijn hof terug te halen, aan het slot van het gedicht keert
Perchevael - die daar in de overgeleverde tekst Acglavael heet - níet terug naar het
hof, maar trekt hij vanuit zijn hermitage op naar het verre land van Moriane om daar
als echtgenoot van zijn vrouw en vader van zijn zoon te fungeren. Dat kán ons doen
denken aan het slot van de Reinaert, waar de ‘valsche peelgrijn’ (A 2880) alles,
Rome, ‘ouer zee’ en zijn beloften aan de koning, achter zich laat om samen met
vrouw en kinderen naar de ‘woestine’ te trekken (A 3166/99, 3317/29). Het curieuze
is dat het wel lijkt of wij, wanneer wij bij het wegtrekken van Reinaert aan het
wegtrekken van Perchevael denken, in de geest van de dichter Willem handelen.
Immers deze heeft in de wegtrek-passage een soort ‘citaat’ uit de Moriaen te pas
gebracht, met de bijzonder treffende tekstuele parallel ‘Doene was daer gheen
langher sparen Si daden hem alle vp die vaert’/‘Doen en ward daer geen langer
sparen Sine gereiden hare vart’. Kan men volhouden dat een dergelijke
overeenstemming - in situatie én woordgebruik - niet door de dichter bedóeld zou
zijn? Maar als wij hier een bedoeling van Willem in mogen herkennen, moet hij in
zijn verbeelding ook wel de figuur van Reinaert met de figuur van Perchevael
geassocieerd hebben.
Wij moeten ons, dunkt mij, afvragen of wij het motief van de ‘hermite’ Reinaert
wel op de juiste wijze interpreteren kunnen, wanneer wij dit tot fase I van het verhaal
beperkt zien. Is er geen verband tussen de ‘hermite’ en de ‘peelgrijn’? De ‘peelgrijn’,
zal men tegenwerpen, was geen vondst van Willem maar overgenomen uit het
franse voorbeeld. Dat is waar, maar het is ook waar dat de vlaamse dichter van zijn
‘peelgrijn’ heel iets anders heeft gemaakt dan de franse ‘pelerin’. Renart
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is geen pelgrim op eigen initiatief, maar zijn pelgrimage is hem, op voorstel van
Grinbert, door de koning opgelegd, opgedrongen, bij wijze van begenadiging. De
terdoodveroordeelde heeft zelf aan deze begenadiging part noch deel, maar grijpt
uiteraard de hem geboden mogelijkheid om aan de dood te ontsnappen wel met
beide handen aan. Terwijl hij dit doet wordt hij tegelijk al weer de improviserende
schelm die hij het hele verhaal door geweest is. Hij denkt er geen moment over om
zijn kruisvaarderschap serieus te nemen, hij ziet in de verte zijn veilige vluchtburcht
wenken waar vrouw en kinderen op hem wachten, de ontsnapping aan de dood zet
hij om in een ontsnapping aan het hof, improviserend. Reinaert daarentegen
improviseert niet, maar voert een weldoordacht plan uit. In de nacht voorafgaande
aan de morgen waarop hij de derde indaging, door Grimbeert, verwachten kon,
heeft hij dat plan tot in alle bijzonderheden uitgestippeld: na zijn onontkoombare
terdoodveroordeling zou hij, terwijl de galg in gereedheid werd gebracht, aan de
koning zijn schatverhaal vertellen, en als de koning daar dan in zou zijn gevlogen
en hem begenadigd zou hebben, zou hij zichzelf tot een ‘peelgrijn’ maken om in die
toneelrol opnieuw en voorgoed het hof de rug toe te keren. Deze niet-improviserende
maar consequent zijn-eigen-plan-uitvoerende Reinaert is geheel en al Willems
vondst. De figuur van de franse ‘pelerin’ diende hem niet als voorbeeld maar enkel
als ruwe grondstof die hij op zijn eigen wijze verwerken kon. Willems Reinaert maakt
in fase V en VI van het verhaal zichzelf tot ‘peelgrijn’ zoals hij in fase I zichzelf tot
‘hermite’ had gemaakt. In de rol van de ‘peelgrijn’ kon op deze wijze de rol van de
‘hermite’ worden voortgezet. De beide rollen hadden met elkaar gemeen dat zij de
speler, niet ‘wel te houe’, tot een door het hof te accepteren in-vroomheidafwezige
konden maken. Als ‘hermite’ lukt het Reinaert nog niet het zo ver te brengen, als
‘peelgrijn’ lukt het hem wel: het hele hof doet hem dan zowaar plechtig uitgeleide.
Als ‘hermite’ was Reinaert gedoemd een mislukte Perchevael te blijven, als ‘peelgrijn’
wordt hij een geslaagde. Tussen de beide ‘voorstellingen’ in liggen drie uitdagingen
en een terdoodveroordeling, allemaal ontleend aan het franse voorbeeld. Tot en
met zijn terdoodveroordeling blijft Reinaert als ‘dief’ ook een mislukte Elegast, door
zijn schatverhaal wordt hij een ge-
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slaagde. Het Elegast- en het Perchevael-motief worden gelijkop tot ontwikkeling
gebracht. Men zou ook kunnen spreken van een anti-Elegast- en een
anti-Perchevael-motief, omdat Nobel een anti-Karel en een anti-Artur is, maar
daarmee doet men de bedoeling van de dichter toch niet helemaal recht. Willem
heeft zijn Reinaert-figuur immers positief gewaardeerd. Reinaert is ‘houesch’, niet
tegenover Nobel maar wel tegenover Hermeline. Daarom is in de Reinaert noch de
Elegast, noch de Moriaen geparodieerd, geperverteerd. Als Reinaert eenmaal het
perverse hof van Nobel achter zich zal hebben gelaten en samen met zijn Hermeline
in de paradijselijke ‘woestine’ zal mogen ‘wonen’, zal hij tenvolle de edele ‘dief’
Elegast en, méde, de hoofse ‘hermite’ Perchevael kunnen representeren.
Zo zou men het kúnnen zien, en ik wil graag bekennen dat ik het zo ook zou wíllen
zien. De bewijzen zijn wat mager, omdat de overeenstemmingen tussen Reinaert
en Moriaen die werkelijk enige bewijskracht bezitten maar zo schaars zijn. Er zit in
mijn beschouwing, mijn poging om, opnieuw, ‘met de dichter mee te dichten’ dus
een heel stuk lezersspeculatie. Daarvan ben ik mij bewust, en toch heb ik deze
beschouwing niet voor me willen houden, omdat ik meen dat mijn wijze van lezen,
hoe speculatief ook, methodisch de juiste is. Een gedicht moet gelezen worden als
gedicht, als gedicht van een bepaalde dichter in een bepaalde dichtsituatie. Andere
gedichten die deze bepaalde dichter tijdens het schrijven van zijn bepaalde gedicht
gekend heeft, maken deel uit van zijn dichtsituatie. Wanneer vast is komen te staan
- en daarvoor dient dan zo'n op zichzelf dorre verzameling van parallellen - dat
Willem die Reinaerde makede de Moriaen gelezen had, moeten we proberen deze
tekst als gedícht met hem mee te lezen, erin te lezen wat hij erin gelezen kan hebben.
Daarvoor moeten we hemzelf natuurlijk eerst goed kennen en zijn eigen gedicht ‘in
goeden sinne’ verstaan. Als ik vanuit mijn ‘kennis’ de Moriaen lees en mij afvraag
wat de dichter van de Reinaert daarin kan hebben geboeid, luidt mijn antwoord: niet
Walewein, niet Lanceloot, en koning Artur zelf wel het allerminst, méér ongetwijfeld
al de zwarte ridder Moriaen, maar het allermeest de ‘hermite’ Perchevael, die
graalzoekerij en koningshof gelijkelijk achter zich had gelaten om met de moeder
van zijn zoon bruiloft
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te vieren, terug naar Moriane. Die ‘hermite’-verbeelding verlokte hem tot ‘meespelen’
en de vluchtende ‘pelerin’ uit het franse voorbeeld zorgde daarbij voor het
aanvullende dichtmateriaal.
Maar er is, wanneer wij de opsomming van min of meer overeenstemmende
plaatsen overzien, nog een ander punt dat onze aandacht trekt: het verloop van de
handeling is in beide verhalen verschillend maar het decor is verwant. Een tekstuele
parallel als ‘Jn die riuiere die daer liep Die wel wijt was ende diep’ / ‘Op ene riuiere
diep ende wijt’ lijkt op het eerste gezicht weinigzeggend, want het gaat hierbij om
cliché's. Bedenken wij echter dat in Willems franse voorbeeldtekst, de Renart,
helemaal geen rivier voorkomt, dan krijgen zelfs deze cliché's toch weer een zeker
belang. Willem heeft zijn rivier, waar hij zijn Bruun in laat springen om weg te
zwemmen, ergens vandaan gehaald. Uit de Moriaen misschien? Arendt heeft in zijn
Reinaert-boek de decor-kwestie geplaatst in het verband van de ‘satirische
Raumstruktur’ en merkt dan op, blz. 144: ‘Wie ein Blick in die von Tinbergen
zusammengetragene Konkordanz zeigt, liegt die Bereicherung, die die matière der
RdR in Willems Epos erfährt, nicht so sehr - wie man gemeinhin annimmt - in der
Ausweitung und Erfindung schwankhafter Szenen, sondern in der Ausweitung und
Erfindung gegensätzlicher Landschaftsbilder. Die private Welt der Höhle findet sich
auch im Renart (Br. I); die Wüstenlandschaften...und die Wegemetaphorik, die die
geordnete Welt zur chaotischen in Beziehung setzt, sind dort aber nicht oder kaum
anzutreffen.’ Hier kan ik mij, die ‘satirische Raumstruktur’ daargelaten, wel ongeveer
bij aansluiten. In de Renart speelt het landschap een minimale rol. Het hof ligt in
een dal en daaromheen liggen bergen. Dat is vrijwel alles. Ook in de Reinaert ligt
Nobels hof in een dal - Cantecleer komt met zijn rouwprocessie ‘van berghe te dale’,
A 284 - maar buiten deze gecultiveerde wereld bevinden zich velerlei wildernissen
en woestenijen. Dat laatste moet dan Willems ‘Erfindung’ zijn en zijn eigen dichterlijke
bedoeling reflecteren. Maar Willems ‘Erfindung’ is stellig niet uit de lucht komen
vallen. Als dichter in zijn tijd kende hij de nodige ridderverhalen met wildernissen
en woestenijen en zijn ‘vondst’ kan dus nader zo geformuleerd worden, dat hij op
de gedachte is gekomen aan zijn dier-
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vertelling een soort arturiaans decor mee te geven. En als wij dan uit Willems gebruik
van het ‘hermite’-motief mogen besluiten dat speciaal de Moriaen hem, mede, heeft
geïnspireerd, ligt het voor de hand dat wij ook speciaal in dat gedicht de herkomst
van zijn wildernissen en woestenijen gaan zoeken.
Over Arturs rijk als in zichzelf gesloten geordende samenleving, als ‘binnenland’,
vernemen wij in de Moriaen maar betrekkelijk weinig, eigenlijk alleen wanneer de
heren van hun queste terugkeren om het te bevrijden. Dan krijgen wij bijvoorbeeld
een sterk kasteel te zien: ‘enen casteel...Daer een water ombe liep Dat harde breet
was ende diep. Dine dede maken was wel bedocht. Die casteel was wel gewrocht
Vten gronde van grauwen stene. Di coninc artur hadde borch negene Daer hi hem
op meer verliet’, 4186/93. We krijgen ook ‘volc’ te zien, gewone mensen, vreedzame
onderdanen van Artur, die nu, de koninklijke orde door ‘buitenlandse’ vijanden
verstoord zijnde, in wanorde moeten vluchten: ‘Si gemoetten volx vele, Beide man,
wijf ende kinder, Die dat lant ruemden ginder’, 4212/4. Maar zulke ‘binnenlandse’
taferelen vormen in het verhaal een uitzondering. Aan het hof, het ceremoniële
centrum van het ‘binnenland’, gebeurt ook maar betrekkelijk weinig. De
hoofdhandeling speelt zich ver van het centrum af, aan en buiten de grenzen van
Arturs rijk. En daar is het woest en leeg, daar staat enkel hier en daar een ‘cluse’
of een ‘hermitage’. De ‘cluse’, de grenspost waar de Perchevael-zoekers telkens
een gastvrij onderdak vinden, heeft al zoveel leegte om zich heen, dat
koninginnebode Gariet, op zoek naar de zoekenden, bij voorbaat maar flink wat
proviand inslaat: ‘Om datmen hem vroet maecte Dat hi den wildernesse naecte,
Ende dat daer die ridderen leden Die hi sochte ende vor hem reden’, 3191/4. De
‘clusenare’ zelf bevestigt trouwens: ‘Jn weet waer gi mocht gewinnen Herberge,
voerdi van hier. Dat wel ondadege dier...Heeft so gebloet hier den aerd, Dat hier,
nieman woent bi’, 2664/9. Dat is dan, ofschoon perifeer gelegen, altijd nog in zekere
zin ‘binnenland’. Voorbij de ‘cluse’, op de weg naar de zee, naar de landingsplaats
vanwaar de schepen op Yrlant varen, wordt het echter pas goed woest. Dit zijn de
ervaringen van Moriaen, die die weg volgt, op zoek naar zijn vader Perchevael:
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Hine vant niweren daer hi mochte
Herbergen, daer hem seluen dochte
Dat hire gecrigen mochte gemac,
Daer hi binnen mochte onder dac...
Die scakers haddent daer al gescent
Ende verslegen ende verdreuen,
Datter nieman ne was bleuen.
Het was al heide ende sant,
Hine vant daer anders geen lant,
Daer ne wies gers no coren.
Hine mochter nieman sien no horen,
Noch liede keren noch gaen...
Hine sach achter no voren
Daer hi toe comen mochte
Daer men enege spise vercochte,
Noch daer hi sach man no wijf,
Noch creature di hadde lijf (2375/93, 2458/61).

Dat is wel helemaal ‘buitenland’, buiten Arturs orde gelegen land, waar de ‘scakers’
hun gang kunnen gaan. En nog verder op, aan de overkant van het water, in Yrlant,
woont in een maximale, maar ook optimale, wildernis de grote ‘hermite’, Perchevaels
oom, de complementaire geestelijke tegenhanger van de wereldlijke ordenaar Artur:
Banderside optie marine
Hets een foreest, het es in scine
Dat alre meeste datmen weet
Ende dwilste ende lanc ende breet.
Maer alsemer comet in,
An dene side int begin
Mogen si die hermitage vinden,
Die gene dies hen willen bewinden...
Alse hulp mi god, sprac moriaen...
Daer salic noch tauont sijn,
Gaet naden wille mijn.
Mochtic minen vader sien
Ende mi tgeluc mochte gescien,
In coerre vore gene haue,
Al vondic man dise mi gaue (3123/40).
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Perchevael heeft behoord tot ‘die gene dies hen willen bewinden’, hij is, door een
hemelse openbaring tot inkeer gebracht, op weg gegaan naar de hermitage en daar
zelf een ‘hermite’ geworden. Moriaen gaat Perchevael achterna, om in het allerwildste
foreest dat er op de wereld is het geluk te mogen smaken zijn vader te zien. Het
geluk van het vinden zal hem een schat zijn, groter dan alle schatten.
Nu de wereld van koning Nobel. Die maakt over het algemeen veel meer een
‘karolingische’ dan een ‘arturiaanse’ indruk. Het verhaal van de Reinaert is
‘binnenlands’ gericht, de hoofdhandeling speelt zich af in het centrum, aan het hof.
Het gaat om de grote afwezige, Reinaert, die naar het hof gehaald moet worden.
Dat lijkt op het begin van de Moriaen, waar ook een grote afwezige, Perchevael,
moet worden opgezocht en thuisgebracht. Maar Bruun, Tibeert en Grimbeert worden
niet op een ‘Reinaert-queste’ uitgestuurd, zij moeten de ‘dief’ Reinaert indagen,
opdat er tegen deze een proces zal kunnen worden gevoerd. Dat is dus heel wat
anders. Maar toch. Willem situeert zijn held op een veel grotere afstand van het
centraal gelegen hof dan hij het in zijn franse voorbeeld had gevonden. Hij omringt
zijn Reinaert met een isolerende kring van leegte. Maupertuus ligt niet bepaald in
het ‘buitenland’ maar toch wel in de periferie van Nobels rijk. De kasteelheer is een
grensmens met een soort eigen rijkje in het grote rijk, een ‘hol’, dat opponeert met
het ‘hof’. Als de eerste indager, Bruun, zijn opdracht gaat uitvoeren, neemt de dichter
de moeite om de moeizame tocht uitvoerig te schilderen: door een donker bos, door
een ‘woestine’, dwars over een hoge berg. En zo komt Bruun dan tenslotte bij het
welbevestigde Maupertuus, de vluchtburcht:
Durt donkerste vanden woude
Quam hi gelopen an ene woestine...
Beneuen der woestinen lach
Een berch hoge ende lanc.
Dar most brune sinen ganc
Te midwaert ouer maken,
Sal hi te maperthus geraken.
Reynaert hadde menich huus,
Mar die casteel van maperthus,
Dat was die beste van sinen borghen.
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Daer trac hi toe alse mit sorghen
Oft in node was beuaen (F 488/503).

Reinaert onderstreept in zijn ‘welkomstwoord’ het moeizame van Bruuns
tocht-door-de-leegte: ‘Hi heft v qualike gedient Die v beriet desen ganc Entie v dese
berghe lanc Ouer te lopene dede bestaen’ (F 536/9). Overigens ligt Maupertuus wel
ver van Nobels hof af, maar tegelijk niet al te ver van een door mensen bewoond
dorp. Is het Willems bedoeling geweest dat wij in het kader van zijn dierverbeelding
de mensenwereld als ‘over de grens gelegen’ zouden verstaan? De rivier die in de
Bruun-episode zo'n belangrijke rol speelt doet ons denken aan de rivier in de Moriaen,
tússen Arturs rijk en het ‘lant van groter onreden’, dat als zodanig ‘buitenland’ is.
Ook kunnen we nog opmerken dat in de Reinaert mensenwereld en woestenij niet
scherp gescheiden zijn, want beide behoren zij tot het jachtgebied van de vos: ‘Hi
hadde een vet hoen geuaen Bi lamfreits ander heyden, Eer hi dane was gesceiden’
(F 862/4). In de volgende indagings-episoden worden op de ‘heide’ enkel nog maar
terloopse toespelingen gemaakt: ‘Die mane scinet ander heyden’, F 1086; ‘Tierst
dat hi quam ande heyde’, F 1419. Meer is na de eerste uitvoerige presentatie van
Reinaerts isolement ook niet nodig.
Is de afstand tussen Nobels hof en Reinaerts kasteel - oftewel ‘hol’ - enigermate
te vergelijken met die tussen Arturs hof en de ‘cluse’ aan de grens van zijn rijk, in
het schatverhaal krijgt de woeste leegte meer de functie naar het ‘buitenland’ te
verwijzen. Bij de samenzwering zelf is dat nog niet zo duidelijk. Alles gebeurt daar
natuurlijk wel op een behoorlijke afstand van het hof, buiten het centrum dus, maar
nog niet bepaald buiten het rijk: ‘Hi dede tyberte den kater varen Jn arttinen dat
wilde lant, Al daer hi brunen den beere vant’, A 2248/50; ‘Tusschen hijfte ende
ghend...Daer quamen si...Ende zwoeren daer an twoeste velt Alle viue des coninx
doot’, A 2263/9; ‘Eens morghins arde vroe Gheuiel dat mijn neue die das Van wine
een lettel droncken was Ende...minen Wiue...al van pointe te pointe seide Daer si
liepen andie heyde’, A 2278/84; ‘Jc wachte nauwe tallen stonden Minen vader ende
leide laghen Jn meneghen bosch, in meneghe haghen, Beede in velde ende in
woude, Waer mijn vader, die lusteghe
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oude, Henen trac’, A 2360/5; ‘Doe saghic minen vader comen Hute eenen hole
gheloepen. Doe began ic ten scatte hopen’, A 2376/8; ‘Wi droughene onder eenen
haghe Jn een hol verholenlike’, A 2420/1. De koning en de koningin betonen zich
niet geïnteresseerd in de samenzwering - die immers toch mislukt is - maar Reinaerts
schatverhaal roept wel meteen een ‘schat-queste’ op: ‘Si leedden reynaerde buten
te rade Ende baden hem dat hi wel dade Ende hi hem wijsde sinen scat’, A 2493/5.
Na begenadigd te zijn gaat Reinaert op het verzoek in en dan krijgen we de uitvoerige
schildering van ‘een de meeste wildernesse’, die Kriekeput heet:
Jnt oest hende van vlaendren staet
Een bosch ende heet hulster loe...
Een borne heet krieke pit
Gaet zuut west niet verre danen...
Dats een de meeste wildernesse
Diemen heuet in eenich rike.
Jc segghe hu oec ghewaerlike
Dat somwijlen es een half iaer
Dat toten borne commet daer
No weder man no wijf,
No creature die heuet lijf...
Ghi sult daer gaen ende mijn vrauwe.
Ne wetet oec niemene so ghetrauwe
Die ghi sult laten wesen hu bode...
Maer gaet daer selue ende alse ghi
Dien seluen putte commet bi...
Daer suldi vinden menich ghesmide...
Men cocht niet omme dusent maerc (A 2574/2616).

Hier horen wij voor het eerst herkenbare echo's van de Moriaen, en wel uit dat
gedeelte van het verhaal waar de zwarte held aan en buiten de grenzen van Arturs
rijk op zoek is naar de hermitage waar zijn vader verblijft. Het lijkt wel of Willem door
een bewust aangebracht parallelisme Nobels ‘schat-queste’ heeft willen maken tot
een reïnterpreterende versie van Moriaens ‘vader-queste’. Hij laat zijn Reinaert
Nobel naar het ‘buitenland’ sturen. Immers Kriekeput ligt buiten de grenzen van
Nobels rijk. De koning heeft er nog nooit van gehoord
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en houdt het voor ‘een gheueinsde name’. Uit Cuwaerts getuigenis blijkt dat Nobel
zich daarmee vergist, maar ook dat Kriekeput een oord is waar de valsemunters
ongehinderd hun bedrijf kunnen uitoefenen en waar de orde van het rijk dus niet
gehandhaafd wordt. Op dit punt is Kriekeput te vergelijken met het gebied bij de
zeekust uit de Moriaen, waar ‘die scakers haddent al gescent ende verslegen ende
verdreven’, zonder dat Artur daar blijkbaar iets aan had kunnen veranderen.
Kriekeput, woest en ledig, is voor Nobel ‘buitenland’, maar Reinaert, de perifere
rijksgenoot, is er bijzonder goed thuis. De ‘woestine’ hoort bij Reinaert, niet bij Nobel.
Deze moet de buiten zijn wereldse orde liggende leegte als iets vijandigs en negatiefs
ervaren, terwijl ze voor Reinaert, de ‘hermite’, de ‘peelgrijn’, de
uittrekkende-naar-een-beter land, juist een positieve waarde vertegenwoordigt:
‘Ermeline ende heere reynaert Ende hare ionghe welpkine, Dese ane vaerden die
woestine’ (A 3327/9). Het vluchtparadijs, de ‘wildernisse ru Van langen gagel ende
van hede’ (F 3119/20), is hetzelfde land als Kriekeput, alleen positief gewaardeerd.
De ‘valsche peelgrijn’ Reinaert en zijn gezin kunnen hier ‘wonen .vij. iaer’ - dat is:
‘eeuwig’ - en ‘wandren onder den scade’ (F 3128). Nobel heeft over dit stukje
‘buitenland’ niets te zeggen en zal later, na de overduidelijke boodschap van de
weggetrokkene, er zich wel voor wachten om ooit nog naar de schatten van Kriekeput
te gaan zoeken. Het vinden van de echte, geestelijke schat - ‘goet ende genade’ is alleen voor de ‘hermite’ weggelegd. Is het toeval dat de beschrijving van de
wildernis als het beloofde land in de beide handschriften, A en F, juist 14 regels,
dat is 7 regelparen, omvat? Willem moge dan, naar ik zou willen aannemen, zijn
‘woestine’-motief aan de Moriaen hebben ontleend en ook grotendeels op parallelle
wijze toegepast, in de genoemde 14 regels, 7 regelparen stijgt hij met zijn verbeelding
bepaald ver boven zijn voorbeeld uit. Hij is dan ook een groter dichter dan zijn
streekgenoot die Moriane makede (en Lancelote, en Elegaste). Hij is Willem die
Madocke makede, niemand minder, en hij weet dat zelf heel goed.
Het schatverhaal staat in de Reinaert centraal. Hierin vinden we enerzijds het
wezenlijke van het ‘dief’-motief uit de Elegast - de diefstal die de koning het leven
redt -, anderzijds de aankondiging
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van een uitwerking-op-hoger-niveau van het ‘hermite’-motief uit de Moriaen - de
evocatie van een ‘woestine’ die voor de koning onbereikbaar zal zijn. Maar de schat
van het schatverhaal, de schat die een ‘schat-queste’ oproept, heeft noch in de
Elegast, noch in de Moriaen een stoffelijke tegenhanger. Hij ligt niet in het verlengde
van Eggerics schat - die koning Karel grif aan ‘dief’ Elegast overlaat - of van Eggerics
zadel-met-de-belletjes - idem -, maar hij is evenmin een secularisering van ‘tgrael
ende spere’ uit de Moriaen, want koning Artur moet al direct bij het begin van het
gedicht niets van een graalqueste hebben en ‘hermite’ Perchevael ziet daar verderop
ook van af. Nee, de schat die een ‘schat-queste’ oproept moet ergens anders
vandaan komen. In een vroegere studie heb ik verondersteld dat de schat waarover
Reinaert zegt te beschikken en die hij aan Nobel zegt over te dragen, de
perverterende, parodiërende transpositie is van het ‘vat’ van Jozef van Arimathea
uit Jacob van Maerlants Historie van den grale (zie Ts 87, 77/8). Heb ik gelijk, dan
heeft de ‘schat-queste’ uit de Reinaert wel degelijk iets met een graal-queste te
maken, alleen niet met die uit de Moriaen. De Moriaen werd niet geparodieerd,
omdat de wijze waarop daarin het motief van de graal-queste werd behandeld niet
de minste aanleiding gaf tot parodie. De Historie van den grale daarentegen, door
hofdichter Jacob zo hoopvol opgedragen aan zijn broodheer Albrecht van Voorne,
gaf én vanwege de behandeling van het thema én vanwege de persoon van de
dichter wél aanleiding tot parodie. Naar mijn mening heeft Willem in zijn schatverhaal
tegelijk Jacob, die hem antipathiek was, ‘buiten spel’ willen zetten en met de dichter
van de Moriaen en de Elegast, die hem sympathiek was, willen ‘meespelen’. Opnieuw
zeg ik: zo zou men het kúnnen zien en ik voor mij zou het graag zo willen zien. Maar
ook voor hen die niet zo ver met mij mee willen gaan hoop ik in elk geval de
mogelijkheid te hebben aangetoond dat Willem bij het schrijven van zijn Reinaert
zich door de Moriaen heeft laten inspireren. Hoe dan ook, in welke mate dan ook,
méde.
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Karaktertekening en compositie in de Moriaen
De oorspronkelijke omvang van de Moriaen kan, ondanks het feit dat het aandeel
van de compilator aan de overgeleverde tekst niet op alle punten na te rekenen
1)
valt , met een redelijke zekerheid op ruim 4600 regels, laten we zeggen tussen de
4600 en de 4650, gesteld worden. Ze zijn, zeer waarschijnlijk door de dichter zelf,
verdeeld over 7 hoofdstukken van zeer ongelijke lengte. Het zevende, met nog geen
100 regels, is verreweg het kortste, het derde en het vierde, met meer dan 1100,
resp. bijna 1000 regels, zijn de langste. De verdere globale cijfers zijn: het eerste
bijna 400, het tweede ongeveer 800, het vijfde iets boven de 600, het zesde er wat
onder. De stofverdeling is als volgt: in hoofdstuk 1 wordt op verzoek van koning
Artur, die de graalzoeker weer aan zijn hof wil hebben omdat hij hem als vriend niet
missen kan, een Perchevael-queste beraamd, waarbij als zoekers Walewein - die
in de eerste plaats - en Lanceloot zullen optreden; in hoofdstuk 2 verschijnt Moriaen
op het toneel, die op eigen gelegenheid Perchevael zoekt omdat deze indertijd in
Moriane, ondanks trouwbeloften, zijn moeder in de steek heeft gelaten; het is weer
in de eerste plaats de wijze Walewein die de onstuimige en tactloze jonge zwarte
ridder weet op te vangen; het zoeken naar de verloren vriend wordt hiermee in feite
omgebogen tot een zoeken naar de verloren vader; in hoofdstuk 3 verliezen wij de
titelheld tijdelijk uit het oog en gaat het alleen over een zeer hachelijk avontuur van
Walewein; in hoofdstuk 4 domineert de figuur van Moriaen echter in ieder opzicht:
wij zien zijn vader-queste in eerste instantie mislukken en vervolgens de voorwaarden
geschapen worden om deze queste in tweede instantie te doen

1)

Ik zie het verschil tussen ‘oer-Moriaen’ en ‘compilatie-Moriaen’ minder groot dan M.J.M. de
Haan, in Ts. 88, 208. Het komt mij voor dat Acglavael ook al in de ‘oer-Moriaen’ is opgetreden,
maar dan alleen als begeleider van Perchevael en niet als vader van Moriaen. De compilator
had dan maar weinig te verschuiven om de ‘maagdelijkheid’ van Perchevael te redden.
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slagen; Walewein blijft op het toneel maar als een figuur van de tweede rang; Moriaen
redt hem op het nippertje het leven en verschijnt daardoor als de eigenlijke held; in
hoofdstuk 5 mag Moriaen zijn vader Perchevael vinden en is Walewein, zijnerzijds
op zoek naar Lanceloot, geheel afwezig; in hoofdstuk 6 komt Walewein weer even,
een 50 regels lang, in het centrum van onze aandacht te staan als de redder van
zijn vriend Lanceloot, maar daarna wordt onder leiding van Moriaen Arturs rijk van
vijanden bevrijd; in het korte hoofdstuk 7 brengt Moriaen tenslotte zijn weergevonden
vader bij zijn moeder in het verre land van Moriane, en daar wordt dan de bruiloft
gevierd waarmee het verhaal eindigt. Moriaen is al met al ongeveer 2900 regels
lang ‘in het beeld’, Walewein daarentegen ruim 4000. In de eerste drie hoofdstukken
kan men Walewein wel de hoofdpersoon noemen, in het eerste naast Artur, in het
tweede naast Moriaen, in het derde helemaal alleen. In het vierde hoofdstuk neemt
Moriaen echter de rol van hoofdpersoon over en houdt die dan verder tot het eind
van het gedicht. Dit bepaalt onze slotindruk dat de zwarte ridder de eigenlijke held
van het verhaal-in-zijn-geheel moet heten, een slotindruk die stellig door de dichter
beoogd is. Deze kondigt in zijn proloog zijn gedicht immers aan als ‘van Moriane
dat scone bediet’. De compositie is erop gericht om ons Moriaen als de eigenlijke
hoofdpersoon te doen beschouwen. Na het eerste hoofdstuk valt Artur als op de
voorgrond tredende figuur af, na het tweede ook Lanceloot, na het derde Walewein.
In het vierde krijgt de dan voor het eerst optredende Gariet, Waleweins broer en
plaatsvervanger op lager niveau, een rolletje te spelen, maar het is een bode-rol,
een bijrol, zonder eigen ‘karakter’. In het vijfde houdt Gariet die bijrol als begeleider
van de held op zijn ditmaal geslaagde vaderqueste, maar Moriaens
tegenspeler-van-niveau wordt hier de teruggevonden vader, Perchevael, een met
zeer gedempte kleuren getekende figuur, een ingekeerde, een door de hemel
geslagene. Tegenover zo'n ‘teruggetrokken’ Perchevael kan een Moriaen als
verhaal-held gemakkelijk domineren. In het zesde hoofdstuk, dat samen met het
zevende na het hoogtepunt van het ‘vinden’ de bijna ceremonieel te noemen
afwikkeling van het verhaal brengt, mogen Lanceloot en Walewein met hun kleine
rolletjes nog wat kleur brengen, maar ook zij verbreken
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de grote lijn van Moriaens triomfale terugkeer niet. De dichter heeft door een
weloverwogen regie van zijn verhaalfiguren van het vierde hoofdstuk af zijn
compositorische bedoeling tenvolle gerealiseerd.
Van het vierde hoofdstuk af, dat wil zeggen: in de tweede helft van het gedicht.
In de eerste helft is Walewein echter veel meer de hoofdpersoon dan Moriaen. Is
die eerste helft, gezien de kennelijke bedoeling van de dichter, compositorisch dan
wel zo helemaal geslaagd te noemen? Het belangrijkste bezwaar is niet dat van de
4600 regels die het gedicht in totaal telt Walewein er 4000 ‘in het beeld’ is tegen
Moriaen maar 2900. We moeten niet tellen maar wegen, het gaat niet om de
kwantitatieve verhoudingen maar om de kwalitatieve. Als we echter gaan wegen,
moeten we vaststellen dat de eerste helft van het gedicht, die Walewein
ononderbroken ‘in het beeld’ brengt, aan zijn figuur ook een onmiskenbare ‘zwaarte’
geeft, waarbij vergeleken de Moriaen van de tweede helft ‘te licht op het gewicht’
blijft. De ‘zwaarte’ heeft de figuur van Walewein vooral te danken aan het lange
derde hoofdstuk - bijna een kwart van het gedicht -, waarin Moriaen helemaal niet
genoemd wordt en de tot hoofdpersoon voorbestemde dus op geen enkele wijze
voor ‘tegenwicht’ kan zorgen. Dat ‘tegenwicht’ komt pas in het volgende hoofdstuk
en is dan, op zichzelf genomen, zeer overtuigend. Als Moriaen van zijn eerste
vergeefse poging terugkeert naar de afgesproken ontmoetingsplaats, vindt hij daar
‘enen riddere sitten al naect, Beuerwet met blode roet, Optie eerde in groter noet:
Hi was daer bracht op dat, Datmenne daer breken soude opt rat, Tirst dat daer
gemaect ware’, 2470/5. Dat is dan Walewein, die tot dusver de hoofdpersoon
geweest is. Die Walewein is nu eenvoudig nergens meer en de jonge held kan als
de grote redder optreden. Waleweins rol zal in het verdere verhaal nog maar zeer
bescheiden zijn, de gewonde staat zijn plaats af aan de gezonde, de vervaarde aan
hem die geen vrees gekend heeft noch kennen zal. Maar we blijven ons, ondanks
deze uitschakeling, overschakeling, toch dat lange derde hoofdstuk herinneren, en
dat komt minder door de lengte van dat hoofdstuk dan door de karaktertekening die
de dichter daarin van Walewein gegeven heeft. Het derde hoofdstuk had
compositorisch de functie om Walewein als Perchevael-zoeker uit te schakelen, als
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potentiële hoofdpersoon te degraderen tot een ornamentale bijfiguur. Er waren bij
de ‘wegescede’, de plaats van uitgang en terugkeer, drie wegen. Er waren ook drie
zoekers, Walewein, Lanceloot en Moriaen. Moriaen moest als de voorbestemde
hoofdpersoon de juiste weg kiezen, de queste van Walewein en Lanceloot moest
ze daarentegen in een slop brengen. Waleweins mislukking wordt radikaal en tragisch
genoeg tot uitdrukking gebracht, maar de dichter was psychologisch zozeer in de
verhaalfiguur Walewein geïnteresseerd geraakt dat de aan hem gewijde episode
ongewild tot het psychologische hoogtepunt, zwáártepunt van het gedicht moest
worden. We kunnen zeggen dat het lange derde hoofdstuk onze dichter
compositorisch uit de hand is gelopen. De korte Lanceloot-episode in het zesde
hoofdstuk heeft hij veel beter in de hand gehouden, maar Lanceloot interesseerde
hem dan ook veel minder, althans in het kader van dit gedicht. In de als een
zelfstandig geheel behandelde Walewein-episode, het tweede kwart van het gedicht,
is de behoefte aan karaktertekening in conflict gekomen met de eisen van de
verhaalcompositie.
Volgen wij nu de karaktertekening van Walewein en Moriaen, de niet en de wel
tot compositorische hoofdpersoon bestemde, door het gehele gedicht heen. Walewein
springt het eerst op in de passage 61/90, wanneer het verhaal nog maar net
begonnen is. Er is een zwaar gewonde ridder Arturs hof komen binnenrijden.
Verderop zal blijken dat het Perchevael is geweest die deze ridder, niet zonder
reden, zo heeft toegetakeld. Maar dat weet Walewein nog niet, hij doet tegenover
de gewonde eenvoudig wat hij, zijnde die hij is, doen moet. Walewein is in de Moriaen
de dokter onder de ridders, de wonderdokter zelfs, hij kan wat meer dan een ander:
‘Men hadde niet te dien stonden Artsatere vonden also goet Alse verre als God de
sonne scinen doet: Van dat hi hem wilde onderwinden Ende daer hi dlijf an conste
vinden, Dat en mochte niet bederuen Noch van genen wonden steruen’, 84/90. Het
verzorgen van de gewonde medemens, althans mede-ridder, is voor Walewein
‘houeschede’ (62), en dat typeert hem. In zijn zelfvertrouwen is hij ook
vertrouwenwekkend: ‘Her riddere, nv sijt al sonder hoede Vander doet op desen
tijt...Want ic sal v hulpen sciere’, 108/11. En nog eens, aan het eind van het eerste
hoofdstuk: ‘Her
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Walewein die ne vergat niet Dat hi den gewonden riddere behiet Dat hine soude
wel genesen’, 391/3. Hoe tragisch moet het niet zijn wanneer deze begenadigde
helper zelf hulpeloos ter neerzit, als aan het begin van hoofdstuk 4! Maar in hoofdstuk
1 leren we Walewein ook nog op een andere wijze kennen: als de ironische
terechtwijzer van het respectloze bravoure-type Keye (286/315), als de man die
dan wel, omdat de koning ‘hem mesliet so sere’, erop uit wil trekken om Perchevael
te zoeken maar die deze held enkel met overredingskracht en niet met dwang wil
bewegen terug te keren (323/36). Dit is wel dé man voor een Perchevael-queste,
iemand die voorbestemd lijkt om te ‘vinden’. Lanceloot, de andere zoeker die zich
aanbiedt, is veel minder overtuigend. Zijn enige werkelijke motief is vriendschap
voor Walewein, de ‘trowe’ die hij deze schuldig is (387). Voor Walewein zal zo'n
aanhankelijke maar weinig bedachtzame reisgenoot enkel een zorgenkind erbij
betekenen, al meteen in het tweede hoofdstuk.
In dat tweede hoofdstuk, de tocht van het koningshof naar de aan de grens gelegen
kluis, begonnen met een tweemanschap, eindigend met een driemanschap waarin
de derde Perchevael-zoeker Moriaen mede opgenomen is, ontmoeten we Walewein
allereerst in een nadrukkelijk terzijde-staan. Lanceloot en de aggressieve Moriaen,
qua karakter uit eenzelfde hout gesneden, zijn met elkaar slaags, maar: ‘Mijn her
Walewijn hilt besiden Daer die andere souden striden, Ende pensde in sinen moet
Alse die houesch was ende vroet, Dattet ware...geens goets ridders sede Datmen
enen ridder verlode Ende meer dan een man bestode’, 465/71. Walewein vindt dat
gevecht ongemotiveerd en als het te ver dreigt te gaan grijpt hij in: ‘Want hem dochte
iamber groet, Soude daer deen ontfaen di doet’, 519/20. Hij geeft Moriaen een
terechtwijzing - ‘hets onsede Dat gi pleget’, 531/2 - en bezwéért Lanceloot dat hij
‘hilde daer allettel stille Ende lite hem secgen sine wille’, 571/2. Walewein voelt zich
geroepen om de tactloze jonge ridder, een kind nog eigenlijk, te beschermen en op
te voeden. Dat is voor hem ‘houeschede doen’ (561). ‘Gi sijt onuroet’, zegt hij in 595
nogmaals tegen de zwarte, en in 634/5 lezen we dat ‘Walewein...loech Om des
swards ridders seden’. Nadat Moriaen het aandoenlijke verhaal over zijn door
Perchevael verlaten moeder heeft gedaan, huilen
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Walewein en Lanceloot er samen om. De dichter beschrijft dit uitvoerig: ‘Hen
ontfermde sere das, Si worden bleec ende roet’, 752/3. Walewein blijft daarop nog
enkele honderden regels lang, tot 933, de hoofse opvoeder, hij wil, zo lijkt het wel,
van Moriaen een jongere editie van hemzelf maken. Lanceloot speelt hierbij geen
rol. Die is ook veel te opvliegend en vechtlustig om een goed pedagoog te kunnen
zijn. Walewein heeft er moeite genoeg mee, als vriend, die Lanceloot zelf in toom
te houden. Wanneer de drie ‘gesellen’ bij het kruis aan de ‘wegescede’ gekomen
zijn, houdt de ‘vroetste’ van de drie de leiding: ‘Walewein was van clergien vroet.
Hi las die lettere dire an stoet, Dat daer Arturs lant sciede...Dit telde Walewein hen
beden’, 943/55. Zoals Walewein ons te voren als een ‘arsatere’, ja als de béste van
alle dokters was voorgesteld, wordt hier nadrukkelijk onderstreept dat hij ‘van clergien
vroet’ is: hij is en kan wat meer dan een ander, geestelijk. De kluizenaar die bij de
‘wegescede’ woont licht de drie verbonden zoekers in over de drie wegen die voor
hen liggen. En dan neemt niet Walewein maar Lanceloot het initiatief: ‘Her Walewein,
wi moten sceden...Ende ic wille mi onderwinden Vander felster auenturen. Gi selt
riden ter goder vren Welke strate gi wilt kisen’, 1091/7. Lanceloot eist de éérste keus
voor zichzelf op: de geváárlijkste weg. Hij zegt ook: laat Moriaen maar met jou
meegaan, ‘dese riddere sal met v varen’, 1111. En Walewein schikt zich: ‘liue here,
ic bem Gereet te done vwe bede...Nv kiest voren...Welke strate gi wilt riden’, 1118/23.
Dan zegt de zwarte ridder dat hij ook een éigen weg wil volgen: ‘welke strate gi mi
wilt sinden, Ic darse anevangen wel...Ic sal mi allene auenturen’, 1174/9. En weer
schikt Walewein zich, hoewel het hem kennelijk aan het hart gaat dat hij Moriaen
niet langer onder zijn hoofse hoede zal kunnen nemen: ‘mi es leet Dat gi sword
desen eet, Maer sider dat ember wesen moet, So rijt en wech, dat donct mi goet,
Die strate ter zee ward’, 1181/5. Hij stuurt zijn opvoedeling, met nog een laatste
portie goede raad, de weg op waarvan de kluizenaar niets kwaads heeft gezegd,
de minst gevaarlijke dus. Het zal, verderop, ook de succesvolle weg blijken te zijn.
Maar dat weet Walewein nu nog niet, dat weet alleen de dichter, die met
compositorische ironie de man die tot dusver bij de queste de leiding heeft gehad
zelf de verkeerde
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weg laat kiezen en tegelijk de voorbestemde hoofdpersoon de goede kant opsturen.
Het ‘kind’ Moriaen, dat zijn echte vader Perchevael moet vinden, en ook zál vinden,
maakt zich aan het slot van het tweede hoofdstuk los van ‘der auonturen vader’, de
tijdelijke vader-figuur die Walewein voor hem geworden is. De laatste woorden van
de scheidende Walewein zijn: ‘werct bi minen rade, Dan mach v niet scaden, secgic
nv’, 1208/9. En dan volgt nog: ‘Die swarte sprac: here, God loens v. Dus namen si
orlof ende scieden. Nv willic v van Waleweine bediden’, 1210/2. Het is de
betekenisvolle aankondiging van het derde hoofdstuk, dat het verhaal van Waleweins
ondergang, Waleweins degradatie zal brengen.
Tot dusverre is Walewein als karakter in hoofdzaak een type geweest dat
geprogrammeerd werd door het signalement ‘houesch ende vroet’. Dit type, niet tot
heersen maar tot dienen voorbestemmend, maakte Walewein ook tot de aangewezen
‘herkenner’ en beschermer van de jonge Moriaen, de opvoeder die deze moest
helpen hogerop en tot zijn doel te komen. In zijn persoonlijke bezorgdheid voor
Moriaen gaat hij misschien wel iets verder dan het programma van zijn type hem
voorschrijft, groeit hij misschien wel enigszins boven zijn type uit door een persoonlijk
mens te worden. Bijzonder sprekend is dit meer-dan-typische in zijn karaktertekening
echter nog niet. Het compositorische evenwicht is nog niet in gevaar. Op dit punt
van het verhaal heeft de dichter het nog geheel in zijn hand om Walewein als karakter
door Moriaen in de schaduw te laten stellen. Dat wordt echter anders door de tragedie
van Waleweins ondergang. Uitgaande van het programma ‘houesch ende vroet’
heeft de dichter zijn tragische held dan zozeer tot een persoonlijk mens gemaakt,
dat er voor de voorbestemde hoofdpersoon Moriaen nauwelijks nog mogelijkheden
overblijven om, uitgaande van zíjn type-programma, zich tot een gelijke hoogte te
ontwikkelen. Om een karakter tot ontwikkeling te brengen moet men er als schrijver,
regisseur van het spel der gebeurtenissen, de vereiste omstandigheden voor
scheppen en daartoe behoort vooral de aanwezigheid van één of meer tegenspelers
van formaat. Onze dichter heeft dat in het derde hoofdstuk gedaan door zijn held
in een uiterst gecompliceerde situatie te manoeuvreren, opgebouwd door het samen-
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voegen van twee episodes uit de roman van Walewein, van Penninc en Vostaert,
met gebruikmaking bovendien nog van een episode uit de Lantsloot van der
haghedochte (fragment XXIX). Hij heeft dus van het Walewein-verhaal in hoofdstuk
3 een alleszins doorwrocht werkstuk gemaakt, dit in volstrekte tegenstelling tot de
juist maar zeer terloops behandelde Lanceloot-episode in hoofdstuk 6. De
karaktertekening van een Lanceloot deed er voor hem niet zoveel toe, die mocht
wel type blijven, maar op zijn Walewein-figuur was hij persoonlijk gesteld, en hij
heeft de blijkbare opzet gehad om zijn compositorisch tot degradatie voorbestemde
held te laten ondergaan in menselijke grootheid.
Walewein krijgt in hoofdstuk 3 drie tegenspelers: een jonge ridder die een exempel
is van onhoofs gedrag; een exemplarisch deerniswekkende jonkvrouwe die door
die ridder mishandeld wordt; en de vader van de ridder die ‘here van desen lande’
is, een vorstelijke figuur dus, maar niet zo maar als exemplarisch te typeren. De
jonkvrouwe is zo bij uitstek deerniswekkend, omdat zij de trouwe verzorgster van
haar vader is, een door langdurige ziekte tot armoede vervallen edelman. De dichter
gebruikt er 20 regels voor, 1432/51, om haar dat zelf allemaal te laten vertellen. De
ridder is zo bij uitstek onhoofs, omdat hij, misbruik makend van zijn positie als zoon
van de landsheer, de jonkvrouwe gewapenderhand uit het niet eens meer
verdedigbare kasteel van de zieke leenman is komen wegroven, natuurlijk om haar
tegen haar wil tot zijn ‘amie’ te maken. Als toegespitste types kan men de ridder en
de jonkvrouwe geen tegenspelers van formaat noemen. Zij spelen tegenover
Walewein eenvoudig de rol die hun type hun voorschrijft, de ridder extreem-bruut
en de jonkvrouwe extreem-hulpeloos, zwart tegenover wit. Zij moeten beiden de
held in de gelegenheid stellen om zijn typisch-superieure kwaliteiten te tonen.
Walewein laat zich niet door de overmacht van 's ridders gewapend gevolg
imponeren, hij betoont zich waarlijk onverschrokken. Dat is nog cliché. Niet helemaal
cliché is het echter dat hij, alvorens tot de tweekamp over te gaan en zelfs nog nadat
hij zijn tegenstander al in eerste instantie geveld heeft, uitvoerig moeite doet om de
bruut tot rede te brengen. We ontmoettent de held, de verpersoonlijking van ‘houesc-
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heit’ en ‘vroetheit’, opnieuw als opvoeder: ‘Her riddere, het es dorperhede, Dat wetti
wel, ende onsede Dat gi derre ioncfrowe doet. Gi soudes ontberen, waerdi vroet.
Al hadde die ioncfrowe mesdaen, Men soutse houescelike vaen’, 1315/20; ‘Dat edel
man ende rike mede Heuet herte van valschede, Bi mire wet, dats iamber groet’,
1401/3; ‘oft gi sijt vroet, Her riddere, sprect vt vwen monde:...Wildi dese ioncfrowe
berechten, Oft van hare sceden, oft iegen mi vechten?’, 1472/6. Het is duidelijk dat
iemand die zich hardnekkig tegen al deze hoofse terechtwijzingen blijft verzetten
moreel de dood verdiend heeft. Niet helemaal cliché is het ook weer dat de
‘terechtstelling’ aan de held nog moeite genoeg kost. Walewein beschikt in dit verhaal
niet over een wonderzwaard, hij blijft vóór alles een gééstelijke held: ‘Dat haren
Waleweine meest deerde, Dat was om dat sijn swerd Nine sceen .iiij. deniere werd.
Tridders wapine waren so goet, Dat Waleweins swerd daer op wederstoet’, 1510/4.
Hij moét het tenslotte wel winnen, ómdat hij voor een goede zaak strijdt, dus niet
door eigen kracht maar door Gods hulp. Zo ook verderop, wanneer hij door de
overmacht van 's ridders gevolg aangevallen wordt: ‘Ende Walewein, die dit verstoet
Dat hi sere was verladen, Hi hilt hem an di Gods genaden Met goder herten harde
vaste...Het was goet dat Walewein sochte Ende dat hi geerde ende rochte, Bedie
geuielt hem te bet’, 1546/67. De dichter onderstreept dat het gevolg van de
jonkvrouwe de bevrijder op geen enkele wijze bijstaat: ‘Binnen dien quam ene scare
gereden Vander ioncfrowen lieden achter...Ende tirst dat sise bekinde...Was si vroe
ende blide Ende trac hare vten stride...Ende keerde metter seluer scare Weder tote
haren vader. Si...liten Waleweine op dat velt...Sine dorsten hem niet staen in staden
Iegen haren ouer here’, 1570/87. Walewein, ‘dies nine ontsach’ - de onbevreesde
held dus nog steeds -, heeft na de gelukkige afloop van het gevecht werkelijk
niemand anders te danken dan God alleen: ‘Hi dancte gode vtermaten Der eren die
heme gescieden Onder die ondadege lieden, Dat hi behouden hadde sijn leuen’,
1608/11. De dichter laat er geen twijfel over bestaan dat Walewein als strijdende
en overwinnende ridder enkel gedaan heeft wat hij móest doen, wat God hem wilde
láten doen: die slechte ridder móest gedood worden, van Godswege: ‘Dat was wel
in scine daer: Die
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gene di hem nine gemaett Ende doet datten die werelt haet Ende onse herre God
te voren, Hi was ter quader ttijt geboren’, 1616/20. En toch laat diezelfde dichter de
‘gods vrient’ (1300) Walewein, na de ontmoeting met de eerste twee tegenspelers
van hoofdstuk 3 meer hoofdpersoon dan ooit - maar hoofdpersoon nog steeds in
de lijn van zijn type-karakter -, in de ontmoeting met de derde tegenspeler, de ‘here
van desen lande’, reddeloos ten onder gaan.
Die derde, niet-exemplarische tegenspeler is de enige van formaat, niet zwart en
niet wit maar een gecompliceerde figuur, door de dichter gecompliceerd gemáákt
om daardoor de figuur van Walewein tot meer-dan-een-type te laten worden. Bij
deze derde tegenspeler, de landsheer, vraagt de held op de avond van de dag dat
hij diens zoon verslagen heeft om onderdak. Gast noch gastheer zijn zich van het
dramatische van de situatie bewust, zij kennen elkaar niet. De scene wordt uitvoerig
getekend. Beiden gedragen zich zoals het behoort, volgens de riddercode, zij spelen
het spel van gast en gastheer op de meest hoofse wijze, en dat kennelijk wederzijds
van harte, uit innerlijke noodzaak. De gastheer-vader gaat zelfs zo ver dat hij tegen
zijn onbekende gast zegt: ‘Die begert te wesene min gast, Hi heeft geleide goet
ende vast Ende iegen al dat hi in min lant vint, Al waerd iegen min buc kint’, 1671/4.
Met de laatste woorden brengt de vader een veelbetekenende climax in zijn
gastheerlijke hoofsheid, want hij ként zijn zoon en wéét dat dit hartekind allerminst
een brave jongen is. Als enkele uren later het lijk van de verslagene wordt
thuisgebracht zal deze vader het meteen bedenken en ook uitspreken: ‘Ic vruchte
het quam bi sinen scouden. Ic bekint selue dat wel, Dat hi was van herten fel...Ic
vruchte hi heeft der doet verdient’, 1756/60. Dit alles kan men nog geprogrammeerd
achten door een exemplarisch type-karakter, niet echter het verdere verloop. Als
het lijk in Waleweins tegenwoordigheid weer begint te bloeden, kijken allen naar de
gast, en: ‘Si baden den here harde bedichte Dat hi hen den riddere late bekinnen’,
1816/7. De dichter tekent op dit punt van het verhaal geen innerlijke tweestrijd bij
de gastheervader, hij laat hem als het ware van zichzelf uit een dubbel spel spelen,
consequent-hoofs tegenover zijn gast en tegelijk mee-conspirerend met de mannen
van zijn hof. De royale toezegging tegenover de gást dat
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deze heeft ‘geleide goet ende vast Ende iegen al dat hi in min lant vint’ (1673) wordt
tegenover de mannen van het hóf veelbetekenend genuanceerd tot ‘geleide goet
ende vast Alse lange als hi hier binnen es’ (1823). Toch is het allerminst zo dat
Waleweins tegenspeler nu opeens van wit tot zwart wordt gemaakt. De dichter laat
hem weliswaar niet vrijuitgaan, maar laat ook niet na telkens de hoftrawanten, de
‘vrient’ van de verslagene, als de eigenlijke aandrijvers tot de wraakneming en dus
als de hoofdschuldigen aan te wijzen: ‘Al hadde die riddere wel verdient Der doet,
hi hadde daer menegen vrient...Sine wouden niet bekinnen wel Dat hi was ondadech
ende fel’, 1979/84; ‘Sine vrient die gerne wrake sagen’, 2022. De schurk in het spel
is een ‘drossate’, die geheel op eigen initiatief Waleweins ‘gode swert’ steelt (2061)
en aan de wapenrusting gaat knoeien, zodat de held, eenmaal in de hinderlaag
gekomen, zich niet meer zal kunnen verdedigen. Dit wordt uitvoerig in 30 regels
verteld, ingeleid met een: ‘Nv hort van enen fellen rade’, 2058. De gastheer-vader
staat hierbuiten en kan dus wellicht oprecht menen dat Walewein na het hoofse
uitgeleide nog een reële kans heeft om zich ridderlijk door de hinderlaag heen te
vechten. Hij is wel een zeer genuanceerd getekende figuur, deze vorstelijke vader,
niet typisch-goed of typisch-slecht, maar een mens-in-moeilijkheden, een tragisch
mens.
Tegenover deze persoonlijke tegenspeler kan ook het persoonlijke karakter van
de held blijken. Als de gast, met zijn gastheer aan de maaltijd gezeten, opeens ‘vor
die porte’ het ‘volc’ hoort roepen en weeklagen, ‘verwandelde doe sijn sin...Hi
verwarwede ende ward roet’ (1722/5). En nadat de vader op zijn vraag: ‘wie heeft
hem dlijf genomen, Minen alten liuen kinde?’ (1752/3), het antwoord heeft gekregen:
‘Dat een vremt riddere denke dede Met sire groter manlichede’ (1771/2), lezen we
dat ‘Walewein die was daer binnen Ende hem seluen sculdech wiste’ zich in het
nauw voelt gebracht en ‘droue in sinen moet’ is (1782/8). Had hij zijn rol gespeeld
volgens zijn type, dan had de held als rechtlijnig ridder eigenlijk meteen met zijn
‘scult’ voor de dag moeten komen, maar dat is in deze situatie een onmogelijkheid.
Hij is immers ongewapend, ‘van wapinen omberect’ (1953) en: ‘si hadden hem
genomen dleuen Haddi hem seluen sculdech gemaect’ (1958/9). ‘Dus
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was Walewein geuaen. Hine wiste wat anegaen...Die nacht dochte hem lanc, Heme
ne vaecte niet vele...Dus was sijn herte in groten vare’, 1961/72. De held is bang.
En dan komt, na de nacht, bij het afscheid, de grote confrontatie tussen de
gast-in-moeilijkheden en de gastheer-in-moeilijkheden, de twee spelers die geen
van beiden meer de rol van hun type kunnen spelen maar allebei door de situatie
gedwongen worden zich als mens bloot te geven. Ik citeer deze passage, 2102/52,
in zijn geheel. De gastheer begint nog wel als een acteur van de hoofsheid, maar
het antwoord van de gast - ‘het spijt me in mijn ziel wat er gebeurd is, en tóch móest
het gebeuren’ - doet alle maskers vallen:
Doe quam die here vander vesten
Tote heren Walewein gegaen
Ende seide: wel sijt op gestaen,
Riddere! hoe comt dat gi sijt
Dus haestech op desen tijt?
Twi ne haddi geslapen ende ontbeden,
Eer gi wech waerd gereden,
Ende had ontbeten ende messe gehort,
Eer gi waerd gereden vort?
Her Walewein sprac: liue her werd,
Mi es leet dat v iet deert.
Alsoe mote mi God beraden
Ende bringen tsinen genaden
Wanneer dat ic steruen sal,
Mi rouwet sere v mesfal.
Ic wilt noch ware te doene,
Sprac min her Walewein die coene,
Ende icker omme seuen iaer,
Al waerd mi te doene swaer,
Dragen soude di scarpe hare,
Naest minen liue, waer ic ware,
Om dat gi mi hebt so wel ontfaen.
Nochtan, sijt seker sonder waen,
In laet heden dor man
Die so grote cracht heeft an
In saelt secgen ende al waer,
Ende dor en genen anderen vaer,
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Wie soet hort, viant oft vrient:
V sone hadde der doet verdient
Dicke ende oec menechwarf
Eer die wile quam dat hi starf.
Nv moets God genadech wesen,
Ende God lone v van desen
Groten gode ende der eren
Die gi mi doet, alle gi heren,
Ende dat ics des vwes hebbe verteert.
Doe bedroefde hem die werd
Ende sprac: ic en doe v niet
Dor sake die v gesciet.
Nochtan es hier menech man
Die v vele quaets an.
Maer ic segt v, in wille niet
Die sake die hier es gesciet,
Noch min vrede si te broken,
Noch gene dinc an v gewroken.
Ic sal met v henen gaen,
Als gi den wech wilt bestaen,
Ende geleiden v soe verre
Dat gi niet sult werden erre
Van niemanne dire bliuet achter.
Mi ware leet, gescide v lachter.

Dat is dan het resultaat van de doorwaakte nacht. Walewein is niet bang meer, hij
zegt ronduit wat hij zeggen moet: ‘V sone hadde der doet verdient’, maar hij zegt
het met diepe droefheid en zou er alles voor over hebben om het gedane ongedaan
te kunnen maken. Voor God heeft hij geen schuld, integendeel, en toch zou hij willen
boeten als een schuldige, omdat hij zich tegenover deze vader in de schuld voelt
staan. Hij spreekt dit uit op een ogenblik dat die vader op het punt staat zelf een
nog veel zwaardere schuld op zich te laden, door als gastheer zijn gast naar een
ondergang te geleiden die déze zeker níet heeft ‘verdient’. De bladzijde die ik citeerde
mag uiteraard compositorisch niet het hoogtepunt van het gedicht zijn, omdat we
nog lang niet aan het hoogtepunt van de handeling - het ‘vinden’ van Perchevael toe zijn. Psychologisch-dramatisch kan de dichter echter moeilijk hoger komen.
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Uit het slotgedeelte van hoofdstuk 3 noteer ik alleen nog: ‘Doe sach min her
Walewein daer naer Menegen man vt comen gesprongen...Hi sach wel dat hi was
verraden...Dit sach Walewein ende was veruard...Dus moeste Walewein gaen onder’
(2202/3, 2213, 2224, 2261). In hoofdstuk 4 komt de redding, door Morian. Waleweins
reactie is zonder zelfbeklag, zoals bij zijn type behoort: ‘Hi dancte Gode dine
geboet...Sijn herte was licht ende claer Ende seide, hi soude wel genesen...Bider
hulpen van Gode ende bi liste Ende met sulken crude dat hi wiste Ende weder
hebben al sine gewelt’, 2606/17. Hij blijft de wonderdokter, ook voor zichzelf. Een
aandoenlijk motiefje is nog even de bijzondere verbondenheid tussen de ridder en
zijn trouwe paard (2619/43), maar met Waleweins karakter heeft dat niet zo veel te
maken. Bij de kluizenaar - die de held een ‘werken buten rade’ verwijt (2659) - zijn
nieuwe berichten binnengekomen waaruit blijkt dat de weg naar de zee voor de
queste inderdaad de juiste is, en Walewein zegt tegen Moriaen: ‘God geefs v spoet’
(2776). Zelf denkt de gedegradeerde held er echter niet over om mee te gaan, hij
zou het trouwens niet kunnen, gewond als hij is en zonder ‘sijn gode swerd’. Maar
hij zou het ook niet, niet méér, wíllen, want we lezen wat verderop: ‘Moriaens herte
was algader Om te volgene sinen vader Ende Walewein was ember in dien Dat hi
wilde varen besien Hoe Lanceloet hadde geuaren’, 2817/21. Walewein is
hoofdpersoon-af, hij, de oorspronkelijke leider van de Perchevael-queste, laat nu
het zoeken naar zijn persoonlijke ‘verloren vriend’, Lanceloot, voorgaan. Het is de
aankondiging van de secundaire, compositorisch en psychologisch weinig belangrijke
Lanceloot-queste in hoofdstuk 6. Het duurt echter nog 500 regels eer iemand op
weg gaat. Vooralsnog ‘sijn si tongemake beide’ (2845), Walewein zowel als Moriaen.
Alweer hebben we kunnen lezen: ‘Hier omme was Walewein veruard’, 2842. Hij is
niet alleen hoofdpersoon-af maar ook held-af. Dan komt broer Gariet op het toneel,
met nieuws over koning Artur - die gevangen genomen is - en over Perchevael die bij zijn oom, de kluizenaar, in Yrlant ‘doget carine om sine sonden’ (3059).
Walewein verzekert opnieuw, nu tegenover Gariet: ‘ic hebbe gesont die herte Ende
sal mi seluen wel genesen’, 2922/3. In het verlengde van zijn vroegere rol van
bescher-
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mer en opvoeder van Moriaen ligt het ook dat Walewein de aanvankelijke vrees
voor de zwarte bij Gariet wegneemt (2931/44). De laatste is, zoals uit het vervolg
blijkt, door de dichter voorbestemd om Moriaen bij de Perchevael-queste te
vergezellen en dus als Waleweins plaatsvervanger-op-lager-niveau diens
begeleidende taak over te nemen. De komst van de broer draagt ertoe bij om de
reeds gedegradeerde Walewein nog verder naar de achtergrond te verschuiven.
Als Moriaen in 3134/56 al te voortvarend is en zich voorstelt Perchevael wel te zullen
dwíngen (3151/2), zwijgt de oorspronkelijke opvoeder Walewijn en is het Gariet die,
plaatsvervangend, de zwarte betoomt. De regel 3170: ‘Ende werct bi heren
Waleweins rade’, is in Gariets mond weliswaar functioneel, maar in het kader van
het verhaal, zoals de dichter het tot dusver verteld heeft, toch enigszins verrassend,
want Gariet heeft Walewein nog helemaal geen raad horen geven. Walewein en
Gariet vormen voor de dichter blijkbaar een zo volstrekte tweeëenheid, dat de tweede
kan aansluiten bij wat de eerste heeft gezegd zonder het zelf te hebben gehoord.
Pas na een volgende vermaning van Gariet neemt ook Walewein zelf nog eens een
keer het woord: ‘Riddere, ic segt v wat gi doet. Van haestecheden comt selden goet’,
enz. (3227/51). Opnieuw onderstreept de vroegere held zijn momentele
machteloosheid, opnieuw kondigt hij zijn eigen queste aan, mórgen. Merkwaardig
is de motivering: ‘In wille niet bliuen achter v...Wanneer gi henen sult riden: Ic hebbe
hier viande gehinde, Die mi beraden hadden wee, Ende gerne doen souden mee,
Wisten si mi al hier ter stede’, 3244/51. Dit lijkt immers wel een verwijzing naar het
zo ongelukkig afgelopen avontuur uit hoofdstuk 3. De angst zit Walewein blijkbaar
nog in de botten, erg menselijk, maar niet erg heldhaftig. De degradatie van de
voormalige hoofdpersoon is niet incidenteel maar blijvend. Het enige wat hem nog
bezielt is de queste op het tweede plan, het terugvinden van Lanceloot: ‘bi hem
soude niet sijn tebroken Tgode geselscap van hen beiden’, 3302/3. Dit is tegen de
zin van Gariet, de koninginnebode, die wil dat Walewein meteen naar het hof
terugkeert, maar toch draagt de ene broer aan de andere, die er meer behoefte aan
zal hebben, zijn goede zwaard over. Dat wordt allemaal bepaald door de
compositorische bedoeling van de dichter en niet door het karakter van zijn ver-
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haalfiguren. Ook het vriendschapsmotief, tgode geselscap van hen beiden’, is cliché.
Walewein speelt in hoofdstuk 4 de rol van zijn type, en dat is, omdat de compositie
het zo eist, een zeer bescheiden rol geworden. De laatste regels zijn: ‘In mocht v
wel niet bediden Wie dipelike ende hoe sere Walewein dancte alre ere Moriane dat
hi hem behelt Sanderdages dlijf opt felt, Daer hi dleuen hadde verloren, En ware hi
ende God te voren. Van Waleweine latic bliuen Ende sal van Moriane scriuen’,
3336/44. Moriaen zal de held zijn van hoofdstuk 5 en Walewein zal daar niet in
optreden. Hij verdwijnt, voor het eerst, ‘uit het beeld’.
In hoofdstuk 6 komt hij het verhaal weer binnenrijden om zijn persoonlijke
Lanceloot-queste in goed 50 regels af te wikkelen. Hij verslaat zonder complicaties
een ‘ondedege riddere ende fel’, die de al zwaargewonde Lanceloot nog zwaarder
verwond had, verbindt de wonden van zijn vriend ‘met selken crude die daer toe
dochten’ (4127) en rijdt met hem ‘ten clusenare ward’ (4130). ‘Si waren doe in dire
gedochten...Datten Walewein soude maken gesont’, 4132/4; ‘Al ridende Walewijn
ten wonde sach’, 4162. De wonderdokter doet weer wat er van hem verwacht kan
worden. Gezamenlijk keren de heren terug naar Arturs land om dat van vijanden te
bevrijden. Walewein valt in dit gezelschap nauwelijks op, speelt alleen even zijn
oude rol wanneer hij de bezetting van een kasteel inlicht over de persoon en de
kwaliteiten van Moriaen: ‘Walewein vertelde onder die genote Vanden goden riddere
Moriaen, Wat hi dor hem daer hadde gedaen, Ende dat hi ware der bester een Die
den sonne nie besceen. Dit dede Walewein daer verstaen’, 4296/4301. Daarna kan
Moriaen, de eigenlijke held, het initiatief nemen. In de laatste fase van de strijd,
wanneer de vijandelijke koning gevangen is genomen, is het Walewein die formeel
als bemiddelaar mag optreden: ‘Die den coninc dienden gemene...vernamen an
Waleweine die saken Hoemen mochte die soene gemaken. Walewein wils hem
beraden daer’, 4490/5. En tenslotte, als koning Artur weer als vanouds hof kan
houden, introduceert Walewein de zwarte held ook daar nog eens, formeel:
‘Walewein seide den coninc algader Van Moriane ende sinen vader, Ende die
auenturen die hen gescieden Teldi daer voer al die lieden. Dies was hi daer sere
besien’,
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4545/50. De dichter doet geen enkele poging meer om aan de figuur van Walewein
iets persoonlijks mee te geven. Het is een ceremoniële afwikkeling. In hoofdstuk 7
zijn Walewein en Lanceloot niet meer dan de slippendragers van de triumfator
Moriaen: ‘Doe seide Walewein ende Lanceloet, Si wilden met hem mede varen Om
sire eren willen twaren, Ende om geselscap vanden here. Dies dancte hen Moriaen
sere’, 4564/8. Van een karaktertekening van Walewein kan men na hoofdstuk 4 niet
meer spreken. Als hij weer terugkeert ‘in het beeld’, is hij de schim van wat hij
geweest is, nauwelijks meer dan een figurant. Moriaen moet wassen en Walewein
minder worden.
We gaan nu die gestadig wassende Moriaen door het gedicht heen volgen. Bij
zijn eerste optreden, in hoofdstuk 2, wordt hij ons meteen zeer uitvoerig getekend.
Dat mag ook wel, want anders dan Artur, Walewein en Lanceloot, die we al uit
andere verhalen kennen, is Moriaen een volkomen nieuwe figuur voor ons. Hij is
uiterlijk en innerlijk anders dan de anderen, uiterlijk doordat hij ‘al sward’ is - ‘sonder
sine tande’ (424) -, innerlijk doordat hij in hoofse zin nog ongevormd is en dus niet
aangepast aan de gedragsnormen van de Artur-wereld. Lanceloot karakteriseert
het optreden van de zwarte als ‘onmate’ (456), ‘onsede’ (458). Zijn zwartheid heeft
op zichzelf genomen niets met zijn karakter te maken, maar kan dat wel
symboliseren. Daarom besteedt de dichter er zoveel aandacht aan (422/7, 489,
765/75, 847/51). Behalve door zijn huidskleur valt Moriaen op door zijn lengte: ‘hi
was merre dan Lanceloet’, 488; ‘hi was langer een haluen voet Dan enech ridder
bi hem stoet’, 773/4. Ook dat is een uiterlijkheid, een onveranderlijk gegeven,
waarmee echter zijn typischdominerende functie in het verhaal wordt aangekondigd.
Verder is hij ‘van kinscen dagen’ (775), waarschijnlijk 14 jaar, als we in 662 .xxiiij.
mogen verbeteren tot .xiiij. Hij representeert tegenover de gevestigde ridderlijkheid
de aanstormende jeugd: ‘Hi dede sijn ors serre drauen Ende lopen sere mettien,
Doe hi die ridders hadde versien’, 428/30; ‘Tirst dat hise hadde gemoet...Sprac hi
te Lancelote saen’, 431/3; ‘Bericht mi, ridder, bi vwer trouwen...Dat ic v sal vragen
ende nine let’, 445/8. Hij is een brok natuurkracht, hard van stapel lopend, kort
aangebonden. Hij komt uit een andere wereld, maar dat is geen vijan-
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dige wereld, al kan het op het eerste gezicht wel lijken dat hij ‘ware comen vter helle’
(486). Hij is voorbestemd om als illegitieme zoon van Perchevael, na door deze
erkend te zijn, aan de Artur-wereld nieuwe kracht toe te voegen, een nieuwe toekomst
te geven. Wanneer Walewein zichzelf als een ‘bode’, behorende ‘tArturs houe’
(782/3). bekend heeft gemaakt en Moriaen ook aan dat hof wil verbinden - ‘sit op
ende rijt TArturs houe ende nine bijt’, 803/4 - is de zwarte onmiddellijk bereid vazal
te worden: ‘Ic sal riden daer gi mi wiest Ten coninc dien gi mi so priest. Hi boet den
heren sine handen...Dat hi staen soude tharen gebode Alse lange alsi mochte leuen’,
859/65. Het verhaal dat de dichter voor ogen stond eiste dat allemaal zo, de typering
van Moriaen is compositorisch bepaald. Het is ook een compositorische noodzaak
dat de aanvankelijke ‘onmate’, ‘onsede’ van de zwarte betoomd zal worden, want
in de ordelijke Artur-wereld kan een onaangepaste geen leidende rol gaan spelen.
Het moet dus een karakterontwikkeling-door-opvoeding worden, niet zo erg
interessant voor een moderne lezer, maar voor een 13de-eeuwse hoorder
waarschijnlijk wel iets wat hij met belangstelling kon volgen.
Intussen heeft de dichter aan zijn type toch ook wel trekken meegegeven die
boven het door de compositie vereiste uitgingen, allereerst een grote mate van
spontaneïteit. Hij heeft aardigheid gehad in die verbeelde zwarte knaap, hij kon er
als verteller iets mee doen. Hij laat hem tot tweemaal toe vol naïeve bewondering
zijn voor de grote daden van Walewein en Lanceloot, ‘van horen zeggen’: ‘Al ware
die een her Lanceloet Ende dander Arturs suster sone - Dese twe die sijn gewone
Te hebbene prijs ende lof Bouen alle die sijn in Arturs hof, Dies hebbic dicke horen
gewach, Maer ic ben dise noit ne sach - In vloe hen beiden niet enen voet’, 550/7;
‘Nv manic v bi al dien Die ridderscaeps nv plien, Ende bi Waleweine oec te voren,
Die de beste es vte vercoren, Hi ende mijn her Lanceloet, Waer soet es in elke noet
Diemen in die werelt weet Ouer lanc ende ouer breet, Dies hebbense ouer al den
lof, In weter anders niet of Danics hebbe gehort tale - Kindi iet her (Percheuale)?’,
607/18. De eerste maal heeft het trekje nog een functie bij de voortgang van het
verhaal, de tweede keer dient het alleen voor de karakteristiek. Nadat Moriaen de
heren heeft ver-
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teld waaróm hij Perchevael zoekt, en dezen, diep ontroerd, ‘ontecten haer ansichte
bloet’ (754) en beloofd hebben: ‘wi selen v berichten wel’ (762), lezen we: ‘Doe was
di swarte ridder blide Ende scoet ane Lanceloets side Ende ontecte sijn hoeft al
daer, Dat pec sward was oppenbaer...Hem begonst so wel behagen...Dat hi knilde
ter eerden neder’, 763/79. Verderop zien we Moriaen breeduit lachen, al zijn witte
tanden bloot: ‘Alse dit di swarte ridder horde, Sijn herte loech hem vanden worde
Ende sijn mont op dien tijt: Sine tande waren wit alse crijt’, 847/50. En als hij eindelijk
weet wie hij voor zich heeft: zijn idolen Walewein en Lanceloot in hoogsteigen
persoon, knielt hij opnieuw neer en put zich uit in verontschuldigingen: ‘Die
swarte...knilde ter eerden neder. Her Walewein hiuen op weder. Echt leide di swarte
sine hande te gader Ende seide: God onser alre vader, Die es der werelt toe verlaet,
Die late mi noch mine mesdaett Gebeteren...Ic kinne mi seluen sculdech wel’, 889/97.
Compositorisch was deze uitbundigheid niet nodig, maar de dichter had er behoefte
aan zijn Moriaen als een spontaan mens te tekenen, jongensachtigopbruisend in
zijn gevoelsreacties, met een positief te waarderen ‘onmate’. Dat gaat later, als alle
‘onmate’ pedagogisch wordt ingetoomd, verloren, en wij, moderne lezers, vinden
dat jammer. Voor ons is hoofdstuk 2 het hoogtepunt van de Moriaen-presentatie.
Dat mag natuurlijk weer niet van de dichter, want compositorisch zijn we nog lang
niet aan het hoogtepunt van Moriaens optreden toe. Aan het slot van hoofdstuk 2
heeft de dichter overigens de jongensachtige eigenzinnigheid van zijn voorbestemde
hoofdpersoon ook compositorisch nog nodig. Moriaen moet immers een ‘eigen weg’
kiezen, de góede weg. Ondanks zijn nadrukkelijke belofte ‘dat hi staen soude tharen
gebode’ doet hij in 1164/80 toch maar net niet wat Lanceloot en Walewein hem
willen láten doen - ‘dese riddere sal met v varen’, 1111 - maar wijst hij iedere
bevoogding af: ‘Benic minder oft cranker man Dan die een van v beden, Dat mi
Walewein soude geleden? Ic waens niet hebben te done’, 1166/9. Later, zeker, dan
zal hij wel een geleide aanvaarden, van Waleweins broer Gariet, maar dan heeft hij
zelf de weg al gevonden, dan heeft hij in feite zelf al de leiding genomen. Daartoe
is hij voorbestemd, om de leiding te nemen, en dat moet al in hoofdstuk 2
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aangekondigd worden. De dichter heeft de zo veelzijdige ‘onmate’ van Moriaens
gedrag, vol onverwachtheden en inconsequenties, in het slot van hoofdstuk 2
bijzonder knap verwerkt. Wij weten als lezers: die zwarte is iemand van wie wij alles
verwachten kunnen. En hij is ons sympathiek, want hij heeft voor zijn queste het
meest geldige motief, veel overtuigender dan dat van Arturs zendboden.
Ruim 1100 regels verdwijnt Moriaen ‘uit het beeld’ en dan zien wij hem, aan het
begin van hoofdstuk 4, ‘die strate ter zee ward’ rijden, de góede weg. Maar zijn
zwarte uiterlijk - zwaar geaccentueerd, 2408/30 - én zijn onbeheerstheid zijn er de
oorzaak van dat de schippers die op Yrlant varen voor hem wegvluchten. Hij roept
‘lude int begin Te scepe ward: wie es daer in? Bericht mi dies ic v vrage’ (2399/2401).
Dat is vrijwel een herhaling van wat hij, aanstormend, van Lanceloot had geëist:
‘Bericht mi...Dat ic v sal vragen’, 445/8. Moriaen heeft ondanks al Waleweins hoofse
instructies nog niet zo erg veel geleerd. Bovendien heeft hij, onvoorzichtig genoeg,
‘sinen helm...af gedaen’ (2411), met als natuurlijk gevolg: ‘si waenden allegader wel
Dat ware di duuel ende niemen el Die daer quame opten sande’, 2427/9.
Veerschippers kunnen niet als een Walewein zo maar door een zwart uiterlijk
heenkijken. De held is verdrietig: ‘Dies dreef hi menegerhande clage’, 2437. Hij
wordt zich zijn uitzonderlijkheid pijnlijk bewust: ‘Men vorde mi daer ouer niet Om
dat ic ben van Moriane Ende ic hebbe andere gedane Dan die hier te lande behoren.
Ic hebbe dese vart verloren’, 2446/50. Hij heeft ook hoofdpijn: ‘Sijn hoeft verwarmdem
ende swoer. Dat dede di honger ende di toren’, 2456/7. De triestheid van de situatie
geeft een zekere verdieping aan de karaktertekening, maar maakt Moriaen toch
niet echt tragisch. Een held moet zulke tegenslagen kunnen overwinnen. Onmiddellijk
daarop krijgt hij trouwens volop gelegenheid om weer een grandioze heldenrol te
spelen, bij de bevrijding van Walewein (2503/2604). Het gaat daarbij niet om hoofs
beleid maar om pure gevechtskracht. Menselijke trekjes zijn: ‘Telken dat hi sijn ogen
om sloech Ende hise te Waleweine ward droech, Die comen was in sware noet,
Verhief hem sijn moet soe groet ...’, 2527/30; ‘Doe beette neder Moriaen Ende nam
Waleweine in sine arme Ende seide dicke: owacharme, Geselle, hoe sidi dus be-
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raden! Ic vruchte v ne sal staen testaden Ersatere ter werelt nembermeer. V lede
dunken mi so seer Ende hebben soe vele wonden’, 2596/2603. De leerling is zijn
leermeester krachtig boven het hoofd gegroeid maar blijft menselijk toch ten zeerste
met hem verbonden. Het afschrikwekkende zwarte uiterlijk blijkt in het gevecht een
positieve factor: ‘Si waren alle daer in wane Dat hi vter hellen quame Ende hadde
des duuels name, Dise daer also bedwelde’, 2550/3. Later, bij de bevrijding van
Arturs rijk, zullen we een verwante toespeling te lezen krijgen. Eigenlijk is de
bevrijding van Walewein al een soort vooraankondiging van die latere heldentaak,
die, volgens het ‘programma’ van hoofdstuk 1, ‘logisch’ voor Perchevael, 's konings
bijzondere ‘vrient’, was weggelegd, maar plaatsvervangend door de zwarte zoon
zal worden waargenomen. Bij de bevrijding van zijn ‘geselle’ Walewein is Moriaen
ook al uitdrukkelijk de zoon van zijn vader: ‘Datmen op hem sloech ende stac, Dat
en dietde niet algader. Daer af slachti sinen vader, Den edelen riddere (Percheuale)’
2556/9. Dit is geen ornament maar een verwijzing met compositorische bedoelingen.
In hoofdstuk 4 moet Perchevaels onwettige zoon worden ontwikkeld tot een nieuwe,
beter tegen zijn taak opgewassen Perchevael, maar dat blijft - helaas, zeggen wij een tamelijk formele aangelegenheid want aan Moriaens karakter valt niet veel meer
te verdiepen, alleen nog een beetje op te voeden, formeel. Uit het verslag dat hij
aan Walewein doet over zijn ervaringen met de schippers blijkt dat hij nog steeds
onbeheerst is: ‘Ic sal van henen weder keren Ende anderwerf den wech verleren,
Ende magicker enen opt lant beuaren Vanden genen die daer waren Ende die ter
scepingen behoren, Hi was ter quader tijt geboren, En vort hi mi niet ouer tvere: Ic
dorstekene met minen spere Oft slane so met minen swerde, Dat hi valt doet optie
eerde’, 2737/46. Het is duidelijk dat er nog een Gariet aan te pas zal moeten komen
om deze driftkop te begeleiden. Die plaatsvervanger van Walewein komt in 2851/7
aangereden en het is, uiteraard, Moriaen die hem het eerst opmerkt. De compositie
eist dat zo. Moriaen komt nu ook te weten waar zijn vader zich precies bevindt: in
de hermitage. Zijn hartstochtelijkheid kent nu geen grenzen meer, hij zál Perchevael
vinden en deze desnoods dwingen: ‘Daer salic
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noch tauont sijn, Gaet nader wille mijn...Hi sal oec houden sijn belof, Eric sceden
sal daer of, Dat hi mire moder behiet...Al ware hi noch enewerf min vader, Hine
volbringe sijn gelof algader, Hine vare met mi in Moriane, Hi mach der doet wel sijn
in wane’, 3135/54. Gariet wijst hem terecht en Moriaen legt er zich, mokkend, zo
lijkt het, bij neer: ‘Doen antwerde Moriaen, Hi sout gerne nv anegaen. Mettien liet
hi dese tale’, 3173/5. Na het eten wil de ongeduldige weer meteen weg, maar Gariet
zegt: ‘Her riddere, gi ontbeidet bet Dan gi nv dus haestech sijt...Werct bi onsen
rade’, 3216/20. ‘Doe dede Moriaen sine bede Ende bleef den nacht daer al dure’,
3252/3. De volgende morgen doen Gariet en Moriaen samen Walewein uitgeleide.
De held is ondertussen rijp gemaakt, murw gemaakt voor de eigenlijke
Perchevael-queste in het volgende, 5de hoofdstuk. Hoofdstuk 4 is in feite één
doorlopende illustratie van zijn ‘onmate’ geweest. Zijn hartstochtelijk ongeduld heeft
vaart aan het verhaal gegeven en hem, binnen het kader van zijn type, ook zeer
menselijk gemaakt, maar niet genuanceerder.
In hoofdstuk 5 ontbreekt opeens alle hartstocht. Het is een toonbeeld van rustig
en redelijk overleg. Gariet en Moriaen beginnen met een formele overeenkomst te
sluiten: eerst samen Perchevael opzoeken en dan samen ‘in staden Varen Arturs
wijf, der coninginnen, Ende hulpen haer weder dlant winnen’ (3356/8). Weer doet
Moriaen verslag over zijn ervaringen met de schippers, maar nu vraagt hij ook netjes:
‘Nv siet, her Gariet, wat gi raedt’, 3375. Gariet zet daarop een weloverwogen plan
uiteen: hij zal vooruit rijden om een boot te huren, en is hij er eenmaal, met paard
en al, in, dan zal hij de schipper wel dwingen ook Moriaen mee te nemen. ‘Doen
antwerde Moriaen: Gi hebt den besten raet anevaen Dimen mochte geuisieren’,
3403/5. En zo gebeurt het. De schrik van de schipper wordt uitvoerig getekend
(3427/65), maar het zwarte uiterlijk is nu iets als een humoristisch motief geworden:
‘Alse Moriaen was geseten, Dedi af sinen stalijn hoet. Doe waende di verman wesen
doet Ende versuchte harde gedichte’. Gariet doet net of hij niets van de schrik merkt
en begint een zakelijk praatje. Moriaen neemt niet aan het gesprek deel maar
triomfeert in stilte: ze móeten hem nu wel accepteren, niet alleen de ridders
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maar ook de schippers! Als de heren bij de hermitage zijn aangekomen en de
gezochte Percheval aan het ‘wiket’ hebben gekregen, doet Gariet eerst weer het
woord, maar Perchevaels ogen worden als vanzelf naar die zwijgende zwarte
toegetrokken: ‘(Percheuael) sach op Moriane Ende mercte sere sine gedane, Ende
pensde sere in sijn gedochte Wat riddere dat wesen mochte’, 3563/6. En dan stelt
Moriaen in alle kalmte zijn vraag: ‘oft hem iet gedochte...dat hi in Morianen quam,
Daer hi ene ioncfrowe vernam Dier hi gaf sine trouwe, Ende hadde te done metter
ioncfrowe?’, 3569/74. Het antwoord is even kalm en zakelijk. Zonder dat er verder
tussen zoon en vader één hard of zelfs maar emotioneel woord valt, gaat tenslotte
het ‘wiket’ uitnodigend open, en: ‘Elker herten mochte sijn te bet Die de redene
hadde verstaen, Hoe (Percheuael) ende Moriaen Hen onder helsden ende custen.
Elker herten mochs te bat lusten Die hadde gesien ende gehort Hare ende hare
word, Ende ho vrindelijc met minnen Si alle drie gingen daer binnen’, 3652/60. Voor
een 13de-eeuwse hoorder zullen al die cliché's wel een hoogtepunt zijn geweest,
een 20ste-eeuwse lezer kan echter alleen maar zeggen: die Moriaen is zichzelf niet
meer, alle eigen leven, alle persoonlijke spontaneïteit is uit hem weg-geregisseerd.
Op de figuur van Perchevael is dat oordeel veel minder van toepassing. In de eerste
plaats hebben wij deze in het voorafgaande verhaal nooit rechtstreeks in zijn
menselijke spontaneïteit leren kennen, zodat we nu ook niet goed kunnen zeggen:
wat hebben we veel aan die Perchevael verloren! Maar in de tweede plaats past
het eigenlijk juist heel goed bij de rol van een door de hemel geslagene om van alle
menselijke zelfhandhaving af te zien. Perchevael boet - dat herinneren we ons van
Gariets bericht, 3054/89 - voor de ‘sonde die hi an sire moder dede’. Welnu, is de
zonde die hij als jeugdig avonturier in Morenland bedreven had in wezen geen
symptoom van hetzelfde betreurenswaardige tekort aan eerbied tegenover de
vrouw? De zonde tegenover de moeder is geweest, dat ‘hise int foreest liet, Doen
hi achterst van hare sciet Ende nine woude bliuen metter vrowen: Doen bleef si
doet van rouwen’ (3067/71), de zonde tegenover de bruid, dat hij niet de belofte
hield die ‘hi mire moder behiet, Doe hi achterst van haer sciet Ende lietse met groten
rouwen’ (3143/5). Zal de man die boet voor de ene schuld de
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andere, zozeer vergelijkbare, niet grifweg en zonder enige reserve erkennen,
wanneer hij daarover zakelijk wordt aangesproken? Wat Perchevaels karakter
vroeger ook geweest is, hij kan nu, als boeteling, ‘zichzelf niet meer zijn’. De dichter
heeft de Perchevael-rol heel goed doordacht, zowel compositorisch als qua typering.
Als kluizenaar-ophoog-niveau in de vorstelijke ‘hermitage’, die de geestelijke
tegenpool van het hof is, kan Perchevael niet meer beschikbaar zijn voor de
bevrijding van Arturs wereldlijk rijk - in hoofdstuk 6 - maar wel voor het goedmaken
van de schuld tegenover Moriaens moeder - in hoofdstuk 7. De bevrijding van het
wereldlijk rijk moet en kan hij overlaten aan de schuldeloze jonge held die zijn zoon
blijkt te zijn. En doordat Perchevael is zoals hij compositorisch moet zijn, kan hij als
voornaamste tegenspeler in hoofdstuk 5 ook nog een als het ware afrondende
bijdrage leveren tot Moriaens karakterontwikkeling-dooropvoeding, het definitieve
overwinnen van diens ‘onmate’. Hoe zou tegenover een geestelijk uitgebalanceerde
vader Perchevael een zoon Moriaen zich anders dan even uitgebalanceerd kunnen
gedragen? Wij mogen het jammer vinden dat de dichter in het Perchevael-hoofdstuk
alle spontaneïteit uit Moriaen heeft weg-geregisseerd en dat we die aardige,
onaangepaste zwarte knaap uit hoofdstuk 2 nu helemaal kwijt zijn, vanuit zijn
bedoeling is die dichter toch zeer consequent te werk gegaan. Overal, behalve in
dat ene Walewein-hoofdstuk, het 3de, is de karaktertekening ondergeschikt gemaakt
aan de compositie.
Het gedeelte van het verhaal dat nog op het ‘vinden’ volgt is puur formele
afwikkeling. De morgen na de avond van de herkenning vraagt Moriaen zijn vader
op de man af: ‘Oft hi wilde comen tsire moder...Ende doen al dat hi hare behiet
Doen hi achters van haer sciet’, 3697/3700. De vader belooft: ‘Ic sal v berechten’
(3716), maar maakt geen haast, waarmee hij impliciet enig - compositorisch
noodzakelijk - uitstel aankondigt. Er moet eerst uitvoerig gegeten worden, maar
daarna vraagt Moriaen - de doorzetter, de leider - Perchevael nog eens: ‘Dat hine
berichte soude Van dat hi begerde ende woude, Ende vermanes echt sinen vader’,
3735/7. Aan het eind van een lang verhaal van meer dan 200 regels komt dan de
aap uit de mouw: Perchevael is ziek. Het al impliciet aangekondigde uitstel krijgt
hiermee
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zijn afdoende motivering. ‘Ende ic ben oec nv ongesont...Soe dat mi die macht
falgiert...Ende gi wilt dat ic met v vare Tuwer moder in Moriane? Nv benic wel in
enen wane Daer te varne, waer ic genesen...Geraet mi dbeste nv algader’,
3887/3912. De vader vraagt de zoon om ráád! De bordjes zijn wel verhangen. Maar
de ‘karakterontwikkeling’ van Moriaen is nu zo ver gevorderd dat hij ook op hoofse
wijze raad kan geven: ‘In can v anders niet geraden Dan gi hier blieft toter stonde
Dat gi hebt weder v gesonde’, 3922/4. En direct daarop, in één adem door, kondigt
hij aan dat hij samen met Gariet ‘te houe riden’ zal om Arturs land te bevrijden. Dat
verrast ons niet, het is immers de consequentie van de afspraak die aan het begin
van hoofdstuk 5 gemaakt is. Zeer zelfbewust presenteert Moriaen zich als de feitelijke
leider van de bevrijdingsactie: ‘Ic sal hulpen der coninginnen. God late mi sulken
lof gewinnen, Dat hare te baten moet comen Ende mi teren ende te vromen. Ic sal
keren, des sijt gewes, Alsic wane dat tijt es, Ende vwes gedinken alse mins vader’,
3943/9. Hij krijgt ook al meteen de volle erkenning, als leider: ‘Des dancten si Moriane
algader. Hen dochte doe die beste raet Dien hire to gaf’, 3950/2. In hoofdstuk 6
wordt deze lijn voortgezet. Aan Moriaens ‘karakter’ valt niets meer te ‘ontwikkelen’.
Hij is volledig getypeerd en handelt dienovereenkomstig. In 4302 neemt hij het
initiatief tot verdediging van een kasteel dat een sleutelpositie inneemt, en in 4336
lezen we: ‘Moriaens raet dochte hen dbeste’. Zijn afwijkende uiterlijk verhoogt weer
zijn gevechtswaarde, een motiefje dat ons al uit hoofdstuk 4 bekend is: ‘om dat hi
soe onsienlic sceen Daer hi stont op sine been, Sceen dat hi een here al Scoffiren
soude’, 4337/40. Hij gaat vooraan: ‘Moriaens wapine waren so vast. Hi dede doe
die vorebetalge’, 4426/7. Nadat ‘dit orloge was al gehint Ende Arturs lant te paise
bracht, Ward Moriaen alsoe bedacht Dat hi wilde doen onder trouwe Sinen vader
sire moder der vrowe’ (4556/60), en dat wordt dan de inhoud van hoofdstuk 7.
Moriaen houdt onveranderd de leiding, hij stelt vast ‘dat tijt es’. Hij komt, met gevolg,
als overwinnaar, opnieuw in de vorstelijke ‘hermitage’ aan, informeert pro forma of
de zieke ‘al genesen ware Ende oft hi wilde doen daer of Van sire moder sijn belof’
(4582/4), en het antwoord luidt natuurlijk ‘dat hi gereet ware Ende wel genesen
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oppenbare’ (4585/6). En dan - dat is wel even wat nieuws, dat is nog nooit zo duidelijk
uitgesproken - dan wordt bij monde van Perchevaels broer de zoon aan de vader
voorgesteld als diens bijzonder gelukkig uitgevallen voortzetting: ‘V soene es soe
goeden man, Ende soe vrome ende so stout, Gi moges Gode danken menechfout
Dat gine hebt gewonnen nv’, 4592/5. Daarna wordt het ‘moederland’ nog gauw even
terugveroverd en kan de bruiloft gevierd worden.
Compositorisch stelt Moriaen zijn aanvankelijke mede-hoofdpersoon Walewein
ongetwijfeld royaal in de schaduw, psychologisch echter niet. Dat Walewein er
psychologisch zo uitspringt, komt doordat de dichter hem in het 3de hoofdstuk zo'n
uitzonderlijke, niet typischgeformaliseerde tegenspeler heeft gegeven in de figuur
van de gastheer-vader. Had Moriaen eenzelfde niveau van menselijke
genuanceerdheid als Walewein zullen bereiken, dan had dat moeten gebeuren door
het tegenspel van Perchevael in hoofdstuk 5. Maar met de figuur van Perchevael
kon de dichter niet doen wat hij wou, die was van het eerste hoofdstuk tot het laatste
compositorisch bepaald. Bij de gastheervader, die maar in één hoofdstuk optrad en
niet eens een naam behoefde te hebben, was de dichter daarentegen volkomen
‘vrij’. En hij heeft van die ‘vrijheid’ ook terdege gebruik gemaakt, ten koste van het
psychologisch evenwicht van zijn verhaal. Jonckbloets kritiek op de Moriaen - in
zijn Gesch. Mnl. Dichtk. 2, 139vgg. - wordt maar zelden meer geciteerd, en dat valt
ook ook te begrijpen, want Jonckbloet heeft van de compositorische bedoeling van
de dichter niets begrepen. Maar juist doordat hij de compositie niet zag, had hij
zoveel te meer oog voor de karaktertekening. Dit is zijn impressie van de
Moriaen-figuur in hoofdstuk 2: ‘De zwarte ridder die zijn vader zoekt om de eer zijner
moeder te herstellen, daagt op: ook hij zoekt een afwezige, maar tot een veel
bepaalder doel dan de paladijnen die hij ontmoet. Dat stempelt hem reeds veel meer
tot eene epische kunstfiguur. Herinnert men zich nu hoe de dichter de aandacht
bijzonder op hem wil vestigen door zijne hooge gestalte, (hi was langer eenen halven
voet dan eenig ridder), door de kleur zijner wapenen zoowel als van zijn gelaat, dat
alles ravenzwart was; bedenkt men dat het menschelijk element dat hem bezielt,
de stem der natuur die tot zijn hart spreekt,
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hem eene nieuwe aantrekkelijkheid, eene bekoorlijke frischheid geeft boven de
ridderlijke authomaten, dan zal het niet verwonderen dat bij zijn eerste optreden die
zwarte gestalte de beide helden van Arturs hof in de schaduw stelt. Blijkbaar is hij
bestemd om de hoofdpersoon des gedichts te worden.’ Maar verder, van hoofdstuk
4 af: ‘Nergens handelt hij, overal is hij nevenpersoon, die door allen, in de eerste
plaats door Walewein, wordt overschaduwd...In het vervolg wordt wel verhaald dat
hij in den strijd tegen den ierschen koning eene eerste rol speelde, maar nergens
worden die heldendaden ons zichtbaar voorgesteld.’ Daarentegen wordt hoofdstuk
3 als volgt gekarakteriseerd: ‘De kern des werks is het aventuur van Walewein, dat
bijna een derde van het geheele gedicht inneemt en door zijne treffende situaties
het gemoed in beweging brengt, terwijl...de gedachte die er aan ten grondslag schijnt
te liggen, daaraan eene dieper beteekenis geeft.’ En zo stelt Jonckbloet Moriaen
en Walewein tegenover elkaar: ‘zoo de zwarte ridder al min of meer den band
uitmaakt waardoor de verschillende aventuren aan een gehecht zijn, die band is
zoo zwak, zijne daden staan zoo weinig op den voorgrond, zijn karakter rezumeert
zoo weinig den geest van het gedicht, dat hij maar zeer oneigenlijk als “des maeres
hêrre”, gelijk Wolfram het noemde, kan beschouwd worden, terwijl Walewijn veeleer
de uitstekendste, zoo al niet de hoofdfiguur van deze kompilatie mag heeten.’ Dit
oordeel berust niet op analyse maar op impressie, en kan dus onmogelijk een ‘laatste
woord’ zijn. Maar als ‘eerste woord’ - Jonckbloet schreef in 1852 - behoudt het een
zekere waarde. Het drukt uit wat een onbevangen lezer, die gewoon meeleeft met
wat hij leest, opmerkt, en wat hem bijblijft nadat hij zijn boek heeft dichtgeslagen.
Ik kan met de onbevangen lezer, die Jonckbloet geweest is, meevoelen en meen
zijn impressie te kunnen verklaren uit een inderdaad in het gedicht aanwezige
spanning tussen karaktertekening en compositie. Te Winkel heeft, in de inleiding
van zijn uitgave van 1878, voor het eerst oog gehad voor de weldoordachte
compositie, waardoor hij o.a. ontdekken kon dat achter ‘Acglavael’ Perchevael
schuilging. Te Winkel heeft de grondslag gelegd voor heel de latere Moriaen-studie.
Maar het ‘eerste woord’ van Jonckbloet heeft hij verworpen zonder het te toetsen.
En hij heeft ook nog geen
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poging gedaan ‘met de dichter mee te dichten’. Ik heb nu willen laten zien dat men
door het laatste te doen vanzelf ook tot het eerste komt: begrip voor Jonckbloets
spontane lezersreactie.
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De Duitse en de Nederlandse Elegast
Dat de middelduitse Karl und Ellegast en de middelnederlandse Karel ende Elegast
met elkaar verwant zijn kan niet betwijfeld worden, maar het hoe van de
verwantschap is nog steeds niet bevredigend geformuleerd, ook niet in de recente
studie van E.L. Wilke, Der mitteldeutsche Karl und Elegast (Marburg, 1969). Wilke's
conclusie is de volgende: ‘Der md. “Karl und Elegast” ist unabhängig vom mnl. “Karel
ende Elegast” nach einer frz. Vorlage entstanden. In dieser Vorlage war der Dieb
Basin Begleiter der Königs. Das md. Epos steht der frz. Vorlage in den Motiven, die
in beiden Epen und den Quellen der Erzählung vorkommen, näher als das mnl. Die
namen Elegast (dän. Alegast), Eckerich und Olbrecht stammen aus dem mnl. Epos.
Das md. Gedicht weist eine Reihe von sprachlichen Übereinstimmungen mit den
Spielmannsepen auf. Der mnl. “Karel ende Elegast” stellt eine sprachlich-gehaltliche
Umgestaltung der frz. Vorlage dar. Aus der frz. Diebsegeschichte von “Charles et
Basin” ist ein Ritterepos geworden, in dessen Mittelpunkt ein vollkommener Ritter
steht. Elegast ist keine mythische oder Volksfigur, sondern ein redender Name, den
der Dichter in Anlehnung an Chrétien de Troyes seinem Helden gegeben hat.’ Dat
wil dus zeggen dat Wilke het duitse en het nederlandse gedicht in eerste aanleg
onafhankelijk van elkaar naar eenzelfde frans voorbeeld-gedicht bewerkt acht, maar
dat hij in verband met de overeenkomst van de namen - naast Elegast/Ellegast,
Eggheric/Eckerich, Adelbrecht/Olbrecht komt ook nog Inghelem/Ingelheim - zich
gedwongen ziet een secundaire invloed van het nederlandse gedicht op het duitse
aan te nemen. Ik kan het met deze constructie niet eens zijn, maar erken tegelijk
graag dat in vergelijking met de dissertatie van E.T. Kuiper, 1890, Wilke's boek een
aanzienlijke vooruitgang betekent. Ook Kuiper achtte het duitse gedicht ‘onafhankelijk
van onzen Elegast naar het Fransch bewerkt’, maar hield het ervoor ‘dat dit fransche
origineel eene omwerking en uitbreiding is van een vroeger gedicht’ en zag dan in
‘die oudere chanson het voorbeeld van onzen
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Elegast’. Wilke heeft echter de gedachte dat het nederlandse gedicht een ouder en
oorspronkelijker verhaaltype zou vertegenwoordigen dan het duitse overtuigend
weerlegd en aangetoond dat, integendeel, juist de nederlandse Elegast een jongere
‘Umgestaltung’ moest zijn met een nieuwe ‘Sinngebung’ van de verhaalstof. Ik zie
die nieuwe ‘Sinngebung’ nog wel iets anders dan Wilke, maar dat doet er nu op 't
ogenblik niet toe. Van belang is voor mij dat hij in zijn boek, dat ik nog niet verwerkt
had toen ik de nederlandse Elegast met de Moriaen vergeleek, langs een geheel
andere weg tot een verwante karakteristiek van het gedicht blijkt te zijn gekomen.
Ik begroet zijn studie dus dankbaar, maar dit kan niet wegnemen dat ik de door hem
aangenomen secundaire invloed van het nederlandse gedicht op het duitse
ongeloofwaardig acht.
In de verkorte deense bewerking van de ijslandse Karlamagnus-Saga is de naam
van de dief Basin inderdaad secundair vervangen door Alegast. Maar die verandering
blijft daar iets volkomen incidenteels. De secundaire invloed van het nederlandse
gedicht op het duitse zou daarentegen in feite álle namen uit het eerstgenoemde
omvatten. De nederlandse Elegast is in tegenstelling tot de duitse een namen-arm
gedicht, de dichter kan geacht worden bij zijn zeer persoonlijke ‘Umgestaltung’ zijn
voorbeeld vereenvoudigd te hebben en namen die voor hem niet functioneel waren
te hebben weggelaten. Wat het duitse en het nederlandse gedicht gemeenschappelijk
hebben, zijn dus werkelijk de kern-namen van het verhaal: de drie namen van de
hoofdrolspelers en de naam van de plaats van handeling. Men zou wat die plaats
van handeling betreft ook nog op de riviernaam de Rijn kunnen wijzen, die in het
nederlandse verhaal weliswaar een grotere rol speelt dan in het duitse, maar in het
laatste toch niet geheel ontbreekt. De enige plaats waar de Rijn in de duitse tekst
genoemd wordt, r. 489, is uit comparatistisch oogpunt zelfs bijzonder treffend, omdat
de nederlandse tekst op de overeenkomstige plaats ook de Rijn vermeldt. Het gaat
over Karels breekijzer:
Ellegast frogete den konnig mere
Wo sin brech-yszen were.
Der konnig sprach: mich jagete desz konniges helden sin,
Min dyeb-yszen viel my in den Rin.
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Vergelijk Elegast 724vgg.:
Doe stont Elegast ende loech
Ende vraechde waer hijt dede maken...
Dusghedaen sach ic noit gheen
Beseghen tot sulken sticken...
Die coninc sprac: het mach wel sijn,
Ic quam ghevaren opten Rijn...
Daer moestic mijn iser laten,
Ende ontviel mi opter straten
Daer men mi volghede achter.

Wilke schrijft: ‘Sieht man die vier Namen Elegast, Eggheric, Adelbrecht und
Inghelheim zusammen, dann wird deutlich, dasz sie zu den Punkten der Erzählung
gehören, die dem Dichter oder Bearbeiter, der, wie wohl viele seiner Zeitgenossen,
von der Existenz der Erzählung wuszte, unmittelbar im Gedächtnis haften bleiben
konnten’ (blz. 72). Over Rijn spreekt hij niet, maar de vraag ligt voor de hand: moet
deze naam er misschien als vijfde bijgevoegd worden? Of had, volgens Wilke, het
gemeenschappelijk voorbeeld van het duitse en het nederlandse gedicht die
riviernaam al? En als dat laatste waarschijnlijker lijkt - want er is wel veel
overeenkomst tussen de beide geciteerde passages maar geheel identiek zijn ze
toch niet - waarom kan dan ook niet de plaatsnaam Ingelheim (‘Inghelem opten
Rijn’) aan het gemeenschappelijk voorbeeld toegeschreven worden? Omdat men
zo'n duitse localisatie niet goed in een ‘frz. Vorlage’ verwachten kan? Maar staat
die ‘frz. Vorlage’ dan wel zo vast? Waarom zou het gemeenschappelijk
voorbeeldgedicht van de duitse en de nederlandse Elegast - dat er ongetwijfeld
geweest is - eigenlijk niet in het Rijn-Maas-gebied, laten we zeggen omstreeks 1200,
gesitueerd mogen worden? Als men echter met deze mogelijkheid rekening mag
houden, behoeven de namen Ellegast, Eckerich en Olbrecht in het duitse gedicht
helemaal niet als secundaire nederlandse elementen verklaard te worden maar
kunnen zij gewoon uit het gemeenschappelijke voorbeeld stammen. Het is
merkwaardig dat, voorzover ik zie, nog geen enkele onderzoeker deze hypothese,
die mij methodisch toch zeer voor de hand lijkt
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1)

te liggen, serieus heeft overwogen . Uiteraard moet dat veronderstelde
voorbeeldgedicht uit het Rijn-Maas-gebied dan weer een bewerking van de franse
‘Charles et Basin’ zijn, waarvan het bestaan uit de getuigenissen van ‘Jehan de
Lanson’, de kroniek van Philippe Mouskès, de ‘Renaus de Montauban’ en ‘Le Restor
de Paon’ blijkt. Het betoog van Wilke kan dus wel in zijn waarde worden gelaten,
alleen moet er een schakel worden ingevoegd.
Het duitse gedicht wordt door zijn uitgever J. Quint, 1927, in Thüringen
gelocaliseerd, door E. Schröder in Rheinfranken. Ik kan het rustig in het midden
laten wie van beiden gelijk heeft, want in de tijd van een Veldeke is ongetwijfeld van
Limburg uit zowel naar Thüringen als naar Rheinfranken literaire invloed mogelijk.
Dat een limburgs gedicht van omstreeks 1200 een halve eeuw later in Vlaanderen,
waar de nederlandse Elegast gelocaliseerd moet worden, opnieuw, in een moderner
en persoonlijker stijl, bewerkt zou zijn, lijkt ook geenszins een onmogelijke zaak.
Limburg was met het vertalen en bewerken van franse stoffen in de volkstaal naar
de mening van Knuttel Vlaanderen een flink stuk voor, in het algemeen zeker wel
een halve eeuw. Mijn hypothese past dus wonderwel in het cultuurgeografische en
-historische beeld dat de 13de-eeuwse Nederlanden ons schijnen aan te bieden.
Daarom verstout ik mij mijn gedachte nog wat nader uit te werken, boven een kritiek
op Wilke uit. Behalve de namen geeft namelijk ook de tekstvergelijking ons m.i. alle
aanleiding om aan een gemeenschappelijk niet-frans voorbeeldgedicht van de duitse
en de nederlandse Elegast te denken.
Dat de naam Ellegast consequent op ‘fast’ rijmt - 11 maal - zoals in het
nederlandse gedicht Elegast op ‘vast’ - 8 maal - is ook al door vorige onderzoekers
opgemerkt. ‘Fast’ is zowel in Thüringen als in Rheinfranken een taalkundig
‘Fremdkörper’ (E. Schröder). Er is echter nog zo'n overeenkomstige rijmverbinding:
in het duitse gedicht ‘dyep: lyep’ - consequent, 8 maal -, in het nederlandse ‘dief:
lief’ -

1)

Alleen heeft A.M. Duinhoven als recensent van Wilke's boek wel voorzichtig geopperd, NTg
64, 218: ‘Zo is de veronderstelling niet zonder meer te verwerpen, dat de Md. tekst, en
misschien ook de Fransche, teruggaat op een oudere Mnl. redactie’.
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bijna consequent, 5 maal. Van een ‘Fremdkörper’ kan men bij ‘dyep: lyep’ niet
spreken, maar toch is het wellicht een opmerkelijk rijm, een ‘sprekend’ rijm namelijk.
Ellegast, de ‘dyep’, heeft ondanks zijn verbanning koning Karl ‘lyep’. Hij zegt, r.
440vgg:
Wer uff Karle wolt unrecht reden,
Der musz hangen an einer wedde
Hocher wen noch ye keyn dyep.
Ben ich ome leyt, szo ist he my lyp.
Konnig Karle ist recht und gancz.

De nederlandse Elegast zegt in de vergelijkbare scene - na Karels provocerende
woorden: ‘Soudi u worpen in die noot? Sterft die coninc so es hi doot’, r. 990; verg.
in het duits: ‘Der konnig sprach: wer konnig Karle dot, Szo quemen wy usz unser
not’, r. 249 - iets dergelijks, r. 1000vgg.:
Waerdi mijn gheselle niet,
Ten bleve te nacht niet onghewroken
Dat ghi hebt so na ghesproken
Den coninc Karel minen here,
Die waerdich es alre ere.

En in een vroegere, eveneens vergelijkbare scene - naar aanleiding van Karels
voorstel om bij de koning te gaan inbreken, in het nederlandse gedicht, anders dan
in het duitse, niet verbonden met een volgend gesprek over 's konings eventuele
dood - had Elegast al gezegd, r. 622vgg.:
Al heefti mi bi quaden rade
Mijn lant ghenomen ende verdreven,
Ic sal hem wesen al mijn leven
Ghestade vrient na mine macht...
Want hi es mijn gherechte here.

En daarop had Karel bij zichzelf bepeinsd, r. 633:
Dattem Elegast die dief
Goet onste ende hadde lief.
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De rijmkoppeling van ‘dyep’ aan ‘lyep’, ‘dief’ aan ‘lief’, consequent volgehouden,
lijkt in beide gedichten dezelfde functie te hebben, namelijk de hoofdpersoon-dief
in de ongewoonheid van zijn koningstrouw te karakteriseren. Zou dit dan ook al niet
in het gemeenschappelijke voorbeeldgedicht het geval zijn geweest? En de
rijmverbinding ‘Elegast: vast’, stellig onduits en dus met nog veel meer recht in het
gemeenschappelijke voorbeeldgedicht terug te projecteren, kan al evenzeer als
‘sprekend’ geïnterpreteerd worden. Elegast is door J. Lunzer (zie Wilke, blz. 68)
opgevat als een naam die typisch is voor een balling, een ‘gast’ in de ‘ellende’. Door
zijn consequente verbinding van de naam Elegast met ‘vast’ kan de dichter van het
voorbeeldgedicht tot uitdrukking hebben willen brengen dat zijn hoofdpersoon-balling
bij uitstek ‘vast’, d.w.z. betrouwbaar tegenover de koning was. Verdam citeert ‘vast’
in de betekenis ‘betrouwbaar’ uit het Leven van Christina de Wonderbare, en dat is
een limburgse tekst. Ook de namen Eggheric (‘scherperik’, ‘messenman’), Adelbrecht
en Inghelheim (‘engelhuis’) kunnen door de dichter van het voorbeeldgedicht gekozen
zijn vanwege hun ‘sprekend’ karakter. Wilke, die in Elegast, Adelbrecht en Eggheric
ook ‘sprekende’ namen ziet, heeft ze op het conto van de dichter van de vlaamse
Elegast uit het midden van de 13de eeuw gesteld en ik wil graag erkennen dat deze,
anders dan zijn duitse collega waarschijnlijk, het ‘sprekende’ karakter ook heeft
herkend en er verder mee is gaan spelen (bv. door Eggheric te verzwaren tot
‘Eggheric van Egghermonde’, terwijl hij diens kasteel toch geenszins in Aigremont,
in de Ardennen, situeerde maar ‘opten Rijn’, r. 695vgg.). Dat de vlaming echter de
auteur van de ‘nieuwe’, onfranse namen zou zijn geweest, wil er bij mij niet in. Is
mijn opvatting de juiste, dan zou daaruit volgen dat de ‘limburger’ die het
voorbeeldgedicht schreef als dichter onmiskenbare kwaliteiten moet hebben gehad.
Waarom zou dat niet kunnen?
Uit de tekstparallellen die uit de duitse en de nederlandse Elegast bijeen zijn te
lezen - Wilke gaat daaraan voorbij, ofschoon E.T. Kuiper er toch al twee had
aangewezen - kan men natuurlijk niets concluderen met betrekking tot de dichterlijke
kwaliteit. Het zijn maar toevallige flarden, geen regels die opzettelijk zijn bewaard
omdat de latere bewerkers van het voorbeeldgedicht ze zo mooi vonden. Ze
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kunnen echter wel meehelpen het bestaan van een niet-frans voorbeeldgedicht
aannemelijk maken. Het is immers weinig waarschijnlijk dat een vlaming en een
thüringer in een reeks van gevallen bij het vertalen van een franse tekst tot het
schrijven van vrijwel gelijkklinkende regels zouden zijn gekomen. Ik doe een keus
uit mijn notities en duid het duitse gedicht met een D en het nederlandse met een
N aan.
D 37

Dy ist noch wol manchem bekant
Ingelheim ist sy genant:

N 10

Dat weten noch die menighe wel
Tinghelem aldaer hi lach.

D 85

Der keyszer lack und slieff Dy gotes
stymme in ane rieff:

N 15

Daer die coninc lach ende sliep Een
heilich inghel hem aenriep.

D 90

Stielestu nicht in disszer nacht:

N 25

En steeldi in deser nacht niet.

D 131

Rytestu nicht stelen din lip ist verlorn:

N 48

Anders hebdi u lijf verloren.

D 215

Dy miesze din geleyte sin:

N 188

So moestu myn gheleide syn.

D 250

Ich nam om sin herczogtum:

N 227

Ic nam hem tlant des hi was here.

D 327

Dy rede ich dy nicht vorhele Ich nem
alles daz ich kan gestelen:

N 503

In wils u niet helen Daer ic op leve moetic
stelen.

D 355

He sprach ich heysz ellegast:

N 476

Here ic hete elegast.

D 358

Ich stel alles daz ich welle:

N 573

Ic stele alrehande sake.
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Du solt andersz nicht min geselle sin:

N 1000

Waerdi mijn gheselle niet.

D 510

Dy rosz sy beyde bunden:

N 718

Si bonden daer haer orse snel.

D 648

Hundert schellen man clingen horte
Dorch slagen rot von golde Alszo
eckerich fyeren wolde:

N 857

Daer hanghen an hondert schellen groot
Die alle sijn van goude root Ende clinken
alse eggheric rijt.

D 709

Dy haben sinen dot gesworn:

N 895

Datti haers broeders doot hadde
ghesworen.
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D 766

Daz or munt und nasze enprach:

N 913

Ter nase enten monde uutbrac.

D 919

He ist geheyszen olbrecht:

N 569

Ic ben gheheten adelbrecht.

D 1203

Wart or geben einen munt-slag Daz or
czu der stunt Daz blut brach dorch
naszen und dorch munt:

N 910

Ende eggheric sloech so houde Die
vrouwe vor nase ende mont Dat haer
tbloet ter stont Ter nase enten monde
uutbrac.

D 1688

Und lyesz den keyser schowen Daz blut
der frowen:

N 1227

Ontfinc ict bloet vander vrouwen Doen
liet hijt den coninc scouwen.

D 1745

Ich wel dy geben eckeriches wyp:

N 1409

Die coninc gaffem eggherics wijf.

Verreweg de meeste van deze textuele overeenstemmingen zijn te vinden in
overeenkomstige verhaalscenes. Zij moeten m.i. wel teruggaan op de tekst van het
‘limburgse’ voorbeeldgedicht. Voor de kennis van dit voorbeeldgedicht is de duitse
bewerking waarschijnlijk belangrijker dan de nederlandse, al zou ik de stelling van
Wilke - die overigens met ‘frz. Quellen’ rekent -, ‘dasz der dt. Dichter nichts oder
nur sehr wenig an seiner Vorlage geändert hat’ (blz. 61), toch niet onverkort willen
overnemen. Met name in de tweede helft van het gedicht lijkt het mij heel goed
mogelijk dat niet alleen de nederlandse maar ook de duitse bewerker een eigen
weg is gegaan, afwijkend van zijn voorbeeld. Het relatief kleinere aantal
parallelplaatsen in die tweede helft kan dit uiteengaan naar twee kanten
weerspiegelen. Hoe dit alles echter in bijzonderheden ook moge zijn, de
karaktertekening van de hoofdpersoon, de nog niet als ideaal geziene maar al wel
zeer koningsgetrouwe roofridder, zal in het hele duitse gedicht, ook in de tweede
helft, wel goed uit het voorbeeld bewaard zijn. In het nederlandse gedicht is deze
karaktertekening van het begin af anders, dat heeft Wilke juist gezien.
De verhouding tussen de vlaamse Elegast en zijn voorbeeld, zoals ik mij die
voorstel, is wellicht te vergelijken met de verhouding tussen Willems Reinaert en
diens éne voorbeeld, ‘die aventure van Reynaerde die Arnout hadde bescreven’
(verg. mijn bijdrage in European Context,
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feestbundel-Weevers, blz. 1-13). In beide gevallen zijn de bewaard gebleven teksten
‘moderne’ en zeer persoonlijke bewerkingen van een traditionele stof, in Vlaanderen,
midden van de 13de eeuw, en zijn er redenen aan te voeren om de verloren gegane
‘ouderwetse’ voorbeeldgedichten te situeren in het Rijn-Maas-gebied. In beide
gevallen heeft het gepostuleerde voorbeeldgedicht ook te maken met een duitse
versie van dezelfde stof. Een duidelijk verschil is intussen dat Willem volgens eigen
zeggen naast Arnouts gedicht ook nog de ‘walsche boeke’ heeft gebruikt, terwijl uit
niets blijkt dat de dichter van de vlaamse Elegast voor zijn nieuwe bewerking van
de stof mede naar een ‘frz. Vorlage’ zou hebben gegrepen.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 89

217

Karaktertekening en compositie in de Elegast
E.L. Wilke heeft in zijn boek Der mitteldeutsche Karl und Elegast de nederlandse
geleerden verweten dat zij weliswaar om strijd de kwaliteiten van hun Elegast prijzen
maar nooit hebben aangetoond waarom dit gedicht nu eigenlijk zo'n meesterwerk
is. Blz. 7: ‘So gehört das mnl. Epos nach einstimmigem Urteil aller nl. Gelehrten
zum Schönsten, was je in mnl. Sprache verfaszt worden ist. Doch ist, soweit ich
sehe, noch nie der Versuch unternommen worden, eine Deutung des Epos zu geben.
Lieber hält man sich an eine Aufzählung aller seiner lobenswerten Eigenschaften,
bosselt an Kleinigkeiten herum oder jagt einer kaum bestimmbaren “Ursprünglichkeit”
nach. Was das nl. Epos aber zum gepriesenen Kunstwerk macht, wodurch es seinen
unverwechselbaren Platz innerhalb der Epen erhält, daran sieht man geflissentlich
vorbei.’ Zijn verwijt is niet ongerechtvaardigd, maar hij lokt er wel de vraag mee uit
- want wie kaatst moet de bal verwachten - of zijn eigen, ongetwijfeld verdienstelijk,
onderzoek het nu zoveel duidelijker in het licht heeft gesteld, ‘was das nl. Epos zum
gepriesenen Kunstwerk macht’. In zijn paragraaf ‘Der Sinn des mnl. Epos’, blz. 73,
stelt hij vast, ‘daß das Epos auf die Gestalt Elegasts hingeordnet ist’ en dat de dichter
‘das Bild eines vollkommenen Ritters’ heeft willen tekenen. Ik wil dat niet bestrijden,
maar moet vragen: kan de verridderlijking van een traditionele dievefiguur op zichzelf
een gedicht tot een meesterwerk maken? kan een onderzoeker die tot een
gemotiveerde waardering wil komen wel volstaan met de vaststelling van een ‘zin’?
Het gaat er niet om of de nederlandse Elegast in vergelijking met andere
koning-en-dief-verhalen de relatief beste dichterlijke prestatie is, maar of de
nederlandse dichter een gedicht heeft geschreven dat in zichzelf voortreffelijk mag
heten, beter bijvoorbeeld dan de Moriaen, het vroegere gedicht van dezelfde dichter.
Ook de Moriaen bedoelt ongetwijfeld ‘das Bild eines vollkommenen Ritters’ aan te
bieden, ook de Moriaen heeft ongetwijfeld een ‘zin’, maar daarom is het gedicht
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nog geenszins een meesterwerk. Ik heb in een vorig artikel aangetoond dat het
samenspel van karaktertekening en compositie soms te wensen overlaat. Van de
Elegast kan men dat niet zeggen, in de Elegast heeft de dichter inderdaad ‘zichzelf
overtroffen’. Globaal is dat voor iedere lezer die de beide gedichten vergelijkend
leest onmiddellijk duidelijk, maar het is zeker geen overbodig werk om het ook eens
met de stukken aan te tonen, ‘was das nl. Epos zum gepriesenen Kunstwerk macht’!
Hoe is de opbouw van de Elegast als verhaal? Het gedicht is niet door de dichter
in hoofdstukken verdeeld, daarvoor was het te kort. Volgens de telling van Kuiper
- ik volg om praktische redenen verder diens kritische editie - omvat het maar 1414
regels en het zal wel bestemd zijn geweest om in één enkele ‘zitting’ ten gehore te
worden gebracht. (Bij de Moriaen kan men aan vier ‘zittingen’ denken: 1 + 2, 3, 4,
5 + 6 + 7.) Een eerste geleding kan men in dit kleine geheel van 1414 regels
aanbrengen door in het verhaal een nacht- en daggedeelte te onderscheiden. In
het nachtgedeelte zijn de beide hoofdfiguren Karel en Elegast niet zichzelf: Karel
treedt op als pseudodief, Elegast is weliswaar een echte maar zou ook liever weer
dief-af en een in bezit en eer herstelde hertog zijn. In het daggedeelte zijn de koning
en zijn trouwe paladijn weer geheel en al degenen die zij eigenlijk zijn moeten. Het
eerste gedeelte is een verhaal bij maanlicht - ‘Die mane scheen overclaer’ -, het
tweede bij zonlicht - ‘die wachter...blies den dach Diemen scone verbaren sach’.
De cesuur ligt bij r. 1062. Dat is precies op driekwart van het verhaal. H.
Paardekooper-van Buuren heeft gemeend in de Moriaen een langer eerste en een
korter tweede deel te kunnen onderscheiden, die zich quantitatief tot elkaar
verhouden als ongeveer 3:1 (zie blz. 34 van haar inleiding), en ofschoon ik haar
motivering niet kan volgen, kan ik met haar indeling op zichzelf wel instemmen, met
dien verstande dat ik de grens tussen de beide delen na hoofdstuk 4 zou willen
projecteren (dus na de veronderstelde derde ‘zitting’). In het laatste kwart van de
Moriaen treedt de hoofdfiguur ook helemaal op als de ideale held die hij volgens de
dichter zijn moet. De hoofdgeleding van de Elegast lijkt dus op die van de Moriaen,
is alleen in feite duidelijker en overtuigen-
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der, zoals men dat bij een beter geslaagd gedicht verwachten kan.
Behalve een indeling in tweeën is er echter ook een in drieën, of zelfs in vieren,
mogelijk, die de eerste niet doorbreekt maar aanvult. Karels nachtelijk avontuur op
Gods bevel heeft een persoonlijk en een staatkundig motief. Het moet ertoe leiden
dat de koning zijn ‘verloren vriend’ Elegast terugvindt en het persoonlijk onrecht dat
hij deze heeft aangedaan herstelt, het moet echter ook Eggerics verraad aan het
licht brengen, waardoor Karel de gelegenheid krijgt de nodige maatregelen te nemen
om de dreigende ondergang van zijn rijk af te wenden. ‘Het persoonlijke en het
staatkundige motief’, zo schreef ik eerder, ‘zijn ten nauwste met elkaar verbonden,
want het rechtsherstel van de tekortgedane Elegast zal tegelijk een bevestiging van
het bedreigde koningschap betekenen’. Dat geldt dan speciaal voor het daggedeelte
van het verhaal. In het nachtgedeelte worden de beide motieven echter afzonderlijk
gepresenteerd en ontwikkeld, eerst het persoonlijke, daarna het staatkundige. Het
eerste motief wordt in drie fasen ontwikkeld: 1. 's konings overpeinzingen van r. 203
tot 272, waarin hij Elegast als een ten onrechte verbannene en toch eigenlijk een
hele fijne kerel komt te zien, de ideale ‘gheselle’ voor deze nacht; 2. de herkenning
na het gevecht, r. 487: ‘Alse dit die coninc verstoet Was hi blide in sinen moet’, en
nog eens r. 549: ‘Dits die man die ic begaerde Boven alle die leven op daerde Mede
te varene op dese nacht. God heeften mi te poente bracht’; 3. Elegasts
verontwaardigde afwijzing van Karels voorstel om bij de koning-zelf te gaan inbreken,
wat deze tot de conclusie brengt: ‘Dattem Elegast die dief Goets onste ende hadde
lief. Hi pensde mochti keren, Behouden siere eren, Hi soudem goets so vele gheven
Datti met eren mochte leven, Sonder stelen ende roven’ (633/9). Met r. 640 is dit
motief tenvolle afgerond. Daarna komt Elegast met het tegenvoorstel om bij Eggeric
te gaan inbreken, wat de dichter de gelegenheid geeft om het staatkundige motief,
Eggerics verraad, te presenteren. Dit motief krijgt zijn eerste afronding in r. 976/80:
‘Doen wiste Karel wel te voren Dat hem God te stelene ontboot Om te bescuddene
sinen doot. Hi dankes ootmoedelike Gode van hemelrike’. Het eerste motief is niet
expliciet aangekondigd in de inleidende verschijning van de engel, het tweede wel:
‘Vaert stelen...Oft ghi verliest
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lijf ende ere’ (21/4), ‘Vaert stelen...Anders hebdi u lijf verloren’ (45/8), ‘Wildi Gods
ghebot verhoren...Het sal u an u leven gaen’ (90/2). Nadat het tweede motief
ontwikkeld is, wordt het eerste nog eens naar voren gehaald maar zonder dat er
iets nieuws aan wordt toegevoegd. De koning stelt, naar aanleiding van een niet
geheel duidelijke emotionele uitbarsting, de trouwe Elegast op de proef door te
zeggen: ‘Soudi u worpen in die noot? Sterft die coninc, so es hi doot...Ghi sout des
rouwen schiere ghenesen’ (989/92), wat een nog verontwaardigder reactie oproept
dan Karels eerste voorstel om bij hemzelf in te breken. De koninklijke conclusie:
‘Maghic leven, Hi sal verwinnen al sijn sneven’ (1013/4) is echter een pure herhaling
van: ‘Mochti keren,...Hi soudem goets so vele gheven Datti met eren mochte leven’.
Toch is deze herhaling functioneel, want daardoor worden nu, aan het einde van
het nachtgedeelte, de beide motieven met elkaar verbonden en kan het programma
voor het volgende daggedeelte geformuleerd worden. In dat daggedeelte is eigenlijk
nog maar sprake van één complex motief: ‘Indien datti - Elegast - den camp bestaet
Ieghen Eggherike, Hi - Karel - souden maken rike’ (1158/60), en: ‘Verghinghe wel
sijn - Elegasts - spel Ende behilti sijn leven, Hi - Karel - soudem siere suster gheven’
(1276/8). Elegasts persoonlijk eerherstel wordt gekoppeld aan en geconditioneerd
door de staatkundige dienst die hij Karel bewijst. Dat was in het eerste ‘hoofdstuk’
van het nachtgedeelte nog niet het geval. De behandeling van de beide motieven
die het verhaal beheersen vertoont in de drie opeenvolgende ‘hoofdstukken’ - twee
van het nachtgedeelte, een van het daggedeelte - een compositorische opklimming,
maar die is zo geleidelijk en vanzelfsprekend dat men al voortlezend de tegenstelling
tussen 1 en 3 nauwelijks opmerkt, integendeel 3 als de vervulling van 1 moet
beschouwen. Dat heeft de dichter bereikt door de knappe afronding van ‘hoofdstuk’
2. Scheidt men r. 1 tot 202 nog als een algemene inleiding van ‘hoofdstuk’ 1 af - die
inleiding is in feite een expositie en geeft maar een geringe bijdrage tot de
karaktertekening van de hoofdpersoon Karel - dan worden de beide ‘hoofdstukken’
van het nachtgedeelte ongeveer even lang en maar weinig langer dan het ene
‘hoofdstuk’ van het daggedeelte.
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Gaan wij nu, na deze globale vaststelling van de compositorische structuur, over
op de karakteristiek van de beide hoofdpersonen. Wilke heeft al opgemerkt, ‘daß
das Epos auf die Gestalt Elegasts hingeordnet ist’. Er valt niet aan te twijfelen dat
voor de dichter Elegast de protagonist is geweest en Karel de deuteragonist. Toch
is Karel het hele verhaal door ‘in het beeld’, terwijl Elegast pas na r. 272 opkomt en
van r. 1053 tot 1152 ook onzichtbaar voor ons blijft en niet genoemd wordt. Speelt
de protagonist maar in driekwart van het verhaal een rol? Nee, zo mogen we het
niet zeggen, want van r. 202 tot 272 is hij al wel degelijk aanwezig, in de gedachten
van Karel, en zien we hem ook voor ons. Van r. 1053 tot 1152 zien we hem weliswaar
niet, maar weten we toch dat hij er is, op de achtergrond, en dat Karel bij alles wat
hij zegt en doet voortdurend aan die man op de achtergrond denkt. Elegast, ofschoon
afwezig, bepaalt in deze fase dus de handeling. Alleen in de inleiding, r. 1 tot 202,
speelt de held inderdaad niet mee. Daar bepaalt God de handeling, in een voorspel
dat tot expositie dient. Karel, zelfbewuste wereldheerser bij dag, moet van zijn
dagbestaan vervreemden en als een onzekere de nacht intrekken. Dat is nog geen
karaktertekening, dat is expositie, tekening van de uitgangssituatie. Karakteristiek
is, behalve de aanvaardende vroomheid, alleen de kleinmenselijke bezorgdheid
van de grote koning voor zijn goede koninklijke naam: ‘Ic woudic ware buter sale
Sonder niemare ende tale...Wat maghic segghen van oneren Den ridderen enten
heren Die hier ligghen inder sale? Wat sal wesen mine tale?’ (119/26). Het is echter
situationele humor en maakt Karel nog niet tot een genuanceerde persoonlijkheid
die ons echt gaat interesseren. Dat laatste gebeurt pas wanneer de koning is
uitgereden in het nachtelijk woud en zich overgeeft aan zijn gepeinzen. Maar dan
wordt Karel ook opeens zo allerinteressantst dat we ons moeten afvragen of de
dichter niet bezig is voorbarig al zijn psychologische kruit te verschieten. We zijn
immers nog maar in het begin van het verhaal, r. 202 tot 272, en het lijkt meteen al
wel een hoogtepunt: een koning die in staat is tot zelfkritiek, een koning die bekent
spijt te hebben van zijn koninklijke daden: ‘Ic nam hem tlant des hi was here, Dat
mach mi nu wel rouwen sere’ (228/9). Is er hierna nog wel een hoger hoogtepunt
mogelijk? Zal ons hierna het
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karakter van de eigenlijke verhaalheld, Elegast, nog wel voldoende kunnen boeien?
Treedt hier ook geen spanning op tussen compositie en karaktertekening, als in de
Moriaen, waar vóór de helft van het verhaal de deuteragonist Walewein
psychologisch al zo interessant is geworden dat de zwarte protagonist hem in de
tweede helft niet meer kan evenaren? Nee, de dichter maakt in de Elegast geen
fouten. Hij heeft ervoor gezorgd dat Karels, ongetwijfeld zeer interessante, karakter
ons wordt blootgelegd terwijl de koning nadenkt over het lot van Elegast. Karel zelf
richt in zijn innerlijk gesprek onze aandacht op Elegast, de eigenlijke held, de
menselijk superieure, Karel realiseert zichzelf dus als belangwekkend mens in een
confrontatie met de nog belangwekkender Elegast. De karaktertekening staat in
dienst van de compositie.
Het karakter van Elegast blijft in deze eerste, indirecte introductie via Karels
gepeinzen overigens nog wel een beetje cliché, al te ideaal, zonder enige zwakheid,
te mooi om waar te zijn, althans te mooi om ons geheel te kunnen overtuigen:
‘Elegast moet bejaghen Daer si hem alle op ontdraghen. Mer so vele esser an: Hi
en steelt ghenen armen man Die bi siere pinen leeft...Daer hi die rike liede weet, Hi
neemtem haren scat ghereet...Sine list es menichfout, Niemen en cannem ghevaen’
(243/67). Deze introductie, dit al te geïdealiseerde beeld hier, in de spiegel van
Karels bewondering, is in compositorisch opzicht uitstekend, want nu is er door
verdere nuancering in de loop van het verhaal nog een climax mogelijk. En doordat
Karel meteen al zo'n groot formaat heeft gekregen is hij ook de geschikte tegenspeler
waaraan een Elegast zich in volle grootheid zal kunnen realiseren. In de volgende
scene van de anonieme ontmoeting en het daaropvolgende tweegevecht, waartoe
Elegast door zijn provocerend optreden aanleiding geeft, heeft Karel nog de leiding.
Karel mag hier van de dichter domineren, hij mag uit deze scene als de
menselijk-superieure te voorschijn komen (273/475). Innerlijk is hij doodsbang voor
de zwarte ridder - ‘Alsen die coninc ghemoeten soude, Seindi hem ende was in vare
Ende waende dat die duvel ware’, 286/8 - maar zijn gedrag is waardig en
ridderlijk-onberispelijk. Karel is hier de echt-ideale ridder, de waarachtig-hoofse,
die, wanneer zijn geduchte tegenstander
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zijn zwaard heeft verloren, niet verder wil vechten omdat dat tegen de spelregels
is: ‘Doe docht den coninc scande Op enen te slane die vore hem helt...Ten is niet
ghewroken, Die enen wille slaen oft deren Die hem niet en can gheweren’ (442/8).
Elegast krijgt er in deze scene een trek bij die hem niet alleen menselijker maakt
maar ook compositorisch, d.w.z. voor de motivering van de verdere verhaalhandeling,
uitermate belangrijk zal blijken te zijn: de verbannene is bang voor zijn verbanner,
de koning (‘den coninc die ic ontrade’, 339). Pas veel verderop zal blijken dat de
achtergrond van die vrees schuldgevoel is (1029/36): Karel vindt, wij hebben het al
vernomen, dat hij Elegast tekort heeft gedaan, maar Elegast vindt ook dat hij zijn
koning tekort heeft gedaan; de beide hoofdpersonen voelen zich dus wederzijds
schuldig en worden daar beiden menselijk-groter door. Maar dat zullen wij pas
beseffen aan het einde van het nachtgedeelte, in de scene waar wij ons nu mee
bezighouden leren wij Elegast alleen nog maar kennen als een praktizerende
roofridder die bevreesd is voor verspieders van 's konings wege. (Ten onrechte
meent Wilke, passim, dat de nederlandse dichter bij zijn pogingen om Elegast te
verridderlijken diens dief-zijn zoveel mogelijk zou hebben verzwakt: in onze scene
is Elegast méér dief dan in de overeenkomstige uit het duitse gedicht, waar men
tevergeefs regels zal zoeken als 348/9: ‘ic sal winnen Sijn ors ende datti hevet an’;
dat betekent waarschijnlijk ook dat de nederlandse Elegast in deze scene als dief
zwaarder is geaccentueerd dan in het hypothetische voorbeeldgedicht.) Verder krijgt
Elegast er tot r. 475 geen nieuwe karaktertrekken bij. Dat hij in het gevecht tegen
Karel opgewassen blijkt te zijn is immers geen zaak van karakter.
In de scene die op het door Karel zo edelmoedig afgebroken gevecht volgt, r. 476
tot 553, moet Elegast zijn identiteit prijsgeven en, gevraagd ‘wies ghi u gheneert’
(493), met een zelfkarakteristiek voor de dag komen. De roofridder weet niet wie hij
voor zich heeft en zal dat ook in het verdere nachtgedeelte van het verhaal niet te
weten komen, omdat Karel meent te moeten ‘lieghen dor den noot’ (553). Wat is
die ‘noot’? Natuurlijk dat Karel zich geneert voor zijn dieverol (verg. 119/26). Het is
een menselijke zwakheid - de engel had Karel helemaal niet geboden om te ‘lieghen’
- maar deze karaktertrek is com-
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positorisch noodzakelijk, want anders was het verhaal met de herkenningsscene al
vrijwel uit geweest en had het tweede motief, het staatkundige, niet goed meer aan
bod kunnen komen. Meer held wordt de koning door zijn liegen-om-bestwil bepaald
niet. Voor Elegasts zelfkarakteristiek gebruikt de dichter in hoofdzaak dezelfde
woorden als hij Karel tevoren, in r. 218/69, had laten ‘pensen’. Maar er zijn belangrijke
accentverschillen. Elegast zegt nergens dat de koning hem zijn land ‘nam’. De eerste
keer, r. 478/86, laat hij de oorzaak van zijn armoede helemaal in het midden - ‘En
es mi ten besten niet vergaen: Ic hebbe goet ende lant verloren...Bi onghevalle, als
menich doet’ -, de tweede keer wordt de verbanning wel gememoreerd maar de
verbanner toch niet van onrechtvaardigheid beschuldigd: ‘Ende ic mijn goet hadde
verloren Daer ic bi soude leven, Ende mi die coninc hadde verdreven Karel uut
minen lande’ (508/11). Uit deze eerst ontwijkende en later zakelijke formulering tegenover een onbekende - blijkt dat Elegast zonder wrok aan de koning terugdenkt.
Dat is een edelmoedigheid die zeker wel opweegt tegen Karels edelmoedigheid in
het gevecht. Al heeft Karel het in deze scene als overwinnaar nog wel voor het
zeggen, hij is voor de lezer geen morele overwinnaar meer, hij domineert niet meer
door zijn karakter.
In de daaropvolgende scene, de laatste van ‘hoofdstuk’ 1, r. 554 tot 640, wordt
Elegast tenvolle de morele held. Wij weten natuurlijk heel goed dat Karels ‘lieghen’
maar een spel is en dat hij volstrekt niet de onedele dief is die hij tegenover Elegast
voorgeeft te zijn. Men zou het zelfs nog als een voortzetting van zijn edelmoedige
houding kunnen interpreteren, of van zijn zelfkritiek, dat hij tegenover de edele dief
zo uitdrukkelijk de mindere en slechtere wil spelen. Maar zijn voorstel, in aansluiting
bij die ongunstige zelfpresentatie-onder-pseudoniem, om bij de koning te gaan
inbreken, komt voort uit zwakheid. Karel wil van dit onbehagelijke nachtelijke avontuur
met het minste risico af zien te komen, hij wil naar huis. Was Elegast op dit voorstel
ingegaan, dan zou het goddelijk bevel niet naar behoren uitgevoerd zijn en had het
verhaal ook niet naar behoren afverteld kunnen worden. Maar nu wordt Elegasts
zwakheid, zijn vrees voor de koning, compositorisch functioneel. Hij kán, door die
vrees, niet op het voorstel ingaan en
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daardoor kan het verhaal worden zoals het worden moet, met staatkundig motief
en al. Er komt echter nog iets bij en dat maakt Elegast tot een ware morele held: hij
wil ook niet op het voorstel ingaan, hij is er oprecht verontwaardigd over, want ‘Al
heefti - Karel - mi bi quaden rade Mijn lant ghenomen - dat woord kan nú wel gebruikt
worden! - ende verdreven, Ic sal hem wesen al mijn leven Ghestade vrient na mine
macht’ (622/5). Dat Elegast, zoals uit de vorige scene bleek, zonder wrok aan de
koning terugdacht, kon men edelmoedig noemen, de vriendschap-ondanks-alles
die nu, emotioneel, ongecontroleerd, wordt uitgesproken is rondweg heroïsch. De
cliché-achtige, al te ideale ridderfiguur uit Karels introducerende overpeinzingen is
door het tegenspel dat Elegast in deze scene te bieden krijgt opeens een mens van
vlees en bloed geworden, een geloofwaardige, uitermate boeiende persoonlijkheid.
Dit is het echte psychologische hoogtepunt van ‘hoofdstuk’ 1 en het staat waar een
hoogtepunt hoort te staan: aan het slot. Van dit ogenblik af is Elegast de echte
protagonist en is Karel tot ‘aangever’ gedegradeerd. Kan hier een nog hoger
hoogtepunt op volgen? Alleen wanneer de vriendschap-door-alles-heen de
gelegenheid zal krijgen zich nog hartstochtelijker uit te spreken. Dat zal inderdaad
het geval zijn tegen het einde van ‘hoofdstuk’ 2, als het niet om het bezit maar om
het leven van koning Karel gaat. Karaktertekening en compositie spelen in dit gedicht
volmaakt samen.
‘Hoofdstuk’ 2 begint met een stilte, want het heeft Karel stil gemaakt ‘Dattem
Elegast die dief Goets onste ende hadde lief’. Het persoonlijke motief is in deze
stilte voltooid. En dan lezen we, r. 641: ‘Na dien ghepense daer hi in was Vraghedi
Elegaste das, Of hine iewer wilde leiden Daer si goet onder hem beiden Mochten
bejaghen op dien nacht’. Karel, allang geen overwinnaar meer maar klein geworden,
ofschoon daarom psychologisch niet minder boeiend - Karel geeft het initiatief uit
handen. Ongeveer 225 regels lang krijgt het verhaal nu een uiterst genoegelijk
karakter. Het wordt helemaal een sprookje van koning-en-dief waar verder niets
achter lijkt te zitten. De dichter kan zich uitleven als pure verteller. Het is
compositorisch goed van hem gezien dat hij aan de donkere, felbewogen tweede
helft van ‘hoofdstuk’ 2 zo'n lichte, blijspelachtige eerste helft vooraf heeft laten
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gaan. Intussen houdt hij zijn karakters toch wel in het oog. Waarom gaat Karel zo
grif in op Elegasts voorstel om bij Eggeric, 's konings zwager, te gaan inbreken?
‘Doe peinsde die coninc ende sweech stille: Nadien dat geschepen stoet, Dat daer
ware stelen goet: Al hadden sijn suster ghevanghen, Si souden node laten hanghen’
(668/72). Karel is nog altijd bang voor de schade die zijn goede naam zou kunnen
lijden als gevolg van dit niet te verantwoorden nachtelijke avontuur. Naar zijn eigen
paleis teruggaan kan hij evenwel niet, omdat Elegast niet meewil, welnu, dan maar
‘op familiebezoek’ bij zijn zuster, daar zit naar verhouding nog het minste risico aan!
Is de buit eenmaal binnen, dan wil Karel ook zo gauw mogelijk terug naar huis. De
hemelse opdracht is immers uitgevoerd? ‘Doen wilde Karel danen riden’ (847),
maar: ‘Elegast hietem ontbiden: Hi soude om enen sadel gaen’ (848/9), en: ‘Dit was
den coninc onbequame, Hi hadde eer ontbeert der vrame Vanden sadel ende
tghewin Dan Elegast keerde weder in’ (863/6). Wat de koning prettig of niet prettig
vindt, doet er in deze fase van het verhaal echter niets meer toe, Elegast heeft de
leiding. Elegast zijnerzijds heeft als argumenten om juist bij Eggeric te gaan inbreken
genoemd: 1. die man is schatrijk en kan dus ‘sonder sonde’ bestolen worden; 2. die
man is voor de koning een onbetrouwbare bondgenoot, ‘Selve den coninc sinen
here Soudi nemen lijf ende ere, Mocht na sinen wille gaen’ (657/9). Elegast blijft bij
het doen van zijn voorstel dus trouw aan zichzelf, Karel bij het aannemen ervan.
De verhaalhandeling vloeit om zo te zeggen voort uit de karaktertekening. Het
motiefje van het toverkruid waardoor Elegast de taal der dieren kan verstaan heeft
een dubbele functie: ten eerste wordt onze aandacht weer, en nadrukkelijker dan
tevoren, gevestigd op zijn vrees voor de koning (‘Soude die coninc zijn hier voren?
Ic duchte dat mi naket toren’, 775/6), ten tweede bewijst hij, voor de eigenlijke inbraak
begint, zijn superioriteit in het dievenvak (en Karels inferioriteit). Elegast is een échte
dief. Dat is al gebleken bij de eerste ontmoeting in het nachtelijk woud, toen hij
begerige blikken, kénnersblikken, op Karels kostbare wapenrusting wierp (‘Hi salre
laten die wapen sine, Die die beste sijn in schine Die ic in seven jaren sach’, 311/3),
het zal opnieuw blijken als hij na de geslaagde schatroof zich de kans van zijn leven
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niet wil laten ontgaan - de weg is nu immers vrij - om ook nog dat zeer bijzondere
kostbare zadel van Eggeric te stelen. Hij zet, tegen Karels bezwaren in, door, ómdat
hij een échte dief is, en dat doorzetten is weer nodig om het verhaal volgens het
compositorische plan van de dichter te laten voortgaan. Ik moet het nog eens zeggen:
karaktertekening en compositie spelen volmaakt samen.
R. 867 is het keerpunt in ‘hoofdstuk’ 2. De comedie is afgelopen en de tragedie
begint. Maar het zal, in ‘hoofdstuk’ 3, een ‘blij-eindend treurspel’ worden. Bij de
scene in Eggerics slaapkamer, r. 867 tot 930, de onthulling van het verraad, wijkt
de figuur van Elegast terug naar de donkere achtergrond. Hij hoort alles, vangt
‘tbloet vander vrouwen’ op als een stille getuige, maar maakt zich niet kenbaar en
geeft van geen emoties blijk. Als hij echter mét het zadel naar buiten komt is hij een
veranderd mens. Karel begrijpt daar niets van. Die heeft, trouw aan zijn karakter,
maar één gedachte: ‘nu eindelijk terug naar huis, weg van deze gevaarlijke plaats,
in 's hemels naam niet ontdekt worden!’ Zelfs nog nadat Elegast hem alles verteld
heeft heet het van Karel: ‘Hi hadde gherne gheweest van dan, Dlange letten was
hem leet’ (996/7). In het verhaal fungeert dit benauwde, onheroïsche gedrag als
een contrast. De hevigheid van Elegasts gevoelens, de hartstochtelijke belijdenis
van zijn koningstrouw, zijn voor geen enkele consequentie terugdeinzende driestheid,
ze krijgen door Karels tegenspel, dat van wezenlijk ongeduld en onbegrip tot
voorgewende gevoelloosheid loopt, zoveel te meer nadruk. Het wordt een nieuw
hoogtepunt van karaktertekening, hoger dan aan het slot van ‘hoofdstuk’ 1. In de
drie fases van Elegasts reactie, 939/57, 964/75 en 999/1010, zit een duidelijke
opklimming. Eerst uit hij zich nog betrekkelijk beheerst, in algemene termen die
binnen de perken van de conventioneel-hevige dictie blijven: ‘Dat mijn herte niene
breect Vanden rouwe diere inne steect, Sone breect si nemmermeer’ (941/3). De
felheid van de gevoelens blijkt vooral uit de daadwerkelijke conclusie: ‘ic sal
wedergaen Eggheric sijn hooft afslaen Oft testeken met enen cnive Daer hi leit bi
sinen wive’ (951/4). Dat is niet conventioneel meer, dat gaat alle perken te buiten,
en Karels voordehandliggende vraag is dan ook: ‘dor wat saken Hi ware so sere
tonghemake’ (959/60). Uit het antwoord,
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dat een regelrechte wanhoopskreet is, blijkt de diepere achtergrond: ‘Ic hebbe minen
here verloren! Ic hadde toeverlaet te voren Te comene te minen goede Ente verwinne
mijn armoede, Ende was ooc in goeden wane. Nu bennic, leider, dis alles ane’
(967/72). We wisten uit het slot van ‘hoofdstuk’ 1 al wel dat Elegast Karel ondanks
alles als zijn ‘gherechte here’ was blijven beschouwen (627), maar we wisten
daarnaast ook uit verschillende uitlatingen dat hij bang voor de koning was en deze
tot iedere prijs uit de weg wilde blijven. Nu horen we iets nieuws: Elegast is helemaal
niet gelukkig in zijn dievenbestaan maar voedt de stille hoop dat Karel hem eenmaal
zal begenadigen; als Karel sterft, door een verrader wordt omgebracht, zal daarmee
ook Elegasts stille hoop moeten sterven dat hij zijn ‘goet’ nog eens zal terugkrijgen
en zijn tegenwoordige ‘armoede’ te boven komen. Elegasts karakter blijkt veel
complexer te zijn dan we het ons tot dusverre hadden voorgesteld en ook zijn
koningstrouw is een complexe aangelegenheid: er zit een element van eigenbelang
in, die trouw moet de grondslag zijn van een verhoopt rechtsherstel. (Wilke, blz. 26,
interpreteert deze passage, en daarmee ook de figuur van Elegast, verkeerd: ‘Mit
dem Tode des Königs habe auch sein Leben den Sinn verloren. Bisher habe er
seine Armut noch stets überwinden können (970), sei trotz allem immer guten Mutes
gewesen (971). Nun sei auch für ihn alles vorbei. Die enge, schicksalhafte
Verknüpfung, die Elegast zwischen seinem und dem Leben des Kónigs sieht, zeigt
eine neue erhabene Seite seines Wesens auf: Treue und Verbundenheit mit seinem
Hernn bis in den Tod.’) Karel kan na deze verduidelijking, die uitloopt in de
mededeling: ‘Mijn here sal sterven morgen vroe, Ende ic mach u segghen hoe:
Eggheric heeft sinen doot ghesworen’ (973/5), met recht God dankbaar zijn ‘dat
hem God te stelene ontboot’, maar hij vindt toch ook aanleiding om de zo complexe
koningstrouw van Elegast nog even op de proef te stellen (993/4). Hij zegt, hard en
nuchter: ‘door Eggeric daar in zijn slaapkamer te gaan doodsteken riskeer je je
eigen leven’, en: ‘al is die koning nou dood, wat dan nog? Ghi sout des rouwen
schiere ghenesen’ (992). Karel zegt dit in opdracht van de dichter, want door dit
tegenspel kan Elegast tot de derde fase van zijn emotionele reactie komen. In de
koningstrouw die dan wordt uitgesproken
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zit geen greintje eigenbelang meer. Elegast neemt het zijn ‘gheselle’ hoogst kwalijk:
‘Dat ghi hebt so na ghesproken Den coninc Karel minen here, Die waerdich es alre
ere’ (1002/4), en hij verklaart zich graag bereid zijn leven voor 's konings welzijn in
de waagschaal te stellen: ‘Ic sal vorderen mijn ghedochte Ende wreken minen toren
An die sconincs doot hebben ghesworen...Gaet mi te lieve oft te leide’ (1006/10).
Dat is een geïntensifieerde herhaling van de ‘vriendschapsverklaring’ aan het slot
van ‘hoofdstuk’ 1 en Karel kan dan ook alleen maar zijn daar in gedachten gegeven
belofte van rechtsherstel herhalen, ditmaal met een toespeling op de zelfkritiek uit
de introductie: ‘Die coninc peinsde: dits mijn vrient, Al hebbics qualic op hem verdient’
(1011/2). De beide karakters staan nu werkelijk compleet voor ons en de meerdere
grootheid van de protagonist wordt door de deuteragonist zelf met zoveel woorden
erkend. Psychologisch is dit het absolute hoogtepunt van het gedicht en het is bereikt
op een hoogtepunt van de handeling, door een samenspel van de beide
hoofdpersonen dat geheel door de compositie van het verhaal was voorgeschreven.
De rest van ‘hoofdstuk’ 2, niet meer dan 50 regels, is een voorlopige
programmering van het volgende, afsluitende ‘hoofdstuk’ 3. De nacht spoedt zich
ten einde en de dageraad zal weldra aanbreken. Dan zullen alle geheimen van de
nacht op dagniveau, formeel en openlijk, aan het licht gebracht worden. De
persoonlijk tekortgedane zal in zijn rechten hersteld worden en het rijk zal, nadat
de verrader des vaderlands terecht is gesteld, onbedreigd kunnen voortbestaan,
onder Gods durende bescherming. Het initiatief van de handeling is nu aan Karel.
Hij verwijst in deze nanacht naar de morgenstond, als hij weer onvermomd en
innerlijk gelouterd zichzelf zal kunnen zijn, de koning die hij zijr moet: ‘Rijt inder
morghenstonde Toten coninc daer ghien vint. Vertelt hem ende ontbint Die ondaet
entie moort. Alse hi sal hooren u woort, Ghi sulter bi versoenen al’ (1018/23). Maar
Elegast, trouw aan zijn karakter, kan dit initiatief, dat hij niet als een initiatief van de
koningzelf kan herkennen, onmogelijk honoreren. Zijn vrees voor de koning wordt
duidelijker dan ooit onder woorden gebracht: ‘Wat mijns gheschiet, En come vor
den coninc niet. Die coninc es te mi so gram’ (1029/31). Nog eenmaal onderstreept
Elegast dat hij een echte dief
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is en dit ook moet blijven, totdat de koning hem uit eigen majesteitelijke genade
vergeving zal hebben geschonken. En Karel moet erin berusten dat hij in deze nacht,
door zijn ‘lieghen dor den noot’, ingegeven door kleine vreesachtigheid, alleen maar
een vermomde, onherkenbare majesteit kan zijn, zonder gezag, zonder macht om
te ‘beteren’. Zo staan de beide hoofdpersonen van het spel tegenover elkaar en zo
moeten zij uit elkaar gaan. ‘Ic sal bode sijn vander sake Toten coninc daer icken
weet’, zegt ‘Adelbrecht’, en: ‘Met deser talen dat si schieden’ (1049). Het programma
voor de volgende dag, ‘hoofdstuk’ 3, is nog maar zeer tendele geformuleerd, maar
we beseffen aan het eind van ‘hoofdstuk’ 2 heel goed dat het spel nog niet uit kan
zijn. Zo is het goed. Dat houdt de spanning in het verhaal.
Het daggedeelte begint met een verwijzing naar God, een uitdrukkelijke
onderstreping van diens speciale bescherming bij het nachtelijk avontuur. In de
inleiding, r. 145/9, had het geheten: ‘Daer en was niemen diene sach, Want dat volc
algader lach In vasten slape alst God woude. Dit dede hi dor sconincs houde, Sine
hulpe was hem bereet’. Het begin van ‘hoofdstuk’ 3 grijpt hierop terug met de regels
1063/70: ‘Doen hi sine wapen af hadde ghedaen, So was die wachter ghestaen Ter
hogher tinnen ende blies den dach, Diemen scone verbaren sach. Doe wart in wake
menich man Dien God den slaep seinde an Doe die coninc stelen voer’. Karels
bezorgdheid voor zijn goede koninklijke naam was dus volkomen overbodig,
inderdaad een menselijke zwakheid, een kleingelovigheid die niet met God rekent.
Dat ziet nu de weer thuisgekomen koning zelf ook wel in: ‘Dat was hem een scone
boer’. Het zal nu ook verder wel goed aflopen. Aan het eind van ‘hoofdstuk’ 3 valt
in het gerechtelijk tweegevecht de juiste beslissing - die de bevestiging van het
koningschap en de redding van het rijk betekent - na een kort maar krachtig gebed
van Karel tot God, r. 1378/82. Het daggedeelte van het verhaal staat duidelijk onder
Gods leiding. Maar Karel, als koning-in-functie weer helemaal zichzelf geworden,
weet ook zonder speciale openbaring wel precies wat hem te doen staat: hij brengt
zijn ‘verholen raet’ op de hoogte van het dreigende gevaar en vraagt de heren
formeel om hun advies. De ‘raet’ is natuurlijk dat men alle weerbare mannen in het
kasteel moet bewapenen
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en zo de komst van de verraders afwachten. Dat had de koning zelf ook wel kunnen
bedenken maar hij houdt zich aan de regels, hij leidt de afwikkeling ceremonieel.
Is dit karaktertekening? Alleen inzoverre een herwonnen rolvastheid met karakter
te maken heeft. Als Eggeric gevangen genomen is en ‘vore den coninc sinen here’
geleid wordt, lezen we: ‘Die coninc leidem vele te voren’ (1137). Karel heeft de
leiding en lokt door zijn optreden Eggerics antwoord uit: ‘Ghi en waret ooc nie so
coene, Noch gheen uwer baroene, Die mi op dorste staden Dattic u hadde verraden.
Ware daer iemen dies begaerde, Ic daet hem loghenen metten swaerde...Nu come
voort dies beghere!’ (1143/50). Op deze woorden heeft de koning gewacht, want
op grond hiervan kan hij nu Elegast uit het woud naar het hof ontbieden. De
programmering van de afloop die aan het slot van ‘hoofdstuk’ 2 onvoltooid was
gelaten, krijgt nu een door de situatie bepaalde afronding: Elegast hoopte innerlijk
op een rechtsherstel, wou nochtans niet op eigen initiatief en risico met zijn
onthullende mededeling naar het hof komen - want: ‘Die coninc es te mi so gram’
-, welnu, dan moet hij naar het hof ontboden worden met de toezegging van een
verzoening en een geconditioneerd rechtsherstel: ‘Indien datti den camp bestaet
Ieghen Eggherike, Hi souden make rike’ (1158/60). Elegast zal dat zien als een
consequentie van de laatste woorden van ‘Adelbrecht’: ‘Ic sal bode sijn vander sake
Toten coninc’. Juist de conditionering van het rechtsherstel zal voor Elegast, de
échte dief, de boodschap van 's konings zendboden geloofwaardig maken. Het
samenvloeien van het persoonlijke en het staatkundige motief in ‘hoofdstuk’ 3,
waardoor de compositie van het gedicht zoveel geslotener kan worden, is het
logische gevolg van de karaktertekening die de dichter van zijn protagonist heeft
gegeven. De karaktertekening van de deuteragonist, Karel, had eigenlijk geëist dat
deze de tekortgedane Elegast ongeconditioneerd ‘rike ghemaket’ had - verg. r.
635vgg.: ‘Hi pensde mochti keren, Behouden siere eren, Hi soudem goets so vele
gheven Datti met eren mochte leven’, op een ogenblik dat er van Eggerics verraad
nog niets bekend is -, maar Karel krijgt geen gelegenheid om deze menselijk veel
mooiere rol te spelen, hij moet op dagniveau eenvoudig de ceremoniële koning zijn
die geen fouten kan maken en geen spijt kan
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hebben. De deuteragonist moet voor de protagonist terugwijken. De compositie van
een verhaal dat ‘auf die Gestalt Elegasts hingeordnet ist’ laat niet toe dat aan het
slot de gestalte van Karel psychologisch nog eens goed uit de verf zou komen. Wat
er gebeuren gaat wordt bepaald door het complexe karakter van Elegast zoals we
dat met name in ‘hoofdstuk’ 2 hebben leren kennen.
Als Elegast Karels boodschap heeft ontvangen stijgt hij als mens boven zichzelf
uit. Zijn eigenbelang, zijn rechtsherstel, wijkt dan terug voor die ene, ‘heilige’ roeping
om het leven van zijn koning te redden: ‘Hi swoer bi siere kerstenhede, Ware hem
God sculdich een bede, Hi en begheerde ander goet Dan hi den camp vechten moet
Over sinen gherechten here, Om te behoudene sine ere’ (1175/80). Het is duidelijk
hoezeer Karel bij de formulering van zijn boodschap Elegasts karakter heeft
begrepen. Deze laatste veegt nu met een breed gebaar het hem in het vooruitzicht
gestelde ‘goet’ van de tafel, want hij kent, een ideale ridder inderdaad, niets hogers
dan ‘den camp vechten’. De passage r. 1181 tot 1234, van de aankomst in het paleis
tot en met de uitdaging, voegt geen nieuwe trekken aan de karaktertekening van
Elegast toe. Maar dan wijst Eggeric de uitdaging af met het argument dat hij niet
wil vechten tegen een eerloze, een ‘verbannen dief’, en dat geeft Elegast gelegenheid
om te bewijzen dat ook hij de nacht achter zich heeft gelaten en weer ‘voor de dag’
kan komen als de man die hij eigenlijk is, geen dief meer, maar een hertog, een
volwaardige ridder. Dit zelfbewustzijn is nieuw. De dief had bij de nachtelijke
ontmoeting met de koning het verslag van zijn dievenbestaan ingeleid met de
woorden: ‘Ic salt u segghen, al eest scande’ (512). Hij was wel een échte dief
geweest, en ook een góede, maar toch een dief uit nóód. Dat herhaalt hij ook nu
nog eens tegenover Eggeric: ‘Ic hebbe ghenomen grote have Den riken lieden van
haren goede: Dat dede mi nóót ende armoede’ (1248/50). Hij is niet trots op zijn
illegale bestaan, maar neerdrukken doet het hem nu ook niet meer. Want hij wíl
geen dief meer zijn en behóeft het ook niet meer te zijn. Al wordt het niet met zoveel
woorden uitgesproken, we voelen het toch: juist deze ‘camp’ tegen Eggeric ‘over
sinen gherechten here’ zal hem de mogelijkheid bieden de ‘scande’ van zijn verleden
uit te wissen. Dat drijft Elegast, dat is de wezenlijke
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achtergrond van zijn zelfbewustzijn. Hij staat in dienst van het hoogste recht
tegenover een gemene misdadiger en daarbij worden zijn eigen overtredingen tot
niets: ‘Verraennesse ende moordens dedic mi ave...Maer dat ghi een moorder sijt,
Ghine moghet ontsegghen camp no strijt Ter werelt ghenen man Dies u wille staden
an’ (1247/54).
Wat Elegast wil, moet ook gebeuren, want hij is de held. Karel kan niets anders
doen dan de held seconderen. Hij onderstreept nog eens wat Elegast tegen Eggeric
gezegd heeft, zodat deze wel moet toegeven (‘Beter es camp dan hals ontween’,
1263), laat de kampplaats in gereedheid brengen, bidt God om een goede uitslag
en spreekt een paar bemoedigende woorden waarin ook het beloofde ‘rike maken’
- Karels eigenste motief van den beginne af - gepreciseerd wordt: ‘Die coninc trooste
Elegast wel Ende seide, verghinghe wel sijn spel, Ende behilti sijn leven, Hi soudem
siere suster gheven, Die Eggheric hadde te voren’ (1275/8). Het fungeert allemaal
enkel als verbindingsstuk tot Elegasts volgende grote scene: zijn zuiveringsgebed
voor het beslissende gevecht. De kernwoorden staan aan het slot: ‘Maria, soete
vrouwe, Ic willu dienen met rechter trouwe, Ende nemmermeer voortan En werdic
rover no scaecman In wildernissen ende in wouden, Maghic hier mijn lijf behouden’
(1305/10). Hij wíl geen dief meer zijn, hij heeft het nooit willen zijn, en met dit gevecht
kan hij zich zuiveren, als God het wil. Als God hem laat leven, zal dat zoveel als
een eerherstel van Godswege zijn, grondslag en uitgangspunt voor een nieuw,
eerlijk ridderbestaan. In menselijke bewogenheid overtreft dit gebed om een nieuw
leven verre het gebed van Karel in het inleidende gedeelte om een veilig geleide
bij zijn nachtelijk avontuur (169/92). Elegasts gebed is dan ook dat van de eigenlijke
held en het staat tegen het einde van het gedicht. Volgen moet dan alleen nog maar
het verhaal van het gevecht waarin God antwoord zal geven, r. 1319 tot 1402. Voor
ons als lezers staat het natuurlijk bij voorbaat vast dat God met de held zal zijn,
maar de dichter heeft helemaal geen haast om God te laten ingrijpen. Hij rekt het
verhaal opzettelijk, voegt een vertragend incident in: Eggeric wordt uit het zadel
geworpen maar krijgt van zijn tegenstander gelegenheid om zijn paard weer te
vangen en opnieuw op te zitten. Dat is goed gezien uit een oogpunt van
verteltechniek, het houdt
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de spanning erin. Maar voor het laatst worden ook de karakters van de beide
hoofdpersonen nog eens tegenover elkaar gesteld en blijkt Elegast de superieure.
Elegast: ‘En willu niet te voete slaen, Ic wille prijs an u begaen, Al souts mi sijn te
wors. Nu sit weder op u ors, Laet ons vechten ridderwise. Ic hebbe liever datmen
mi prise Dan ic u sloeghe te voete doot, Al soudics bliven in deser noot’ (1351/8).
Karel: ‘Dit was den coninc Karel leet Dat Elegast so langhe meet’ (1359/60). Deze
Karel is wel een heel andere dan wij ons uit het nachtelijke gevecht in ‘hoofdstuk’
1 herinneren, maar de omstandigheden zijn ook anders geworden. Toen was hij
een dolend ridder op Gods genade en had hij een tegenstander die, hoewel
onbekend, respect afdwong. Nu staat hij als koning-rechter tegenover een
staatsvijand die hij liefst zo snel mogelijk executeren wil (verg. r. 1256/9). Bovendien
maakt Karel zich bezorgd over Elegast: zou die het wel klaren met de geduchte
Eggeric? zou God hem wel bijstaan? Karel heeft immers, in plaats van, naar zijn
aanvankelijk voornemen, het aan Elegast begane onrecht zonder meer te ‘beteren’,
deze een riskante conditie opgelegd en hem als het ware gedwongen zijn leven te
wagen. Maar Elegast, de superieure, rijst hoog boven Karels bezorgdheid uit.
Ondanks alles wil hij de ridderlijke normen hooghouden, zelfs tegenover een
tegenstander als Eggeric. Hij moet deze als een gelijke beschouwen om juist door
de overwinning van deze gelijke, volgens alle regels van het spel, zichzelf te
rehabiliteren. De dichter noteert na de hervatting van het gevecht nog eens
nadrukkelijk: ‘Si waren beide hertoghen Die daer vochten den camp. Al gheviel
Elegast die scamp Datti dat lant hadde verloren, Hi was hertoghe alse te voren’
(1372/6). De compositorisch noodzakelijke climax eist dat het gevecht uit ‘hoofdstuk’
1, in dit vroege stadium van het verhaal een hoogtepunt van de handeling, door het
gevecht in ‘hoofdstuk’ 3 overschaduwd zal worden, met name wat de rol van Karel
betreft. Welnu, de karaktertekening van de beide hoofdpersonen in het daggedeelte
leidt er als vanzelf toe dat Elegast in het beslissende eindgevecht behalve de feitelijke
ook de morele triomfator wordt. De morele overwinnaar in het eerste gevecht, Karel,
blijft nu als secondant beneden het ridderlijke niveau van de held.
Omdat we nu eenmaal met Karel en God begonnen zijn, moeten
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we ook wel met Karel en God eindigen. Karel bidt het al gememoreerde korte en
krachtige gebed (1378/82), Elegast, ‘Bider hulpen van onsen here Ende dore
sconincs bede’ (1390/1), laat Eggeric opnieuw en ditmaal met gekloofde schedel
uit het zadel tuimelen, en dan lezen we: ‘Dit sach die coninc ende seide: Ghewarich
God, ghi sijt hierboven, Met rechte maghic u loven Die mi so menighe ere doet’
(1396/9). Het is een dikke punt achter het staatkundige motief. Hierna kan de rest
afgeraffeld worden: ‘Nu willic corten dese dinc’ (1403). God heeft Elegast de zege
geschonken en in ere hersteld: ‘Elegast bleef inder ere, Dies dancti Gode onsen
here’ (1407/8). Wat kan een koning daar nog aan toevoegen? ‘Die coninc gaffem
Eggherics wijf. Si waren tsamen al haer lijf’ (1409/10). Het kan niet korter. Het is
ook niet interessant meer. Het eigenlijke ‘Epos’ met alles wat het ‘zum gepriesenen
Kunstwerk macht’ is immers al afgesloten.
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‘Die gene die Lancelote maecte’
De Lantsloot van der haghedochte is in zijn tijd - zeg: omstreeks 1250 - in quantitatief
opzicht waarschijnlijk een uitzonderlijke prestatie geweest. Het gedicht moet immers
wel een 100000 regels groot zijn geweest, hetgeen betekent dat de dichter, stellig
in opdracht van een of ander groot heer, er zeker 3 à 4 jaar aan moet hebben
gewerkt. Dat imponeert ons en geeft ons ook wel enig inzicht in de maatschappelijke
positie van de dichter. Belangrijker dan zijn maatschappelijke positie is echter zijn
scheppende persoonlijkheid en om daar enig zicht op te krijgen dienen we na te
gaan hoe de Lantsloot in qualitatief opzicht te waarderen is. Bij een gedicht dat een
vertaling is heeft een analyse van de compositie op zichzelf al weinig zin - we
ontmoeten in die compositie immers niet de vertaler maar de schrijver van de
voorbeeldtekst - maar behalve dat het weinig zinvol is, is het bij de Lantsloot ook
een feitelijke onmogelijkheid. Van de omstreeks 100000 regels die de vertaling
geteld moet hebben zijn er immers nog geen 6000 tot ons gekomen, en die zijn dan
nog verdeeld over 33 kleinere en grotere fragmenten, alle afkomstig uit de eerste
twee derdeparten van het gedicht. Er is dus ook bij benadering geen overzicht van
het geheel mogelijk. Het is echter niet uitgesloten dat we de scheppende
persoonlijkheid van de dichter-vertaler zullen kunnen leren kennen uit zijn
behandeling van een aantal details. Om die relevante details te vinden zullen we
dan de overgeleverde fragmenten naast de overeenkomstige passages van de
franse voorbeeldtekst moeten leggen en nagaan wat de vertaler heeft weggelaten
of toegevoegd. Praktisch is een dergelijke vergelijking alleen maar mogelijk wanneer
we uitgaan van de door H.O. Sommer gepubliceerde ‘vulgate version’ (deel III en
IV), ofschoon die mogelijk niet precies de versie representeert die de vlaamse dichter
voor zich heeft gehad. De kans dat diens voorbeeldtekst afweek van de ‘vulgate
version’ is relatief het kleinst bij de fragmenten I tot XIV en XXIII tot XXXIII. Bij
voorkeur zullen we dus onze aandacht moeten richten op die fragmenten. Een
andere omstandigheid doet onze belangstelling
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vooral uitgaan naar de fragmenten XXX tot XXXIII, namelijk dat hierbij ook nog een
vergelijking mogelijk is met de later onstane en over 't algemeen zeer getrouwe
vertaling van Lodewijk van Velthem (Jonckbloet I, 480-3028). De fragmenten XXXI
tot XXXIII hebben, zoals F. Meuser in zijn marburgse dissertatie van 1939 heeft
aangetoond, behoord tot één katern van vijf dubbelbladen. Van dit katern is naar
verhouding het meeste bewaard gebleven: 927 van de 2083 regels. (Een katern
bestaat normaal uit 20 bladzijden van elk 104 regels, maar in dit speciale katern
bevat de laatste bladzijde 106 regels én een custos.) Fragment XXXIII biedt in
principe een aaneengesloten tekst van 627 regels, maar hier zitten tengevolge van
de halvering van het voorlaatste blad vier ‘gaten’ in van elk 29 regels, zodat er in
werkelijkheid maar 511 regels te lezen zijn. Met de te berekenen 2083 regels van
het katern corresponderen 2030 regels van de door Jonckbloet uitgegeven tekst,
999-3028, met de ‘627’ regels van fragment XXXIII corresponderen er 636. Men
kan hier dus het verloop van het verhaal over een zekere afstand volgen, wat de
kans vergroot dat de vergelijking tussen de voorbeeldtekst en de beide vertalingen
enigermate vruchtbaar zal zijn.
Aan het begin van fragment XXXI zit Sagremors, een van de ridders van de
tafelronde, bij Mathamas in de gevangenis. Volgens de franse voorbeeldtekst bevond
die gevangenis zich in een ‘vergier’ en was hij zodanig gelegen dat men vandaaruit
kon zien wat er in de ‘sale’ gebeurde. Dat was blijkbaar bedoeld als een
tantaluskwelling voor de arme gevangene, die zelf immers maar eenmaal per dag
water en brood kreeg. Waarschijnlijk heeft de vlaamse bewerker deze pikante
situatietekening niet overgenomen, want ons fragment begint met de regels: ‘Die
tralie die daer stoet Was van ysere uast ende goet’, beantwoordend aan: ‘Cele iaiole
estoit moult bele et moult bien close de barres de fer’, waarop in de franse tekst de
hierboven weergegeven bijzonderheden volgen. Wat de vlaming zeker niet heeft
overgenomen is de typering van Sagremor als iemand die, met name na een gevecht,
letterlijk van honger verging. Velthem daarentegen vertaalt wel alles getrouwelijk,
r. 981/97:
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Die gayole was gemaect soe
Diere in was mochte sien altoe
Vandaer vort altemale
Die lieden die waren in dien zale
Ende so wie in die gayole lach
En at maer enewaerf op den dach
Borne ende broet dat men hem gaf
Sagrimor hadde altoes daer af
Enen sede wiltijt dat hi
In stride hadde geweest daer bi
Ende vercoelt daer af wart dan
So quam hem groet honger an
Dat hi met pinen behelt sine cracht
Ende somtijt viel hi in onmacht
Dus lach hi daer in desen doene
Hi hadde geuast toter noene
Ende lach van hongere droue ende gram

Waarom heeft de vlaamse dichter deze toch wel levendige, om niet te zeggen
grappige, situatietekening helemaal laten vervallen? Blijkbaar omdat hij zulke
grappige bijzonderheden hier ongepast vond, omdat hij het niet bij een held van
Arturs hof vond horen om zo slecht tegen een beetje honger bestand te zijn. Hij
wilde zijn Sagremor als een ideale ridder een hoofse rol laten spelen, met als even
ideaal-hoofse tegenspeelster Mathamas' dochter. Fragment XXXI gaat op de
volgende wijze verder, r. 3/43:
Binnen dien quam ene ioncfrou ghegaen
Ende hadde van sagremore verstaen
Hoe sine saken waren comen
Ghelijc dat die rose bouen andren bloemen
Jn den soemer scone staet
Smorghens metter dagheraet
Was hi scone bouen meneghen man
Daer was uele te prisene an
Si sach sagremore daer binnen
Een deel begonste siene minnen
Dur sine scone ghedane
Daer uele was te prisene ane
Si sprac an hem behendelike
Ende seide god van hemelrike
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Scone ridder die moet v houden
Ghi sijt gheuaen bi onscouden
Ende dur anders mans wille
Mar ic sal v beraden stille
Van den scoonsten ende van den besten
Dat hier sal comen binnen den uesten
Nemmer ne hebs mijn vader danc
Jc achte luttel op sijn beduanc
Jc sal v spreken ende gi mj
Dicke wile ende wesen bi
Sagremor sprac ioncfrouwe
Deser doghet ende deser trouwe
Moete v lonen der maghede kint
Ende si beriet hem cortelike sint
Enen vetten capoen wel ghebraden
Die hem wel quam te staden
Ende wijn ende broot
An te vane dur die noot
Waneer dat hijs begherde
Van des men vant bouen den erde
Dat men drinken mochte ende eten
Ende leets bi vergheten
Des beriet si hem ghenoech
Vroe ende spade sijn gheuoech
Siene liet hem ghebreken ghene sake
Si hilden onderlinghe sprake
Dicken ende te menegher vre

De typering van Mathamas' dochter is hier hoofdzaak. Zij heeft gehoord hoe haar
vader Sagremor ‘ontvangen’ heeft en is het daar niet mee eens. Als een
plaatsvervangende hoofse gastvrouwe gaat zij haars vaders ‘fout herstellen en de
door deze onheus behandelde gevangene tot een geëerde gast des huizes maken.
Zij weet wat zij doet, zij handelt zeer zelfbewust en zonder enige vrees. Natuurlijk
behoort het bij déze situatie dat de gevangen held niet als een arme uitgehongerde
maar, met hyperbolische uitbundigheid, als de schoonste man ter aarde wordt
gepresenteerd. Zodra de gastvrouwe haar gast ziet moet deze hoofse
liefdegevoelens bij haar opwekken. De dichter blijkt op eigen kracht zo'n scene te
kunnen tekenen met conventionele zwier en in aardige verzen. Zijn franse
voorbeeldtekst had heel wat anders: ‘A cel point
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vint vne damoisele par auenture el iarding qui estoit fille mathamas. Et quant elle
uit Saigremor qui estoit enprisonnes. Si li demanda qui il estoit. Et il dist quil estoit
de la maison au roy artu. Et comment fait elle aues vous non. Iai non fait il saigremors
li destrees. De vous fait la damoisele ai ie bien oy parler . si me poise que vous
estes enprisonnes en tel prison somme ceste est. Et porcoi damoiseelle fait il. por
ce fait elle que vous ni mangeres fors pain et aigue. Et si ni ert que vne fois le ior.
Non fet il est chou la coustume de chaiens. Certes sire fait elle oil. Lors regarde la
damoisele si le voit moult bel cheualier. Et sans faille il estoit vns des plus biaus del
monde Et quant elle ot vne piece parle a lui . si li dist Saigremor tot maintenant.
Damoisele iou muir de faim. Comment fait elle aues vous ia tel fain . certes fait il oil
que iou en morrai se iou nai prestement a mengier . ha. sire por dieu fait elle atendes
moi . j . petit . volentiers fait il damoisele . Lors sen vait la damoisele et reuient
maintenant. Si dist a saigremor . Saigremor . or aues vous a mangier. Quel chose
fait il damoisele. Regardes fait elle deuant vous. Et il regarde si voit en vne fenestre
vne toaille enuolepee. Et auoit en la toaille vn gastel . et vn bon chapon . et auec
plain pot de vin. Sire fait la damoisele cest pour vostre mangier . si vous proi que
vous gardes que nus ne sen aperchoiue. Et il li dist que elle nen ait la doute. Et lors
manga saigremors moult volentiers quar moult lauoit desire. Si en merchie moult
durement la damoisele.’ (Sommer IV, 313, 9/32) Velthems vertaling biedt vrijwel
hetzelfde, alleen heeft hij de laatste zinnen van de dialoog (‘si vous proi que vous
gardes’, enz.) geschrapt en daarmee de kinderlijk-charmante ‘damoisele’ van haar
angstvalligheid ontdaan.
De franse voorbeeldtekst moet het in onze ogen van de vlaamse bewerking
winnen. Maar daar gaat het nu niet om, het gaat om de wijze waarop de vlaming
de gegevens uit deze franse passage herschikt heeft. Het min of meer bijkomstige
detail ergens uit het midden: ‘Lors regarde la damoisele si le voit moult bel
cheualier...’, heeft hij, enorm verzwaard, voorop geplaats; het levendige
vraag-en-antwoord-spel heeft hij laten vervallen, want zijn ‘damoisele’, een echte,
hoofs-volleerde dame, had niets meer te vragen maar wist alles al; maar vooral: hij
heeft alle deerniswekkendheid en deernis geschrapt,
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hij heeft het spijzigen van de arme hongerlijder getransformeerd tot een gastvrij
onthaal in optima forma. Hoe men de bewerking van onze dichter ook waarderen
wil, ze getuigt op deze plaats in elk geval van zijn eigen bedoeling, zijn eigen
verbeelding van het ridderlijke leven, afgestemd op zijn eigen lezers en hoorders.
Misschien hangt die ‘eigen verbeelding’ van de dichter ook wel samen met opdracht
van zijn heer - iemand met een conservatieve smaak - om de prozaroman van
Lancelot om te zetten in een versverhaal. Dat er een andere, ons onbekende franse
versie achter de geciteerde vlaamse passage zou staan geloof ik niet.
Van r. 49 af gaat het in fragment XXXI over Doedineel, die met een jonkvrouwe
onderweg is en dan een andere ridder ontmoet, eveneens met jonkvrouwe en
bovendien nog een ‘naen’. De ‘naen’ gedraagt zich op instigatie van zijn baas
onhoofs tegenover Doedineels jonkvrouwe, en dat levert natuurlijk een aanzienlijk
gevecht op waarin de onhoofse partij het van de hoofse verliezen moet. De
corresponderende franse tekst beslaat in Sommers uitgave 81 regels, de vrijwel
woordelijke vertaling van Velthem 200 verzen, terwijl onze dichter aan 160 versregels
genoeg heeft. De vlaming volgt het verhaal alleen in grote lijnen en laat een heleboel
details weg. Op twee plaatsen is hij echter uitvoeriger dan zijn voorbeeld. Als de
onhoofse ridder eindelijk verslagen neerligt lezen we in het frans: ‘Lors li saut
maintenant dodyniaus sor le cors puis hauche lespee et dist quil locirra . sil ne se
tient por oltre et sil ne se rent. Et cil qui ot moult grant paour de mort li rent sespee
. et dist quil fera quanquil li commandera et li fiance.’ (IV, 315, 12/5) Velthem vertaalt,
r. 1193/1201:
Dodineel spranc sonder beide
Op sinen lichame ende seide
Hine gaue hem op wel saen
Dat hine thant soude doet slaen
Die gene was sere vervart
Ende gaf hem op sijn zwart
Ende seide dat hi al doen soude
Dat hi hem beuelen woude
Hi sekerde hem alsoe
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In fragment XXXI, r. 153/63, lezen we echter:
Hi moeste bliuen in die scade
Ende riep ridder ghenade
Jc kenne dat ic ben verwonnen
God hi heuet v dies geonnen
Hi was v houder dan mj
Hets goet recht ic seg v twi
Jc bekens mj seluen wel
Dat mi dorperheit gheuel
Bidien ist ouer mj vergaen
Jst v wille gi moghet mi slaen
Jc gheue mj op al gheheel

De bewerker heeft deze scene dus heel anders geredigeerd. Doedineel springt niet
op het lichaam van de verslagene, maar deze laatste ziet in dat zijn toestand
hopeloos is en geeft zich dan uit eigen beweging over. Maar dat niet alleen, de
onhoofse belijdt ook uitdrukkelijk zijn schuld en stelt vast dat God terecht aan de
zijde van zijn tegenstander is geweest. (De gecursiveerde woorden zijn een
aanvulling van mij, want er zit op deze plaats een gat in het perkament, maar de
dichter moet, blijkens de context, wel iets dergelijks geschreven hebben.) Het
kernwoord van deze passage is ‘dorperheit’. Het correspondeert met ‘dorperhede’
in r. 58, waar de ontmoeting met de ‘naen’ verteld wordt: ‘Nv hort wat die naen dede
Ene grote dorperhede’. De voorbeeldtekst heeft dit accent op de overeenkomende
plaats niet, maar vertelt eenvoudig: ‘Si (dodyniaus) le salue mais li nains ne li respont
mie . ains se traist pres de la damoisele’, enz. Onze dichter schrijft kennelijk voor
een hoofs publiek dat ook de onhoofsheid, de ‘dorperheit’, met nadruk als zodanig
gesignaleerd wenste te zien. Een schuldbelijdenis als in de geciteerde passage
moet dit publiek gesticht hebben. De bewerker heeft met een bepaalde bedoeling
aan het verhaal zekere normatieve trekken toegevoegd.
De tweede ‘uitbreiding’ in het verhaal van Doedineel heeft een andere strekking.
Als de held aan het begin van het gevecht zijn tegenstander met een speerstoot uit
het zadel heeft gelicht, moet hij volgens de ridderlijke spelregels ook zelf van zijn
paard afstijgen en de strijd te voet voortzetten. In het frans lezen we dan: ‘Quant
dodyniaus le vit a
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pie si descent quar il ne voldra pas atant laissier . si baille son cheual a la damoisele
a garder . puis trait lespee et cort sus au cheualier.’ De held vertrouwt zijn paard
dus zolang aan zijn dame toe. Zo ook, in hoofdzaak, bij Velthem, r. 1123/7: ‘Dodineel
beette ter erden saen Want hine tors niet woude bestaen Hi beual der ioncfrouwen
sijn pert Ende trac daer na uut sijn zwert Ende ginc ten riddre’. De gecursiveerde
regel voegt, door zijn ridderlijke motivering, een hoofs accent aan het verhaal toe
maar laat de voorstelling verder ongewijzigd. Onze dichter schrijft echter, r. 95/102:
Doe beite doedineel ter erde
Die prijs te beiaghene begherde
Ende liet sijn ors bi hem staen
Dat hem node soude sijn ontgaen
Vor sijn rechte here ware comen
Ende hijt wedeer hadde ghenomen
Hi vinc te sinen swerde doe
Ende hi tract vten scoe

De gecursiveerde regel geeft dezelfde ridderlijke motivering als we bij Veltheim
vonden, maar positief geformuleerd en dus nadrukkelijker. Dat hoort bij onze dichter.
Nog typischer voor diens verbeelding is echter het toegevoegde traditionele motief
van de persoonlijke verbondenheid van de ridder en zijn paard: je geeft als ridder
je paard niet aan je dame in bewaring, dat beest weet uit zichzelf wel hoe het zich
heeft te gedragen en zal heus niet weglopen! Zo'n traditioneel motief past bij de
conservatieve smaak die ik aan de opdrachtgever van de dichter heb toegeschreven.
De vlaamse Lantsloot staat op het punt van ‘paardencultuur’ veel dichter bij de
vlaamse Walewein - Pennincgedeelte - dan bij de franse prozaroman.
Ik ga nu over op fragment XXXII, corresponderend met Sommer IV, 317, 21 319, 12 en Velthem r. 1393/1545. Het eerste gedeelte, tot r. 65, verschilt aanzienlijk
van het franse voorbeeld - door Velthem tamelijk getrouw in niet meer dan 32
versregels weergegeven - maar om deze verschillen goed te kunnen beoordelen
zouden wij ook over de verloren gegane delen van de vlaamse tekst moeten kunnen
beschikken. De bewerker heeft op deze plaats iets aan de compositie
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veranderd. Ik laat dit gedeelte daarom onbesproken. Het volgende gedeelte, r. 69
tot 131, gaat over de hoofdpersoon Lantsloot zelf. We zien hem, nogal zwaar
gewond, onderweg met een dame die in de franse tekst wordt aangeduid als ‘la
vielle’. Velthem vertaalt, r. 1431/2: ‘Hi reet vaste aldus henen Ende volgede der
ouder quenen’, onze dichter, r. 70/1: ‘Lantsloot voer tenen male Metter ghedagheder
ioncfrouwe’. Het is een klein, maar toch interessant verschil, een accentverschil.
Onze dichter heeft het woord ‘quene’ natuurlijk ook wel gekend, maar het heeft hem
in deze context niet uit de pen gewild. De vriendelijke begeleidster van de grote
held was geen ‘oud wijf’ maar een ‘bejaarde dame’. Dat is consequent-hoofs
woordgebruik, dat wijst op goede taalmanieren. Was het publiek waarnaar de dichter
zich richtte er echt een van hovelingen? Was de grote heer die hem de opdracht
had gegeven de ‘moderne’ franse prozaroman van Lancelot te bewerken tot een
traditioneel hoofs versverhaal echt een soort vorst? Bij welk - nederlandstalig - hof
kan de dichter dan in dienst zijn geweest? Het zijn vragen die misschien altijd wel
vragen zullen moeten blijven, maar ze zijn daarom nog niet onzinnig. De wijze
waarop het franse prozaverhaal bewerkt is brengt ons er onwillekeurig toe zulke
vragen te stellen.
Terwijl Lantsloot ‘metter ghedagheder ioncfrouwe’ op weg, danwel op zoek is
naar een gastvrij huis waar de gewonde held weer op zijn verhaal zal kunnen komen,
vindt er een ontmoeting plaats met een andere jonkvrouwe. In het frans, IV, 318,
2/12: ‘Et quant ce vint endroit heure de nonne . si encontrerent vne damoisele qui
cheualchoit vne blanche mule. Et elle sarreste si tost comme elle le voit et puis li
dist. Sire sor tous les cheualiers del monde soies vous li bien uenus. Damoisele fait
il boine auenture vous doinst dieus Et saues vous qui iou sui. Oil sire fait elle. Iou
sai bien fet elle que vous estes mesire lancelos del lac . li plus desires cheualiers
del monde. Damoisele ce dist lancelot . ou est ce que iou sui si desires. Sire fait
elle el pais destrangort . ou on vous desire et conuoite a ueoir . sor tous les cheualiers
del monde. Et se vous uenes la par auenture vous saures bien porcoi chou est.
Mais tant vous dis iou bien quil nont de nulle riens terriene si grant talent com il ont
de vostre venue.’ Het is een scene met een louter
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compositorische functie. De uit de lucht gevallen ‘damoisele’ moet de held iets
aankondigen - een eervolle ontvangst in het land Estrangort - en Lancelots bijdrage
tot de dialoog is al heel weinig karakteristiek en eigenlijk zuiver formeel. Velthem
vertaalt dat allemaal nauwkeurig, zonder iets weg te laten of toe te voegen, r.
1437/60. Onze dichter heeft echter de behoefte gevoeld om er iets meer van te
maken. Hij laat de held het initiatief nemen. Lantsloot krijgt de jonkvrouwe in het
oog, Lantsloot denkt: ‘dat is best een aardig meisje’, Lantsloot begroet haar. Uit een
oogpunt van verteltechniek is dat niet helemaal logisch, want zij heeft hém iets te
zeggen, niet hij háár. Maar de dichter, ingesteld op een publiek met hoogontwikkelde
hoofse omgangsvormen, vindt dat een heer, en in 't bijzonder wel een volmaakte
heer als Lantsloot, een dame altijd het eerst moet begroeten. Het meisje harerzijds
kan na deze demonstratie van uitnemende hoofsheid zijnerzijds ook wel meteen
losbarsten in een uitbundige, lyrische lofprijzing van zijn ridderlijke kwaliteiten. De
boodschap die zij te brengen heeft - ‘vous estes...li plus desires cheualiers del
monde...el pais destrangort’ - wordt zodanig ondergeschikt gemaakt aan en
ingekapseld in de algemene lofprijzing dat hij alle directheid verliest. Anders dan in
de voorbeeldtekst, waar de held na het aanhoren van de boodschap niets meer
zegt, prevelt de volmaakte heer Lantsloot na het uitvoerige compliment nog een
bescheiden dankwoord, maar ook dit is algemeen gehouden en gaat niet op de
feitelijke inhoud van de boodschap in. Bij deze regissering van de scene wordt de
compositorische functie secundair. De passage dient in de eerste plaats om ons
Lantsloot beter te doen kennen. Dit is de tekst, r. 74/111:
Binnen dien her lantsloot versach
Ene ioncfrouwe comen in sijn ghemoet
Die har leuen harde wel stoet
Bi al dien dat lantslote dachte
Op enen muel die telde sachte
Doe si hem quam bet ghehende
Lantslote ende siene kende
Groete hi se eer si hem dede
Het was altoos sine zede
Dat hi ioncfrouwen groete
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Teersten dat hi se ghemoete
Ende si seide god lone v here
Ende behoude v in vwe ere
Ne dade hijs niet so dade hi sonden
Vwe gheliken ne was noit vonden
Van ridderscepe in gheen lant
Jc wane men sulken ridder noit ne vant
An v es te prisene ghenoech
Beide doghet ende gheuoech
Jnne weet sake die v dert
Ende gi sijt harde sere beghert
Jnt lant van strangorre
Daer soude die meneghe sijn in porre
Om v te soekene wisten si waer
Dur v heft die meneghe therte suaer
Ende die v sere begheren
Dat hi haren sin verteren
Om v te sprekene ende te siene
Mochten si v vinden bi engiene
Ende binnen haren lande bringhen
Ents hem god wilde ghehinghen
Daer uore namen si ghene haue
Al vonden si man die se hem gaue
Of mochten si horen van v niemare
Her lantsloot antworde hare
Joncfrouwe god lone v
Der doghet die gi segt nv
Ben ics werdich of ne ben

De passage die hierop volgt is in dezelfde feestelijke toon gehouden. De held en
zijn bejaarde begeleidster vinden 's avonds ‘Een harde scone ghesate Daer woende
in .i. drussate’ - in het frans, veel bescheidener: ‘lors vinrent al soir chies .j. forestier’
- en door deze, ‘die lantslote kende’, worden zij op de traditionele gastvrije wijze
ontvangen. Drie weken lang kan de geëerde gast, rustig en welverzorgd, in een
zacht bed liggen tot zijn wonden genezen zullen zijn. In de voorbeeldtekst is de
‘forestier’ wel blij over Lancelots komst, maar maakt hij zich tegelijk ernstige zorgen
over diens wonden: hij durft het niet te laten merken maar vreest dat hij zijn gast
niet beter zal kunnen maken. Dit spanningverhogende element heeft de bewerker

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 89

247
opzettelijk laten vervallen. Bij zijn Lantsloot-conceptie paste het blijkbaar niet om
twijfel te wekken aangaande de goede afloop. Het publiek waarnaar hij zich richtte
vroeg niet om realistische details maar om een ceremoniële stilering van het hoofse
leven.
De laatste 76 regels van fragment XXXIII gaan weer over Doedineel en de hem
vergezellende jonkvrouwe. Deze dame blijkt hier eigenlijk helemaal niet zo'n beste
te zijn, want zij brengt willens en wetens haar ridder in een uitermate hachelijke
situatie. In de franse voorbeeldtekst wordt Dodynel totaal ontluisterd en tot een
ridder van de droevige figuur gemaakt, maar onze dichter is erin geslaagd door
allerlei kleine weglatingen en toevoegingen het verhaal zo te retoucheren dat de
misleide en vernederde held zijn waardigheid nog kan bewaren. Dodynel is bang
en daardoor belachelijk, Doedineel wordt dat nooit maar blijft onder alle
omstandigheden zich keurig gedragen. Indien ergens dan wordt het hier wel duidelijk
dat de geest van de vlaamse Lantsloot anders is dan die van de franse prozaroman.
De vlaming heeft het ongepast gevonden grapjes uit te halen met een ridder van
de tafelronde, maar de gelegenheid aangegrepen om, bijna als een lesje voor zijn
geëerd publiek, ‘dorperheit’ en hoofsheid exemplarisch tegenover elkaar te stellen.
Dit is het franse verhaal, IV, 318, 25 - 319, 13: il erra auec la damoisele iusques al
uespres . lors vint a vne riuiere ou laigue coroit moult roidement . et estoit parfonde
et noire . si estoit par desus vne planche . si estoit si estroite que a paines y pooit
on aler par dessus . tant parestoit perilleuse. Et la damoisele descendi et atacha
son palefroi a .j. arbre qui estoit a la riue. Et dodyniaus li demande que il fera de
son cheual . et elle dist que illuec li conuient laissier. Et il si fait. Et elle est montee
sor la planche et sen uait outre tout seurement comme cele qui bien en estoit aprise
. si dist a dodynel que il la sieue . et il si fait maintenant si monte sor la planche .
mais elle estoit si estroite quil en fu tous esbahis. Et neporquant il monta sus a grant
paor. Car il nauoit pas apris a planchoier. Et dautre part il voit desous lui laigue qui
est noire et grans . et si tres roide quil sen esbahist tous. Et neporquant il ne sen
esbahist mie ains uait tant quil vient en mi lieu de la planche. Et lors le trueue si
feble . quil li est auis quele doie fondre souz lui . et sans faille elle croilloit toute souz
lui . mais cestoit
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por le fais des armes . et il en est tant esbahis . quil vole en laigue si en a tant beu
quil li est auis quil doie creuer. Et toutes voies sefforche tant quil giete deuers la
planche ses bras et lahert a .ij. mains . si regarde deuers la uille et voit vn vilain qui
uoloit passer laigue . si li dist . ha . vilains ce dist dodyniaus . par amors aidies moi
tant que iou soie venus a la riue. Dans cheualiers fait li vilains quel deable vous ont
chi amene. Quidies vous auoir trouue en cele aigue auentures. Auenture fait
Dodyniaus y ai iou troue mais por dieu biaus amis ne me delaie mie . ne ne me tiens
lonc plait . mais aide moi sil te plaist. Par ma foy fait li uilains non ferai . mais ensi
comme vous y entrastes . si en yssies. Atant sen part li vilains et laisse dodynel en
tel peril quil estoit. Lors sesforcha tant dodyniaus por la paor quil ot de morir quil se
geta hors de laigue et vint a grant paine dusques a la riue . mais il ni troua mie la
damoisele . quil auoit sieui . si en fu moult corouchies.’
Velthem heeft dit, hier en daar iets verkortend maar toch over 't algemeen zeer
getrouw, in 61 versregels weergegeven. Dodineel en ‘die man’ - zo vertaalt hij ‘li
vilains’ - gedragen zich bij hem net zo als in de voorbeeldtekst. Dodineel zegt ‘du’
en ‘vrient’ tegen de boer en deze zegt ‘gi’ en ‘here riddere’ terug, net als in het frans.
Bij onze dichter is dat allemaal heel anders. Die tekent zijn Doedineel niet als een
edelman uit de alledaagse werkelijkheid maar als een exemplarische
verbeeldingsfiguur, die zelfs een ‘dorper’ - zo wordt hier ‘vilains’ vertaald - nog
aanspreekt met ‘lieue here’ en ‘gi’. Deze Doedineel houdt tegenover de ‘dorper’ ook
het laatste woord en blijft de morele overwinnaar. 76 regels heeft de vlaming nodig
voor zijn bewerking, een kwart meer dan Velthem voor zijn vertaling. Ik laat hier van
de passage 132/208 het essentiële gedeelte volgen:
Si voeren wech onder hem beiden...
Toter wilen ende toter stonden
Dat si ene riuiere vonden
Die wijt was ende diep
Entie harde sere liep
Daer ouer ghinc ene brugghe lanc
Die smal was ende harde cranc
Doe vraghede hi der ioncfrouwe
Ende seide bi vwer trouwe
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Hoe hebdi mi hier brocht
Ende wat hebbe wi hier socht
Hoe soudic ouer dese brugghe liden
Men ne macher ouer gaen no riden
Doe sprac si ic seg v wat gi doet
Laet staen v paert . gaet ouer te voet
Dats tbeste dat ic can verhoren
Jc sal allene gaen ouer voren
Doe seide hi ter goeder vren
Jc neme dats mi mach gheburen
Die ioncfrou ghinc voren ghereet
Alse die der brugghen niet ne meet
Si hadt dicke te voren ghedaen
Ende conster te bet ouer gaen
Die wel hadde verdient lachter
Ende doedineel volgheder achter
Ende liet tender brugghen sijn paert
Alse hi quam ter middewaert
Was si so cranc ende so clene
Dat hi hem ouer sine bene
Langher onthouden niene conde
Ende vel int water ende voer te gronde
Ende alse hi weder op quam
Dede dauenture dat hi nam
Die brugghe in sinen armen beide
Dat water dede hem so leide
Des hi te uele hadde ghedronken
Dat hi te bodeme was ghesonken
Hi hads vol sinen lichame
Dat hem dede suare mesquame
Nochtan halp hem die auenture
Al wardet hem sere te sure
Dat hi met alre ghewelt
Hem an die brugghe helt
An danderside quam ghegaen
Een dorper te voet ende ghinc staen
Ten ende van der brugghe
Ende keerde den ridder sinen rugghe
Ende doedineel riep lieue here
Helpt mj dur die gods ere
Vte desen watre of gi moghet
Dat v god lonet alle doghet
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Die dorper antworde wat dadi daer
Jn dat water diep ende suaer
Waendi daer auenture vinden
Domheit dedes v onderwinden
Dorper ne es te ghere vre
Sculdich te doene ridders auenture
Bidien ne wil ics mj niet bewinden
Nemet dat gi daer moghet vinden
Doe seide die ridder hine looch niet
Die den dorper dorper hiet
No men soude ghenen dorper nomen
Jnt hof daer goede liede comen
Ende sine sins werdich niet
Dat hem so uele eren ghesciet

Doedineel valt niet in het water doordat hij bang is, doordat het diepe donkere water
en de doorbuigende plank hem zijn bezinning doen verliezen, maar eenvoudig
doordat hij zich niet langer op de been kan houden, een ongelukkig toeval.
Daartegenover staat dan het gelukkige toeval - ‘Nochtan halp hem die aenture’ dat hij bij het bovenkomen uit de donkere diepte net de brug kan grijpen. Dit weer
bovenkomen, dat in het frans niet eens genoemd wordt, dit geluk-bij-het-ongeluk is
voor de vlaming een belangrijk element van de voorstelling. Hij gebruikt hier 13
regels terwijl Velthem er maar 4 nodig heeft (‘Dat hi daer int water vel Ende drancs
so vele dat hi wel Waende spliten daer af thanden Hi gegreep die planken metten
handen’). Als lezers moeten we denken: het is toch bijzonder flink van die Doedineel
om met al dat water dat hij heeft binnengekregen nog zoveel tegenwoordigheid van
geest te hebben. In de volgende scene is het niet de ridder die de passant het eerst
in het oog krijgt, maar omgekeerd: de ‘dorper’ ziet de man in het water maar wil
hem niet zien, hij ‘keerde den ridder sinen rugghe’. Doedineel zijnerzijds negeert
die dorperlijke houding en doet net of die man daar een echte heer is. Het antwoord
van de ‘vilains’ in het frans is enkel grove spot, maar de vlaming heeft er iets meer
van gemaakt, een gemotiveerde afwijzing namelijk: ‘jij bent blijkbaar als ridder op
avontuur uit, maar ik als dorper doe niet aan zulke gekheid, vecht dus je avontuur
maar alleen uit’. Dat is, voor een boer, geestige spot. Doedineel gaat daar op
adequate wijze op in door te
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zeggen: ‘wie een dorper dorper zou noemen, zou niet aan de waarheid te kort doen’,
oftewel: ‘ik ben ook eigenlijk wel gek geweest dat ik jou als heer heb aangesproken!’
Hij verbindt daar nog een moralisatie aan die geenszins bestemd is voor de lomperik
uit het verhaal maar voor de lezers van het gedicht. De dichter moraliseert hier dus
zelf bij monde van zijn verhaalheld: ‘het is onjuist om aan het hof, onder heren van
stand, iemand “dorper” te noemen, want daarmee doet men de échte dorpers al te
veel eer aan’. Deze dichter, blijkbaar goed thuis in de wereld van het hof, trekt een
scherpe scheidslijn tussen de maatschappelijke klasse der hoofsen en die der
onhoofsen, hij dicht voor een publiek van hovelingen. Dat publiek moet bij de
voordracht van de geciteerde passage geglimlacht hebben over die Doedineel, die
wel verre van zich door een boer in de boot te laten nemen het maar eventjes fijntjes
gezegd had, als ‘een van ons’.
We gaan nu fragment XXXIII bekijken, corresponderend met Sommer IV, 329,
13 - 336, 19 en Jonckbloet I, 2393/3028. Tussen het einde van fragment XXXII en
het begin van XXXIII moeten we ons 832 regels tekst denken van de twee niet
teruggevonden middelste dubbelbladen van het katern. Wat er in die ontbrekende
832 regels heeft gestaan kunnen we bij benadering vaststellen door Jonckbloet I,
1546/2392 na te lezen. De eerste episode van XXXIII, waarin Aglovael de hoofdrol
speelt en die zich uitstrekt tot r. 157, is al begonnen in de laatste verlorengegane
kolom. In een ridderlijk gevecht heeft de held zijn tegenstander op de gebruikelijke
manier verslagen en deze moet zich nu overgeven. In de franse tekst doet de
verslagene dat ook formeel door zijn zwaard aan de overwinnaar te overhandigen
- ‘et li tent sespee’ - en dan lezen we: ‘et agloual le rechoit si li demande porcoi il
uoloit le cheualier ochirre Et cil dist quil le uoloit ocirre por .j. sien escuier quil li auoit
auant hier ocis . par foy fait agloual cestoit grant desmesure quant por .j. escuier
uolies ocirre .j. cheualier. Et por ce voeil iou que vous vous metes en sa prison. Et
cil repont quil le fera volentiers . puis caltrement ne puet estre. Lors vint maintenant
au cheualier . et sagenoille deuant lui et li crie merci del mesfait quil li a fait. Et cil li
pardonne moult uolentiers.’ Er is dus behalve Aglovael en de door hem verslagene
nog een derde ridder op het toneel, die
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tevoren door de verslagene aangevallen was en, had Aglovael het niet verhinderd,
ook gedood zou zijn. Met welk motief? ‘Por .j. sien escuier quil li auoit auant hier
ocis’. Aglovael wenst dit, op zichzelf niet zo onredelijk lijkende, motief niet te laten
gelden en dwingt de verslagene voor de doder van de schildknaap neer te knielen
en deze om vergiffenis te smeken. Volgens Aglovael is het ‘grant desmesure’ om
een ridder te willen doden voor een schildknaap. Velthem vertaalt, r. 2414/6: ‘Hi
seide dat was onmate groet Dat gi enen ridder sonder waen Om enen sciltkneclit
wout doet slaen’, en laat ook verder de voorstelling ongewijzigd: ‘Hi knielde vore
genen riddre doe Ende bat hem genaden doe Van dien dat hem was mesdaen’,
2421/3. Onze dichter heeft de situatie echter anders beoordeeld. In eerste instantie
beschouwt zijn held Aglovael de verslagene nog wel als de enige schuldige en zegt
tegen deze: ‘soect genaden Ende betert vwe mesdaden’. Nadat Aglovael het motief
heeft gehoord wordt het echter: ‘Vergeuet hem vwen euelen moet Ende sijt
gevriende’, wat heel wat gematigder klinkt. De verslagene is ongetwijfeld te ver
gegaan, maar die schildknaap-dodende ridder had ook schuld. Aglovael neemt het
woord ‘onmate’ niet in de mond en laat de verslagene ook niet neerknielen. Hij ziet
in dat hier in alle redelijkheid bemiddeld moet worden, en: ‘So lange dede hi met
siere bede Dat hise beide versoenen dede Ende ghevriende wesen wel’. Aglovael
doet ongetwijfeld wat naar de mening van onze dichter een ideale ridder in een
dergelijke situatie behoorde te doen. De hoofse ethiek van de vlaamse bewerker
eiste dat ridders onder elkaar de redelijkheid zouden betrachten en er niet in ‘evelen
moet’ maar domweg op gingen loshakken. Dit is de hele passage, r. 1/29:
Doe beite aglouael ter erde
Ende vinc ghenendelike toten swerde
Ende seide ridder lyet verwonnen
Die den strijt heft begonnen
Op desen ridder onuerdient
Comt hem te genaden ende blijft sijn vrient
Jegen den ridder die hier hout
Of gi v weet der daet bescout
Jegen den ridder. ende soect genaden
Ende betert vwe mesdaden
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Die ander sprac hi sloech te doot
Minen sciltknape sonder noot
Nv had ics wrake wel genomen
Ne waerdi hem niet te staden comen
Aglouael sprac het ware onrecht
Soudi ouer enen sciltknecht
Enen ridder slaen te doot
Die wrake soude sijn te groot
Vergeuet hem vwen euelen moet
Ende sijt gevriende het dunct mj goet
Anders salt ouer v gaen
Jnne liete v niet den ridder slaen
Dur te latene mijn leuen
Jc wil dat hier si vergeuen
Al euel moet tusschen v beiden
Eer ic van v sal sceiden
So langhe dede hi met siere bede
Dat hise beide versoenen dede
Ende ghevriende wesen wel

Weerspiegelt deze welbewust veranderde passage de opvattingen van het ‘hof’
waarvoor de dichter schreef, of heeft deze met zijn persoonlijke verbeelding van de
hoofse idealiteit zijn toehoorders een lesje willen geven?
De franse en de vlaamse tekst hebben met elkaar gemeen dat ‘li cheualiers
conquis’, ‘die ridder diere uel’, zijn overwinnaar uitnodigt om die avond in zijn kasteel
zijn gast te zijn. In het frans is echter de motivering: ‘se vous y uolies uenir . iou
vous y honorroie sor tous hommes . et iou le doi bien faire . quar vous maues de
mort rescous’, in het vlaams heet het, veel subtieler, dat gastheer en gasten ‘voeren
onder hem drien Herbergen bi ghemenen rade Om te makene vrientscap ghestade’,
r. 38/40. In het frans wordt het kasteel uitvoerig beschreven maar de ontvangst zeer
summier, in het vlaams daarentegen wordt de beschrijving van het kasteel als niet
ter zake doend weggelaten en valt alle nadruk op de ontvangst, het eten en drinken
en het hoofse gesprek daarna, r. 41/7:
Des auonts waren si wel ontfaen
Soudict v al doen verstaen
Wat menre at ende dranc

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 89

254
Het soude v dunken alte lanc
Naden etene saten si ende spraken
Weder ende vort van menegen saken
Alse hoghe liede plien

Daar is ‘geen woord frans bij’, het is helemaal een toevoegsel van onze dichter, zijn
verbeelding van het hoofse leven, conventioneel ongetwijfeld, maar op deze plaats
ook zeer functioneel vanwege de impliciete ‘boodschap’: zo hoort het, zo moeten
‘hoghe liede’ doen.
De dichter is ook in de rest van de episode bijzonder goed op dreef en overtreft
als herschikkend verteller zijn voorbeeldtekst verre, maar verschil van geest blijkt
hier niet zozeer uit. Daarom laat ik dit gedeelte onbesproken. De tweede episode,
van r. 163 tot kort na 312 - het slot valt in een van de ‘gaten’ die ik in de inleiding
vermeldde -, heeft Walewein als hoofdpersoon en handelt over de bevrijding van
Sagremoer uit de gevangenis van Mathamas (verg. de eerste episode van fragment
XXXI). Gauvain is al dagenlang op zoek naar Lancelot en zit te slapen op zijn paard.
Zo rijdt hij zonder het te merken ‘par deuant la maison mathamas’. Deze staat juist
voor zijn huis en groet de voorbijganger maar krijgt geen groet terug. Mathamas
moet de vermeende belediging natuurlijk wreken in een gevecht, wat hem, tegenover
een Gauvain, op een nederlaag te staan komt. De uitdager wordt uit het zadel
geworpen, de overwinnaar stijgt van zijn paard, slaat zijn tegenstander nog eens
neer, en dan, Sommer IV, 331, 30/6: ‘et li esrache le heaume de la teste si
felenessement ca poi quil ne li a esrachie le nes . si saine mathamas trop durement.
Et messires Gauuain li commande quil se rende ou il li copera la teste sans plus
atendre. Et il iut grant piece a terre quil ne dist mot quar trop estoit angoisseus de
chou que mesires Gauuain li auoit fait au heaume esrachier Et quant il fu reuenus
et il uoit lespee sor sa teste si dist ha . sire cheualiers ne mochies mie . quar uous
ni gaaigneres riens.’ Velthem maakt dit in zijn vertaling zeker niet korter, r. 2621/36:
Ende trac hem dien helm af so fellike
Dat hi hem hadde wel nalike
Sinen nese af getrect daer mede
So dat hine sere bloeden dede
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Walewein sprac geuet u op saen
Oft ic sal u dat hoeft af slaen
Die ander lach so onsochte
Dat hi hem antworden niet ne mochte
Hi hadde daer af groet ongemac
Dat hem walewein den helm af stac
Noch sprac walewein hi souden doet slaen
Ocht hi soudem opgeuen saen
Hi antworde hem met pinen groet
Here ne slaet mi niet te doet
Gine sout daer niet vele winnen mede
Hebt mijns genaden op houeschede

Bij onze dichter vinden we het volgende, r. 238/48:
Ende her walewein maecte hem thouet bloot
Ende vander coiffien die was goet
Ende van den helme diere op stoet
Doe riep mathamas genaden
Hem dochte hi was sere verladen
Daer toe dwanghene die noot
Ende seide ridder sladi mi doot
Jnne hadde niet iegen v mesdaen
Ghi souts grote sonde ontfaen
Laet mj leuen dur onsen here
Ende dur alre ridders ere

De voorstelling is hier sterk vereenvoudigd. Walewein maakt keurig, zonder enige
ruwheid, het hoofd van zijn tegenstander bloot en deze smeekt direct, en zeer
uitvoerig, om genade. Onze dichter heeft daar duidelijk zijn bedoeling mee: zijn held
moet een keurige held zijn, een ideale ridder. De franse verteller houdt ervan om in
de talloze gevechtsverhalen wat variatie aan te brengen. Onze dichter is daar echter
niet in geïnteresseerd. Voor hem dienen die gevechten alleen maar om de ridderlijke
spelregels te demonstreren en ze mogen dus wat hem betreft allemaal wel hetzelfde
conventionele, ceremoniële verloop hebben. Allerminst is hij van een variatie gediend
wanneer die bestaat in een realistisch detail dat de conventionele idealiteit van de
grote Walewein aantast. In het directe vervolg heeft de vlaming nog een wijziging
aangebracht, namelijk dat hij de overwinnaar de verslagene niet naar
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zijn naam laat vragen. Dat heeft niet met de geest te maken maar met de logica:
onze dichter moet dat vragen naar de naam in de voorbeeldtekst onlogisch hebben
gevonden, want natuurlijk herkende een Walewein een - onthelmde - Mathamas
meteen! De uitvoerigheid van Mathamas' smeekbede in de geciteerde passage
houdt verband met de veronderstelde herkenning. Walewein kan nu ook meteen
uitvoerig antwoorden dat hij Mathamas niet zal laten leven, tenzij deze, ‘altoos fel
jegen die te arturs houe behoren’, nadere inlichtingen geeft over Sagremoer. In het
algemeen kunnen we constateren dat de dichter door het weglaten van in zijn ogen
overbodige details de compositie van een episode verstrakt (verg. hierboven de
weggelaten beschrijving van het kasteel waar Aglovael ontvangen wordt).
De derde episode van fragment XXXIII begint in het ‘gat’ tussen r. 312 en 342 en
loopt door tot 473. Hierin zien we de held Hestor, ook al op zoek naar de verloren
Lantsloot, aankomen bij dat gevaarlijke bruggetje dat Doedineel in fragment XXXII
zo lelijk parten had gespeeld. De jonkvrouwe die Doedineel ertoe gebracht had haar
over dat bruggetje te volgen was, ik heb er al op gezinspeeld, niet zo'n beste. Zij
handelde in opdracht van een boze ridder die de held naar zijn kasteel wilde lokken,
natuurlijk om hem daar gevangen te zetten. Hestor zal nu, toevallig, omdat hij net
in de buurt komt, Doedineel uit zijn gevangenschap bevrijden. Zonder enige aarzeling,
‘onueruaert’, en ook zonder ongelukken stapt Hestor de brug over, overwint aan de
overkant de boze ridder voornoemd, doodt hem zelfs, en wordt dan hartelijk
verwelkomd door de overige bewoners van het kasteel, die dolblij zijn ‘Dat hi hem
des duuels hadde verlaten...Daer si mede waren verladen’ (397/9). Hij krijgt van
hen te horen ‘dat daer lach geuaen Een ridder die te arture behorde’ (408/9), en dat
blijkt dan Doedineel te zijn. Onze dichter heeft het verhaal uit zijn voorbeeldtekst
verkort en verstrakt naverteld. Voor het gedeelte vanaf het ogenblik dat Hestor bij
de brug komt tot aan de bevrijding van Doedineel gebruikt hij maar een goede 60
regels, terwijl de nauwkeurig vertalende Velthem meer dan het dubbele aantal nodig
heeft. Niet alle weglatingen kunnen echter onder de noemer van een verstrakte
compositie gebracht worden. Het belangrijkste verschil tussen voorbeeldtekst en
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bewerking is wel dat in de laatste de figuur van de jonkvrouwe totaal ontbreekt,
terwijl zij in het franse verhaal niet alleen Hestor bij Doedineel brengt maar ook nog
uitvoerig haar weinig fraaie lokvogel-rol verklaart en verontschuldigt, wat door de
hoofse heren stilzwijgend geaccepteerd wordt. Onze dichter heeft de hoofsheid nog
wat verder doorgevoerd door de dame in kwestie, met wie hij kennelijk geen raad
heeft geweten, na de episode uit fragment XXXII stilzwijgend uit het verhaal te laten
verdwijnen.
De bevrijde Doedineel sluit zich bij de Lantsloot-queste van Hestor aan. Samen
gaan zij ‘ten swarten cruce in den foreeste’ (457), waar zij ook de andere zoekers
ontmoeten. Ieder brengt verslag uit, niemand heeft een spoor van de gezochte
kunnen ontdekken. Daarna gaat ieder weer zijns weegs. Het afscheid, zoals onze
dichter dat tekent, lijkt ons rijkelijk sentimenteel, r. 468/73:
En alsi scieden die daer waren
Ende orlof namen daer ter steden
Weenden si van iamerheden
Op auenture wat hem soude ghescien
Ende of dien den andren noch soude sien
Ende voren wech altemale

Leggen wij hier echter de franse voorbeeldtekst naast, dan blijkt de vlaamse
bewerking juist een wonder van strakheid te zijn. Sommer IV, 334, 28/34: ‘Lors oste
cascuns son heaume de sa teste. En mesire Gauuain tous premerains le sien . si
sentrebaisent tout au departir . et ploerent tout de pitie . por de quil seuent bien quil
ne sentreuerront mais a piese ensi ensamble comme il sont maintenant. Et mesires
Gauuain sen part duels tous premiers aussi grant doel faisant comme sil ueist que
tous ses linages fust mors. Et aussi pleurent tot li autre compaignon. Si tint chascuns
sa uoie par soy.’ Dit heeft onze dichter stellig ‘onmate’ gevonden. Zo kon hij zijn
held Walewein niet zien. Daarom heeft hij diens naam aan het slot van de derde
episode maar helemaal niet genoemd. Velthem daarentegen heeft onvervaard
vertaald, r. 2911/23:
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Mijne here walewein stac af daer
Sinen helm ende alle dandre naer
Ende ondercusten hen int sceden
Ende weenden alle van jamerheden
Si wisten wel dat si na dien
Binnen langen niet en souden ondersien
Alsoe te gadere alse si daer waren
Walewein es irst wech gevaren
Driuende den rouwe also groet
Of al sijn geslachte ware doet
Die .xii. gesellen gemeenlike
Daeden alle des gelike
Ende elc es sinen wech gegaen

Werd de soberheid van de vlaamse dichter bepaald door het publiek waarvoor hij
schreef, of was zij van hem persoonlijk? Ik geloof het laatste.
In de onvoltooid blijvende vierde episode van fragment XXXIII, r. 479/627, is
Walewein de hoofdpersoon. Hij komt, zoekend naar Lantsloot, ‘ten lande van
strangorre’ en ontmoet daar bij een ‘fonteine’ een jonkvrouwe die hem, met een
zeer bepaalde bedoeling zoals verderop blijken zal, uitnodigt ‘dat gi Tauontmeer
comt herbergen met mi’. De ‘fontaine’ dient in de franse voorbeeldtekst uitsluitend
om het verhaal verder te brengen: de held krijgt bij het zien van het water zin in een
koele dronk, maar om te drinken moet hij zijn helm afdoen, en doordat hij zijn helm
heeft afgedaan kan de toevallig langsrijdende jonkvrouwe hem als ‘mesires Gauuain’
herkennen en een gesprek met hem beginnen. Sommer IV, 335, 3/11: ‘Et lors vint
a vne fontaine dont liaue estoit bele et froide. Mesires Gauuain vit la fontaine si clere
quil li en prent grant talent de boire . si descent de son cheual . et osta son heaume
. si en but moult uolentiers. Et en ce quil buuoit estes vous vne damoisele sour .j.
palefroi qui sen uenoit grant aleure tot seule le chemin. Quant la damoisele aprocha
de la fontaine . si vit monseignor Gauuain si le salue quar bien le connissoit . quar
il nauoit mie son heaume lachie. Et mesires Gauuain respont et dist que boine
auenture li doinst diex.’ Onze dichter maakt van dit scenetje echter iets meer. Hij
tekent de held én diens paard - weer die bijzondere aandacht voor
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het ridderlijke paard! - als vermoeid en bezweet. Zij zijn aan wat rust toe. Dit is een
psychologische voorbereiding van wat volgt. Immers eigenlijk mag Walewein maar
bezield zijn van één gedachte: Lantsloot vinden, en toch zal hij zich laten afleiden
en de uitnodiging van de jonkvrouwe aannemen. Hoe kan dat? Wel, man en paard
hebben beiden behoefte aan een gastvrije ontvangst, een goed bed, een goede
stal. Onze dichter laat zich in deze passage niet alleen kennen als een ervaren
literator die de traditionele topiek beheerst, maar ook als iemand die de voortgang
van zijn verhaal psychologisch doordenkt. R. 494/544:
Hine haddes daghes niet ghespaert
Die lanc was ende heet
So dat sijn ors was al besweet
Ende moede vtermaten
Ende sach bi ere straten
Ene fonteine dier hi nam goom
Daer omme stont menich scone boom
Daert onder goet rusten was
Ende her walewein beite int gras
Optie fonteine daer hi hem coelde
Ende daer hi den wint gheuoelde
Dat hi vergat sinen rouwe
Binnen dien quam daer ene ioncfrouwe
Die waleweine harde scone dochte
Op enen muul die telde sochte
Si groete waleweine saen
Die sinen helm of hadde gedaen
Harde vriendelike . ende hi hare
Teerste dat hiere wart geware
Si kendene wel doe siene sach
Ende seide here hets anden dach
Ghegaen ene lange stonde
Ende naket scire den auonde
Bi dien radic v dat gi
Tauontmeer comt herbergen met mj
Dats v tsienste dat ic weet
Die herberge sal v wesen ghereet
Hi ontseide har ende si bat
Ende si seide daer ne ware ghene stat
Daer hi herberge soude vinden
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Al wilde hise te soekene bewinden
So lange dat siene an dien brochte
Dat hi se begherde ende sochte
Dat sine bemaende ende besuoer
Dat walewein met har voer
Ende wilds hare bede niet verhoren
Hi hadde snachts gelegen te voren
Tenen closter daer hi sine wapine liet
Om andre daer men hem bet toe riet
Ende om dat hi niet ne wilde
Mijn her walewein die milde
Dat menne ouer al bekende
Quame hi verre of gehende
Dus voer hi in corter wilen
Om die mate van ere milen
Jn der ioncfrouwen geleide
Diene herbergede ende daer ic of seide
Om dat hem dochte tbeste
Si leidene binnen ere veste
Daer hi wel was ontfaen
Ende sijn ors toe gemake gedaen

In de franse tekst ligt er tussen de begroeting en de uitnodiging nog een geheel
gesprek over het zoeken naar Lancelot. De vlaamse dichter heeft dat als
niet-functioneel weggelaten. Daarentegen heeft hij het verslag van het
heen-en-weer-gepraat over de ‘herberge’ veel uitvoeriger gemaakt. Velthem heeft
voor de weergave van deze plaats in het frans maar 4 regels nodig gehad (‘Ic bidde
u dat gi met mi here Coemt herbergen tauont mere Ende si noedden soe sere dare
Dat hi vor herbergen met hare’, r. 2979/82). Dat is in onze tekst uitgewerkt tot een
passage van 28 regels (514/41). Tot de overwegingen van Walewein behoort ook
dat hij de vorige nacht in een klooster had geslapen, blijkbaar op een harde brits
waar hij niet zo goed had kunnen uitrusten. Dat klooster wordt ook in de franse tekst
genoemd, maar op een heel andere plaats, vóór de scene bij de ‘fontaine’, en met
een heleboel details die voor de voortgang van het verhaal geen functie hebben:
‘Si auint .j. samedi au soir . quil vint a vne abbaye blanche . et illueques laissa il sez
armes . et en prist vnes autres. Et lendemain y demora toute ior por chou que
diemenches estoit. Et au lundi matin oy messe . puis se parti de laiens
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et erra la plus droite voie quil pot uers le royalme destrangort.’ (IV, 334, 40-335, 3).
Onze dichter heeft dus zeer welbewust dit verhaalelement verschoven en ook nog
ingrijpend veranderd. De verwisseling van de wapenrusting, in het frans
ongemotiveerd gelaten, krijgt van hem en passant nog een dubbele verklaring: het
advies van een, blijkbaar deskundige, kloosterling (een ‘begeven’ ridder?) én
Waleweins verlangen om niet overal waar hij kwam meteen herkend te worden. De
vlaming probeert van iedere verhaalepisode een strakgebouwd en welgemotiveerd
geheel te maken. Alle details zijn bij hem zinvol, alle bijzonderheden krijgen hun
juiste accent. Wat dit laatste, het accent, betreft lette men er nog op dat Walewein
weliswaar hoofselijk de jonkvrouwe het eerste groet (‘Teerste dat hiere wart geware’,
r. 512), maar dat dit pas verteld wordt ná: ‘Si groete waleweine saen...Harde
vriendelike’, r. 509/11. De held ís uiteraard een ideale ridder, maar daar gaat het
hier nu niet om. Alle aandacht moet vallen op de jonkvrouwe en haar uitnodiging,
die succes heeft omdat de held zo vermoeid is. We herkennen in zulke kleinigheden
onze bewerker als een zeer kundig dichter.
Waarom heeft die jonkvrouwe er zo'n belang bij om Walewein uit te nodigen? In
de voorbeeldtekst moet de held dit al heel gauw nadat hij het kasteel betreden heeft
begrepen hebben. Er wordt een doorzichtig spel met hem gespeeld en hij laat zich
dit welgevallen. Het gaat als volgt, Sommer IV, 335, 26 - 336, 13: ‘Et quant il y ont
vn poi sis . si vint laiens vns valles qui dist al la damoisele. Dame mesires est uenus
si amaine auec lui .xxx. cheualiers . va tent fet elle arriere . et si li di quil viegne cha
parler a moi. Lors demande mesires Gauuain porcoi il maine tant de cheualiers.
Sire fet elle iou le vous dirai. Il est voirs que deci a .ij. lieues aura demain .j.
tornoiement feru deuant le castel del molin . si boin que de meillor noistes vous
onques parler si le fait ferir li roys marbouars qui estoit parens Galehot le fil a la bele
iaiande . et ont entreuls establi que cil qui sera tenus au meillor cheualier aura .j.
espreuier et .j. faucun en ramembrance de la victoire . et se li cheualiers a samie
aueques lui . elle aura le plus riche capel del monde . et por chou que mes amis
volra conquerre ceste honor mande il tous lez cheualiers de cest pais Si ma dit quil
me menra aueques lui . si aurai
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le capel sil onques puet . Si vous pri fait elle a monseignor Gauuain par la foy que
vous deues a uostre oncle le roy artu que vous aidies a mon ami. Et iou sai bien se
vous li voles aidier quil aura la victoire del tornoiement. A ches paroles vint en la
cambre li cheualiers. Si estoit vns cheualiers bien fais de cors . grans et quarres de
tous membres. Si estoit blans comme laine Et quant samie le uit si se drece encontre
lui . et li dist sire vees chi monseignor Gauuain qui demain vous aidera au
tornoiement. Et quant li cheualiers lentent si cort sus lez bras tendus a monseignor
Gauuain . et li dist que bien fust il uenus sor tous lez cheualiers del monde. Et
mesires Gauuain li demande comment il auoit non. Et il dist quil auoit non thanaguis
puis li conte del tornoiement qui deuoit estre . tout ensi com la damoisele li auoit dit
. quar il ne qui . doit pas quil le seust encore . si li requiert quil li ait. Et mesires
Gauuain dist quil li aidere volentiers. Grans mercis sire fet li cheualiers. Dont ne
doute iou mie . que iou naie lonor del tornoiement. Atant sassistrent au souper.’ Er
zal dus de volgende dag een groot ‘tornoiement’ plaats vinden waarin de kasteelheer,
de ‘amis’ van de jonkvrouwe, de zege hoopt weg te dragen. De ambitieuze dame,
die aan de overwinning van haar ‘amis’ ook iets hoopt te verdienen, namelijk ‘le plus
riche capel del monde’, heeft Gauvain mee naar binnen getroggeld als een potentiële
bondgenoot. Zij zet hem door haar verhaal onder druk, verzoekt hem formeel om
hulp, en nog voordat hij heeft kunnen antwoorden presenteert zij hem aan haar
inmiddels binnengekomen, door haar ontbóden, ‘amis’ als degene ‘qui demain vous
aidera’. De held is wel zo beleefd het spel mee te spelen. De kasteelheer verwelkomt
hem overhartelijk, doet het hele verhaal van het ‘tornoiement’ nog eens over en
Gauvain zegt toe.
Onze dichter heeft het kennelijk beneden de waardigheid van zijn Walewein
gevonden om zich zo door een belanghebbende dame te laten uitbuiten. Dat was
in strijd met de spelregels van het hoofse verkeer. Hij regisseert het verhaal dan
ook heel anders. Het motief van ‘le plus riche capel del monde’ schrapt hij. Als een
‘bode’ komt vertellen dat ‘mijn here van hier binnen’ in aantocht is met een schare
ridders, zegt zij niet: ‘laat hem meteen bij me komen’, maar: ‘zorg ervoor dat de
gasten goed ontvangen worden’. Zo moet een hoofse dame doen, vol-
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gens onze dichter. Vervolgens oriënteert zij Walewein kort en zakelijk over het
tournooi van de volgende dag. Zij vraagt hem niet om hulp. Dan komt de kasteelheer
binnen en Walewein wordt aan hem voorgesteld. Over het tournooi wordt niet
gesproken. We zijn nog in het stadium van de belangloze ontvangst. Eerst moet de
gast tot gast gemaakt worden, eerst moet er eens goed gegeten worden. Pas na
tafel komt de gastheer met zijn verzoek op de proppen en dat wordt dan door alle
meegekomen ridders - en óók door de jonkvrouwe, maar die wordt pas in de laatste
plaats genoemd - krachtig ondersteund. Walewein kan, na zo schitterend onthaald
te zijn - en hij was daar wel aan toe, weten we - natuurlijk niet weigeren, hij wil gráág
wat terugdoen, hij stelt zich volledig beschikbaar. Zo is het goed, volgens de regels
van het hoofse spel, zo zit het verhaal logisch en psychologisch goed in elkaar. Dit
is de vlaamse tekst, r. 545/610:
Binnen dien so quam .i. bode
Ende seide ioncfrouwe bi gode
Hier comt mijn here van hier binnen
Bi al dat ic can bekinnen
Brinct hi binnen siere scaren
.xx. ridders die comen geuaren
Alle in siere geleiden
Nv doet genoech gereiden
Sprac die ghene ic bens vast
Doe vragede walewein har gast
Wat dien here mescomen mochte
Dat hi al die ridders brochte
Die ioncfrou antworde na desen
Here hier sal morgen wesen
Een vermeten tornoi bi
Ende dur dese sake ende bedi
Dat v werd ende mijn here
Gherne soude ontvangen ere
Jn den tornoi ende prijs
Soeket hi in elker wijs
Om hulpe ende om cracht
Alse die gerne name macht
Die coninc marboer
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1)

Sal grote helpe hebben orboer
Ende mach gheuen grote haue
Mijn here es onthouden met enen graue
Die iegen den coninc sal wesen
Nv wouts god wies sal genesen
Si hebben hem beide sere vermeten
Morghen sal men den fijn weten
Wie daer hebben sal die ere
Binnen desen quam die here
Met sinen ridders in dat hof
Ende beite ter erden of
Si waren alle bet ontfaen
Dan ic v mochte doen verstaen
Doe maecte die vrouwe vroet
Haren here so dat hi wel verstoet
Dat daer her walewein comen ware
Hi was blide van der niemare
Ende ontfinghene wel met eren
Dus waren te samene daer die heren
Ende hilden onderlinge sprake
Si hadden ghenoech van meneger sake
Doe die dienst was gedaen
Entie maeltijt vergaen
Bat die here sinen gast
Met goeder herten harde vast
Entie ridders allegader
Badens der auenturen vader
Waleweine die bi hem sat
Entie vrouwe mede bat
Dat hi wapine droeghe
Dur sine genaden oft hem voege
Opten andren dach daer naer
Metten gonen die waren daer
Ende helpen behouden hare ere
Des baden si waleweine sere
Diet node soude hebben ontseit
Ende sprac hi waers ghereit
Alte doene dat hi wiste

1)

Dit woord is een emendatie van mij. In het handschrift staat ‘oer’, waar ik niets mee kan
beginnen. Ik vertaal: ‘Koning Marhoer zal grote hulp tot zijn dienst hebben’.
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Beide met crachte ende met liste
Dat goet ridder soude bestaen
Ouer die hem ere hadden gedaen
Des waren si alle toe gemake
Ende dancten hem sere dier sake

Natuurlijk wist de jonkvrouwe drommels goed wat zij deed toen zij met zoveel nadruk
Walewein uitnodigde om naar gast te zijn. Het is zeker niet de bedoeling van de
dichter geweest haar als een argeloze voor te stellen. Als hij haar, quasi-zakelijk,
laat zeggen: ‘v werd soeket in elker wijs om hulpe’, houdt dat al een stilzwijgend
verzoek om hulp aan Walewein in. Maar haar raffinement is verpakt in de allerbeste
manieren. Zij is een volkomen nieuwe creatie van de bewerker die in feite niets
meer met de ‘damoisele’ uit de voorbeeldtekst te maken heeft. In dergelijke
herscheppingen heeft de kracht van de vlaamse dichter gelegen.
Het moesten echter wel details blijven waarin hij zichzelf kon realiseren, want de
Lantsloot als geheel was, vermoedelijk, besteld als ‘vertaling’. Helemaal zichzelf
kon hij pas worden in gedichten die hij zelf in de hand had, waarin hij zelfgekozen
personages psychologisch kon stofferen en laten samenspelen in een zelfgekozen
handelingspatroon. In de Moriaen bijvoorbeeld, zijn persoonlijke vervolg op de
Lantsloot en technisch nog uit de ‘school’ van dat gedicht, en het allervolmaaktste
in de kleine versnovelle Karel ende Elegast, zijn meesterwerk.
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Achterbergs Spel van de wilde jacht

Het Spel van de wilde jacht, uitgegeven in 1957, is het resultaat van een
regeringsopdracht die Gerrit Achterberg in 1956 ontving om een gedichtencyclus
1)
te schrijven over een folkloristisch onderwerp . Inderdaad vormt het Spel van de
wilde jacht (SWJ) een cyclus. De afzonderlijke gedichten zijn afgeronde gehelen
met een zelfstandige betekenis, maar door hun betrokkenheid op een centraal thema
en door hun onderlinge samenhang hebben zij een meerwaarde gekregen en vormen
zij tenslotte één groot geheel. In onderscheid van de typisch lyrische poëzie-cyclus
vertoont SWJ een sterk epische trek, doordat er niet alleen sprake is van een zekere
tijdsontwikkeling, die vaker in een lyrische cyclus te vinden is, maar de
tijdsontwikkeling hier samengaat met de ontwikkeling van een duidelijk
verhaalgebeuren.
Men zou geneigd kunnen zijn om in plaats van verhaalgebeuren het woord intrige
te gebruiken. Achterberg heeft deze cyclus immers Spel genoemd en de uitwendige
indeling ervan aangegeven met termen die ontleend zijn aan de dramatische traditie.
SWJ is ingedeeld in drie bedrijven, wordt voorafgegaan door een proloog en besloten
met een epiloog; tussen de bedrijven staan ‘entr'actes’ en na afloop volgt nog een
sotternie. Het lijkt waarschijnlijk dat Achterberg ernaar gestreefd heeft lvrische,
epische en dramatische trekken te verenigen en zo een poëtische volheid te
2)
symboliseren . Maar door te putten uit het

*)

1)

2)

Dit artikel vormt in enigszins gewijzigde vorm de inleiding op een studie Aantekeningen bij
Achterbergs Spel van de wilde jacht, die als Athenaeumpaperback in het najaar van 1973 bij
Polak & Van Gennep zal verschijnen. De Aantekeningen zijn gemaakt door een werkgroep
van neerlandici van de Vrije Universiteit onder leiding van schrijfster dezes.
De opdracht om een cyclus te schrijven van 15 tot 18 gedichten over een folkloristisch
onderwerp, bijv. de jacht, is op 19 oktober 1956 aan Gerrit Achterberg verleend. Bij schrijven
van 22 oktober heeft hij de opdracht aanvaard. Het manuscript heeft hij op 20 november 1956
ingeleverd. Aldus de gegevens van het Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
werk, vriendelijk verstrekt door de heer H.J. Kompen.
2) A. Middeldorp ziet in de Ballade van de gasfitter vrij sterk dramatische trekken, hoewel de
ballade, traditioneel gezien, episch-lyrisch van karakter is. Zie A. Middeldorp, De tragedie
van de gasfitter, in: Nieuw Kommentaar op Achterberg. Samengesteld door Bert Bakker en
Andries Middeldorp, Den Haag 1966 (aangeduid als NK), pag. 175.
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arsenaal van theatrale termen heeft hij van SWJ nog niet een toneelspel gemaakt.
In de hele cyclus klinkt slechts één stem die op eigen gezag spreekt, de stem van
de ik. De schaarse direkte rede van anderen bereikt de lezer via de verteller, als in
de epiek derhalve. In zijn ononderbroken monoloog spreekt hij van tijd tot tijd over
andere personages, die hij in zijn rol ontmoet.
De vaststelling van deze feiten leidt tot de vraag: waarom dan die theatrale
uitmonstering? Het antwoord moet meerledig zijn. In de eerste plaats: in het Spel
neemt de ik een rol aan en geen moment vergeet hij dat hij voor landheer spéélt.
Binnen dit avontuur van de verbeelding komen er voor hèm andere personen op,
die ook handelen en spreken en vervolgens van het toneel verdwijnen. Zo beleeft
de ik dit gebeuren als een toneelstuk en is er reden voor hem om de verschillende
stadia ervan bedrijven te noemen en begin- en eindmoment pro- en epiloog. Die
benamingen kiest hij, uitgaande van zijn beleving, als dichter en als dichter voegt
hij entr'actes en een sotternie toe, traditionele literaire verschijningsvormen die
3)
alleen in een dramatisch kader kunnen voorkomen. De gedichten Makelaar 888
en Watersnood 896, door Achterberg entr'actes genoemd, staan door die betiteling
als tekens, symbolen, tussen de ‘bedrijven’. Hun symbolische waarde wordt in hoge
mate mede bepaald door hun plaats en die plaats danken zij aan de mogelijkheid
welke de dramatische traditie de dichter bood. Iets dergelijks geldt voor de sotternie,
in de Middeleeuwen de klucht die na de ernst van een voorafgaand abel spel
ontspanning kon brengen. Bij Achterberg is de sotternie SWJ-in-de-lachspiegel,
een ingenieuze grap, die ook even ontspanning mogelijk maakt. Zonder de allusie
op de middeleeuwse traditie met behulp van de aankondiging van Mon Trésor
918-919 als sotternie, had deze toegift SWJ niet kunnen besluiten.
Het woord spel heeft naast toneelspel nog andere betekenissen die

3)

De getallen achter een titel verwijzen naar de paginering in de uitgave Gerrit Achterberg,
1

Verzamelde gedichten, Amsterdam 1963 en volgende drukken.
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op grond van de inhoud in de titel verdisconteerd moet worden. Nauw verwant met
de eerste betekenis is die van spel als ‘bezigheid volgens bepaalde regels, waarbij
de rollen verdeeld worden’, het spel zoals kinderen dat spelen (‘en ik was de
landheer’). In de derde plaats heeft het Spel ook iets van een gezelschapsspel, bijv.
ganzenbord, dat pas uit is als het laatste veld bereikt is. Onderweg dreigen vele
gevaren en er is veel geluk nodig om te winnen. Tenlotte is SWJ ook in die zin een
spel, dat wat zich afspeelt valt onder de oude wijsheid dat de wereld een speeltoneel
is, of om met Luther te spreken:‘ Alle Creaturen sind Gottes Larven und
4)
Mummereien’ . Dit betekenis-aspect zal hieronder (pag. 271) toegelicht worden.
Ook de tweede helft van de titel heeft meer dan één betekenis. In de folklore is
de wilde jacht ‘de tocht van het leger van geesten, dat vooral in de zgn. twaalf
nachten, de tijd tussen Kerstmis en Driekoningen, in stormachtige vaart onder
5)
jachtgeschal en hondengeblaf door de lucht trekt’ . Van tijd tot tijd komen we in
SWJ elementen van dit folkloristisch gebeuren tegen, maar dèze wilde jacht vormt
toch niet het hoofdmotief van het Spel. De ik vertelt van zijn eigen wilde jacht, het
zoeken te ontmoeten van de geliefde in levenden lijve, nadat zij als jachtbuit aan
de dood ten prooi gevallen was. Voor dit najagen worden alle mogelijke jachtmotieven
gebruikt, totdat de ik aan het slot van het tweede bedrijf zijn achterlader tegen een
boom zet en begrijpt hoe wild zijn jacht geweest is. (Onland 893 en Horeb 894).
De bundel bestaat uit 43 gedichten. Verreweg de meeste ervan voegen zich op
een of andere manier - soms zeer indirekt - in het verhaalgebeuren. Daarnaast is
er een aantal die los staan van de vertelde gebeurtenissen en alleen aan hun
thematiek een plaats in de cyclus ontlenen. Men zou ze commentaargedichten
kunnen noemen. Het zijn Dwingelo 879, Makelaar 888, Watersnood 896, Reikwijdte
900, Sluitrede 901 en Refractie 904. De verdeling over de bedrijven is significant.
In het eerste bedrijf, waar de ik nog zoveel van de gebeurtenissen

4)
5)

Aangehaald bij J. Huizinga, Over de grenzen van spel en ernst in de cultuur, in: Verzamelde
werken III, Haarlem 1950, pag. 25.
Zie P.J. Meertens, Magie en folklore in Achterbergs Spel van de wilde jacht, in: NK pag.
192-200, over de wilde jacht pag. 192-193.
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verwacht, komt er slechts één voor. In het derde bedrijf is meer plaats voor bezinning:
daarin bevinden zich drie commentaargedichten. In het korte tweede bedrijf is er
geen een. In het begin niet vanwege de grote activiteit van de ik-landheer, die er
zelf op uit gaat, in het vervolg niet vanwege de totale ommekeer, de gecomprimeerde
peripatie van Onland en Horeb. Daarbij komt dat de ik van het tweede bedrijf zijn
ware wapen, het dichterschap, heeft ingeruild voor een jachtgeweer. Het ontbreken
van commentaarpoëzie is er een teken van. Ook de entr'actes behoren tot de
commentaar-gedichten, die stadia van innerlijke ontwikkeling begeleiden en
weerspiegelen. Daarnaast herinneren zij er voortdurend aan dat de ik van alle
gedichten, ook in zijn rol van landheer, dichter is. In alle commentaargedichten met
uitzondering van Watersnood is het dichterschap één van de motieven of het
voornaamste.
Veel gecompliceerder nog is het motief van het dichterschap aanwezig in de
verhaalgedichten. Om dat te verduidelijken reconstrueren we het gebeuren van
SWJ. In de proloog ziet de ik-verteller een buitenplaats en bedenkt dat men er
gemakkelijk zou kunnen binnendringen. In het eerste bedrijf Bij huis wordt het terrein
verkend (Kroondomein 868 - Zwevende Claim 869) en vertelt de ik: ‘Ik heb u in de
bossen teruggebracht, / wild van de dood uit mijn gedicht vandaan;’ (Reservaat
869), met het doel dat zij zal gaan leven: ‘Misschien eenmaal een mens na zoveel
tijd’ (Reservaat). Achteraf blijkt dat reeds in Dryade 872 en Tabor 873 de ik zijn
landheer-rol aan het spelen is. Op die gedichten volgen een aantal belevenissen
bij en op 't huis (Jachtopziener 874 - Rentmeester 885). Het tweede bedrijf In 't bos
bevat het verslag van zijn ‘onweidelijk jagen’. (Cross-country 890 - Trivia 892), van
zijn ontmoeting met Sint Hubertus en het hert en het direkte gevolg daarvan (Onland
893, Horeb 894). Het derde bedrijf heet Op reis, het bevat behalve gedichten die
betrekking hebben op de reis zelf (Theater 905, Rochade 906, Zonneleen 907,
Microcopie 908, Rollend Materieel 909, Oreade 910, Ultra Montes 911, Isotopen
912), ook gedichten die de afwikkeling van de zaken op het landgoed betreffen
(Chauffeur 898, Tweede meisje 899, Hyade 902, Nebo, 903, Verslaggever 913).
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In de verhaalgedichten verschijnt de ik achtereenvolgens als degene die het plan
opvat om een rol te gaan spelen, ìn zijn rol, als degene die bezig is zijn rol af te
leggen (om hem als de regels van het spel dit eisen, weer even op te nemen) en
als verslaggever. Maar in al die rollen is en blijft de ik van SWJ tegelijkertijd dichter.
En wel de dichter die reeds een heel oeuvre gewijd heeft aan een u van wie hij
gescheiden is. Daarnaast de dichter die geen genoegen meer neemt met zijn
dichterlijke creativiteit, maar zijn geliefde tot leven wil brengen, herscheppen in de
‘werkelijkheid’. Een werkelijkheid evenwel die hij als dichter schept en die dus alleen
op papier bestaat. Binnen die werkelijkheid heeft de landheer het voor het zeggen,
maar in feite is de ik-landheer een creatie van de ik-dichter, een marionet dus onder
diens pen. Die bewustheid zelf iets te creëren wat niet de echtheid bezit van de
ware werkelijkheid, is de wig die de dichter voortdurend in het Spel drijft en waardoor
alles aan het wankelen gebracht wordt. Een dichter die zich van deze tweespalt
bewust is moet wel steun zoeken bij de ironie. Die is dan ook in de
landgoedgedichten rijkelijk aanwezig, in allerlei vormen: ironie, zelfspot, satire. Uit
de onverzoenbare tegenstelling tussen macht en beperktheid van het dichterschap
komt het conflict dat in SWJ verbeeld is, voort: het verhaal van een dichter - een
mens - die als God wenst te zijn, in zijn hubris zichtbare en onzichtbare grenzen
overschrijdt, tot de orde wordt geroepen en dan zeer langzaam leert de grenzen
blijvend in acht te nemen, m.a.w. zijn menszijn te aanvaarden. Het probleem wordt
gesteld als het probleem van het eigen dichterschap van Achterberg, maar in zijn
uitwerking - door een dichter voor wie dichterschap en menszijn samenvielen symboliseert het de verhouding waarin het schepsel tegenover zijn Schepper dient
6)
te staan: ‘alle Creaturen sind Gottes Larven und Mummereien’, leert het Spel ons .

6)

K. Meeuwesse, Bij Achterbergs Ballade van de gasfitter. Fragmenten van een interpretatie,
in: Ons Erfdeel XIII, maart 1970, pag. 19-23, heeft aangetoond dat Achterberg in de Ballade
van de gasfitter zijn inzicht in de grenzen van zijn dichterschap heeft uitgebeeld. De slotzin
van zijn artikel luidt: ‘...Moest ik zo beknopt mogelijk formuleren wat de ‘Ballade van de gasfitter’
naar mijn mening verbeeldt, dan zou ik voorlopig willen zeggen: de poëto-theologie van de
kalvinistische dichter die de magiër Achterberg in wezen altijd gebleven is. Hetzelfde geldt
voor SWJ, maar wij hebben gemeend te kunnen aantonen dat Achterbergs christelijke inzichten
hier niet alleen het dichterschap, maar ook het menszijn betreffen.
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Op gevaar af te schematiseren, maar ter wille van de duidelijkheid en ter adstructie
van het hierboven betoogde, gaan wij de grensoverschrijdingen en de inachtneming
van de grenzen na. Wat het Spel als geheel betreft, dichtbij worden de grenzen
overschreden: Bij huis, In 't bos; ver weg, over de grenzen, groeit het grensbesef:
Op reis.
De eerste grens die overschreden wordt, is die van Beau Lieu, de buitenplaats
waar de ik voor landheer gaat spelen, met als gevolg de wanverhouding tot het
personeel en wanbeheer, zodat Staatsbosbeheer eraan te pas moet komen. Dit
doet hij in dienst van de grote grensoverschrijding van het dichterschap met
betrekking tot de geliefde. Kenmerkend is dat de grenzen die zichtbaar zijn, de
isoglossen in Streekbelang 870 en het schrikdraad in Zwevende Claim 871,
genegeerd worden. Andere grensoverschrijdingen in het eerste bedrijf zijn de
alchemistische praktijken in Recreatie 881 en de aansluiting bij het heidens gebruik
van het heilig verklaren van bomen in Dryade 872. Het gedrag van de ik hangt ten
nauwste samen met zijn gespannen verwachting, die blijkt uit Reservaat 869,
Dwingelo 879, Aanstalte 880, Recreatie 881 en in Potentieel 883 een agressief
karakter krijgt. Grensbesef ontbreekt overigens niet geheel in het eerste bedrijf
7)
(Reservaat r. 13-14 en Dwingelo r. 13-14), maar de ‘idee’ wint het van de ‘realiteit’ .
In het tweede bedrijf neemt de grensoverschrijding grovere vormen aan, ook in
het bewustzijn van de ik. De regels van het spel worden overschreden: de ik gaat
de bossen binnen, waar hij blijkens Kroondomein en Reservaat geen toegang had.
Hij dwaalt er onweidelijk rond, met een onmogelijk geweer, terwijl het jachtseizoen
gesloten is (Cross-country 890, Onland 893). Uitdagend overschrijdt hij de grenzen
tussen christendom en heidendom door aan Hecate (Trivia) te willen offeren, maar
vervolgens Trivia weer te bedriegen, alles door elkaar

7)

De termen ‘idee’ en ‘realiteit’ in verband met de bedrijven van SWJ zijn van Achterberg zelf.
Zie Paul Rodenko, Spiegel van de wilde jacht, in: NK pag. 201-226, voor deze termen pag.
222.
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halend: Germaanse folklore, Griekse mythologie, hemel, hel en onderwereld in één
adem noemend (Hecate 891, Trivia 892). Na dit dieptepunt wordt hem duidelijk de
grens gesteld (Onland 893, Horeb 894).
In het derde bedrijf gaan grensbesef en inzicht in de realiteit samen. In de eerste
plaats toont hij grensbesef ten opzichte van het spel dat volgens de spelregels tot
het eind afgespeeld wordt (Verslaggever 913) en volgens de regels van de
dramatische traditie tot in de epiloog, waarin de ik zich nog eenmaal vertoont in al
zijn rollen. Grensbesef vertoont hij ook in zijn rol: zijn gedrag kenmerkt zich door
ontspannenheid, leeftijd en wanbeheer worden toegegeven (Tweede meisje 899,
Hyade 902, Nebo 903). Met gelatenheid slaat hij de verdwijning van de geliefde
gade (Hyade), aan het slot is er ruimte voor een afscheidsfeest (Verslaggever).
Vervolgens heeft de ik nu inzicht in de grenzen van zijn dichterschap en tegelijk in
de macht ervan: ‘In deze passer van mijn leven / zijt gij op tijd en plaats gebleven.’
(Reikwijdte 900), zo ook in Sluitrede 901, Refractie 904, Verslaggever). Ook beseft
hij de grenzen van de ‘krachtdadige bekering’: die zal hij nu waar moeten maken in
een dagelijkse bekering ‘een ander worden, van zijn vlees en bloed’ (Isotopen 912).
Dat gaat niet vanzelf. Vandaar dat het verlangen naar de geliefde ieder ogenblik
oplaait - er is in het derde bedrijf geen gedicht waarin het niet op de een of andere
manier aanwezig is. Maar nu weet hij dat hij zelf de ontmoeting niet zal kunnen
bewerkstelligen en kan hij aanvaarden dat telkenmale een hogere macht tussenbeide
komt. Aan het eind van de reis, op het verste punt, is hij tenslotte tot het inzicht
gekomen, hoe complex van samenstelling zijn verlangen naar de geliefde is: het
heeft er van de geboorte af gezeten. De enige zekerheid die hij dan overhoudt, is
dat de gezochte hem eens zal opwachten, en dan - in welke gedaante dan ook altijd de vervulling van het oerverlangen zal betekenen. Opnieuw dus een grensbesef.
Dit laatste inzicht ontvangt hij, nadat hij door goddelijke genade een menselijke
grens heeft mogen overschrijden: na de ervaring van het mysterium tremendum in
Ultra Montes 911.
Eenheid en complexiteit - ongeveer de enige evaluatie-normen die in de literaire
kritiek een zekere geldigheid hebben - zijn in verbluffende mate kenmerkend voor
SWJ. Voor de inhoud van SWJ moge het
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uit bovenstaande analyse van zijn opbouw, centrale thematiek en voornaamste
motieven gebleken zijn. Ons rest nog iets te zeggen over de formele eenheid en
complexiteit van de cyclus. Een cyclus biedt door zijn eenheidvormende kracht aan
de dichter een extra mogelijkheid, die een niet-cyclische bundel niet of in mindere
mate verschaft. Het is die van de macrostructurele symbolische vorm. Het ligt voor
de hand als eerste macrostructurele symbolische vorm identieke strofenbouw te
beschouwen, bijv. de sonnetvorm. Zo bestaan de andere gedichtencycli in
Achterbergs oeuvre alle uit sonnetten. In SWJ daarentegen ontbreekt die regelmaat.
Er komen maar betrekkelijk weinig echte sonnetten in voor - verdeeld over de
bedrijven resp. 6, 2 en 5. De overige gedichten zijn of niet-sonnetten of verlengde
sonnetten, die kunnen uitdijen tot 19 regels of meer. In deze cyclus heeft Achterberg
afgezien van de identieke dichtvorm als middel om de structurele samenhang van
de bundel te vergroten.
Andere macrostructurele symbolische vormen heeft Achterberg in SWJ wel
aangewend om ook zonder woorden aan de woorden van de cyclus kracht bij te
zetten. Als zodanig beschouwen wij: de plaats van pro- en epiloog als elkaars
pendanten; de plaats van de entr'acte-gedichten; de verdeling van de
commentaargedichten over de bedrijven; de verdeling van de heilige-berggedichten
over de bedrijven; de paarsgewijze groepering van een aantal gedichten binnen de
bedrijven: zo behoren bij elkaar Kroondomein en Reservaat, Onland en Horeb,
Reikwijdte en Sluitrede, terwijl tot driemaal toe aan heilige-berggedichten een
8)
‘nimf’-gedicht voorafgaat . Tenslotte: SWJ wemelt van verwijzingen in de gedichten
naast elkaar. Wie oog heeft gekregen voor die verwijzingen en zich daarbij in
gedachten brengt de vele woorden die in het Spel lijnen noemen of aanduiden, ziet
dat men deze cyclus metaforisch kan karakteriseren als een weefsel, het ‘spinneweb’
en de ‘bruidssluier’ van Sluitrede.
Amsterdam
MARGARETHA H. SCHENKEVELD

8)

De uitzondering wordt gevormd door Onland: na Hecate en Trivia en vóór Horeb geen nimf,
maar een legendarische heilige en het kruisdragend hert.
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Middelnederlandse Lucidariusboeken
1)

De vondst van de Kampse fragmenten van de Dietsche Lucidarius is een goede
aanleiding om de Middelnederlandse Lucidariusboeken, waarover tot nu toe
betrekkelijk weinig geschreven is, in een breder literair-historisch verband te
beschouwen. Als zodanig betekent Lucidarius of Elucidarius eenvoudig ‘liber in quo
2)
multa elucidantur’ . Onder deze titel zijn echter verschillende geschriften te
onderscheiden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het Latijnse Elucidarium van Honorius Augustodunensis.
De Duitse Lucidarius van een onbekende auteur.
Het Elucidarium elucidarii van Nicolas Eymeric.
De kleine Lucidarius of Lucidariusgedichten van Seifried Helbling.
De Elucidarius carminum of Elucidarius poeticus van Hermannus Torrentinus.
Het Lucidarium Sororum van de Birgittinessen.
Een Lucidarius super omnes libros bibliae, en dergelijke.

De onder 4-7 vermelde geschriften hebben met elkaar en met de eerste drie weinig
3)
meer gemeen dan de titel. De Elucidarius carminum of Elucidarius poeticus , het
4)
Lucidarium Sororum en de Lucidarius

1)
2)
3)

4)

Zie dit Ts., dl. 90.
D. du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, IV, Parisiis, 1845, 155.
Hermannus Torrentinus, Elucidarius carminum et historiarum s. Vocabularius poeticus,
Deventer, Rich. Pafraet, 1501 en latere drukken. Ook gedrukt onder de titel Pinachidium s.
Elucidarius carminum, Antwerpen, Mich. Hillen van Hoochstraten, 1515; Elucidarius poeticus,
Antwerpen, Mich. Hillen van Hoochstraten, 1531 en latere drukken; Dictionarium poeticum
s. Elucidarius carminum, Antwerpen, Mich. Hillen van Hoochstraten, 1536. Vgl. W. Nijhoff en
M.E. Kronenberg, Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540, 's-Gravenhage, 1923-1966,
I, nrs. 2050-2060. Vgl. Open, 2 (1970), 211.
Een soort gebruikenboek voor de Birgittinessen met toelichting op de Regel. Mij alleen in
handschrift bekend, b.v. hss. Uden, Birgittinessenabdij Maria Refugie, H Lu 1 en H Lu 2.
Hiervan bestaan mikrofiches te Nijmegen, Titus Brandsma-Instituut, M 818 en M 819.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 89

276
5)

super omnes libros bibliae zijn boeken, waarin ‘multa elucidantur’. De gedichten
I-X van Seifried Helbling (13de eeuw) bevatten vijftien satirische poëmen, die samen
de kleine Lucidarius of de Lucidariusgedichten worden genoemd, omdat de dichter
de vorm van het Latijnse Elucidarium of van de Duitse Lucidarius, namelijk de dialoog
6)
tussen meester en leerling, aanwendde . Het Elucidarium elucidarii van de
Catalaanse dominicaan en inquisiteur Nicolas Eymeric (ca. 1320-1399) werd in
1393 geschreven en zet in 31 artikelen een aantal dubbelzinnige en ketterse
7)
stellingen van het Elucidarium recht . Voor de beschouwing van de
Middelnederlandse Lucidariusboeken zijn alleen het Latijnse Elucidarium en de
Duitse Lucidarius van belang.

1. Het Latijnse Elucidarium
Ook het Latijnse Elucidarium is een verlichtingsboek, dat de auteur zo genoemd
8)
heeft, ‘quia in eo obscuritas diversarum rerum elucidatur’ . Het behoort tot het genre
der middeleeuwse summa's en is te beschouwen als een catechetisch compendium
van de voornaamste christelijke geloofspunten. Van de meeste summa's, die als
genre hun hoogtepunt vonden in het werk van Thomas van Aquino en Vincentius
van Beauvais, onderscheidt het zich door zijn beknoptheid en door het gebruik van
9)
de catechetische dialoog . Het gesprek tussen de magister en de discipulus is
vastgelegd in drie boeken, die door de auteur zelf

5)
6)
7)

8)
9)

Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 2277-81, f. 4r-110r. Vgl. J. van den Gheyn, Catalogue
des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles, 1901, I, 98, nr. 215.
J. Seemüller, Seifried Helbling, Halle, 1886. - Kindlers Literaturlexikon, Zürich, [1965-1972],
IV, 1672-73.
Voor het eerst uitgegeven door Y. Lefèvre, L'Elucidarium et les Lucidaires; contribution, par
l'histoire d'un texte, à l'histoire des croyances religieuses en France au moyen-âge, Paris,
1954, 483-521, naar hs. Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 3171, f. 89v-98r, met varianten
van hs. Rome, Bibliotheca Vaticana, lat. 1041, f. 264r-299r. Over Nicolas Eymeric zie: Dict.
de Théol. Cath., Paris, 1924, V, 2027-28, met aanvullende bibliografie in: Dict. d'Hist. et de
Géogr. ecclés., Paris, [1912 →], XVI, 274-275, en in: Catholicisme hier, aujourd'hui, demain,
Paris, [1948 →], IV, 1019.
J.-P. Migne, Patrologia Latina, 172, 1109-1110. Y. Lefèvre, a.w., 485. Vgl. D. du Cange, a.w.,
III, 31.
Vgl. M. Grabmann, Geschichte der scholastischen Methode, Freiburg, 1909-1911, I, 23-24.
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onderscheiden worden: ‘...Elucidarium in tribus libellis; primum de Christo, secundum
10)
de ecclesia, tertium de futura vita distinxit’ .
Het Elucidarium gaat onder verschillende titels schuil, zoals de varianten
Elucidarius, Lucidarium en Lucidarius, maar ook onder titels als Liber florum de
rebus divinis qui vocatur elucidarius, Dialogus de creatione mundi et ejus redemptione
en Dialogus de summa totius christianae theologiae. Het auteurschap werd lange
tijd toegeschreven aan Anselmus van Kantelberg, op wiens naam G. Gerberon het
11)
12)
Elucidarium uitgaf . J.-A. Giles bezorgde een editie op naam van Lanfrancus .
Ook aan Abaelardus en Gregorius werd het werk toegeschreven, totdat J.-P. Migne
13)
een uitgave bezorgde op naam van Honorius Augustodunensis . Ook de laatste
uitgever, Y. Lefèvre, die het geschrift voor het eerst kritisch editeerde, beschouwt
14)
deze Honorius als de auteur van het Elucidarium . Diens auteurschap wordt thans,
15)
zij het na een langdurige discussie, vrijwel algemeen aanvaard . Omtrent zijn
16)
identiteit bestaan echter nog vragen, waarin wij ons niet zullen mengen . Voor ons
is slechts van belang, dat

10)
11)

12)
13)
14)
15)

16)

In zijn De luminaribus ecclesiae, J.-P. Migne, P.L., 172, 197-234; IV, 17.
G. Gerberon, Anselmi Opera, Parisiis, 1675, 457 vlgg. Oudere uitgaven verschenen te Milaan,
1493 en Keulen, 1618. Vgl. Kindlers Literaturlexikon, II, 2016-18. Deze uitgaven zijn mij niet
bekend.
J.-A. Giles, Opera beati Lanfranci, Oxford, 1844, II, 280 vlgg.
J.-P. Migne, P.L., 172, 1109-1176.
Y. Lefèvre, a.w., 343-470.
Zie over de auteursvraag vooral: J. von Kelle, Über Honorius Augustodunensis und das
Elucidarium sive Dialogus de summa totius christianae theologiae, in: Sitzungsberichte der
Wiener Akademie, 143 (1896), XIII. - J.A. Endres, Honorius Augustodunensis und sein
Elucidarium, in: Historisch-politische Blätter, 130 (1902), 157-169. - J. von Kelle,
Untersuchungen über den nicht nachweisbaren Honorius Augustodunensis ecclesiae presbiter
et scholasticus und die ihm zugeschriebenen Werke, in: Sitzungsberichte ..., 152 (1905), II.
- J.A. Endres, Honorius Augustodunensis; ein Beitrag zur Geschichte des geistigen Lebens
im 12. Jahrhundert, Kempten; München, 1906. - E. Amman, Honorius Augustodunensis, in
Dictionnaire de Théologie Catholique, Paris, 1922, VII, 139-158. - R. Bauerreiss, Zur Herkunft
des Honorius Augustodunensis, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des
Benediktinerordens, 53 (1935), 28-36. - H. Menhardt, Der Nachlass des Honorius
Augustodunensis, in: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 89 (1958-59),
23-69.
Zie voor de identiteitskwestie de literatuur, vermeld onder noot 15), en verder vooral: E. Rooth,
Kleine Beiträge zur Kenntnis des sog. Honorius Augustodunensis, in: Studia Neophilologica,
12 (1939-40), 120-135. - Ph. Delhaye, Honorius Augustodunensis, in: Catholicisme, Paris,
(1962), V, 929-932; aldaar uitgebreide literatuuropgave.
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Honorius omstreeks 1080 geboren is, enige tijd bij Anselmus van Kantelberg
gestudeerd heeft, vóór 1099 Engeland verlaten heeft, zich waarschijnlijk heeft
aangesloten bij een communiteit van Ierse monniken bij Regensburg (de heuvel
Augustodunum?), vóór 1108 op verzoek van medeleerlingen het Elucidarium heeft
geschreven en rond 1150 gestorven is.
Het Elucidarium is weinig oorspronkelijk en steunt vooral op de heilige Schrift,
apocriefe geschriften, werken van Augustinus, Gregorius de Grote, Anselmus en
diens persoonlijk schrijver Eadmerus. Oorspronkelijk is het werk in de bondige wijze,
waarop Honorius het theologisch weten van zijn tijd wist samen te vatten. Daardoor
kon dit werk een dogmatisch handboek worden, dat grote invloed gehad moet
hebben. Van die invloed getuigen de vele handschriften, van de twaalfde tot de
vijftiende eeuw, waarin het Elucidarium en vertalingen of bewerkingen ervan bewaard
gebleven zijn. Een volledig inzicht in de overlevering van dit geschrift binnen de
Europese literatuur ontbreekt ons nog, omdat nog te weinig de handschriften zelf
17)
bestudeerd zijn . Bovendien hebben de onderzoekingen ‘sich bisher hauptsächlich
18)
auf die lebhafte Diskussion über die Autorfrage erstreckt’ . Toch zullen wel nooit
alle feiten en data ten aanzien van dit geschrift aan het licht gebracht kunnen worden,
omdat veel handschriften in de loop der eeuwen door brand en vernietiging of onder
het boekbindersmes verdwenen zijn. Ook de middeleeuwse bibliotheekcatalogen
hebben in dit opzicht een betrekkelijke waarde, omdat ze vóór alles opgave
verstrekken van volumina, niet van opera en dus meestal slechts het eerste werk
19)
in de betreffende codices vermelden .
Dat het Elucidarium een brede verspreiding gehad moet hebben,

17)
18)
19)

Y. Lefèvre, a.w., 17-19.
M. Grabmann, Eine stark erweiterte und kommentierte Redaktion des Elucidarium des Honorius
von Augustodunum, in: Miscellanea G. Mercati, Città del Vaticano, 1946, II, 221.
P.J.H. Vermeeren, Op zoek naar de librije van Rooklooster, in: Het Boek, 35 (1961-62), 140,
en vooral P.T.J. Obbema, Een Deventer bibliotheekcatalogus van het einde der 15de eeuw,
Brussel, 1973, I, 52 vlgg.
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behoeft intussen niet te worden betwijfeld. Nicolas Eymeric erkende reeds, dat het
Elucidarium ‘est liber multum antiquatus, liber multum publicatus, liber in librariis
20)
21)
communibus positus, liber cunctis expositus...’ . Na K. Schorbach heeft vooral
22)
Y. Lefèvre de kennis omtrent de verspreiding van dit boek vermeerderd . Hij
bestudeerde een zestigtal Franse handschriften, die merendeels gewone
gebruiksboeken blijken te zijn, met een gevarieerde, meestal didactisch bedoelde
inhoud, waarin het Elucidarium doorgaans het dogmatisch element vormt. De tekst
is in vele handschriften van nota's voorzien, die doen vermoeden dat het Elucidarium
voor de gebruikers had ‘la valeur d'un aide-mémoire, d'un texte d'enseignement et
23)
de référence’ . Voor het overige bevatten de handschriften in het algemeen tamelijk
elementaire werken, tezamen ongeveer de basiskennis van de geestelijken en de
ontwikkelde leken in de latere middeleeuwen omvattend.
In zijn Latijnse redactie bleef het Elucidarium vrijwel tot clericale kringen beperkt.
Een meer directe invloed op het christelijk volksleven van de middeleeuwen heeft
het werk vooral in zijn vele vertalingen en bewerkingen gehad. Zo kennen wij de
Franse Lucidaire, de Provençaalse Lucidari, de Italiaanse Lucidario, de Welse
Hystoria Lucidar, de Engelse Lucidary, de IJslandse Elucidarius, de Zweedse
24)
Lucidarius, de Duitse Elucidarius en de Nederlandse Lucidarius . Indirecte invloed
had het Elucidarium bovendien door gedeeltelijke ontleningen in volksboeken, zoals
de Sermo de Sapientia, de berijmde Lucidaire van de cisterciënser Gillebert de
Cambres, het Anglo-normandische leerdicht Lumiere as lais van Pierre de Peckham
25)
en de Sidrac . Zijn voornaamste toepassing vond het Elucidarium in de

20)
21)
22)
23)
24)
25)

Y. Lefèvre, a.w., 485.
K. Schorbach, Studien über das deutsche Volksbuch Lucidarius und seine Bearbeitungen in
fremden Sprachen, Strassburg, 1894.
Y. Lefèvre, L'Elucidarium et les Lucidaires; contribution, par l'histoire d'un texte, à l'histoire
des croyances religieuses en France au moyen-âge, Paris, 1954.
Y. Lefèvre, a.w., 54.
K. Schorbach, a.w., 231-268. - Y. Lefèvre, a.w., 269-329.
Y. Lefèvre, a.w., 308-327. - K. Schorbach, a.w., 232-237. - H. Schladebach, Das Elucidarium
des Honorius Augustodunensis und der französische metrische Lucidaire des XIII. Jahrh. von
Gillebert de Cambray, Leipzig, 1884. - P. Eberhardt, Der Lucidaire Gilleberts, Halle, 1884. P. Meyer, Le Lucidaire traduit par Gillebert de Cambres, in: Notices et extraits, XXXII, 2 (1888),
74 vlgg. - R. Bossuat, Manuel bibliographique de la littérature française du moyen-âge, Melun,
1951, 273, nr. 2929-33. - E. Renan en G. Paris, Sidrach, in: Histoire littéraire de la France,
31, 285-318. - Ch.-V. Langlois, La connaissance de la nature et du monde au moyen-âge,
Paris, 1911, 180-264.
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Duitse Lucidarius - niet te verwarren met de Duitse Elucidarius -, die met Honorius'
geschrift de titel, de dialoogvorm, een groot deel van de inhoud en het gehele derde
boek gemeen heeft.

2. De Duitse Lucidarius
Dit werk is door een onbekende auteur tussen 1190 en 1195 geschreven,
waarschijnlijk aan het hof van Hendrik de Leeuw van Brunswijk, die zich voor de
26)
volksontwikkeling in de twaalfde eeuw bizonder verdienstelijk heeft gemaakt .
Terwijl het Latijnse Elucidarium een zuiver theologische summa bleef, vonden in de
Duitse Lucidarius ook profane wetenschappen ingang, zodat dit boek het best te
27)
beschouwen is als een ‘Kompendium theologischen und allgemeinen Wissens’ .
‘Die Verbindung von theologischer Summa und Realiensumma, auf die die Linien
28)
der Entwicklung hinstrebten, ist durch den Lucidarius zum erstenmal geleistet’ ,
zodat dit geschrift, van meet af voor leken bestemd, het eerste Duitse prozawerk
met grote invloed kon worden. Het eerste boek behandelt schepping en zondeval,
hemel en hel, Azië, Europa en Afrika, astrologische en kosmische verschijnselen
en het ontstaan van het menselijk leven. Het tweede boek beantwoordt een aantal
praktische vragen van algemeen religieuze en christelijke aard. Het derde boek ten
slotte handelt over de eindtijd, zoals het overeenkomstige boek van het Elucidarium.
Behalve het Elucidarium van Honorius Augustodunensis dienden de Duitse
Lucidarius tot bron: de Imago mundi van dezelfde Honorius, de Philosophia mundi
29)
van Guillaume de Conches en De divinis officiis van Rupert von Deutz . Het is
waarschijnlijk, dat verder onderzoek

26)
27)
28)
29)

K. Schorbach, a.w., 8-18. - Kindlers Literaturlexikon, IV, 1672-73.
K. Stackmann, in: Verfasserlexikon, 5 (1955), 621-629.
G. Glogner, Der mittelhochdeutsche Lucidarius; eine mittelalterliche Summa, Münster, 1937,
11.
Vgl. K. Schorbach, a.w., 157-166.
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30)

nog andere bronnen aan het licht zal brengen . Voor onze kennis van de Lucidarius
31)
32)
zijn wij vooral aangewezen op de studies van K. Schorbach , F. Heidlauf en G.
33)
Glogner . F. Heidlauf bezorgde een uitgave van het beste handschrift waarin het
34)
boek is overgeleverd .
Evenals het Elucidarium genoot ook de Lucidarius in de middeleeuwen grote
populariteit. Maar in tegenstelling tot Honorius' werk bleef de belangstelling tot het
Duitse boek ook na de middeleeuwen bestaan, wellicht vooral omdat het een meer
universeel compendium was dan het zuiver theologisch Elucidarium. Ondanks het
bibliografisch pionierswerk van K. Schorbach is ‘die Überlieferungsgeschichte des
35)
Lucidarius ( ) noch nicht eindeutig überschaubar’ . Er zijn tot nu toe 54 handschriften
36)
en 85 drukken bekend . Sinds 1655 verscheen de Lucidarius onder de titel Kleine
37)
Cosmographia . In tegenstelling tot het Elucidarium bleef echter het aantal
vertalingen en bewerkingen beperkt. Wij kennen slechts een Deense Lucidarius,
38)
een Boheemse Lucidarz en een Nederlandse Lucidarius .

3. Middelnederlandse Lucidariusboeken
Zowel van het Latijnse Elucidarium als van de Duitse Lucidarius

30)
31)
32)
33)

34)

35)
36)
37)
38)

Vgl. K. Schorbach, t.a.p. - G. Glogner, a.w., 3-5. - F. Heidlauf, Das mittelhochdeutsche
Volksbuch Lucidarius, Berlin, 1915, 40-69.
K. Schorbach, a.w.
F. Heidlauf, a.w.
G. Glogner, a.w. - Van belang zijn verder: E. Schröder, Die Reimvorreden des deutschen
Lucidarius, in: Göttinger Nachrichten philologisch-historischer Klasse, 1917, 153-172. - J.
Nachbin, Beiträge zum Studium des deutschen ‘Lucidarius’, in: Zeitschrift für deutsche
Philologie, 63 (1938), 363-375. - M. Dittrich, Zur ältesten Überlieferung des deutschen
‘Lucidarius’, in: Zeitschrift für deutsches Altertum, 77 (1940), 218-255. - K. Stackmann, a.a.
- G. Eis, Ein ‘Lucidarius’-Auszug, in: Beiträge (Tübingen), 79 (1957), 380-384.
F. Heidlauf, Lucidarius aus der Berliner Handschrift herausgegeben, Berlin, 1915. - Andere
uitgaven zijn: F. Wilhelm, in: Denkmäler deutsches Prosa des 11. und 12. Jahrhunderts,
München, 1960, 115-131. - F. Podleiszek, in: Volksbücher von Weltweite und Abenteuerlust,
Leipzig, 1936, 99-149.
Kindlers Literaturlexikon, IV, 1673.
T.a.p. - Overigens vooral K. Schorbach, a.w., 19-132.
K. Schorbach, a.w., 124 vlgg.
K. Schorbach, a.w., 169-230.
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bestaan Middelnederlandse vertalingen of bewerkingen. Er zijn geen drukken van
bekend, alleen enkele handschriften en tekstuitgaven, waarvan hier een overzicht
volgt:

1. Lucidariusboeken die afhankelijk zijn van het Latijnse Elucidarium:
1. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15642-51, ff. 1r-61v. Het enige handschrift,
waarin de Dietsche Lucidarius in berijmde vorm volledig bewaard is gebleven.
39)
Uitgegeven door Ph. Blommaert en S. Schreiber .
2. Hs. Londen, British Museum, Egerton 2324, ff. 5-91. Volledig afschrift van het
40)
eerstgenoemde handschrift door J.F. Willems .
3. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 270, f. 54r. Fragment van 16 versregels
uit een nog onbekende redactie van de berijmde Lucidarius. Uitgegeven door
41)
S. Schreiber .
4. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 116, ff. 8r-11r. Drie fragmenten van in
totaal 131 versregels uit een nog onbekende redactie van de berijmde
42)
Lucidarius. Niet uitgegeven .
5. Hs. Nijmegen, R.Th.M. van Dijk, zonder signatuur. Twee fragmenten met samen
318 versregels uit een nog onbekende redactie van de berijmde Lucidarius.
43)
Uitgegeven door R.Th.M. van Dijk .
6. Hs. Straatsburg, Bibliothèque Nationale et Universitaire, 2101 (olim All. 177),
ff. 1r-64v. Het enig bekende handschrift waarin een volledige Elucidarius in
44)
proza bewaard gebleven is. Niet uitgegeven .

39)

40)

41)
42)
43)
44)

Zie over dit handschrift de bijlage. Ph. Blommaert, Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe
en XIVe eeuwen, Gent, 1851, III, 1-74. - S. Schreiber, De Dietsche Lucidarius; opnieuw
uigegeven naar handschrift 15642-51, Brussel, Koninklijke Bibliotheek, [Brussel, 1944], 80-195.
R. Priebsch, Deutsche Handschriften in England, II, Erlangen, 1901, 87, nr. 105. - F. van
Veerdeghem, Nederlandsche handschriften in Engeland, in: Ts., 14 (1895), 3. - K. de Flou
en E. Gaillard, Beschrijving van Middelnederlandsche en andere handschriften die in Engeland
bewaard worden, in: Med V A, 1896, 257-259.
S. Schreiber, a.w., 197-198.
Zie mijn in noot 1 aangekondigde bijdrage, noot 6.
Vgl. noot 1
Zie over dit handschrift: K. Schorbach, a.w., 265-267. - E. Wickersheimer, Catalogue général
des manuscrits des bibliothèques publiques de France; Départements, tome XLVII:
Strassbourg, Paris, 1923, 438. - Bouwstoffen MnlW, art. 1213. - C. Samaran en R. Marichal,
Catalogue des manuscrits en écriture latine portant des indications de date, de lieu ou de
copiste; V. Est de la France, Pais, 1965, 423 en Pl. CLII. - Dit handschrift is nr. 37 in de lijst,
die K.O. Meinsma, Middeleeuwsche bibliotheken, Amsterdam, 1902, 252-257, publiceerde
en die door L. Tross omstreeks 1850 was opgesteld; thans hs. 's-Gravenhage, Koninklijke
Bibliotheek, 133 G 1. Hs. 2101 is ook uitvoerig beschreven door W. de Vreese, map
Straatsburg der BNM-kollektie te Leiden, Universiteitsbibliotheek. Dit handschrift is afkomstig
uit het Windesheimse koorherenklooster Mariënwolde te Frenswegen bij Nordhorn. Het werd
geschreven door een bewoner van deze priorij, Arnoldus van Almelo, die de tekst op 27 juli
1468 voltooide. Zie over dit belangrijke klooster vooral W. Kohl, Das Bistum Münster; 2. Die
Klöster der Augustiner-Chorherren, Berlin, 1971, 1-190. K. Schorbach, a.w., 265 beschouwt
de taal ten onrechte als Middelnederduits; er is sprake van een oostelijk Middelnederlands.
Een film van de tekst met de Elucidarius is in mijn bezit.
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2. Lucidariusboeken die afhankelijk zijn van de Duitse Lucidarius:
1. Hs. Londen, British Museum, Add. 10286, ff. 115r-133r. Het enig bekende
handschrift, waarin de Lucidarius in proza volledig bewaard gebleven is. Enkele
45)
fragmenten zijn uitgegeven door Ph. Blommaert en K. Schorbach .
2. Hs. Leiden, Universiteitsbibliotheek, Ltk. 1684. Fotoreproductie van het
46)
eerstgenoemde handschrift .
3. Hs. Groningen, Universiteitsbibliotheek, 405, ff. 201r-201v. Kort fragment van
de Lucidarius in proza. Uitgegeven door L.Ph.C. van den Bergh naar een
47)
afschrift van J. Lelong .

45)

46)
47)

A. Dozij, Brief aan Dr. M. de Vries, in: Verslagen en Berigten...Oude Nederlandsche
Letterkunde, 2 (1845), 33-56. - M. de Vries, Mededeelingen, in: Verslagen en Berigten...Oude
Nederlandsche Letterkunde, 4 (1847), 67-70. - Ph. Blommaert, a.w., I, 93; vgl. III, VI. - K.
Schorbach, a.w., 196-216. R. Priebsch, a.w., 102-103. - J.F.J. van Tol, Het boek van Sidrac
in de Nederlanden, Amsterdam, 1936, LXII. - Bouwstoffen MnlW, art. 1043; vgl. art. 408.
Vgl. Bouwstoffen MnlW, art. 1043. - Journaal Hss. Leiden, Universiteitsbibliotheek, Ltk.
1085-2045, 140.
Zie over dit handschrift vooral: H. Brugmans, Catalogus codicum manu scriptorum universitatis
Groninganae bibliothecae, Groningen, 1898, 231-235. - [J. Deschamps], Middelnederlandse
handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken; catalogus bewerkt door J.
2

Deschamps, Brussel, 1972 , 88-93, met uitgebreide bibliografie. - K. Schorbach, a.w., 198-199.
- L.Ph.C. van den Bergh, De Nederlandsche volksromans, Amsterdam, 1837, 143-147.
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Wellicht misleid door de overeenkomsten, hebben literatuurhistorici en filologen,
ook ten onzent, de beide Lucidariusboeken niet altijd scherp onderscheiden. F.J.
Mone vermeldt alleen de Dietsche Lucidarius, ofschoon de inhoud van het Londense
48)
handschrift hem bekend was . Ph. Blommaert maakt geen onderscheid, waar hij
in de inleiding op zijn tekstuitgave van de Dietsche Lucidarius het Londense
handschrift met de proza-Lucidarius en de gedeeltelijke uitgave van L.Ph.C. van
49)
den Bergh vermeldt . L.D. Petit plaatst alle hem bekende bibliografische gegevens
betreffende de Lucidarius onder één hoofd en kende het onderscheid klaarblijkelijk
50)
51)
evenmin . W.J.A. Jonckbloet beschrijft alleen de Dietsche Lucidarius . J. te Winkel
was de eerste die, in de eerste druk van zijn Ontwikkelingsgang, melding maakte
van ‘twee Lucidariën of “verlichters”, één in verzen naar het Latijn (van Honorius
52)
Augustodunensis) en één in proza, naar eene Duitsche navolging daarvan’ . J. te
Winkel had dan ook aan het baanbrekend bibliografisch werk van K. Schorbach
53)
een recensie gewijd . In de tweede druk van zijn Ontwikkelingsgang heeft J. te
Winkel het onderscheid tussen beide Lucidariusboeken nog duidelijker
54)
55)
geformuleerd . Sindsdien zijn beide teksten voldoende onderscheiden .
Voor het ontstaan van de met het Latijnse Elucidarium verwante

48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)

F.J. Mone, Übersicht der niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit, Tübingen, 1838,
270-271, nr. 374 en 353, nr. 550 sub 5.
Ph. Blommaert, a.w., III, VI.
L.D. Petit, Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde, Leiden, 1888, 145-146,
nr. 562.
W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde; 4e druk, herzien en tot den
tegenwoordigen tijd bijgewerkt door C. Honingh, Groningen, 1888-92, II, 198-199.
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, I, Haarlem, 1908, 74.
Namelijk in: Museum, 3 (1895), 15-18.
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, 2e druk, Haarlem, 1922-27,
II, 39-40 en 196-197.
G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, Groningen, 1906-12, 422. - J. van
Mierlo, De letterkunde van de Middeleeuwen, 2e deel, 's-Hertogenbosch, (1949), 84 en 349.
- G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, deel I, 5e druk,
's-Hertogenbosch, 1970, 244 en 272.
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berijmde Dietsche Lucidarius leveren enkele opvallende gelijkenissen met passages
in Jacob van Maerlants Rijmbijbel en Spiegel Historiael een aanvaardbare terminus
post quem. Deze werken werden namelijk in respectievelijk 1271 en 1286 voltooid,
56)
zodat ons leerdicht in ieder geval niet vóór 1286 geschreven kan zijn . J. van Mierlo
meent, dat de Dietsche Lucidarius niet vóór 1330 ontstaan kan zijn, omdat de dichter
57)
ruimschoots gebruik heeft gemaakt van de Sidrac . Hij steunt hierbij op L. Willems,
die constateerde ‘dat de bewerker van onze Lucidaris insgelijks van den Sidrac
58)
gebruik heeft gemaakt’ . J.F.J. van Tol neemt aan, dat de Sidrac in 1318 te
59)
Antwerpen verdietst is . Hij ontkent echter, ‘dat de auteur van de Dietsche Lucidarius
60)
ook van de Sidrac gebruik heeft gemaakt’ . Ook S. Schreiber acht de
61)
veronderstelling van L. Willems onhoudbaar . Ook de Sidrac putte namelijk uit het
Elucidarium en toont er meestal grotere verwantschap mee dan de Dietsche
62)
Lucidarius, zodat het argument van de afhankelijkheid vrijwel onbewezen is .
Als terminus ante quem voor het ontstaan van de Dietsche Lucidarius wordt veelal
het jaar 1353 genoemd. Dit berust op een mededeling van N. de Pauw, die een
Lucidaris aantrof onder de vijf Vlaamse boeken, welke Lodewijcxkin, zoon van het
Gentse schoenmakersechtpaar Jan de Beere en Mergriete van Wachtbeke, op 3
63)
maart 1353 uit de nalatenschap van zijn moeder ontving . L. Willems meende, dat
64)
hiermee de Middelnederlandse proza-Lucidarius niet bedoeld kon zijn . Hs.
Groningen, Universiteitsbibliotheek, 405, dat een fragment van dit

56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)

64)

Vgl. J. te Winkel, a.w., II, 481; 483. - S. Schreiber, a.w., 78.
J. van Mierlo, a.w., I, 349.
L. Willems, Nota's over den Sydrac, in: Med V A, 1926, 209-210.
J.F.J. van Tol, a.w., XLIII.
J.F.J. van Tol, a.w., stelling III; blz. XXVIII, noot 6.
Vgl. S. Schreiber, a.w., 51-53.
Vgl. J.F.J. van Tol, a.w., XXVIII.
N. de Pauw, Bijdragen tot de geschiedenis der Middelnederlandsche letterkunde in Vlaanderen;
I. Middeleeuwsche boekerijen in Vlaanderen van priesters, heeren en poorters, in:
Nederlandsch Museum, 2 (1880), 131-176; vooral 146-156. Vgl. R.L. Plancke, Middeleeuwse
handschrifteninventarissen, in: De Gulden Passer, 27 (1949), 27, nr. 6.
L. Willems, a.a., 214.
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65)

prozawerk bevat, is echter in 1339 te 's-Hertogenbosch geschreven . De Duitse
Lucidarius was dus reeds vóór 1339 verdietst. Ook volgens K. Schorbach was deze
66)
tekst ‘schon in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts verbreitet’ . De Lucidaris
van Lodewijcxkin de Beere kan dus een vertaling geweest zijn ofwel van het Latijnse
Elucidarium, ofwel van de Duitse Lucidarius.
Is het jaar 1339 in ieder geval voor de proza-Lucidarius een aanvaardbare terminus
ante quem, over een terminus post quem ten aanzien van het ontstaan ervan tasten
wij voorlopig nog in het duister.

Bijlage
67)

Het Brusselse handschrift met de Dietsche Lucidarius (hs. b) .
Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15642-51 is tot nu toe slechts terloops en
68)
onvoldoende beschreven . De hierna volgende beschrijving moge in deze leemte
voorzien.

65)

66)
67)
68)

Vgl. noot 47. Zie over het ontstaan van dit handschrift vooral: G.I. Lieftinck, Problemen met
betrekking tot het Zutphens-Groningse Maerlant-handschrift, in: Med N A, Lett, n.r., 22 (1959),
nr. 2, 69-99.
K. Schorbach, a.w., 216.
Vgl. mijn in noot 1 aangekondigde bijdrage, noot 3.
Zie over dit handschrift vooral: Bibliotheca Hulthemiana ou Catalogue méthodique de la riche
et précieuse collection de livres et de manuscrits délaissés par M.Ch. van Hulthem; VI.
Manuscrits, Gand, 1937, 50-51, nr. 194. - [J. Marchal], Catalogue des manuscrits de la
Bibliothèque Royale des ducs de Bourgogne; t.I. Résumé historique; inventaire no. 1-18000,
Bruxelles; Leipzig, 1842, 313. - Ph. Blommaert, a.w., III, III-XV. - K. Schorbach, a.w., 258-261,
alwaar ook oudere literatuur. - W. de Vreese, Middelnederlandsche geestelijke gedichten
liederen en rijmen, in: Ts, 19 (1901), 289-324, vooral 291-292. - [J.H. Jacobs], Jan de Weert's
Niewe Doctrinael of Spieghel van sonden, 's-Gravenhage, 1915, 176-195. - P.J. Goyens,
Nogmaals over de Handt der kloosterlingen, in: Ons Geestelijk Erf, 6 (1932), 73-85. - Catalogue
L'Humanisme et la littérature en Brabant, Bruxelles, Bibliothèque Royale, 1935, 56. - S.
Schreiber, a.w., 79. - Bouwstoffen MnlW, art. 858. - G.I. Lieftinck, Bouwstoffen van het
Middelnederlands Woordenboek; Addenda et corrigenda; II, in: Ts, 75 (1957), 152-155, nr.
1527. - J. Deschamps, De catalogus van de Middelnederlandse handschriften van de
Koninklijke Bibliotheek van België, in: De Gulden Passer, 39 (1961), 258-273. - R. Lievens,
Een pocketboek van Augustijnken, in: Med V A, 1964, 223-227. - T. Brandis,
Mittelhochdeutsche, mittelniederdeutsche und mittelniederländische Minnereden; Verzeichnis
der Handschriften und Drucke, München, 1968, 143; 149-150; 221.
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De codex heeft zes katernen van perkament en papier. Het eerste bestaat uit tien
vellen, waarvan het buitenste perkament en de rest papier is. Het tweede heeft
eveneens tien vellen, waarvan het buitenste en het binnenste perkament en de
overige vellen papier zijn. Dan volgen drie sexternionen, waarvan het buitenste vel
perkament en de rest papier is, terwijl telkens in het midden van deze katernen een
quaternio is ingenaaid, waarvan het binnenste vel perkament en de rest papier is.
Het zesde katern is samengesteld zoals het tweede. Tezamen zijn het 1
ongenummerd + 119 genummerde bladen, in formule: 2 X (39), 3 [VI + IV] (99), X
(119). Watermerken: een keer een jachthoorn (f. 8), gelijkend op Briquet 7715
(1375-1379), overigens een anker, gelijkend op Briquet 353 (1428-1445). Signaturen
op ieder blad; in het eerste katern a, b, c enz.; in de volgende katernen ai, aij, aiij
enz. Reclamen alleen op de versozijde van het laatste blad van iedere katern. Blad
289 × 104 mm; de perkamenten bladen zijn doorgaans iets korter. Bladspiegel 227
× 63 mm. Afschrijvingen en liniëringen in potlood; alleen op het perkament hier en
daar nog zichtbaar. Op ieder blad is het bovenste en onderste paar horizontale
lijnen doorlopend, terwijl de spiegel links door drie en rechts door twee verticale
lijnen, eveneens doorlopend, begrensd wordt. Prickings voor afschrijving en liniëring
zijn overal zichtbaar. 1 kolom, 52 regels. Moderne potloodfoliëring.
Band 297 × 115 mm. Blokdikte 33 mm. Papieren band uit 19de eeuw, met
schutbladen uit dezelfde tijd. Perkamenten rug, zonder ribben. De rug is aan de
bovenzijde voorzien van een etiket met de signatuur: 15642/15651; aan de onderzijde
een zwart stempel met de signatuur: 15642-51.
Het schrift is een littera cursiva, in bruine tot donkerbruine inkt, door één hand,
die vanaf f. 101 onregelmatiger wordt. Rode opschriften en verwijzingstekens. De
reclamen en sommige tekstregels zijn rood onderstreept. Rode en zwarte
doorhalingen. Geminieerd paragraafteken. Afzonderlijk geminieerde, in aparte kolom
geplaatste kapitalen. Rode, één regel hoge lombarden. Rode, vrijwel onversierde
initialen op f. 1r (H, 6 rr. hoog), f. 62r (G, 9 rr. hoog), f. 87v (H, 6 rr. hoog), f. 93v (W,
6 rr. hoog), f. 99r (O, 5 rr. hoog), f. 102r (S, 4 rr. hoog), f. 104v (D, 5 rr. hoog), f.
106v (S, 4 rr. hoog), f. 116v (H, 5 rr. hoog) en f. 119r (A, 4 rr. hoog). Tot en met f.
99r zijn de initialen opengewerkt; vanaf f. 102r zijn ze gevuld en van een andere
stijl. Slechts hier en daar zijn representanten zichtbaar; vanaf f. 116v zijn voor de
lombarden overal representanten te vinden. Op sommige plaatsen zijn in margine
toevoegingen aangebracht door dezelfde hand in lichtbruine inkt; de paragraaftekens
hierin zijn echter niet geminieerd.
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Over de herkomst van de codex is niets bekend. C. van Hulthem kocht hem in
69)
1811 . Zijn ex-libris (Minerva) vinden wij aan de binnenzijde van het voorplat; op
f. (1)r staat rechts boven: C. van Hulthem / 1811. In 1835 kwam het handschrift bij
de verkoop van zijn collectie in bezit van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
Inhoud:
+

70)

[1. Die Dietsche Lucidarius]

+

f. 1r

Dit is die dietsche lucidarius hoe die
clerc den meester vraecht ende di meester antwort
HElpt maria edel coninghinne
Ende verclaert mine sinne
Jhesu Christo ics oec vermane
Vrouwe uwen heylighen sone
Die verloste den sondare
Met siinre passien sware
Doen hi aenden cruce staerf
Ende minschelike daer aen bedaerf
+

Des jonne ons die hemelsche vader
Nv segt amen alle gader

+

f. 61v

71)

[2. Jan de Weert, Nieuwe Doctrinael of Spiegel der Sonden]
Hier beghint een goet boec vanden vij
dootsonden ende vanden x gheboden
+
GOde biddic in mijn beghin
Dat hi verclare minen sin
Ende crachte dat ic volcomen
Te dichten dat ic heb an ghe
nien. In dutscher talen
vten latine.
+

+

f. 62r

So heuet bestiert dat ic dit werc
+

f. 87v

69)

70)
71)

Zie over deze belangrijke verzamelaar vooral: Karel van Hulthem 1764-1832; [Tentoonstelling
georganiseerd ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van Karel van Hulthems
geboorte], Brussel, 1964, 21-95. Hs. 15642-51 is niet in deze cataloog bescsreven.
Uitgaven: zie mijn in noot 1 aangekondigde bijdrage.
Uitgaven: Ph. Blommaert, a.w., III, 75-105; 149-158. - J.H. Jacobs, a.w., 199-293.
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Volbracht hebbe arme sondighe clerc
Bi sijnre ghenaden met mijnre pinen
Als ic best can na den latine
Twelke in heeft ende albi sondert
Der verse xxix hondert
72)

[3. Augustijnken van Dordt, Van den scepe]
Dits van augustiinkens sceepkene
Hi dunct mi wesen wael
gheleert Die sijn ghenuecht in duechden keert
Want sonder ghenuecht
in desen leuen Es luttel
yemant vroylijc bleuen
+

Her wie op erden sayt sijn saet
Hem es doch lief dat wel op gaet

+

f. 93r

73)

[4. Berijmde zedeleer]

Wie soe der wijsheit wille volghen
Ende wille bliken onverbolghen
Ende met rechten reden leuen
Die moet sijn herte daertoe gheuen
+

Die vroede ende wil niemen bedrieghen
Noch niemen en mach wachte lieghen

+

f. 99r

74)

[5. Augustijnken van Dordt, De schepping]
O Heylige gheest vader ende sone
Die een god es in drien persone
Een ewech wesen dat cuischt mijn sin
voir al die werelt een beghin
+

In liden suldi v verbliden
Ende leuen in verduldecheit
Dit es tfolc der driuoldicheit

72)
73)
74)

Uitgave: Ph. Blommaert, a.w., III, 105-112.
Uitgave: Ph. Blommaert, a.w., III, 113-119.
Uitgave: Ph. Blommaert, a.w., III, 120-123.
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f. 102r

290
75)

[6. Van ses vaerwen]

Dit is van vj vaerwen ende xij outheyden deen metten anderen bediedt.
Ses varuwen sijn op erden
die god op erden liet gewerden
+

Inden hemel ende op der erden
Sal uwe name ghemeert werden

+

f. 104v

76)

[7. Van den viere vingheren]

Dit is en expositie vanden viere vingheren ende vanden dume
Daer staet ghescreuen in venite
In manu eius sunt fines omnes terre
+

Soe saltu leuen emmermee
In manu eius sunt omnes fines terre

+

f. 106v

[8. Augustijnken van Dordt, Commentaar op het evangelie van
77)
Joannes]
Dit is sinte Jans ewangelium alsoet augustiinken gheexponeert heeft
Sinte ian ewangeliste
Die met gods gracien wiste
Vander godliker verholentheit
Die heeft ghescreuen ende gheseit
Een ewangelium rechte [ende] claer
Ghelijc dat hier volghet naer
+

Des biddic hem dat hi ons gheue
Macht ende wille dat worde anschijn
Dat wi doen den wille sijn

+

+

f. 116r
f. 116v

+

78)

[9. Hein van Aken, Hugo van Tyberien]

Dit is van her hughen van tybe- / rien hoe hi den coninc saladijn rid- / der maecte doen
hem die coninc ghe- / vanghen hadde in sijn lant

75)
76)
77)
78)

Uitgave: Ph. Blommaert, a.w., III, 124-127.
Uitgave: Ph. Blommaert, a.w., III, 128-130.
Uitgave: Ph. Blommaert, a.w., III, 131-142.
Uitgave: J.F. Willems, in: Belgisch Museum, 6 (1842), 94-104.
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HEt es goet aenden vroeden leren
Want mer alle wijsheit an verscaet
Die hem ter vroetheit wilt keren
Alle wijsheit hi begaet
+

Hi soude in hemelrike geraken
Die heeft gedicht te loue ende te eren
Allen ridderen hein van aken
hier gheet wt van her hughelijn van tyberien

+

f. 119r

79)

[10. Acrostichon]

Hier beghint den ab recht ende auerecht / op elc littere een vers
Aaensiet dese vrouwen hoe si gaen
Besiet hoe haer tuten staen
Claer dat si hen blanketten
Di cleeder soe lanc dat si hen letten
+

Bier broet vleesch ende ham
Aldus verliest die arbeydere sijn <...>

Nijmegen
R.TH.M. VAN DIJK

79)

Uitgave: Ph. Blommaert, a.w., III, 143.
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Pamphilus. welke?
Onder de geestelijke gedichten, twee decennia her uit een Tongers handschrift aan
1)
het licht gebracht, vinden wij nieuw als nr. VIII Teghen die quade droefheit . Daar
ik het heb betreurd, dat de uitgever ons behalve door zijn editie niet ook nog door
het aanwijzen van de vindplaatsen der autoriteiten heeft verplicht, moge ik trachten,
in deze leemte te voorzien.
Wat Salomon ghewaecht in 6-10, stamt uit Proverbia 25, 20: sicut tinea vestimento
et vermis ligno, ita tristitia viri nocet cordi:
Ghelijc als die motte doercnaecht
Die cleder menichvout
Ende die worme eten thout,
Alsoe verteert meer noch min
10 Bedroefheit des menschen sin.

De Ecclesiasticus inspireerde 19-21:
Jhesus, Zydrachs zoene, seyt al bloet
20 Dat droefheyt heeft den menighen doet,
Egheen oerber en es daer an.,

38, 19 vers 20 A tristitia enim festinat mors, vers 21 even verder 38, 22 et huic nihil
proderis.
Den auteur van Spreuken en dien van het verzamelde door Zydrachs zoene
identificeert ook onze anonymus in 22-24:
Voert sprict der selve man
Dat des menschen blide moet
Sijn leven vergroyen doet.;

Proverbia 17, 22 immers begint aldus: animus gaudens aetatem floridam facit.

1)

Luc Indestege, Middelnederlandse Geestelijke Gedichten, Liederen, Rijmspreuken en
Exempelen, uitgegeven naar een pas ontdekt handschrift van het einde der 15de eeuw,
afkomstig uit het Windesheimer klooster ‘Ter Noot Gods’, te Tongeren (met 4 afbeeldingen)
(overdruk uit de Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taalen Letterkunde), Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven 1951, p. 39-40.
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Hoe noodzakelijk het is, vóór het constitueren van den tekst in een geval als het
onze te zoeken naar de bron, blijkt uit wat Indestege daarop leest in 25-26:
25 Die droef gheyt alleene
Verdroecht merch ende beene.

Hij tekent hierbij aan: ‘25 Die droef gheyt: misschien een verschrijving voor droefheit,
maar ook te verklaren als de droeve gaat alleen’. In werkelijkheid moeten wij
emenderen:
25 Die droef gheyst alleene;

vertaald is namelijk Proverbia 17, 22 de tweede helft: spiritus tristis exsiccat ossa.
Volgt beroep op een buitenbijbels schrijver in 27-29:
Senecca maect ons ghewes
Dat gheyn dinc sotter en es
Dan te ghewinnen droeven name,

weergave van Epistul. 99, 18 stultius vero nihil est quam famam captare tristitiae.
Na enige Stoïsche trivialiteit, waarin alleen bedroefdheid om zonden tolerabel
wordt verklaard (ten einde Klaagliederen 3, 39 niet te weerspreken), komt er nu een
litterairhistorisch belangwekkende uitspraak:
Verliest een mensche vrient of goet
40 Ende daeromme hevet droven moet,
Het mach hem rouwen dat hi levet
Want hi der scaden dan twe hevet,
Ghelijc als Pamphilus oec leert
Ende Seneca wel confirmeert.

Inderdaad is het Seneca's doorlopende leer: het verlies van iemand uit onzen kring
is een damnum (Epistul. 99, 3); reageren wij hierop met dolor, zo cumuleren wij
slechts het incommodum (Epistul. 99, 13); wat wij dan doen, is mala...augere
(Consolatio ad Marciam 3, 4). Maar waarop doelt de dichter met 43:
Ghelijc als Pamphilus oec leert?
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Indestege is van oordeel: ‘waarschijnlijk wordt hier bedoeld de Griekse martelaar
Pamphilos (omstreeks 250-308), die onder meer een apologie van Origines schreef.
Zijn feestdag wordt gevierd op 1 Juni’. Het is waar, dat Pamphilus van Caesarea (†
310), bijgestaan door zijn leerling Eusebius (± 260-340), in de Griekse taal 5 boeken
schreef, waarin hij den kerkleraar Origenes (± 184-253) heeft vrijgepleit van
e

heterodoxie; hiervan is echter alleen het 1 boek over, in de Latijnse vertaling (uit
2)
398) van Rufinus ; de door onzen dichter genoemde leer ontbreekt daarin.
Mijn eerste vermoeden ging veeleer uit naar de comoedia Pamphilus de amore,
3)
780 verzen in elegische maat , waaruit men op de scholen nevens Latijn het pulcras
4)
5)
invenire puellas leerde en spreukgezegden excerpeerde . Maar ook ik ving bot.
De ware bron is een andere comoedia, van 104 disticha, Pamphilus, Gliscerium
6)
et Birria . Birria, onachtzame slaaf, heeft, 's nachts in de herberg schransend, het
huurpaard van zijn meester buiten in de kou laten doodvriezen. Als hij dit den
volgenden ochtend constateert en het aan Pamphilus luchtig terloops rapporteert,
kan deze zijn oren niet geloven, maar (145-148)
145

ille: ‘Videto:
Si non vis verbo credere, crede rei;

2)
3)

J.-P. Migne, Patrologia Graeca XVII 541-616.
e

In G. Cohen, La ‘Comédie’ Latine en France au XII siècle, tome II, Paris 1931 afgedrukt als
nr. XI (texte établi et traduit par E. Évesque), p. 166-223. Vgl. M. Manitius, Geschichte der
2

Lateinischen Literatur des Mittelalters, III (München 1931 = 1964 ) 1032-1034; F.J.E. Raby,
2

4)
5)
6)

A History of Secular Latin Poetry, II (Oxford 1957 ) 67-68.
R.B.C. Huygens, Accessus ad Auctores; Bernard d'Utrecht; Conrad d'Hirsau, Dialogus super
Auctores. Édition critique entièrement revue et augmentée. Leiden 1970, p. 53.
F. Brunhölzl, ‘Florilegium Trevirense’ II, Mittellateinisches Jahrbuch III 1966, p. 133-134
(verzen 103-142).
Bij G. Cohen afgedrukt als nr. IX (texte établi et traduit par A. Cordier), p. 83-101; tevoren
reeds door K. Lohmeyer, Pamphilus und Gliscerium, eine unedierte elegische komödie,
Zeitschrift für deutsches altertum und deutsche litteratur, XLI 1897, p. 144-155. Vgl. M. Manitius
III 1026-1028; F.J.E. Raby II 63-64.
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Nunc animi rex esto tui: moderare dolorem;
N e m o d o l o r i s o p e d a m p n a l e v a r e p o t e s t ’.

De laatste regel Seneca's doctrine in geconcentreerden vorm!
Op deze tweede comoedia vond men totnogtoe toespeling in geen enkelen ‘texte
7)
ancien’ . Ziehier dan de eerste allusie, van nogal onverwachte zijde.
Amsterdam
D. KUIJPER FZN.

7)

A. Cordier (Notice) p. 85.
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De Ariadne van Hooft
P.C. Hooft's spel Theseus en Ariadne. Met een inleiding en
aantekeningen van dr. A.J.J. de Witte (Klass. Letterk. Pantheon
191. 110 blz., 1 ill. W.J. Thieme & Cie, Zutphen z.j. [1972]).
I
Was het stuk dat Hooft bijna gelijktijdig met Granida moet hebben geschreven, toch
nooit in handen van de vrijbuiters van 1614 gevallen! Niet alleen dat de tekst, evenals
die van Achilles en Polyxena, ‘voorbeeldeloos slecht’ is, ‘Ik zeg, voorbeeldeloos
slecht’ (P. Leendertz Wz.). Kenden we het ‘spel’ alleen uit de handschriften, het zou
nooit anders dan Ariadne worden genoemd. Maar Jan Gerritsz. in de Cas heeft er
de beter verkopende titel Theseus en Ariadne aan gegeven, Brandt heeft die in zijn
Leeven overgenomen, en we zitten ermee tot de huidige dag. Ook al spreekt
Leendertz in zijn Inleiding op de Gedichten van ‘de Ariadne’, en al drukt hij de tekst
af volgens het Amsterdamse handschrift, hij geeft het drama in deel II de titel van
de geüzurpeerde druk.
Het is het spel van Ariadne. Zo is de opvatting van W.A.P. Smit (NTg XL, 97-100)
en terecht zegt H.W. van Tricht (P.C. Hooft, 22): ‘Hooft's stuk heet niet voor niets
Ariadne: háár lot, dat van troosteloze verlatenheid in olympische zaligheid omslaat,
wordt blijkbaar hoofdmotief voor hem’. Dat ‘wordt’ alleen is bedenkelijk, immers
‘voor hem’, de dichter, zal het hoofdmotief er wel geweest zijn eer hij het drama
dichtte.
Welbeschouwd bedoelen onze beide voornaamste Hooftspecialisten met
‘hoofdmotief’ in dit verband niet hetzelfde. Volgens Smit is het uitgedrukt in het motto
van Hoofts emblematische sonnet dat in het laatste bedrijf is opgenomen, namelijk
‘Om beter’. Van Tricht bezigt de term in een duidelijk konkreter betekenis. Professor
de Witte, wiens uitgaaf in de Pantheonreeks mitsdezen wordt aangekondigd, verkiest
(uit een aantal synoniemen op blz. 7 van zijn Inleiding) de thans ge-
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bruikelijker term thema en wel in soortgelijke abstrakte toepassing als Smit: ‘het
thema is het wankele geluk in de liefde. Het is een spel over het veranderende geluk
in de liefde’ (8). Voorts onderscheidt hij (ondergeschikte) motieven. Om nu zelf te
kunnen oordelen, moeten we het sujet leren kennen door ons voor te stellen dat we
de tragikomedie zien en horen spelen.
Met de jaarlijkse zending van Atheense jongelui die voor de Minotaurus
bestemd zijn (en die in het stuk, anders dan b.v. in de roman van Mary
Renault, The bull from the sea, helemaal niet optreden) komt de held
Theseus aan in Gnosus op Creta. Zijn plan, de landpest te doden, wordt
door koning Minos toegejuicht, maar de rechtvaardige vorst dringt erop
aan dat hij bezint eer hij begint:
Dewijl den harden strijt noch niet en is begonnen,
Suldij nae wil van sin altijts verandren connen,
Maer nae des strijts begin is het daer toe te laet (284-86).

De koningsdochter Ariadne heeft nog nooit een Griekse held gezien, is
meteen weg van hem, laat hem dit merken en is hem behulpzaam bij zijn
exploot.
Als overwinnaar toegezongen, geeft Theseus zich aan haar gewonnen,
verbluft doordat een koningsdochter zich aan hem deklareert én gedreven
door de plicht der dankbaarheid: hij voert haar mee, zonder dat duidelijk
wordt waarom hij geen aanzoek doet bij haar vader. Terwijl het jonge stel
op Naxos, halverwege Athene, overnacht, zien we de Atheense geliefde
van Theseus, Aegle, ‘een veltgoodin’ met magische vermogens, een
droomgezicht op hem afsturen. Dat bezorgt hem spijt over zijn ontrouw
en schaamte omdat hij een menselijk wezen de plaats van een goddelijk
heeft laten innemen: hij scheept zich tersluiks in naar het vaderland.
Alleen ontwakende, is Ariadne wanhopig. Haar voedster, Corcyne, heeft
na beider vruchteloos zoeken al haar overredingskracht nodig om haar
meesteres te weerhouden van zelfmoord. Maar de redding is nabij:
Bachus, die zich voorstelt als ‘dien veltheer groot, een spiegel aller helden’
(1225), heeft met zijn ‘boertige sleep’ het barre eiland aangedaan en
bespiedt de schone ontroostbare door de opening van haar tent. Hij
begrijpt wie ze is en wat er gebeurd is (1254); haar schoonheid en haar
droefenis beroeren hem ‘dubbelt’. Venus, - die tonen wil dat haar rankune
jegens het Minoïsche geslacht ‘geslist’ is, - doet hem door haar zoontje
treffen met een pijl, en liefde, huwelijksaanzoek en apotheoze vormen
een passend slot. Het
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‘Choor’, dat in de vorige bedrijven niet aan het eind, maar middenin is
opgetreden, heeft het laatste woordt, nadat ‘t'Gerucht’ het bovengenoemde
emblematische sonnet ten gehore heeft gebracht.
In dit stuk is Theseus niet de held. Een antieke held blijft hij, ongetwijfeld: in die
wereld wordt schuldeloze incest gevloekt, maar mannelijke ontrouw geakcepteerd
(behalve door de beledigde partij: Clytaemestra, Aegle, Ariadne). Maar zijn afgang
met het door Van Tricht en De Witte gereleveerde slotwoord:
Beter ellendich haer als jck in tegenspoet (1092)

is overwelsprekend en in harmonie met zijn latere wegvaging door Bachus. Weliswaar
spreekt hij, als we zijn voorlezen van Ariadne's ‘Brieff’ van zijn rol aftrekken, zowat
duizend lettergrepen meer dan zij. (Elks aanwezigheid op het toneel is vrijwel gelijk:
Theseus is gedurende 566 verzen op, Ariadne gedurende 582 verzen.)
Maar hij is niet het centrale personage. Dat is Ariadne, aan wie de grondgedachte,
de moraal, de idee, - deze term heeft Smit, leerling van Verwey, merkwaardigerwijs
niet gekozen, maar, zoals we zagen, hoofdmotief, - geïllustreerd of gedemonstreerd
wordt, bijna zou men zeggen: zich voltrekt (waarbij alleen de term moraal niet past).
Dat blijkt uit het volgende.
Het stuk staat stijf van de sententies. Telkens worden versregels voorafgegaan
door dubbele komma's. Waarop de uitspraken betrekking hebben? Op vorstenbeleid
vooral, op kosmopolitisme à la Stoa, op verwenning van vorstenkinderen. Twee van
deze onderwerpen rekent De Witte in zijn lezenswaardige Inleiding tot de
bovenbedoelde motieven (blz. 8-12). Nu is het opmerkelijk dat een aantal uitspraken
die één bepaalde gedachte behelzen, juist in geen enkel geval van het sententieteken
wordt voorzien. De eerste keer trouwens heeft de formulering niets sententieus. Het
is in de bovenaangehaalde verzen 284-86, waar de koning in zijn voorzienige advies
aan de jonge held heel natuurlijk de woorden ‘altijts verandren connen’ bezigt. De
toeschouwer weet niet, dat het Berlijnse handschrift van de Ariadne ondertekend
is met de zinspreuk ‘Veranderen cant’, hij weet ook nog niet dat dat de wijsheid is
waarmee hij na de voorstelling naar huis zal mogen gaan.
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Het geval doet denken aan een ouverture, waarin een thema (sit venia verbo!) uit
de operamuziek even wordt aangegeven. Veel sententieuzer klinkt het, als Ariadne
in een stichomythisch twistgesprek aan haar voedster tegenwerpt:
Geschieden can het geen dat noch niet is geschiet (412).

Zijn volle verbale nadruk krijgt de wisselvalligheid van de Fortuin in het koorlied vs.
707-766. Het koor ‘is toch eigenlijk vooral vervuld van het “wankel Avontuir” (707)’,
zegt De Witte (blz. 15). Het waarschuwt ons allen, maar doelt in het bijzonder eerst
terloops en retrospektief, - eigenlijk gezegd vrij zinloos, - op Theseus (743-48), dan
zeer duidelijk waarschuwend op Ariadne (755-66) wegens haar ‘blint vertrouwen’.
Als de ommekeer in Ariadne's geluk wordt voorbereid door Aegle en Alecto, wijdt
het Choor nogmaals een zang aan ‘t'geluck heel onbestendich’ (991), die gelardeerd
wordt met de zinspreukvarianten ‘Hoe seer t'verandren can’ (1018) en ‘Denckende
dat het can verandren’ (1047). Daarna horen we een pendant van het
bovenaangehaalde vs. 412, nu door de voedster aan Ariadne toegevoegd:
Soo langh ghij sijt te lijf, can t aventuir noch wenden (1193).

Men moet degenen die ‘Om beter alle quaet De grote Godt laet schieden’ voor het
thema houden, - dus in de eerste plaats Smit, met zijn baanbrekende korte
Taalgidsartikel, - toegeven dat daar veel voor te zeggen valt. Van groot gewicht lijkt
mij, dat de twee verzen de aanhef vormen van het slotkoor, bijna op de wijze waarop
‘Liefd en Min aen een vertuyt, Beyde siel en lichaem-mengers’, funktioneren in
Granida. Driemaal klinkt het motto ‘Om beter’, wanneer Ariadne als bruid van Bachus
ten hemel gevaren is: in vs. 1369, in 1371 en in het slotvers 1442; driemaal klinkt
de bevrijdende aanroep tot Liefd' en Min nadat het huwelijk van Granida en Daifilo
zekerheid is geworden.
Maar men dient de andere aangehaalde plaatsen hier ook bij te betrekken. Het
koorlied over het ‘wankel Aventuir’ (707-66) is een en al waarschuwing voor het
tégendeel van ‘Om beter’: wat ons ‘het hoochste luck’ scheen, ‘Is dickwijls oorsaeck
van (onsen) druck’; wie
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weet of Theseus niet beter ‘loflijck waer gebleven’ in de worsteling met de Minotaurus;
of deze triomfdag niet het begin kan zijn ‘Van (Ariadne's) en al t geslachts verclenen’?
Met deze tegenhelft kompleteert het lapidaire, optimistische ‘Om beter’ zich tot
de wijsheid, uitgedrukt in de zinspreuk ‘Veranderen cant’, die ook onder de Berlijnse
Granida-tekst staat en die Brero zijn eigen spreuk zal hebben geïnspireerd. Dat aan
het slot het optimistische aspekt de nadruk krijgt, zoals eerder het dreigende, past
bij de afloop van de handeling. Maar de zin van het spel is niet volledig weergegeven
als men alleen de opgaande helft van het rad der Fortuin aandacht schenkt.

II
Dr. de Witte onderscheidt, zoals gezegd, in zijn Inleiding minder centrale ‘motieven’.
Ten eerste ‘de onstandvastigheid van de minnaar’ (8). Inderdaad, Theseus, die het
stuk opent met te vervloeken ‘Dat yemant gae sijn eens gedaen beloften breken’,
is het voorbeeld van een bla-bla-minnaar: de adynata stromen hem in een kwistige
straal van de lippen (769-77), maar nog geen 300 verzen verder verwenst hij het
ogenblik waarop hij Ariadne ontmoet heeft. Zeer terecht vraagt De Witte zich af of
dit motief ‘eigenlijk niet een gedeelte van het thema is’ (9). Uit het voorafgaande
volgt dat mijn antwoord bevestigend luidt.
Als motief 2 noemt hij, met een adjektief dat aan het WNT ten tijde van Knuttel
nog onbekend was: ‘de deugdvolle Prins’. Boven is al gerept van sententies die in
een vorstenspiegel thuishoren. Aardig en sympathiek is zijn behandeling van motief
3: ‘de minnegril van het verwende prinsenkind’ (blz. 10). Hij zou dit ‘een
onderstroommotief willen noemen’ (11), nl. ‘dat Ariadne een verwende prinses is
(...) en dat ze haar avontuur met deze held wel eindeloos interessant vindt, maar
dat haar liefde niet zo diep wortelt als ze zelf wel denkt’ (12). Ja, het prille meiske
debiteert in vs. 398 vlgg. wel erge grote litteraire woorden, en het Choor schudt over
‘Der Princen kindren teer’, die ‘In lusten opgevoet’ worden (447 vlg.), het wijze hoofd.
Na de motieven behandelt de inleider de bouw van het stuk, de
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bronnen van de stof, de uitgaven van de tekst en de letterkundige waarde. Hij betoogt
ten slotte (blz. 38) dat het stuk de jeugd van onze tijd iets te zeggen kan hebben.
Ariadne is een onaanvaardbaar toneelstuk en het is begrijpelijk dat Hooft het niet
voor de druk ter beschikking heeft gesteld. De weinig heldhaftige houding van de
zo heldhaftig begonnen Theseus zou een cynicus misschien als realistisch kunnen
prijzen; maar hoe kan men, de Olympische goden kennende, het spoedhuwelijk
met Bachus een uitkomst voor Ariadne vinden? Hoe weet het meisje dat ze niet van
de regen in de drup geraakt zal blijken? De cynicus antwoordt hierop: ‘het kind
verdient niet beter’, maar daarmee negeert men totaal het thema, dat ons zo
nadrukkelijk wordt ingescherpt.
Toch heeft de tekst charme. De stoïsche leringen van vorstenplicht, kosmopolitisme
(97-108) en lotwisselvalligheid, de verheven konverzaties en hartstochtelijke
ontboezemingen zijn het werk van een dichter die de alexandrijn als meester
hanteert:
Helaes bedroefde vrouw! Waer sal jck vlieden heen?
Wat gaet mijn aen? voor wie laet ghij mijn hier alleen?
De wint die voert u nae de stemme van mijn clagen,
Maer sneller issij in u seilen voor te jagen (1147-50).

Het gesprek waarin Ariadne de voedster, heel weifelend, haar hartsgeheim openbaart
(391-442), lijkt een alleraantrekkelijkste scène voor het eerste jaar van een
toneelschool.
Dubbel jammer dat op de nieuwe uitgaaf, die naar alle waarschijnlijkheid de enige
twintigste-eeuwse zal blijven, veel af te dingen valt. De inleiding is verdienstelijk,
verfrissend, al wil men de auteur wel eens tegenspreken. Enige gevallen mogen
hier volgen.
De klacht van Aegle (809-50) wordt onherkenbaar als men er een huppelend
liedje (blz. 16) in hoort. In iedere strofe volgt na vier regels die zeggen hoe
goedgeregeld en vrolijk het in de natuur toegaat, een ‘Maer jck’, of ‘Maer...mij(n)’
dat een kontrasterend stukje zelfbeklag inleidt. Het kan niet toevallig zijn, dat boven
Brero's verscheurde: ‘Wat dat de wereld is’ als stemaanduiding niet staat ‘Mijn ziel
maeckt groot den Heer’ of ‘Het was een jonger Helt’, maar juist ‘Ick schou de Werelt
an’.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 89

302
Niet duidelijk is (t.a.p.) waarom het ‘een grote zwakheid in de intrige’ zou zijn ‘dat
bij de ontmoeting van Theseus en Ariadne de verhouding van Theseus met Aegle
helemaal niet ter sprake is gekomen’, noch waarom het stuk ‘eigenlijk (had) moeten
eindigen’ waar Ariadne ‘op het punt (staat) de woeste zee in te springen’ (17). Wat
het eerste betreft, kan men op zijn hoogst zeggen dat een ander soort dramaturg
de kans niet zou hebben laten voorbijgaan om Theseus, na de lezing van de brief
van Ariadne, een monoloog te laten houden waarin zijn tweestrijd tussen de rozen
en de violen uit het sonnet van Kloos werd uitgevochten; maar daarvoor is in de
visie van ons stuk Theseus een te weinig interessante figuur! En wat het andere
aangaat, volgens De Witte heeft Hooft de kans gemist, ‘een echte tragedie’ te
schrijven, ‘hij laat een deus ex machina komen’ (t.a.p.). Maar die deus ex machina
heeft híj toch niet laten komen? Als men antieke stof ten tonele voert, dient men
‘'tgeen hier tegens stryd geensins te zeggen’. Ten slotte: ik weiger te geloven, dat
Overdiep, om de Ariadne veel fraaier te noemen dan Achilles en Polyxena,
‘waarschijnlijk beïnvloed’ (blz. 30) moet zijn door het oordeel van Brandt.
Tekst en annotatie zijn, - nogmaals: in deze vermoedelijk enige twintigste-eeuwse
editie, - zeer onvolmaakt. De bewerker heeft niet alleen de titel overgenomen uit
Leendertz-Stoett II, maar de tekst en de noten. Hij zegt dit in zijn woord vooraf voor
wat de laatste betreft. De tekst komt geheel overeen met die van Leendertz-Stoett,
behalve dat de voorrede van de drukker nu de plaats heeft gekregen die die in de
druk van 1614 heeft; een enkele kleine wijziging is aan de voet verantwoord en een
groot aantal zetfouten ingeslopen. Die zullen hier onbesproken blijven, aangezien
ten tijde van het verschijnen van dit opstel al wel een verbeterblad zal zijn ingelegd.
De noten van Leendertz-Stoett heeft dr. De Witte ‘kritisch aangepast aan de stand
van zaken in 1971’. Dat betekent dat niet alleen de lezingen van het Berlijnse
handschrift, die Leendertz-Stoett achterin geeft, nu onderaan de bladzij geplaatst
zijn, maar ook dat verwezen wordt naar publikaties sinds 1900, met inbegrip uiteraard
van de Inleiding. Helaas is de overneming te machinaal verricht. Het zal niemand
hinderen dat op blz. 40 ‘in den druk van 1628’ staat en op blz.
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84 ‘uwe tegenwoordigheid’. Ook niet dat in de noot bij vs. 842 cruyst staat inplaats
van cruist. Storend wordt het als de Berlijnse ‘varianten’ in vs. 506 en 1276 niet te
onderscheiden zijn van wat het Amsterdamse handschrift heet te geven. En erger,
de woordverklaring van Leendertz-Stoett is er wel eens ver naast. Als de voester
aan de verlaten Ariadne voorhoudt dat haar lot snel veranderen kan, en als voorbeeld
geeft dat het er, toen het meisje de vorige avond met Theseus te bed ging, ook niet
naar uitzag dat ze alleen wakker zou worden, wordt het doodonschuldige ten is niet
lang geleden (namelijk nog pas gisteravond, vs. 1197) geannoteerd met: ‘gij behoeft
niet lang meer te lijden’!
Voor de hedendaagse student in de Nederlandse taal- en letterkunde gaf de
vorige editie veel te weinig, en in dat gebrek voorziet de nieuwe onvoldoende. Het
telkens weerkerende grootmoedich(eit) wordt nergens verklaard, in tegenstelling
tot (on)voorsicht(icheit), waaraan enige malen al te uitvoerig aandacht wordt besteed.
Bij de zin:
Haer bid jck errenstich dat zij rampsalich schennen,
En u geen minder quaet, dan ghij mij doet, toe sennen (1145-46)

heeft de leerling-neerlandicus er niet genoeg aan, dat 1145b verklaard wordt als
‘dat zij u ten verderve mogen voeren’; hem moet erop gewezen worden dat u tegelijk
als lijdend voorwerp bij schennen en als meewerkend voorwerp bij toesennen
fungeert. Juist een studietekst als deze, - de Ariadne is geen klasselektuur, - had
de beginner, die het zeventiende-eeuwse Nederlands moet leren verstaan, in de
annotatie of in een paragraaf van de Inleiding attent moeten maken op afwijkende
woordbetekenissen (deucht passim, groene borst 333, dan 597, sinnen 617, alsoo
717, 1015, niet 1125, betoochde 1137, des 1237, 1373 en dies 1246), op syntaktische
eigenaardigheden (wat dat het sy verhaelt 187, de samentrekking van mijn in 1238)
en morfologische (soo cloecken jongeling 283, sulken gemeensaemheit 556), op
de dubbelzinnigheid van U in 560 en van Cieraet der Coninginnen in 618, op de
funktie van de apostrofs bij synizeze (die merkwaardigerwijze in 945 ontbreken).
De toevoegingen van dr. De Witte aan de oorspronkelijke annotatie zijn niet alleen
te schaars, maar ook wel eens onjuist. Bij mijn quaet
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niet om versnooden (1262) verwijst hij wel, en terecht, naar § 90 van Weijnens
Zeventiende-eeuwse taal, maar is de verklaring in strijd met Weijnens waarschuwing:
‘daarbij is de infinitief transitief gedacht’. Zijn opvatting van vs. 1090-91 is volstrekt
onaannemelijk.
Het is niet mogelijk, te verzwijgen dat de typografie onaangenaam is. Soms is
een komma niet te onderscheiden van een punt, en dikwijls is de regelafstand
ongelijk. Jammer dat een boekje dat als tekst nog tientallen jaren onontbeerlijk zal
zijn voor velen, niet gelukkiger is uitgevallen.
C.A. ZAALBERG
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Boekbeoordelingen
Medieval Manuscripts from the Low Countries in Facsimile - Published
under the auspices of: The Royal Library Albert I Brussels, The Royal
Library The Hague - Chief editor J. Deschamps - First volume: Het
Weense Handschrift van de ‘Tweede Partie’ van de ‘Spiegel Historiael’.
Deel I. The Vienna Manuscript of the ‘Second Part’ of the ‘Spiegel
Historiael’. Part I. Uitgegeven door, resp. edited by J. Deschamps.
Rosenkilde and Bagger, Copenhagen 1971. Subscription-price, paper
bound, Dan. kr. 880,00. Half morocco bound, Dan. kr. 1013,00.
De kopenhaagse boekhandelaars en uitgevers Rosenkilde en Bagger die reeds
enige reeksen vroeg-engelse, vroeg-hebreeuwse en vroegijslandse manuscripten
in facsimile uitgegeven hebben, durven het aan een soortgelijke serie middeleeuwse
codices te bezorgen welke afkomstig zijn uit de Nederlanden. De prospectus stelt
de uitgave in uitzicht van het weense handschrift van het tweede gedeelte van de
Spiegel Historiael, waarvan het eerste stuk thans verschenen is; voorts het Luikse
Diatessaron, het handschrift Gruuthuse, de Constitutiones Canonicorum Regularium
Sancti Augustini Congregationis Windesemensis, het handschrift Van Hulthem, de
werken van Hadewijch, de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Voor de uitgave van
al deze delen, behalve het eerste, worden codices gebruikt die in belgische
verzamelingen te Brussel, Gent en Luik berusten of, zoals het geval is met het
handschrift Gruuthuse, in bezit zijn van een vlaamse particulier. Onder de 9
aangekondigde delen bevindt zich één latijns geschrift; al de andere behelzen
middelnederlandse teksten.
De reeks is opgezet met het doel een beperkt aantal manuscripten die niet alleen
om hun inhoud maar ook codicologisch van belang zijn, ter beschikking te stellen
van het onderzoek. Zonder enige twijfel komen bovengenoemde manuscripten voor
een facsimile-uitgave in aan-
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merking. Het spreekt vanzelf dat men het moet laten bij een keuze uit het voorhanden
materiaal. Wie de selectie verricht heeft, wordt niet expressis verbis vermeld in het
Woord vooraf van de bibliothecarissen der instellingen onder welker auspiciën de
serie verschijnt. Het vermoeden ligt voor de hand dat de heer J. Deschamps, de
‘editor’ van de reeks, beslist heeft welke codices opgenomen moeten worden.
Vertrouwd met de nederlandse volkstaalhandschriften als weinig anderen, is de
wetenschappelijke hoofdmedewerker bij de afdeling Handschriften van de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel de aangewezen man voor het volvoeren van deze gewichtige
taak. De tentoonstelling van middel-nederlandse handschriften uit europese en
amerikaanse bibliotheken die in het najaar van 1970 in de brusselse bibliotheek te
bezichtigen was, dankte haar succes als overzichtelijke en typerende selectie uit
de bewaard gebleven overlevering niet in de laatste plaats aan zijn deskundige
keuze. Het is dan ook met enige aarzeling dat ik mij afvraag wat de reden kan zijn
dat enkele belangrijke codices die hem even bekend zijn als wie ook, in de lijst
ontbreken: de Reinaert-codices, de haagse Lancelot-cyclus, Der Naturen Bloeme
in de Landesbibliothek te Detmold, waarvan de paastabel begint met het jaar 1287,
welk manuscript derhalve het oudst-dateerbare handschrift is dat de nederlandse
letterkunde kent. De verklaring kan alleen zijn dat in een kostbare reeks als de
onderhavige het aantal delen een vooraf vastgesteld maximum niet mag
overschrijden.
Dat de keus allereerst gevallen is op het weense handschrift van de 2de partie
der Spiegel Historiael, is hieruit te verklaren dat het de omvangrijkste en om zijn
inhoud belangrijkste codex is van een produktieve kopiïst die zijn werk tegen het
einde der 14de eeuw heeft verricht in de schrijfkamer van het Rode klooster ten
zuiden van Brussel. Het handschrift is dateerbaar, en bovendien localiseerbaar.
Voortbouwende op een vroeger verschenen en nadien heruitgegeven studie van
Willem de Vreese over de nederlandse manuscripten van het brabantse convent,
geeft Deschamps een nauwkeurige beschrijving waarbij hij de uitkomsten van het
onderzoek van zijn voorganger verrijkt en waar dit pas geeft corrigeert. Anders dan
vele andere beschrijvers die in feite weinig meer doen dan inventariseren, getroostte
hij zich de extra
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moeite de herkomst van de prozateksten die het manuscript buiten de Spiegel
Historiael - waartoe hij zich strikt genomen had kunnen bepalen - behelst, op het
spoor te komen. Er was geduld en speurzin voor nodig de bronnen van de kortere
of de langere fragmenten, die ontleend zijn aan het Decretum Gratiani, het Corpus
iuris canonici en kerkelijke auteurs, terug te vinden. Omdat deze stukken niet worden
gereproduceerd, is de mededeling van de resultaten van dit opsporingswerk een
superfluum dat latere onderzoekers tot dankbaarheid zal verplichten.
Deschamps' behandeling kenmerkt zich door volledigheid, betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid. Wat haar bovendien typeert is een tot het uiterste volgehouden
voorzichtigheid; hypothesen en gissingen zal men zelden ontmoeten. Wanneer hij
op blz. 48, sprekende over de afschrijver, zegt: ‘Het lijkt ons mogelijk dat de kopiïst
tot de fraters conversi of conversbroeders heeft behoord, die als minder belangrijke
bewoners van het klooster niet allen worden vermeld’ (sc. in de namenlijsten der
kloosterbewoners), begeeft hij zich deze keer op een pad dat hij zorgvuldig pleegt
te mijden. In dit geval acht hij het uiten van een vermoeden verantwoord, omdat
onder de conversbroeders geletterde mannen waren die zich bezig hielden met
kopieerwerk. Ik voeg hieraan toe dat, indien het vermoeden van Deschamps juist
is, deze conversbroeder niet alleen de pen gehanteerd heeft voor het maken van
kopieën maar tevens voor het vervaardigen van vertaalwerk. Onder de manuscripten
die hij gemaakt heeft, is er een waaruit onmiskenbaar duidelijk blijkt dat hij latijn
kende: hs. 2849-51 van de brusselse bibliotheek dat de brabantse verdietsing van
het 2de gedeelte van het Nieuwe Testament en van de oudtestamentische Epistelen
bevat.
Een andere bijzonderheid waaraan Deschamps aandacht pleegt te besteden, is
de geschiedenis van het manuscript waarmee hij bezig is. De ervaring heeft hem,
de ontdekker van nieuwe Aiol-fragmenten, geleerd dat vorsen naar schijnbaar
onbetekenende gegevens kan leiden tot verrassende vondsten. De lezenswaardige
Algemene inleiding waarmee hij de rij opent, belicht de betekenis van deze sector
van de manuscriptenstudie. Alle tekenen wijzen erop dat deze inleiding de aanzet
is tot een breed opgezette studie over een lang verwaarloosd onderdeel van de
handschriftenkunde.
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Een definitief oordeel over de Medieval Manuscripts of the Low Countries die met
dit eerste stuk in de neerlandistiek en codicologie hun intrede doen, moet uitblijven
tot de verschijning van het laatste volumen. Het begin is alvast veelbelovend en
doet met vertrouwen uitzien naar de publicatie van de volgende delen.
C.C. DE BRUIN

Beatrijs met inleiding en aantekeningen van Dr. G. Kazemier (Klassiek
Letterkundig Pantheon 184). N.V. W.J. Thieme en Cie, Zutphen, zonder
jaar [1972].
De dichterlijke bewerking van de middeleeuwse Marialegende die onder de naam
Beatrijs bekendheid heeft gekregen, houdt de belangstelling van literatuurkundigen
en filologen gaande. In het bijzonder de structuur en de inhoud van het verhaal
blijven de aandacht boeien. Wanneer de resultaten van hernieuwd onderzoek
verwerkt worden in een nieuwe uitgave van de tekst, is er aanleiding daarvan
zorgvuldig kennis te nemen. Dr. G. Kazemier die in 1949 een kort artikel over het
slot van Beatrijs (NTg 42, 1949, 90-93) had gepubliceerd, heeft de reeds herhaaldelijk
uitgegeven tekst opnieuw het licht doen zien en voorzien van een Inleiding waarin
hij enige zaken ter sprake brengt die hier besproken dienen te worden. Het tweede
gedeelte van deze Inleiding - het eerste is bedoeld voor leerlingen van het voortgezet
onderwijs - handelt over de bronnen en de structuur. Hierin komt hij terug op zijn
vroegere studie over het slot van de legende. Als kenner van het vers constateert
hij verschil tussen vss. 1-864 en de rest van het gedicht, maar hij wil dit niet als
doorslaggevend argument bezigen voor de stelling dat de epiloog van een andere
dichter zou zijn. De mogelijkheid hiervan sluit hij niet uit, maar hij acht het evenzo
goed denkbaar dat de dichter lange tijd na de voltooiing van zijn werk alsnog een
kort vervolg heeft toegevoegd.
Dat het gedeelte tot vs 864 een gesloten geheel is, staat ook voor mij vast. Of
het zo hecht gestructureerd is als schr. in een speciale paragraaf over
‘Getallensymboliek en structuur van het verhaal’ mogelijk acht, staat te bezien. De
gezaghebbende Ernst Curtius, op wiens Euro-
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päische Literatur und lateinisches Mittelalter men zich gaarne beroept als het erom
gaat de getallensymboliek in een middelnederlands dichtwerk te demonstreren,
beëindigt de 15de ‘Exkurs’ van zijn werk met de conclusie dat zij zich naar het
voorbeeld van de antieke literatuur allereerst in de middellatijnse literatuur voordoet
en dat haar optreden in de landstaalpoëzie te verklaren is uit de middellatijnse usus.
Dante's werk, dat in dit opzicht een hoogtepunt was, sloot een lange ontwikkeling
af. Getallensymboliek heeft men trachten aan te tonen in de Heliand, bij Otfrid en
Hendrik van Veldeke, dus bij auteurs die geacht kunnen worden doordrenkt te zijn
van de zin voor symboliek die de vroege middeleeuwen kenmerkt. Maar is er reden
de structuur van de Beatrijs en het verzenaantal van 864 in verband te brengen met
de welbewuste toepassing van zulk een beginsel door de onbekende dichter? Het
is overbodig te zeggen dat de auteur hiermede verder zou gaan dan met het invoeren
van symbolische getallen die in zijn werk herhaaldelijk voorkomen. Een stichtelijke
novelle die trekken van overeenkomst met de Beatrijs vertoont, is de legende van
Theophilus. Het is bekend dat de tekst hiervan op enige plaatsen bedorven is.
Blijkbaar heeft de aanwezigheid van interpolaties in dit gedicht sommigen gebracht
tot het vermoeden dat de overlevering van Beatrijs evenmin ongeschonden is. De
toevoeging van de vss. 865-1038 geeft ruimte voor de onderstelling dat door een
kopiïst ook aan het gedicht zelf ‘gesleuteld’ kan zijn, wat bij een werk dat
waarschijnlijk in het derde kwart van de 13de eeuw vervaardigd is, niet uitgesloten
is. Kazemier geeft zelf toe: ‘Natuurlijk: als onomstotelijk wordt aangetoond, dat een
bepaald verspaar toegevoegd is terwijl er nergens een ander verspaar is weggelaten,
valt het hele betoog als een kaartenhuis ineen’. (blz. 32).
Voor de tijd waarin het gedicht gemaakt is, brengt hij een tweetal argumenten in
het geding waarmee een niet al te late datering waarschijnlijk wordt. Het eerste,
ontleend aan vergelijkend verstechnisch onderzoek, is overtuigend. Het andere
berust op een materieel gegeven, de bekende passage waar de dichter vertelt dat
de jongeman voor zijn beminde ‘blau ende scaerlaken’ kocht ‘daer hi af dede maken
mantele ende caproen groet’. Het laatste woord wil schr. niet in ‘goet’ emenderen,
maar interpreteert hij als ‘omvangrijk’. In deze samenhang
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brengt hij een decreet van paus Gregorius X in herinnering die op het 2de
oecumenisch concilie van Lyon in 1276 al te grote luxe verbood en het gebod
uitvaardigde dat vrouwen als hoofdbedekking alleen de sluier mochten dragen. Met
enige behoedzaamheid concludeert Kazemier: ‘hier is een argument (zij het geen
bewijs) om de Beatrijs op uiterlijk 1276 te dateren. Onze dichter is kennelijk een
vroom man; hij stelt de jongeling wel als slap voor maar niet als iemand die tegen
de goede zeden zal ingaan...Was het verbod van Gregorius toen al bekend geweest,
dan zou de dichter de jongeling geen “caproen groet” noch “chierheit menechfoude”
hebben laten kopen’ (blz. 26). Ik veroorloof mij de kanttekening dat hiermede aan
dit extra-textueel gegeven meer gewicht wordt toegekend dan strikt noodzakelijk is.
Het schaken van een non druiste in tegen wat in die tijd als moreel geoorloofd gold,
en het is moeilijk aan te nemen dat de ‘versierder’ die de jongeman was, rekening
gehouden zou hebben met het pauselijk decreet, zelfs als hij hiervan kennis had
gedragen. Is trouwens weeldezucht ooit door enig kerkelijk verbod, op hoe grote
schaal ook gepromulgeerd, uitgeroeid of zelfs maar voor korte tijd beteugeld? Deze
opmerking beoogt overigens allerminst het plausibele van de stelling dat Beatrijs
uit het midden van de 13de eeuw dateert, in twijfel te trekken.
Een soortgelijk vraagteken zou te plaatsen zijn bij Kazemiers uiteenzetting over
de invloed van de inquisitie. Voorzichtig als altijd, ziet hij alleen de mogelijkheid
daarvan onder ogen, met vermijding van een stellige uitspraak. Het zou opnieuw
een toeschrijving van een te grote betekenis aan een kerkhistorisch gegeven
betekenen wanneer men de zin ‘alle mesdaet sal sijn ghewroken, daer en si vore
biechte af ghesproken ende penitencie ghedaen’ in verband zou brengen met de
maatregelen die de Kerk in de 13de eeuw getroffen heeft tegen de ketterij van die
tijd. De geschiedenis van de biecht- en boeteleer der Kerk leert dat de voorwaarde,
gesteld in de bijzin, diepe wortels in het verleden heeft en teruggaat op een
ontwikkeling in de oude Kerk en de vroege middeleeuwen.
De talrijke tekstannotaties aan de voet van de bladzijden geven blijk van de
bekwaamheid en zorg waarmee Kazemier ook dit deel van zijn taak verricht heeft.
Soms bekroop mij twijfel maar op de keper be-
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schouwd verdienen zijn verklaringen de voorkeur. Skepsis blijft bij mij bestaan
wanneer schr. het eerste woord in wel scone lichame (vs 263) als een interjectie,
en niet als een bijwoord van graad opvat. Behoeft het voegwoord soe dat (vs 692)
geen nadere opheldering? Bij daer na ghinc si ten boeken (vs 838) wordt gezegd:
‘ten boeken: naar de boeken; van nonnen werd niet verwacht dat zij even goed
onderlegd waren als de monniken. Zij mochten derhalve misboeken gebruiken;
monniken behoorden de liturgische gebeden uit hun hoofd te kennen’. De
opmerkingen die bij deze uitleg te maken zouden zijn, vat ik samen in de vraag of
die mededeling niet aldus begrepen moet worden dat de teruggekeerde non net als
vroeger toen zij ‘costersse’ was en dat tot haar taak behoorde, de boeken die voor
de eredienst bestemd waren, te voorschijn haalde en legde op de ‘lectrinen’? De
woorden daer ic af las in Dese juffrouwe daer ic af las (vs 865) laat volgens Kazemier
tweeërlei opvatting toe: a) van wie ik vertelde, b) van wie ik las. Het komt me dienstig
voor met nog een derde verklaringsmogelijkheid rekening te houden, te weten: wier
geschiedenis ik voorgelezen heb. Voor deze betekenis die gelet op de toenmalige
gewoonte van het hardop lezen en de betekenis van het stereotiepe ‘lesen ende
horen lesen’, pleit de proloog van het (tweede boek van het) Leven van Lutgart,
waaruit op te maken is dat het gebruik was dat zulke stichtelijke levensverhalen in
besloten kring werden voorgelezen.
De vragen die ik heb gesteld en de opmerkingen die ik, soms met een ondertoon
van kritiek, gemaakt heb, zijn allerminst bedoeld de betekenis van deze tekstuitgave
en het gehalte van de wetenschappelijke arbeid die aan inleiding en toelichting ten
grondslag ligt, te verkleinen. Dat het tot discussie uitlokt, is een verdienste van niet
te onderschatten belang. Het voldoet aan de eisen die men stellen mag aan een
boek dat bestemd is voor voortgezet en hoger onderwijs en zal, instructief als het
is in de beste zin van het woord, in studeervertrek en onderwijslokaal met vrucht
gebruikt worden.
C.C. DE BRUIN
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Hermanus Martinus Joseph van Galen, De grote bijbelse gedichten van
Joan de Haes (1685-1723). Proefschrift Leiden, 1970. (Tilburg, 1970).
(XIV, 215, III blzn.).
De Rotterdamse dichter Joan de Haes is geen aantrekkelijke figuur en het is dan
ook te begrijpen dat onze literairhistorici tot dusver weinig of geen aandacht voor
hem hebben gehad, voorzover ze als geschiedschrijvers van onze letterkunde
daartoe niet ambtshalve gedwongen waren. De studie van Van Galen is dan ook
beslist geen rehabilitatie van deze vergeten poëet, en evenmin een poging om een
aantal latente literaire kwaliteiten in zijn werk te ontdekken. Niet voor de dichter als
zodanig interesseert hij zich, maar voor de letterkundige als exponent van zijn tijd,
het eerste kwart van de 18de eeuw. Deze weinig grootse periode is uit
literairhistorisch oogpunt beschouwd niettemin interessant, omdat ze beheerst wordt
door twee elkaar bestrijdende bewegingen, de nationale Vondeltraditie en het
internationale Franse klassicisme. En in al zijn onbelangrijkheid is De Haes de
dichter aan wie duidelijker dan aan welke andere tijdgenoot ook het verval van de
Vondeltraditie het best gedemonstreerd kan worden, en aan geen van zijn werken
beter dan aan zijn grote bijbelse gedichten, Judas de Verrader (1714) en Jonas de
Boetgezant (1723).
Vondel had met het enige bijbelse epos dat hij ooit geschreven heeft, Joannes
de Boetgezant (1662), veel meer invloed uitgeoefend dan met al zijn tragedies.
W.A.P. Smit, de renovator van onze Vondelstudie, heeft daarop gewezen. De
katholieke dichter inspireerde zijn calvinistische landgenoten en wees hun de weg
naar een genre dat zoals Milton had bewezen zich bij uitstek leende voor de
aesthetische gestaltegeving van hun geloofsbeschouwing. Ongelukkigerwijs heeft
hij in dat genre geen navolgers gehad die hem zelfs op een behoorlijke afstand
konden volgen. Joannes Antonides van der Goes heeft te kort geleefd om te bewijzen
dat hij had kunnen bereiken waarnaar zijn tijdgenoten zelfs niet gestreefd hebben.
Maar mogen er dan al geen bijbelse epen zijn geschreven, een Vondel waardig,
toch heeft Joannes de Boetgezant het genre van de grote bijbelse gedichten ingeluid
dat zich de hele 18de eeuw door heeft weten te handhaven en waarvan Abraham
de Aarts-
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vader het meest bekend is geworden. De Vondeltraditie heeft zich nergens
pregnanter geopenbaard dan in dit genre.
Ook de grote bijbelse gedichten van De Haes zijn geen epen. Judas de Verrader
is op zijn hoogst een epos-achtig werk, Jonas de Boetgezant is gedeeltelijk een
dichterlijke levensbeschrijving van een bijbelse figuur, gedeeltelijk een berijmde
preek. Deze kenschetsingen van Van Galen kan men onvoorwaardelijk overnemen.
Het argument dat noch Judas, noch Jonas als een held kunnen worden beschouwd,
is trouwens al voldoende om aan te tonen dat De Haes ook niet de bedoeling heeft
gehad, een epos te schrijven.
Deze kleinzoon van Geeraert Brandt Sr. en daardoor een achterkleinzoon van
Barlaeus, was geboren, leefde en stierf in Rotterdam, het middelpunt van de
Vondeltraditie. Hij heeft zich daar geheel en al bij aangesloten, zoals duidelijk blijkt
uit zijn standpunt in de poëtenoorlog en uit zijn literaire theorieën. Deze literaire twist
zette, zoals Van Galen het formuleert, een punt achter de oude en opende de weg
voor de nieuwe Vondeltraditie. De Haes' bijbelse gedichten zijn van die oude traditie
de eindfaze en het dieptepunt, zoals Van Galen op overtuigende wijze aantoont.
Voor zijn bewijsvoering steunt hij vooral op het imitatio-element dat in zijn werk een
overdadig grote plaats inneemt, wat hij al even overtuigend weet aan te tonen.
Tevoren had hij in een inleidend hoofdstuk uiteengezet wat hij onder de begrippen
invloed en imitatio verstaat, waarbij hij zich conformeert aan de opvatting van Guillèn
(The aesthetics of influence studies in comparative literature, 1958) en van invloed
spreekt wanneer er een van buiten komend ‘iets’ is dat het scheppingsproces leidt,
richt, begeleidt en stimuleert, en van imitatio wanneer het van buiten komende ‘iets’
aan de scheppingswerkzaamheden onderworpen wordt. Hoewel het bij gebrek aan
gegevens niet mogelijk was, de plaats van De Haes' Vondelimitatie in de
Vondelnavolging aan te geven, heeft hij toch getracht een paar lijnen aan te geven,
waarvan de belangrijkste is dat hij bij geen andere dichter een zwaarder
Vondelimitatie heeft aangetroffen, wat dan vooral voor de Judas geldt. Op grond
daarvan noemt hij dit gedicht dan ook een dieptepunt. Misschien kan ik hier het best
mijn opmerking inlassen dat de auteur hier en elders door een zekere
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schroomvalligheid geremd wordt in zijn beweringen, die een minder scrupuleus
onderzoeker met grotere vrijmoedigheid en daardoor met grotere overtuigingskracht
zou hebben geuit.
Van Galen noemt zelf zijn boek ‘een van de vele noodzakelijke voorstudies van
een studie over de Vondeltraditie van het eerste kwart van de 18de eeuw’. Wat
Geerars voor Poot en Van Dijck voor Huydecoper deden, heeft hij voor De Haes
gedaan. Hij heeft aangetoond dat De Haes' Vondelnaäperij in een stevige traditie
wortelde, dat hij Vondel wel imiteerde, maar beslist niet - hoewel hij dat wel dacht
- de wijze waarop Vondel zelf (Virgilius) immiteerde, en hij heeft met de stukken
bewezen dat hij bij zijn imitatie selectief te werk ging, inzoverre hij uitsluitend Vondels
vrome stofelementen imiteerde. Dit alles geldt in 't bijzonder voor Judas de Verrader.
Tussen dit gedicht en Jonas de Boetgezant ligt de poëtenoorlog, waarin vooral De
Haes het mikpunt was. Zelfs zijn bewonderaars konden er niet omheen, hem
Vondelnaäperij te verwijten. Dat was, toen de kruitdamp opgetrokken was, onmogelijk
geworden, zelfs voor een zo fervent Vondelvereerder als De Haes zijn leven lang
gebleven was. Nu hij Vondel niet meer kon imiteren, ging hij het De Groot doen,
maar nu zijn grote voorbeeld hem ontvallen was moest hij zijn toevlucht nemen tot
een vertaling. Zo werd hij van imitator translatator; zijn Jonas is een vertaling, ten
dele van Grotius' Historia Jonae, ten dele van een fragment van Les tableaux de la
Penitence (1654) van Antoine Godeau. Is de Judas een dieptepunt in de
Vondelimitatie, de Jonas is het in het werk van De Haes.
De dissertatie van Van Galen kenmerkt zich door een in het oog lopende
uitvoerigheid. Voor zijn onderzoek naar De Haes' afhankelijkheid van Vondel moest
hij zich verdiepen in begrippen als invloed en imitatio, bewerking en vertaling, en
het is juist dat hij wat hij daaronder verstaat duidelijk heeft geformuleerd. Maar men
vraagt zich af of het ook nodig was, zo uitvoerig uiteen te zetten hoe hij tot zijn
definities is gekomen als hij dat doet. Ook had de bijlage over ‘enige verschillen in
accentuering tussen vroeger en nu’ achterwege kunnen blijven, aangezien ze buiten
het onderwerp van het boek valt. Een ander voorbeeld van een nodeloze
uitvoerigheid is de vergelijking van
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De Haes' Vondelimitatie met die van Poot; ook hier had volstaan kunnen worden
met te constateren dat Poot als Vondelimitator niet met De Haes te vergelijken is,
en wanneer de auteur dat met enkele voorbeelden had toegelicht, hadden we hem
graag op zijn woord geloofd.
Maar tegenover deze opmerkingen, die nauwelijks als aanmerkingen bedoeld
zijn, moet vastgesteld worden dat Van Galen met deze studie inderdaad bereikt
heeft wat zijn bedoeling was: een voorstudie te geven voor een studie over de
Vondeltraditie van het eerste kwart van de 18de eeuw. De literairhistoricus die deze
taak eenmaal op zich zal nemen zal van zijn nauwgezette en zeer gedocumenteerde
arbeid een dankbaar gebruik maken.
P.J. MEERTENS

Prof. Dr. B. van den Berg, Foniek van het Nederlands, met medewerking
van G.L. Meinsma. Zesde druk. Den Haag, Van Goor Zonen, 1972.
In het Voorbericht zegt de schrijver dat deze zesde druk ingrijpende wijzigingen
bevat ten opzichte van vorige drukken, ten einde de Foniek op de hoogte van de
1)
tijd te brengen . Deze modernisering is geschied onder invloed van de z.g.
transformationeel-generatieve fonologie, in het begin van de jaren zestig ontwikkeld
2)
3)
door Halle en kulminerend in The sound pattern of English door Chomsky en Halle .
Evenals genoemde auteurs verwerpt Van den Berg het begrip foneem en spreekt
nu liever van klankeenheid. Ook worden thans in het boek geformaliseerde regels
gegeven, die verschijnselen als assimilatie, klemtoontoewijzing e.d. specificeren
met gebruikmaking van z.g. fonetische kenmerken. Dat de indeling van de
hoofdstukken in deze druk, ten opzichte van die in vorige drukken, door de nieuwe
opzet totaal anders is, laat zich verstaan.

1)
2)

3)

Blz. 7 Fonick.
M. Halle, Phonology in a Generative Grammar, in: J.A. Fodor en J.J. Katz, The structure of
language: Readings in the Philosophy of Language, Prentice-Hall, Englewood Cliffs,
New-Jersey, 1964 (blz. 334-352).
A.N. Chomsky en M. Halle, The sound pattern of English, Harper & Row, New York, etc.
1968.
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Volgens de gangbare fonologische teorie is het formaliseren van de regels
4)
noodzakelijk om signifikante uitspraken te kunnen doen over taal . Als we signifikant
5)
gelijk mogen stellen met waar , dan zal het duidelijk zijn dat deze geformaliseerde
regels een duidelijke metodologische status hebben: Ze vormen tezamen een teorie
over de fonische verschijnselen van de taal. In Van den Bergs boek is de status van
de geformaliseerde regels niet zo duidelijk. (De schrijver zal met ‘de Foniek op de
hoogte van de tijd brengen’ toch niet bedoelen: aanpassen aan bepaalde uiterlijke
kenmerken van een teorie die in de mode is.) Ik bedoel dit: Op de blz. 53-55
bespreekt de schrijver een aantal assimilatieverschijnselen in het Nederlands, nl.
labialisering, velarisering en palatalisering. Voor labialisering worden wel
geformaliseerde regels gegeven, voor velarisering en palatalisering ontbreken ze.
Waarom zijn deze hier niet nodig? Bovendien kunnen bepaalde verschijnselen die
Van den Berg behandelt onder de hoofden labialisering, palatalisering en velarisering
6)
in één geformaliseerde regel samengevat worden , hetgeen betekent dat Van den
Bergs regels niet de meest ware uitspraken doen over het Nederlands, omdat slechts
7)
‘het eenvoudigste model, ceteris paribus....het beste is’ .
Er zijn nog enkele andere teoretische zwakheden in het boek aan te wijzen: 1. De
regel die op blz. 59 specificeert hoe de [t] in potlepel geassimileerd wordt aan de
erop volgende [l] is duidelijk een diachronische regel (In woorden als potlood, meetlat
wordt de [t] niet geassimileerd). De regel op blz. 59 maakt dus geen deel uit van
een teorie over de synchronische verschijnselen van het Nederlands.
2. We vinden in het boek twee soorten indelingen van de Nederlandse
spraakklanken, een traditionele op de blz. 31 en 40, en één met

4)
5)
6)
7)

Cf. Chomsky en Halle o.c. blz. 330.
Zie hiervoor echter: R.P. Botha, Methodological aspects of transformational generative
phonology, Janua linguarum, series minor 112, Mouton, Den Haag-Parijs, 1971.
Onder de term labialisering vat Van den Berg een aantal verschijnselen samen, waarvan
slechts één klopt met de definitie die hij zelf geeft, nl. lipronding (blz. 53).
A.D. de Groot, Methodologie, 4de druk, Mouton, Den Haag, 1968, blz. 66.
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behulp van fonetische kenmerken op blz. 49. De schrijver vermeldt niet welke indeling
zijn voorkeur heeft, maar het is wel duidelijk dat beide indelingen niet met elkaar
stroken: [ü] en [a] worden bijv. op blz. 31 beschouwd als middenklinkers, op blz. 49
als [- achter], dus als vóórklinkers. Het is bekend dat er aan het kenmerkensysteem
8)
nog heel wat te sleutelen valt , maar het zo naast elkaar laten bestaan, zonder
verklaring, van tegenstrijdige beweringen, zou de indruk kunnen wekken dat zo'n
kenmerkensysteem een ietwat merkwaardige maar verder vrij onschuldige hobby
is van generatieve fonologen. Ieder plusje en ieder minnetje van zo'n systeem dient
echter teoretisch gefundeerd te zijn.
3. De wijze waarop Van den Berg poogt aan te tonen waarom de
transformationeel-generatieve fonologie diftongen (meestal) uit monoftongen afleidt,
zou tot verkeerde konklusies kunnen leiden omtrent de werkwijze van deze metode.
Deze redeneert nl. niet zo dat, als er een woord wierook naast wijden bestaat en
beide woorden diachronisch verwant zijn, er beslist gekonkludeerd moet worden
dat aan de [ɛj] een /i/ ten grondslag ligt. De regels die zo'n geval (i → [ɛj]) zouden
moeten behandelen behoeven wel een betere motivatie dan de hier boven
geschetste: Ze dienen produktief te zijn. Bovendien moet het semantisch verband
tussen de allomorfen van één onderliggend morfeem wel gevoeld worden door de
9)
intuïtie van de taalgebruiker , want anders zijn de regels niets anders dan een
nieuwe vorm van hokus-pokus-linguïstiek.
Het hoofdstuk Accent en intonatie is veel uitvoeriger dan in vorige drukken (nu
30 blz. tegen 10 in de tweede druk). De schrijver geeft nu regels voor de
accentplaatsing, welke werkwijze duidelijk een ver-

8)

9)

Cf. o.a.: W.S.-Y. Wang, Vowel features, paired variables and the English vowel shift, in:
Language 44, 1968.
H. Contreras, Simplicity, descriptive adequacy, and binary features, in: Language 45, 1969.
J.J. Spa, A propos du trait phonologique: syllabique, in Linguistics (ter perse).
Dat is het bezwaar dat tegen S.A. Schane's French phonology and morphology, M.I.T. Press,
Cambridge (Mass.) 1968 kan worden aangevoerd, als hij soir en serein van één onderliggend
morfeem wil afleiden.
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betering is ten opzichte van de wat losse observaties, die in dit hoofdstuk in vorige
drukken werden gegeven.
Om voor de klemtoonplaatsing regels te kunnen geven, verdeelt Van den Berg
de kombinaties van klinkers en medeklinkers in zwakke en sterke. De klinkers [e.]
en [ø.], de diftongen [ɛj] en [ɔw] (in Van den Bergs fonetische notatie: [З.] en [ǫ.])
zijn sterk, evenals alle andere vokalen en diftongen, gevolgd door één konsonant.
Dit laatste geldt niet voor [ü] (de klank in put), die eerst een sterke kombinatie vormt
met twee erop volgende konsonanten. Voor de ongelede zelfstandige naamwoorden
formuleert Van den Berg nu de volgende regel:
V → 1 klem / X - Co (Zw) (Zw)]N

d.w.z. ongelede zelfstandige naamwoorden krijgen de klemtoon op de
vóór-voorlaatste vokaal, als er na deze vokaal nog 2 zwakke kombinaties komen.
Heeft het zelfstandige naamwoord maar één zwakke kombinatie aan het woordeinde,
dan valt de klemtoon op de vóórlaatste vokaal. Heeft, tenslotte, het zelfstandige
naamwoord geen zwakke kombinatie aan het woordeinde of is het monosyllabisch,
dan krijgt de laatste vokaal de klemtoon. Cf:
al/ge/bra

→

álgebra

→

Amérika

→

kóffie

→

mónnik

→

galéi

→

landóuw

→

pá

zw zw
Ame/ri/ka
zw zw
kof/fie
zw
mon/nik
zw
ga/lei
st
land/ouw
st
pa
(monosyllabisch)
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Van den Berg heeft hier een zeer verdienstelijke poging gedaan de generatieve
metode van klemtoontoewijzing op het Nederlands toe te passen. Het geschetste
systeem roep echter wel enkele vragen op:
1. Van den Berg beschouwt alleen [ɛj], [ɔw] en [ʌɥ] (in zijn notatie [З.], [ǫ.], [ʎ.]) als
10)
ware diftongen . De kombinatie [yw] zoals zwaluw, zenuw moet dan als sterk
worden beschouwd (= y + konsonant). Dus zou deze de klemtoon moeten krijgen.
11)
We vinden echter zénuw, zwáluw (zoals Van den Berg zelf ook schrijft) .
2. In woorden als terúg, gelúk gaat Van den Bergs regel niet op, omdat volgens
zijn systeem /-rug/ en /-luk/ zwakke segmenten zijn. Ten einde aan de
bovengenoemde gevallen de korrekte klemtoon toe te kennen, zou Van den Berg
in deze woorden een extra grens kunnen aanbrengen na /te-/ en /ge-/. De regel
12)
voor de klemtoon gaat, volgens zijn zeggen , niet op als er een woord- of
morfeemgrens voorkomt in de in de regel genoemde X. Door deze grens aan te
brengen, worden de groepen /-rug/ en /-luk/ tot aparte monosyllabische woorden
en krijgen dan volgens de regel de klemtoon (cf. pút).
In de sektie gelede woorden laat Van den Berg zien hoe de
transformationeel-generatieve fonologie poogt bepaalde moeilijkheden te omzeilen
met gebruikmaking van reeds gevonden procédé's. Wanneer in mísbruik de klemtoon
valt op het eerste lid - wat eigenlijk niet juist is bij afgeleide woorden, omdat afgeleide
woorden normaliter de hoofdregel voor de klemtoon volgen - wordt een woordgrens
ingevoegd tussen mis- en -bruik, waardoor aan het woord dezelfde accentuatie kan
worden toegekend als aan de samenstellingen zónlicht, vúlpen, wásvrouw etc.,
waar de woordgrens altijd aanwezig is. Misbruik wordt dus beschouwd als een
samenstelling, wat de accentregels betreft.
De accentregels van Van den Berg ondersteunen ook zijn teorie waarbij [ə] en
[ü] in het Nederlands niet worden onderscheiden als aparte onderliggende
13)
segmenten. Ebeling verwierp het niet-onder-

10)
11)
12)
13)

Cf. blz. 20 Foniek.
Cf. blz. 80 Foniek.
Cf. blz. 82 Foniek.
C.L. Ebeling, On accent in Dutch and the phoneme /ə/, in Lingua 21, 1968.
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scheiden van deze segmenten op grond van minimale paren als navel en navul,
waar -vul een sekundair accent heeft en -vel niet. Volgens de zienswijze van Van
den Berg is het verschil in accentuering voorspelbaar door de woordgrens die in
navul aanwezig is na de eerste lettergreep. Derhalve:
navel → nável}vanwege de hoofdregel voor de accentuering
na # vul → ná # vúl}vanwege de hoofdregel voor de accentuering
Daarna: ná # vúl → # , vanwege de accentregel voor samenstellingen (Cf
# ) (1 is hoofdaccent, 2 is sekundair accent).
Wat betreft de klemtoon in samengestelde adjektiva en in kombinaties van
adjektiva en nomina, meen ik het met de schrijver oneens te moeten zijn. Het
toonverloop in adjektiva als aartsdom, foeilelijk, linkshandig, wagenwijd is inderdaad
gelijk aan dat in uitdrukkingen als een wit kaft, een lekkere meid, de nieuwe fiets,
zoals de schrijver terecht stelt. Bovendien is het anders dan in samengestelde
zelfstandige naamwoorden als misbruik, zonlicht, wat de schrijver, terecht, ook
beweert. Maar het toonverloop in de eerstgenoemde gevallen (samengestelde
adjektiva, adjektiva + nomina) is gelijk aan dat wat voorkomt in een groep als heel
14)
erg mooie huizen, waarvan alle leden kommentaar inhouden en dit is wat de
schrijver over het hoofd heeft gezien. Het eenvoudigst is dit te specificeren door de
woordgroepklemtoonregel van blz. 99, die, volgens de schrijver, ook voor
samengestelde adjektiva geldt, uit de teorie te halen en het toonverloop in alle
genoemde gevallen te specificeren door regels van het type dat op blz. 103 gevonden
wordt.
Wanneer we het boek beschouwen als een min of meer uitputtende teorie over
de fonische verschijnselen van het Nederlands - en dat is wat de titel nog steeds
suggereert - is er wel het een en ander op aan te merken, bijv. dat de eenheid van
conceptie ontbreekt en dat de teoretische status van bepaalde beweringen in de
lucht hangt. Het oor-

14)

Cf. blz. 102 Foniek.
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deel kan echter veel positiever zijn als we, zoals het voorbericht bij de eerste druk
het stelde, het boek beschouwen als een studieboek, een Inleiding tot de studie van
de Foniek van het Nederlands (deze titel zou ik de schrijver voor een volgende druk
willen aanbevelen). De pre-generatieve hoofdstukken I, II, V, VIII, X laten zich dan
ook beter rechtvaardigen, al moet wel de relatie van het daar besprokene tot het
generatieve gedeelte (de hoofdstukken III, IV, VI, VII, IX) gelegd worden. Het
generatieve gedeelte is didaktisch over het algemeen verantwoord. Met name het
hoofdstuk Accent en intonatie geeft helder weer hoe de transformationeel-generatieve
fonologie bepaalde verschijnselen inetrpreteert. Dit hoofdstuk geeft bovendien de
oplossing van de aloude vraag: Zijn [ə] en [ü] wel of niet twee verschillende
onderliggende segmenten (of fonemen) in het Nederlands? Alleen om deze reden
al zou men het boek verdienstelijk kunnen noemen. Het hoofdstuk De fonologische
component van een transformationeel-generatieve grammatica (VII) is wel zeer
summier. In een volgende druk zou het leuk zijn te laten zien hoe deze nieuwe
fonologie aanknopingspunten biedt voor het behandelen van spellingkwesties, bijv.
aan de hand van de derivaties:
wordt

reizt

wortt

reist

wort

rott

rot

waarin de uitgang van de 3de pers. enkelvoud o.t.t. betrokken is.
Lubumbashi,
J.J. SPA
Université nationale du Zaïre
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Bericht
Met ingang van 1 sept. 1973 zal als secretaris van de redactie optreden de heer
Dr. M.J.M. de Haan, p/a Vakgroep Nederl. Taal- en Letterkunde, Levendaal 150 III,
Leiden. Men gelieve alle bijdragen en boeken ter bespreking aan hem te adresseren.
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