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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.

Het verhaal in beeld
De hieronder afgedrukte illustraties zijn afkomstig uit een Duits Tristanhandschrift
dat in de Universiteitsbibliotheek van Heidelberg (Cod. Pal. germ. 346) wordt
bewaard. Het handschrift vertelt het verhaal naar de bewerking van Eilhart von
Oberge, die samen met het fragment van de Fransman Béroul tot de ‘version
commune’ (de ‘speelmanversie’) wordt gerekend. Waar de inhoud van deze ‘version
commune’ belangrijk afwijkt van de andere versie, de ‘version courtoise’ (de ‘hoofse
versie’), die door Thomas d’Angleterre en Gottfried von Strassburg wordt
vertegenwoordigd, geven we dat aan. We kiezen hieronder voor de neutrale
naamvarianten Tristan en Isolde, in het Limburgse fragment heten de gelieven Tristant
en Ysolt. Dit Limburgse fragment dat uitsluitend het levenseinde van de held
beschrijft, gaat terug op een Frans handschrift uit de teksttraditie van Thomas.

Tristans jeugd

Riwalin, koning (soms vazal) in de Franse Bretagne (‘Britannia minor’), staat koning
Marke van Cornwall trouw ter zijde in de strijd tegen zijn vijand en krijgt voor zijn
diensten Blancheflur, de zuster van Marke, tot vrouw. Zij sterft aan een keizersnee
tijdens de oversteek naar het vaste land bij de geboorte van haar zoon. Gezien de
trieste omstandigheden wordt de jongen Tristan genoemd. Hij wordt door zijn vader
aan een pleegmoeder toevertrouwd en krijgt later van de jonge ridder Kurneval
(Kurvenal) een hoofse opvoeding, waarbij het wapenhandwerk een belangrijke rol
speelt. Tijdens zijn omzwervingen in vreemde landen komt de jongeman in Cornwall.
Daar treedt hij, zonder zijn naam en afkomst te noemen, in dienst van koning Marke,
zijn oom.

Tristan vecht met Morolt
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Marke weigert al lange tijd aan de koning van Ierland belasting te betalen. Morolt,
de reuzensterke hertog van Ierland, is persoonlijk naar Cornwall gekomen om de eis
tot betaling kracht bij te zetten. Hij daagt koning Marke uit voor een beslissend duel.
Tristan wordt tot ridder geslagen en neemt als plaatsvervanger van de koning de
uitdaging aan. Het gevecht vindt plaats op een eilandje voor de kust. De kemphanen
varen, ieder in een eigen bootje, ernaar toe. Tristan weet de vervaarlijke tegenstander
te doden, maar wordt tijdens het gevecht door diens vergiftigde zwaard getroffen.
De doodzieke Tristan gaat in een open bootje de zee op en landt per toeval op de
Ierse kust. Alleen de jonge Isolde-met-de-blonde-haren kan de vergiftigde wond
genezen. (In de ‘version courtoise’ redt koningin Isolde van Ierland, de moeder van
de blonde Isolde, Tristan het leven). Er is nog iets: Een stuk uit Tristans zwaard bleef
in het hoofd van Morolt steken en zal later bij de recherches naar Morolts moordenaar,
Tristan dus, een belangrijke rol spelen. Tristan keert genezen van Ierland naar
Cornwall terug.

Het gevecht met de draak
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Koning Marke ziet een zaluwpaartje dat een nest bouwt. De vogels laten een blonde
vrouwenhaar vallen die als nestmateriaal bedoeld was. Marke wil per se de blonde
vrouw huwen die zulk prachtig blond haar heeft! Een sterk staaltje vertelkunst (hoe
komen zwaluwen in Cornwall aan een Ierse vrouwenhaar?) dat in de ‘version
courtoise’ naar het rijk der fabeltjes wordt verwezen. Opnieuw landt Tristan (op zoek
naar de blonde dame) in Ierland waar juist een levensgevaarlijke draak huishoudt.
De koning belooft degene die het monster verslaat de hand van zijn dochter Isolde.
Tristan doodt de draak, maar wordt in het gevecht ernstig gewond. Isolde identificeert
de zwaargewonde aan de hand van de eerder gevonden splinter uit Tristans zwaard
als de moordenaar van Morolt. De gemoederen worden gesust en Tristan werft met
succes voor Marke om de hand van de blonde schoonheid. De twee varen, in
gezelschap van enkele hofdames, van Ierland naar Cornwall, waar koning Marke
zijn bruid opwacht.

De liefdesdrank

Tijdens de oversteek vindt er een fatale vergissing plaats. Tristan en Isolde drinken
per ongeluk van de liefdesdrank die de moeder van Isolde heeft gebrouwen en die
voor het bruidspaar bestemd was. De werking van de drank is in de ‘version
commune’ beperkt tot vier jaar, maar duurt in de‘version courtoise’ levenslang. Hoe
kon de vergissing ontstaan? Tijdens een gesprek over koetjes en kalfjes met Isolde
verzoekt Tristan (in de ‘version courtoise’) wijn te brengen. Een hofdame ziet het
flesje waarin de liefdesdrank wordt bewaard, meent echter dat er wijn in zit. Ze geeft
de toverdrank aan de gelieven. Isolde neemt een stevige teug, Tristan volgt. Daarna
bemerkt Brangene, de dienares van Isolde, de verwisseling. Maar het kwaad is
geschied. Door de drank ontstaat in beide jongemensen een ontembare wederzijdse
liefdesdrang. Het duurt niet lang of de twee liggen in elkaars armen. Er ontstaat nu
een bedenkelijke liefdesdriehoek. De voor koning Marke bedoelde bruid Isolde wordt
de geliefde van zijn neef Tristan. Natuurlijk gaat de trouwerij door. Om te voorkomen
dat de koning zal merken dat Isolde geen maagd meer is, slaapt Brangene als
‘ondergeschoven bruid’ tijdens de huwelijksnacht met Marke.
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De boomgaardscène

Om de liefdesrelatie voor Marke geheim te houden, verzinnen de gelieven allerlei
listen. De zogeheten boomgaardscène is daar een voorbeeld van. Een boosaardige
dwerg is er achter gekomen dat Tristan en Isolde een geheime ontmoeting in de
boomgaard hebben afgesproken. Hij waarschuwt koning Marke. Dit is immers een
mooie gelegenheid om achter de waarheid te komen. De koning begeeft zich met de
dwerg naar de afgesproken plek, onder een linde (of een olijfboom), vlak bij een
waterloop (of een bron). De twee verspieders besluiten in de boom te klimmen om
de gelieven op te wachten. Tristan komt als eerste die nacht bij de boom aan, en
ontdekt, omdat het maanlicht door de takken schijnt, op de grond de silhouetten van
de twee voyeurs in de boom. (Of anders: hij herkent de twee door hun spiegeling in
het water). Tristan beseft dat zij worden opgewacht, maar weet door opvallend gedrag
zijn geliefde, die ook is verschenen, op tijd te waarschuwen. De twee gelieven
beginnen een gesprek waaruit hun onschuld moet blijken. Ze beklemtonen hun liefde
voor Marke. De koning zit daarboven op de tak voor aap en schaamt zich diep. Hij
koelt zijn woede op de dwerg die de oorzaak is van zijn argwaan.

De kuise bijslaap
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Hoe slim de gelieven ook hun relatie weten te verheimelijken, toch komt de affaire
aan het licht. Marke verbant daarop het stel van het hof. Tristan en Isolde vluchten
de wildernis in. Tristan bouwt (volgens Eilhart von Oberge) van takken een hut. (Of
zij vinden, bij Gottfried, een wonderlijke liefdesgrot). Zij worden uiteindelijk, nadat
een jager koning Marke naar de schuilplaats heeft geleid, ontdekt. De koning ziet de
twee slapend liggen, met een blank zwaard tussen hen in. Dit is het teken van een
kuise bijslaap. Daarna gaan de versies uit elkaar. Hoe reageert namelijk de koning?
Hij pakt in het verhaal van Eilhart van Oberge het zwaard van Tristan en legt het
zijne op de plek tussen de slapende gelieven. Daarna neemt hij zijn handschoen en
legt deze op het gezicht van Isolde, om haar tegen de felle zonnestralen te beschermen.
Het gaat hier om een symbolisch gebaar. Het lijkt erop dat Marke de gelieven als het
ware vrijstelt van hun verplichtingen. Kortom, hij geeft Tristan en Isolde, zijn vazal
en zijn echtgenote, vrij spel. Gottfried (‘version courtoise’) vertelt de scène anders.
Marke betreedt bij hem de liefdesgrot niet, maar kijkt door een raampje. Hij ontdekt
de slapende gelieven, gescheiden door het zwaard. Zo slapen verliefde mensen niet,
denkt hij! Hij meent dan ook dat zijn verdenking van overspel ongegrond is. Opnieuw
in liefde ontvlamd stopt hij het raampje met gras en bladeren dicht om de blanke
huid van zijn geliefde Isolde tegen zonlicht te beschermen. Duidelijk is dat de koning
zijn echtgenote door dit liefdevolle gebaar hoopt terug te winnen. (Haug 1973, 143-5).

Tristan bij koning Artur

Tristan keert met Isolde naar het hof van Marke terug. De koning verzoent zich met
Isolde, maar verbant Tristan uit Cornwall. Eilhart von Oberge vertelt dan dat Tristan
zich naar het hof van koning Artur begeeft, waar hij vriendelijk wordt ontvangen.
(In de ‘version courtoise’ ontbreekt het bezoek aan Artur). Tristan verraadt
aanvankelijk niet zijn identiteit. Walwan (Walewein) organiseert een jachtpartij en
weet te bereiken dat de Arturridders bij Marke mogen overnachten. Koning Marke
wantrouwt Tristan. Hij stelt heimelijk wolfsklemmen op om Tristan te beletten Isolde
in haar slaapkamer te bezoeken. Maar de verliefde Tristan laat zich niet tegenhouden.
Als hij in de kamer van Isolde wil binnensluipen, wordt hij door de wolfsklem
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verwond. Hij bloedt als een rund, maar dat verhindert hem niet een liefdesnacht met
Isolde door te brengen. Om de verdenking van de bebloede Tristan weg te nemen,
voegen de Arturridders zichzelf met hun zwaard wonden toe. Tegen Tristan is nu
niets te bewijzen. Tristan verlaat het hof van Artur, treedt in dienst van koning
Havelin. Hier leert hij diens zoon Kehenis (of Kaedin, of Kardine) kennen die zijn
vriend wordt. Tristan trouwt, aangetrokken door de naam, met de zuster van Kehenis,
Isolde-met-de-witte-handen. Maar de liefdesherinnering aan de blonde Isolde
verhindert dat hij met de tweede Isolde het huwelijk voltrekt.

De vergiftigde speer

Met Kehenis trekt Tristan verder op. Tristan vertelt enthousiast over de blonde Isolde.
De vrienden besluiten Isolde in Ierland op te zoeken. Kehenis wordt (‘version
commune’) verliefd op een vriendin van Isolde, Gymele. Zij bedriegt hem door een
toverkussen onder zijn hoofd te leggen, zodat hij, voordat hij van het liefdespel heeft
kunnen genieten, in slaap valt. Terwijl Tristan en Isolde een lange liefdesnacht
doorbrengen, is voor de slapende Kehenis geen liefdesgenot weggelegd. Hij druipt
de volgende ochtend, bespot door Gymele, vol schaamte af. Maar het gaat pas echt
mis als Kehenis zijn jeugdliefde Gariole, die door haar echtgenoot Nampetenis
gevangen wordt gehouden, opzoekt. Dankzij wasafdrukken van de sleutels, dringen
Kehenis en Tristan de burcht binnen. Nampetenis komt erachter dat Kehenis, samen
met Tristan, in de slaapkamer van zijn vrouw is geweest. Hij zet met een hele groep
ridders de achtervolging op de twee vluchtenden in. Ze worden ingehaald. Het komt
tot een gevecht dat slecht voor onze helden afloopt. Kehenis wordt gedood, Tristan
door een vergiftigde speer verwond. Thomas (‘version courtoise’) vertelt de scène
anders. Bij hem ontmoeten Tristan en Kehenis een ridder, die Tristan de Dwerg wordt
genoemd. Hij zoekt hulp, omdat zijn geliefde door een vrouwenrover, de Trotse van
het Trotse Kasteel, is geschaakt. Een bevrijdingsactie wordt georganiseerd. Tristan
en Tristan vechten tegen de Trotse en diens broers. Het loopt tragisch af. De Tristan
de Dwerg wordt gedood, Tristan de Verliefde loopt een vergiftigde wond op.
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Witte zeilen

Ondanks zijn levensgevaarlijke verwonding weet Tristan naar zijn land terug te keren.
Het vergif heeft in zijn lichaam een verwoestende werking. Tristan weet dat hij moet
sterven tenzij de blonde Isolde hem zal genezen. Er wordt een bode naar Cornwall
gestuurd die Isolde om hulp moet vragen. (Bij Thomas is het Kehenis die als bode
optreedt). Er wordt afgesproken dat het schip zwarte zeilen zal voeren als Isolde weg
blijft. Zijn de zeilen wit dan is zij aan boord. De andere Isolde
(Isolde-met-de-witte-handen) luistert het gesprek af en kent nu de afspraak. Als de
blonde Isolde hoort over Tristans vergiftiging besluit ze onmiddellijk om haar geliefde
te helpen. Zij gaat aan boord, de witte zeilen worden gehesen. Maar uit jaloezie
bedriegt de andere Isolde Tristan en zegt hem dat de zeilen zwart zijn. In de
overtuiging dat de zo dringende hulp uitblijft, sterft de wanhopige Tristan. De blonde
Isolde kan slechts zijn dood constateren. Op het lijk van haar minnaar blaast ook zij
haar laatste adem uit.

Het graf
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De twee gestorven gelieven worden in een gemeenschappelijk graf gelegd. Op de
sarcofaag worden een rozenstruik en een wijnrank geplant. De twee planten
verstrengelen zich als teken van de eeuwigdurende liefde tussen Tristan en Isolde.
Het gemakkelijk toegankelijke artikel van M.-J. Heijkant in ‘Van Aiol tot de
Zwaanridder’ geeft niet alleen een uitvoerige samenvatting van de inhoud van de
Tristanroman, maar biedt ook een overzicht over de verspreiding van het thema in
de Middeleeuwen en behandelt het voortleven van de personages in literatuur, theater
en beeldende kunst. (Heijkant 1993, ‘Tristan & Isoude’, 320-331).

Inleiding
Een schamel restant
Kort voor het midden van de 13e eeuw, zo omstreeks 1240, schreef een
Noord-Limburger een liefdesroman over ‘Tristant en Ysolt’ (vanaf nu: T&Y). Hij
schreef niet uit eigen fantasie, maar gebruikte de Franse Tristanroman van een zekere
Thomas d’Angleterre als bron. Over de Limburgse auteur is weinig tot niets bekend.
Uit de keuze van de Franse verhaalstof en zijn vertaling - het gaat over de nog altijd
pikante liefdesrelatie tussen Tristant, de neef van koning Marke en Ysolt, diens jonge
Ierse echtgenote, - valt op te maken, dat de dichter vertrouwd was met de Oudfranse
taal en zich interesseerde voor moderne liefdesthematiek uit de Romania. De
verbondenheid van de Limburgse dichter met de Franse taal en cultuur blijkt alleen
al uit het feit dat hij er niet voor terugschrok in zijn gedicht soms Franse modewoorden
op het gebied van liefde en strijd te gebruiken. (Bijvoorbeeld: v. 21: ‘amie’ , geliefde,
vriendin, v. 113: ‘batalie’, strijd, gevecht). Zijn publiek zal er weinig moeite mee
hebben gehad deze woorden te begrijpen. Het is opgevallen dat de Tristanroman in
het Westen van het Middelnederlands taalgebied ontbreekt. ‘[E]en concrete versie
van het verhaal is ons uit Vlaanderen, Brabant of Holland niet overgeleverd’,
constateert van Oostrom 2006, 289. Wel zijn er in het westerse deel van de
Nederlanden allerlei verwijzingen naar het verhaal, zowel in de literatuur (o.a. in
‘Floris ende Blancefloer’, Mak 19763, v. 57-58: ‘Wi hebben ghehoort van Ysouden,/
Hoe si minde haers mans neve Trustram’), als in de beeldende kunst, als op
middeleeuwse schoentjes, etc. (Zie het overzicht in Besamusca 1999). Natuurlijk is
er druk gespeculeerd over de vraag, waarom de Tristan-roman nu juist in het Westen
ontbreekt. Vermoed werd, dat het verhaal, dat handelt over heftige zaken als
echtbreuk, bedrog, blasfemie, daar met opzet gemeden werd. Men neemt aan dat de
Tristanstof de dichters in die westerse regionen zou hebben afgeschrikt, omdat de
stof hen ‘wel eens een tikkeltje te wild kan zijn geweest’. (van Oostrom 2006, 290).
Ethiek en maatschappelijke normen zouden voor de afwijzing van de stof
verantwoordelijk zijn. Maar is dat zo? Is het ontbreken van de Tristanroman in het
Westen geen toeval, of beter gezegd, pure pech? Waarom zou een dichter in het
Maasland - waar toch vermoedelijk dezelfde normen golden - zich dan wél aan de
Tristanstof hebben gewaagd. Dat er bezwaren tegen het Tristanthema bestonden,
ook in het Oosten, bewijst al vroeg Hendrik van Veldeke (actief 1170-1190?). In een
minnelied bekritiseert hij onomwonden de liefde van Tristan, die louter en alleen
‘mechanisch’, namelijk door her drinken van een liefdesdrank, zou zijn ontstaan. In
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vertaling luiden de verzen van Veldeke: ‘Tristan moest tegen wil en dank de koningin
trouw zijn, want een toverdrank dwong hem daartoe, meer dan de macht van de
minne. Mijn nobele dame mag mij daar wel dankbaar voor zijn, dat ik zo’n drank
nooit tot mij nam en ik haar toch beter bemin dan hij, als dat mogelijk is’. (Komrij
1994, 14). Er zal in de 12e, 13e eeuw inderdaad in de Nederlanden wel kritiek op de
Tristanroman zijn geweest, maar die weerklonk vermoedelijk zowel in Oost als in
West.
De originele versie van de T&Y is verloren gegaan. Die werd (gelukkig maar)
korte tijd na het ontstaan, rond 1250, overgeschreven. Maar van dit fraaie afschrift
is bitter weinig over. Schamele 158 versregels zijn bewaard gebleven. Dit restant
wordt in de Österreichische Nationalbibliothek in Wenen onder de vermelding ‘Series
Nova 3968’ bewaard. Om die reden wordt er in het onderzoek ook wel gesproken
over het ‘Weense Tristant’-fragment. Maar dat is niet de enige omschrijving. In
Duitsland is het gebruikelijk over ‘Niederfränkischer Tristan’ (Steinhoff 1987) te
spreken. Onjuist is de aanduiding van Buschinger die de T&Y het Middelnederduitse
Tristan-fragment (‘fragment moyen-bas-allemand’) noemt. (Buschinger 1983/84,
3). Het taaleigen van het handschriftfragment doet namelijk vermoeden dat de kopiist
in de driehoek Gelderen-Venlo en Kleve werkzaam was. (de Smet/ Gysseling 1968,
220). Ook wordt wel gedacht aan de streek tussen Arnhem-Nijmegen-Elten als
ontstaansgebied. Het gaat dan om een gebied ten Oosten van de Maas, iets oostelijk
of noordoostelijk van Nijmegen. Men zou dus ook over de ‘Gelderse’ Tristant kunnen
spreken. (Winkelman 1998a: ‘Tristant in Gelderland’). Let wel, we spreken hier over
de kopiist. Waar de anonieme dichter precies thuis was, is moeilijk te achterhalen.
Misschien kwam hij uit dezelfde streek als de afschrijver, misschien echter was hij
uit een iets zuidelijker gebied afkomstig. Het is dan ook niet geheel ten onrechte om,
zoals in het oudere onderzoek gebruikelijk was, over de ‘Limburgse’ T&Y te spreken.
Om de zaak niet nodeloos ingewikkeld te maken, nemen we hier, met enige aarzeling,
de ingeburgerde titel ‘Limburgse’ Tristant over. Maar let op. Het recente onderzoek
(de Smet etc.) spreekt bij voorkeur iets neutraler over de ‘Maaslandse’ Tristant.
Samen met de fragmenten van ‘Floyris en Blantsefluor’ en ‘Aiol en Mirabel’ wordt
het Tristant-fragment tot de overblijfselen van de ‘Maaslandse’ epiek gerekend. (Van
Oostrom 2006, 175).
Wie was de opdrachtgever? Het ontstaansgebied van de T&Y maakte deel uit van
het graafschap Gelre dat door het gravengeslacht Gelderen werd geregeerd. In de
tijd van het ontstaan van de T&Y (vóór het midden van de 13e eeuw) was graaf Otto
II (1229-1271) aan de macht. Was hij misschien de mecenas, zoals wel wordt
vermoed? (Winkelman 1998a, 62, 1998b, 837-838). Aan het Gelderse hof heeft ook
in latere tijd belangstelling voor het Tristanverhaal bestaan. Tijdens het verblijf van
Catharina in Venlo (1459) ‘spoilden men eyn spoil van Tristram voir mynre gnedigen
vrouwe ende Joncfrouwen’. (Nijsten 1992, 154). Tervooren heeft nog eens op het
literair-politieke belang van het Rijn-Maas-gebied in die tijd gewezen: ‘Das Haus
Wassenberg-Geldern ist […] eingebunden in das dynastische Geflecht des
Rhein-Maas-Gebietes, es hat Berührung mit literaturgeschichtlich-relevanten
Ereignissen (Kanonisierung Karls, Mainzer Hoftag, Kreuzzüge) und Verbindung zu
nordfranzösischen Höfen’. (Tervooren 1989, 12). Ook Pérennec beklemtoont het
belang van het ‘Land van Maas en Rijn’. De Franse mediëvist spreekt over een
‘Kontaktraum zwischen der Romania und der Germania’. (Pérennec 2010, 16).
Kenmerkend voor deze epiek is het liefdesthema. Dat verraden alleen al de namen
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van de hoofdpersonen. Het gaat in het Maasland om verhalen over liefdesparen van
Franse origine, over vreemde volkeren, over exotische geografieën. (Zie de
overzichten van de Smet 1969/1979 en Tervooren 1989/2006). Maar ook de danig
verminkte status van de teksten is, helaas, voor alle drie de werken kenmerkend.
Kortom: Het is literatuur, gered uit de versnipperaar.
Het Tristant-fragment werd kort voor 1881 in de bibliotheek van het Praagse
Domkapittel in de boekband van een Latijnse studie over de astronomie (‘Computus
novus totius fere astronomie fundamentum pulcherrimum continens’) ontdekt. Het
papieren boek werd in 1514 gedrukt. Bij het inbinden werd ter versteviging van de
boekband een strook perkament uit het Tristant-handschrift geknipt. Menhardt 1961,
1514, heeft het fragment tot in detail beschreven. (Vgl. ook Besamusca 1985). Nog
in het jaar van ontdekking werd de tekst zowel door Lambel 1881, als door Titz 1881,
uitgegeven. Beide edities zijn digitaal beschikbaar. Lambel stelde als eerste vast dat
de T&Y terugging op de Franse Tristanversie van Thomas d’Angleterre en plaatste
overeenstemmende Franse verzen naast de Limburgse tekst. Verder vermoedde hij
dat ons fragment als een episodisch gedicht beschouwd diende te worden. Het zou
het slot dat in de Tristanbewerking van Gottfried von Strassburg ontbreekt, in de
Duitse overleveringstraditie hebben aangevuld. Deze gewaagde hypothese is onlangs,
met een ingewikkelde, voor ons niet altijd te volgen argumentatie, door Tomasek
herhaald. Ook hij ziet de T&Y aan het eind van zijn uiteenzettingen ‘als Bestandteil
einer Gottfried-handschrift’. (Tomasek 2002, 85). Dat zou inhouden dat ons
Tristant-fragment altijd al als ‘fragment’ bedoeld was, en dat we te maken zouden
hebben met een zogeheten episoden-gedicht over Tristans einde. Een totaal andere
mening is de Vlaamse geleerde Gilbert de Smet toegedaan, die de Limburgse T&Y
als een restant van ‘een grote Tristan-roman in het Nederfrankisch’ beschouwde. (de
Smet 1969, kol. 352, vgl. ook Besamusca 1986, 567). Over de grootte van het
manuscript waarvan de T&Y oorspronkelijk deel uitmaakte, valt dus weinig te zeggen,
zolang deze controversiële kwestie niet is opgelost. Maar al te waar is dus de
classificatie van Bonath die de T&Y ooit een ‘raadselachtig’ fragment noemde.
(Bonath 1985, 16: ‘Dieses rätselhafte Fragment’). Titz bestudeerde zorgvuldig het
handschrift en ontcijferde als eerste de Latijnse randopmerking ‘pudibundus’ die
later in het onderzoek een belangrijke rol zou gaan spelen. (Vgl. Tomasek 2002,
78-80). De editie van de Smet/ Gysseling 1967, getiteld ‘Die niederfränkischen
Tristan-Bruchstücke Cod. Vind. Ser. Nova 3968’ is bijna identiek aan de editie van
Gysseling1980. We gebruikten als basistekst voor onze editie de ‘Tristant’-tekst
(Gysseling 1980) die op Cd-Rom, Sdu Uitgevers, 1998, beschikbaar is.

De Franse bron
De Tristanstof is vermoedelijk van Keltische oorsprong. De naam Tristan bijvoorbeeld
zou van de Keltische koningszoon Drust afstammen. (Stein 1984, 367). Later zou
hieruit in Frankrijk, door alle triestigheid rond de geboorte van de jongeling, de naam
Tristan zijn afgeleid. Het Franse verhaal over Tristan en Isolde werd voor het eerst
rond het midden van de 12e eeuw opgeschreven. Het gaat dan om de zogeheten
‘estoire’, de oerversie, waarnaar latere schrijvers verwijzen, maar die niet is bewaard.
Het is gebruikelijk de twee overgeleverde Franse versies enerzijds met ‘version
commune’ (‘speelmanversie’) en anderzijds met ‘version courtoise’ (‘hoofse versie’)
aan te duiden. Maar deze ‘Polarisierung der überlieferten Tristan-Fassungen […] ist
inzwischen zu recht umstritten’. (Bonath 1985, 19, Stein 1984, 370: ‘Unterscheidung

Het fragment van de Limburgse ‘Tristant en Ysolt’

[…] angefochten’ ). Wij citeren de Franse tekst van Thomas (vanaf nu: F) naar de
editie van Bonath 1985. De versies worden aan de namen van hun vermoedelijke
makers gekoppeld: de ‘version commune’ (1170 of later?) werd door Béroul (of
Bérol) , de ‘version courtoise’ (1190 of eerder?) door Thomas geschreven. De precieze
datering blijft hoogst onzeker; Wind merkte op: ‘la question reste ouverte’ (Wind
1960, 17). De auteur van T&Y heeft als bron de versie van Thomas gebruikt. Voluit
wordt de Franse schrijver Thomas d’Angleterre genoemd. De dichter leefde
vermoedelijk in Engeland, maar had Franse wortels. Hij was een zogeheten
‘Anglo-Norman’. Dat blijkt ook de anglo-normandische kleuring van het merendeel
van de handschriften. Waar dichtte hij, aan welk hof? Wind overweegt: ‘[…] ont
rattaché Thomas à la cour des Plantagenêts et spécialement à l’entourage d’Aliénor.‘
(Wind 1960, 16, bedoeld wordt Eleonora van Aquitanië, de echtgenote van koning
Hendrik II). Thomas heeft de oertekst, de ‘estoire’, tot een hoofs liefdesverhaal
omgewerkt, met name door de psychologische aspecten van de love-story te verdiepen,
bovennatuurlijke onzinnigheden te rationaliseren en het hoofse wereldbeeld te
verfijnen.
Het is duidelijk dat Thomas literaire voorgangers had. Hij vertelt dat het verhaal
veel varianten kent. (Vgl. F. 2107: ‘ […] cest cunte est mult divers’). Thomas gaat
het verhaal vertellen zoals een zekere Breri het vóór hem heeft gedaan. Wie is Breri?
Vermoedelijk verwijst Thomas naar een fictieve bron, die hij verzint, om zijn
veranderde opzet te rechtvaardigen. (Bonath 1985, 384). Hij zet zich af tegen de
oude in omloop zijnde versies. Het is frappant dat de Middelhoogduitse bewerking
van Eilhart von Oberge, die vermoedelijk als bron een handschrift uit de teksttraditie
van Béroul gebruikte, een identiek verhaalverloop kent. De door Thomas bekritiseerde
vertelvariant, die over echtbreuk en bedrog handelt, gaat als volgt. Een ridder die de
spotnaam de Dwerg draagt, heeft een ontrouwe echtgenote, Gariole geheten. Tijdens
de afwezigheid van de Dwerg zou ze Kaherdin, de zwager van Tristan, in het kasteel
hebben toegelaten en bemind. Die Dwerg ontdekte het huwelijksbedrog en zou daarop
de minnaar van zijn vrouw, Kaherdin dus, hebben gedood. Daarna verwondde hij
Tristan, die Kaherdin op het liefdespad had begeleid, met een vergiftigde pijl. Het
vergif miste zijn uitwerking niet. De doodzieke Tristan kon alleen door de blonde
Isolde, die over geneeskrachtige kruiden beschikte, worden gered. Tristan zou zijn
vriend Kurneval naar Cornwall hebben gestuurd om Isolde te halen. Om niet herkend
te worden moest Kurnenal zich voor een koopman uitgegeven. Maar Thomas was
het met deze versie van het verhaal niet eens. Hij vindt het allemaal pure onzin. Hij
wil dat met rationele argumenten laten zien. (F. 2135: ‘E si volt par raisun mustrer’).
Kurneval, de vertrouweling van Tristan in diens liefdeszaken, werd door koning
Marke gehaat en zou, ondanks zijn vermomming, direct zijn herkend. Hoe had hij
dan Isolde mee naar de Bretagne kunnen nemen waar de doodzieke Tristan op haar
wachtte? Wie zulke onlogische zaken vertelt, verwijdert zich, zo Thomas, van de
waarheid. (F, v. 2153: ‘E de la verur esluingné’). Het is een gelukkig toeval dat nu
juist deze episode, waar Thomas zo nadrukkelijk van zijn voorgangers afwijkt, in de
T&Y is overgeleverd.
Hoe vertelt Thomas het verhaal? Tristran en Kaherdin zijn naar de Bretagne
teruggekeerd en amuseren zich tijdens de jacht. Dan komt een vreemde ridder
aangegaloppeerd. Hij vraagt naar het kasteel van Tristran de Verliefde. (F, v. 2199:
‘Le castel Tristran l’Amerus’). Tristran stelt zichzelf voor. Hij wordt met de naam
Tristran aangesproken. (F, v. 2205: ‘[…] jo sui Tristran apellez’). Ook de vreemdeling
noemt zijn naam. Hij blijkt een naamgenoot van Tristran te zijn. Hij heet Tristran de
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Dwerg. (F, v. 2208: ‘Tristran le Naim’). Een vrouwenrover, de Trotse uit het Trotse
Kasteel (F, v. 2215: ‘Estult l’Orgillius Castel Fer’), heeft zijn vriendin geschaakt en
in zijn kasteel gevangen gezet. Tristran de Verliefde is bereid de vreemdeling te
helpen, maar wil de actie naar morgenochtend verschuiven. De andere Tristran is
woedend, twijfelt aan de identiteit van Tristran. Tristran de Verliefde, kenner in
liefdeszaken en vertrouwd met liefdespijn, zou, zo meent de vreemdeling, de zaak
niet op de lange baan schuiven maar onmiddellijk helpen. De vreemdeling geeft aan
dat hij zijn zoekactie naar Tristran zal voortzetten. Maar dan krijgt Tristran medelijden.
Hij bewapent zich en begeeft zich samen met zijn naamgenoot naar het kasteel van
de Trotse. Twee broers van de vrouwenrover komen juist terug van een toernooi. Ze
worden door de beiden Tristrans gedood. Hun doodskreet alarmeert de broers in het
kasteel. De overmacht van de vijf resterende broers is te groot; het gevecht loopt
dramatisch af. Tristran de Dwerg wordt gedood, Tristran de Verliefde wordt door
een giftige speerpunt getroffen. Hij weet zich uit het strijdgewoel te redden. Maar
thuisgekomen wordt hij doodziek door de werking van het vergif. Geen dokter kan
hem redden. Dan beraadslaagt hij in het geheim met Kaherdin, zijn vriend en zwager.
Hij verzoekt hem om naar Cornwall te gaan en de blonde Isolde, zijn geneeskundige
minnares, te vragen hem te redden. Ze spreken een teken af: Als de missie slaagt en
Isolde aan boord is, zullen er witte zeilen worden gehesen, zo niet, dan zullen ze
zwart zijn. Achter de wand verborgen heeft Isolde-met-de-witte-handen de afspraak
gehoord. Kaherdin gaat aan boord om de blonde Isolde in Cornwall op te halen. Als
de redding nabij is –Isolde is aan boord!- en het schip met witte zeilen aankomt varen,
liegt de jaloerse Isolde-met-de-witte -handen de doodzieke Tristran voor dat de zeilen
zwart zijn en de blonde Isolde niet komt. Een catastrofe kan niet uitblijven. Tristran
sterft in wanhoop en niet veel later Isolde. Thomas, kenner van de vrouwelijke psyché,
merkt fijntjes op: ‘De toorn van een vrouw moet worden gevreesd’. (F, v. 2595: ‘Ire
de femme est a duter’). Een levensles!
Wat veranderde Thomas aan de oude versie, zoals we die bij Eilhart von Oberge
kennen? Tristan is oorspronkelijk helper in een echtbreukkwestie en wordt slachtoffer
van de wraakactie van de bedrogen echtgenoot. Bij Thomas wordt Tristan slachtoffer
van een hulpactie voor een naamgenoot wiens vriendin geroofd werd. Beide
vertelvarianten hebben een element gemeen: de aanleiding van Tristans dood komt
niet uit het verhaal zelf voort. Tristan heeft in beide gevallen slechts een bijrol, ‘die
Rolle des Helfers’. (Bonath 1983, 41). Zijn hulpvaardigheid wordt Tristan in beide
gevallen noodlottig. Dat juist maakt de dood van de Verliefde zo wrang.

Een eigenzinnige bewerker
Het lijkt duidelijk dat de Limburgse dichter van T&Y als bron de Tristanversie van
Thomas gebruikte. Maar was dat een schriftelijke bron? Buschinger vermoedt dat
de T&Y op een mondelinge traditie teruggaat, de dichter ‘n’avait pas le texte de
Thomas sous les yeux’. (Buschinger, 1983/84, 10). Gerritsen is de mening toegedaan
dat er in de 12e eeuw talrijke Tristanversies in omloop waren, ‘schriftelijke, maar
vooral ook mondelinge, die elk een eigen versie van de gebeurtenissen presenteerden’.
Hij vervolgt: ‘Het Middelnederlandse fragment [=T&Y], met zijn bijzondere
combinatie van door de overlevering aangereikte verhaalelementen, weerspiegelt
iets van de proteïsche veelvormigheid van de Tristan-traditie’. Maar helaas, met een
verwijzing naar een mondelinge traditie heeft men weinig concreets in handen.
Gerritsen is de eerste die zijn orale overleveringstheorie relativeert. Hij spreekt over
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‘gissingen en hypothetische reconstructies’. (Gerritsen 1995, 161). Vast staat dat er
een aantal inhoudelijk bijna identieke verzen kan worden aangewezen waaruit
onomwonden blijkt dat de Limburger over een Frans handschrift beschikte dat hij
soms letterlijk (of zo letterlijk mogelijk) vertaalde. Een dergelijke precieze weergave
is geen geheugenwerk. Enkele voorbeelden van overeenstemmende vertelelementen
zijn:
1 de conversatie met de vreemde ridder Tristan, wiens vriendin geroofd is (zie
aantekening bij 1-3= F, v. 2194-2196),
2 de hulpactie die Tristan aanvankelijk tot een dag later wil opschuiven (zie
aantekening bij 43= F, v. 2246),
3 de moeite waarmee de vergiftigde Tristan uit het strijdperk wegkomt (zie
aantekening bij 124= F, v. 2326),
4 de heimelijke beraadslaging tussen Tristan en Kaherdin (zie aantekening bij
130-131= F, v. 2364),
5 de beklemtoning van de geneeskunst van de blonde Isolde (zie aantekening bij
v. 149=F, v. 2409).
Maar er zijn nog meer opvallende parallellen tussen de beide teksten aan te wijzen.
Lambel (1881, 356-361) heeft ze als eerste gezien, recent onderzoek bevestigt zijn
bevindingen. (Buschinger 1983/84, Winkelman 1998). Maar daar staat tegenover
dat de dichter van de T&Y niet slaafs zijn brontekst volgde. Dat blijkt wel uit de
talrijke bekortingen ten opzichte van het Frans. Wat hem als amoureuze franje
voorkwam, wees hij af. De uitvoerige minnereflecties van de vreemdeling, diens
weeklagen over zijn gestolen vriendin, kortte hij in. Over de tranen, die rijkelijk
vloeien bij de gedachte aan Tristans dood (F, v. 2384), zwijgt hij. Voor psychologische
uitweidingen heeft hij weinig begrip. Het al te wonderlijke uit de bron schrapt hij.
De opvallende bijnaam van de vreemdeling, ‘de Dwerg’, bijvoorbeeld, wat
merkwaardig gekozen voor een rijzige ridder (F, v. 2187: ‘Lungs ert e grant e ben
pleners’), laat hij weg. Over de dubieuze afluisterpraktijk van
Isolde-met-de-witte-Handen, die zich achter een wand heeft geposteerd, om iets van
het gesprek tussen Tristran en Kaherdin (F, v. 2376-2380) op te vangen, rept hij
(althans in de overgeleverde verzen) met geen woord. De bewerker lijkt erop uit om
het minder voorbeeldige uit zijn brontekst te schrappen. Voor rigoureuze ingrepen
schrok hij niet terug. Het resultaat was een sterk vereenvoudigd verhaal. (Winkelman
1998a, 58-59).
De belangstelling van de bewerker gaat vooral uit naar significante aspecten van
de feodale samenleving. De vreemde ridder, die geplaagd door liefdesverdriet te
paard komt aanstormen, beklemtoont tegenover Tristan zijn ridderlijke status. Trots
vermeldt hij, wat al zichtbaar is aan zijn uitrusting, dat hij een ridder is. De tekst zegt
(in onze vertaling 4-6): ‘Heer’, antwoordde de ander meteen, ‘ik ben, zoals u duidelijk
kunt zien, een ridder, en niets anders’. Ook in het Frans is de ridder schitterend
bewapend, zijn schild is van goud, zijn lans met fraaie kleuren beschilderd. Een
gepantserde dandy te paard! In de T&Y is de ontvoering van de geliefde niet alleen
voor de getroffene, maar voor het hele geslacht een schande. Het verlies in aanzien
schaadt de hele familieclan. De ridder is zelfs bereid vader en moeder te verlaten
voor degene die hem helpen wil. De vreemdeling biedt daarop Tristan zijn dienst
aan, waarmee hij, zoals in het Frans, de vazallendienst bedoelt. Vgl. F, v. 2241:
‘Humage vus frai’. (Vert.: Vazallendienst zal ik voor u doen). Het ridderlijke gevecht
wordt gedetailleerd beschreven. Men hoort het geluid van wapengekletter, wat in
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het Frans ontbreekt: (in onze vertaling 122-123): ‘Daar trof slag op slag op schild
en op halsberg’. Dat de bewerker zich interesseert voor het heroïsche blijkt bij de
vermelding van koning Artur. Zoals bekend wordt koning Artur in de Tristanversie
van Thomas niet genoemd. Maar wat vermeldt de Limburgse dichter? De vreemde
ridder, de naamgenoot van Tristant, is niet, zoals bij Thomas, op zoek naar het kasteel
van Tristant, maar naar het hof van koning Artur. Hij zegt ter verklaring van zijn
reisdoel (in onze vertaling 31-33): ‘De edele koning Artur heeft helden in zijn paleis.
Daar wil ik hulp zoeken’. Opvallend voor een hoofse roman is hier het woordgebruik.
De dichter noemt de ridders van de befaamde Tafelronde ‘degene’ (helden, krijgers),
een begrip dat men eerder in een heldenepos zou verwachten. Het in oorsprong
Germaanse woord ‘thegan’ (oorspronkelijk: knaap), dat dapperheid, strijdlust, moed
uitstraalt, was al in het Oudhoogduits bekend. Het woord steekt qua taalgebruik af
tegen zoetgevooisde Franse modewoorden zoals bijvoorbeeld het woord ‘amie’ (21)
waarmee de vreemde Tristant zijn geroofde vriendin omschrijft. Is de ingelaste
vermelding van Artur bedoeld als een verdekte vorm van Tristan-kritiek? De eerbied
waarmee over de hooggeboren koning Artur (31: ‘Di hoge koning Artus’ ) gesproken
wordt, doet veel vermoeden. Speelt hier kennis van een andere, van Thomas
afwijkende Tristan-traditie mee, waarin koning Marke, Tristans oom, slechts een
leenman van de grote koning Artur was? Werd Artur gezien als baas boven baas?
Hulp zoeken aan het Arturhof is een vast motief in de Arturepiek. Daar resideert
Artur met zijn Tafelronde, een kring van beproefde helden, die stuk voor stuk bereid
zouden zijn de mens in nood bij te staan. Meestal wordt het hof van Artur in Carlioen
gedacht waarmee vermoedelijk Caerlon-on-Uskin in Monmouthshire (Zuid-Wales)
bedoeld werd. (Kuiper 1993-2013, Winkelman/Wolf 2010, 4, aantekening bij 34).
In T&Y ontstaat nu een tafereeltje dat een Arturroman niet zou misstaan. Een ridder
(naamgenoot van Tristant), wiens geliefde door een brute vrouwenrover (de Trotse)
werd geschaakt, zoekt naarstig hulp om haar terug te veroveren. Hij gaat op weg
naar Artur en ontmoet onderweg een ridder (Tristant) die hij vertelt over zijn
liefdesverdriet. Hij is, zo vertelt hij, op zoek naar het Arturhof. Hij wil Artur en zijn
helden om hulp vragen. Als dan Tristant opmerkt dat de gedupeerde vreemdeling bij
hem vindt wat hij zoekt ( 35: ‘so hebdi helpe vunden’) is met de plotselinge wijziging
van het reisdoel het Arturminiatuurtje ten einde. De tocht van de andere Tristant
eindigt niet bij Artur, zoals het voornemen was, maar bij Tristant. De verteldraad,
zoals we die uit de versie van Thomas kennen, breekt met de vermelding van Artur
en de zijnen af en wordt hier opnieuw aangehecht. Een ding is duidelijk: in de T&Y
zijn Artur, Tristan en Marke, anders dan bij Thomas, tijdgenoten.
Het is de vraag of de dichter van de T&Y het Arturhof, dat bij Thomas niet wordt
genoemd, zelfstandig heeft ingelast, of dat hij misschien een van Thomas afwijkende
brontekst heeft gebruikt. Wij pleiten voor het eerste. Wij zien de vermelding van
Artur en zijn Tafelronde als een ‘Fremdkörper’, als een blind motief. Het Artur-‘citaat’
staat als het ware ingeklemd tussen vertelelementen die direct uit Thomas zijn
overgenomen. Het onderbreekt in de T&Y de conversatie tussen de beide Tristants:
1) de vreemdeling verklaart zich bij hulp bereid tot (vazallen)dienst (29-30=F, v.
2241: ‘Humage vus frai’, vert.: Vazallendienst zal ik voor u doen)) en 2) Tristant
verklaart zich daarop bereid de gevraagde hulp te verlenen (v. 35=F, v. 2243-2244:
‘A mun poeir/ Vus aiderai’, vert.: Naar beste kunnen zal ik u helpen). De invoeging
onderbreekt abrupt een vloeiende dialoog uit het gedicht van Thomas. Maar er is
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nog iets. De geografische situatie, zoals die door de vermelding van Artur wordt
gesuggereerd, is uiterst warrig geworden. De ridder die naar het Arturhof op zoek
is, komt namelijk uit het grensgebied van de Bretagne aanrijden, althans zo vertelt
Thomas het verhaal. (F, v. 2209: ‘De la marche sui de Bretaine’). Hij treft tijdens
zijn zoektocht Tristant aan, die de ‘held van Armonye’ (115) wordt genoemd. Hiermee
wordt het land bedoeld dat gelegen is in, of ten zuiden van de Bretagne, dus in ieder
geval op het vaste land. Men leest ook Armenia, Ermenia of zelfs, zo bij Gottfried
von Strassburg, de verschrijving Parmenie. (Krohn 1981, Bd. 3, 24). Maar nu rijst
de vraag, waar in de Franse Bretagne (of omstreken) de aanstormende ridder het
Arturhof zou hebben gezocht. De residentie van Artur ligt toch per traditie in Carlioen
(of in Kardoel of in Caradigan), in Zuid-Wales, aan de andere kant van het Kanaal.
Of moet men aannemen dat de Limburgse dichter die het nodig vond Artur in zijn
Tristantverhaal op te nemen, geen benul had van de geografische consequenties van
zijn invoeging? Wel is zeker dat hij de fraaie verteltechnische vondst van Thomas,
waarbij de van zijn vriendin beroofde minnaar hulp gaat zoeken bij Tristran, kenner
in liefdeszaken, met de Artur-vermelding verloren dreigt te gaan. Want het geëigende
adres voor ridders met liefdesperikelen is Tristran, ‘l'Amoureus’ (‘de Verliefde’).
Hoe is de Limburger op de gedachte gekomen om het Arturhof als reisdoel van de
ongelukkige vreemdeling te kiezen? Overziet men de diverse Tristanversies dan
blijkt dat in de ‘version commune’ (bij Béroul en Einhart ) de zogeheten ‘Arturisatie’
van de stof is begonnen. Dit proces vond later zijn hoogtepunt in Frankrijk waar
omstreeks 1230, dus kort voor het ontstaan van de T&Y, de gigantische ‘Tristan en
Prose’ ontstond. De auteur van deze Proza-Tristan heeft de ‘légende des amants de
Cornouailles […] dans l’univers arthurien’ geplaatst. (Baumgartner 1975, 327). Had
ook hier de dichter van T&Y de blik op Frankrijk gericht en volgde hij een modieuze
tendens toen hij in zijn Tristant-bewerking, zonder enige verteltechnisch aanleiding,
plotseling Artur invoegde?

Een loos gerucht
Er is nog een gegeven in de T&Y dat de aandacht van het onderzoek heeft getrokken.
Wat gebeurt er namelijk. De echte Tristant verklaart zich bereid zijn ongelukkige
naamgenoot te helpen, maar wil de bevrijdingsactie tot de ochtend van de volgende
dag uitstellen. De vreemdeling reageert furieus. Hij kan niet geloven dat hij de
beroemde Tristant heeft ontmoet. De echte Tristant, grote kenner van
liefdesproblemen, zou, als hij nog in leven was, onmiddellijk helpen. De vreemde
Tristant meent, nu directe hulp uitblijft, te moeten stellen dat Tristant gestorven is,
en zijn ‘lieve, zoete ziel’ (57) bij God in de hemel verwijlt. Het motief van Tristants
vermeende dood gaat functioneren in de ‘weldoordachte overredingsstrategie van
de vreemdeling [die] Tristant met zijn eigen perfectie confronteert.’ (Winkelman
1998a, 58). De tekst (in onze vertaling 58-65) luidt vervolgens: ‘Hij heeft, tot
leedwezen van menigeen, deze wereld verlaten. In verhalen en in liederen klaagt
men nog steeds over zijn dood. Dit wordt de treurnis van deze wereld. Maar indien
hij thans nog in leven was, zou hij nu uitgereden zijn om mij van mijn lijden te
verlossen.’ Wat een merkwaardig statement. De springlevende Tristant moet het
bericht over zijn eigen dood aanhoren! Het gaat hier kennelijk om een verzinsel, een
loos gerucht. Wel is duidelijk na deze informatie dat de ziel van de zondige minnaar
Tristant, die tegen het Goddelijke gebod in, de echtgenote van zijn oom beminde,
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door goddelijke genade blijkt te zijn gered. In de T&Y heerst een hogere macht dan
de wereldse gelukzaligheid (zo de woorden van de verliefde vreemdeling: 11:
‘werltlike […] wunne’) over het lot van de mens, namelijk de goddelijke beschikking
die, volgens dit eschatologische inkijkje, aan Tristant, de minnaar van de overspelige
Isolde, de hemelse vreugde niet onthield. Van een eventuele ’seksuele zondeval’ is
in de T&Y geen sprake. (Vgl. de overwegingen van Haug 1985, 41). Het bij Thomas
onbekende gegeven van Tristants (vermeende) dood zou onder invloed van het
Middelhoogduitse gedicht ‘Tristan als Mönch’ zijn ingevoerd (Lambel, Buschinger,
Tomasek). In dit gedicht, dat ongeveer 1260 ontstond, wordt verteld dat Tristan in
het bos het lijk van een onbekende ridder aantreft. Hij laat daarop het bericht
verspreiden dat hijzelf is gestorven. Het lijk dat men voor het stoffelijk overschot
van Tristan houdt, wordt naar Cornwall overgebracht, om daar begraven te worden.
De springlevende Tristan verkleedt zich intussen als monnik. Hij treedt nu bij de
treurende Isolde op als liefdevolle helper, maar vat zijn taak als troostende
zielenherder wel erg ‘lichamelijk’ op. Het resultaat is een orgie aan seksueel genot
tussen de twee gelieven. We betwijfelen of het Middelhoogduitse dichtwerk ‘Tristan
als Mönch’, dat samen met en dus ter aanvulling van Gottfrieds onvoltooide
Tristanroman is overgeleverd, onze T&Y heeft beïnvloed. Inhoudelijk bestaat er een
grote afstand tussen het stervensmotief in ons Tristant-fragment en dit
Middelhoogduitse gedicht. Pérennec is dan ook van mening dat het motief van
Tristans dood in de T&Y ‘durchaus ohne die Annahme eines Bezugs zu Tristan als
Mönch’ kan worden verklaard. (Pérennec 2010, 210). Bovendien is er een
zwaarwegend chronologisch probleem: ‘Tristan als Mönch’ werd enkele decennia
na T&Y, kort na het midden van de 13e eeuw, geschreven. (Steinhoff 1995). We zien
met Steinhoff veeleer een verband met de ‘Tristan en prose’ waarin het motief van
de ‘fausse nouvelle de la mort de Tristan’ eveneens voorkomt. (Winkelman 1998,
59). Terwijl de minneheld Tristant leeft (de giftige wond loopt hij pas later op) weet
het ‘gerucht’ nu al dat hij overleden is en de wereld in grote treurnis heeft
achtergelaten. Alleen de literaire receptie van Tristants leven en liefde, zowel in
epische als in lyrische vorm, zal de herinnering aan de exemplarische Minnaar levend
houden. Dat blijkt wel. De dood door gift, de te late hulp van de blonde Isolde, de
leugen van de jaloerse echtgenote, kortom, het spectaculaire levenseinde van Tristran
de Verliefde bleef de aandacht trekken. In de ‘Riddere metter Mouwen’ (2e helft 13e
eeuw?) bijvoorbeeld meldt een bode aan het Arturhof dat Tristan gestorven is. (Vgl.
65-66: ‘Here Tristram, die goede, Es doet […])’. De diepste oorzaak van zijn sterven
is de liefde die Tristan voor Isolde koesterde, de vrouw van zijn oom. (Vgl. 69-70:
‘Ysauden minne, sijns ooms wijf, Heeft genomen sijn lijf’). Maar ook Isolde is
gestorven en wel omwille van hem (71: ‘Ende si es oec om sinen willen doet’). Het
drama is compleet. Koning Artur begeeft zich in dit verhaal met een deel van zijn
hofhouding naar de begrafenis van Tristan en Isolde. (Besamusca 1993, 136-141).
De begrafenis, waarover in ‘Riddere metter Mouwen’ wordt gesproken, sluit aan bij
Tristants dood, en is tevens aanleiding tot nieuwe literaire ontwikkelingen. Opvallend
is dat ook in dit Middelnederlandse dichtwerk, net als in de T&Y, Tristan (en met
hem Marke) tijdgenoten van koning Artur zijn. (Info: Een verdienstelijke samenvatting
van het recente Tristant-onderzoek treft men aan in het anonieme artikel ‘Das
niederfränkische Tristan-Fragment’, in: Mediae-Wiki 2011).

Het fragment: Tristants einde
Het fragment van de Limburgse ‘Tristant en Ysolt’

Verantwoording van de editie
Het overgeleverde fragment van de T&Y wordt in de Österreichische
Nationalbibliothek in Wenen (Series nova 3968) bewaard. Omdat tussen v. 123 en
v. 124 een aantal verzen in de tekst is weggevallen en de indruk ontstaat dat we met
twee fragmenten te maken hebben, spreekt men in het onderzoek ook wel in het
meervoud over de Tristant-fragmenten.
De Smet en Gysseling gaven de tekst uit als ‘Die niederfränkischen
Tristan-Bruchstücke’, in: Studia Germanica Gandensia 9 (1967), 197-234. De hier
afgedrukte tekst berust op de editie van M. Gysseling, Corpus van Middelnederlandse
teksten (tot en met het jaar 1300), uitgegeven m.m.v. en van woordindices voorzien
door W. Pijnenburg. Reeks II: Literaire handschriften, ‘Tristant’, 's-Gravenhage
1980. (We gebruikten de ‘Tristant’-tekst die op CD-Rom, Sdu Uitgevers, Den Haag/
Antwerpen 1998, beschikbaar is).
Menhardt (‘Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der
österreichischen Nationalbibliothek’, III, Berlin, 1961) beschreef het handschrift.
Het gaat om een perkamenten fragment, waarvan volgens de berekening van Menhardt
de hoogte oorspronkelijk uit 275 mm, de breedte uit 175 mm bestond. Elke bladzijde
bevat 2 kolommen van 46 regels. Elk vers staat op een afzonderlijke regel. Soms
volgt er een rijmpunt. Aan het begin van de verzen 75 en 130 staat een rode sierletter
van drie regels hoog. Het fragment werd kort voor 1881 gevonden in de boekband
van een Latijns geschrift uit 1514 uit de bibliotheek van het domkapittel te Praag.
Om de leesbaarheid van de tekst te bevorderen zijn in afwijking van de editie
Gysseling, 1998, de volgende wijzigingen aangebracht:
- De rijmpunten die in het handschrift soms het eind van de versregel
markeerden, zijn verwijderd. De tekst is van een moderne interpunctie voorzien.
- Namen en geografische aanduidingen zijn met een hoofdletter geschreven. De
schrijfwijze is uit het handschrift overgenomen (Ysolt, Armonye).
- Waar dit nodig was is de schrijfwijze aan het moderne gebruik aangepast (
v>u; u>v; i >j; j>i, y>i). Het teken ů vervangt het teken uo/ vo uit de editie
Gysseling.
- Gysseling heeft in een aantal gevallen, waar hem dat mogelijk leek, verloren
tekstgedeeltes gereconstrueerd. Hij plaatste deze aanvullingen tussen vierkante
haken. Deze haken worden overgenomen.
- We hebben de tekst in episodes ingedeeld en de zes hoofdstukjes van een titel
voorzien.

Tekst met vertaling en aantekeningen.
We hebben geraadpleegd: MNW, De Smet/Gysseling 1968, Bonath 1985, Kuiper
1993-2013. In de T&Y luiden de namen van de spelers: Tristant, Ysolt, Kardine, in
het Frans (F): Tristran, Ysolt, Kaherdin. Uit de gekozen naamvarianten blijkt de
context.

Het fragment van de Limburgse ‘Tristant en Ysolt’

1 De naamgenoot
Tristant oc hen untvinc 1
unde vraged op weleke dinc 2-3
hi quam also gerant.
‘Here’, sprac gene te hant,
5 ‘ic ben, alse gi wal siet,
en redder und anders níet.
Tristant ben ic genůmet; 7
unhiel heft mí verduomet. 8
Ic hadd en wif erkorn, 9-10
10 al dier werlt bevorn,
te werltliker wunne. 11
Dars mí unde mínen kunne 12-13
grot laster an geschien.
Ic mags hir wal begien. 14
15 Si heft untvůrt di Stolte 15-16
van dien Verwornen Holte.
Di hefts ín sínen kastiele. 17
Herr, und ic vare na hiele 18
1

2-3

7

8
9-10

11

12-13
14
15-16

17
18

‘untvinc’. Vorm van ‘untvan’, ‘ontvan’, ontvangen, groeten. De aanstormende ridder groet
Tristant en zijn zwager Kardine. Tristant beantwoordt daarop deze groet. Vgl. F, v. 2194:
‘E Tristran sun salu li rent’.
‘op weleke dinc’. De dichter vertaalt hier vrij precies het Frans. Vgl. F, v. 2195-2196: ‘E
puis li demande u il vait/ E quel busuing e quel haste ait’. (Vert.: En dan vraagt hij hem waar
hij heen gaat en welke nood en welke haast hij heeft).
De conversatie in het Frans verloopt hierna anders. De vreemde ridder vraagt naar het kasteel
van Tristran, de Verliefde (F, v. 2199: ‘Le castel Tristran l’Amerus’). Tristran stelt zich voor:
hij wordt Tristran genoemd ( F, v. 2205: […] jo sui Tristran apellez’). Daarna noemt de
vreemdeling ook zijn naam. Hij heet Tristran de Dwerg (F, v. 2208: ‘Jo ai a nun Tristran le
Naim’). De bijnaam ‘de Dwerg’ is in het Frans ironisch bedoeld. De ridder blijkt een grote
kerel te zijn: F, v. 2187: ‘Lungs ert e grant e ben pleners’ (Vert.: Groot was hij en breed en
zeer krachtig). Ook in T&Y heet de vreemdeling Tristant: v. 7: ‘Tristant ben ic genůmet’,
zonder dat er een bijnaam wordt toegevoegd. De ridder is niet naar het kasteel van Tristant
onderweg, maar hij is op zoek naar het hof van koning Artur (v. 31: ‘Artus’). Hij hoopt daar
hulp te vinden.
‘unhiel’. Onheil, ongeluk, tegenspoed.
‘wif’, vrouw, geliefde. In het Frans spreekt de vreemdeling over zijn ‘mooie vriendin’ (F, v.
2211: ‘ bele amie’). Vgl. T&Y, v. 21: ‘amien’. Vgl. F, v. 2211-2212: ‘Castel i oi e bele amie,/
Altretant l’aim cum faz ma vie’. (Vert.: Daar had ik een kasteel en een mooie vriendin, ik
houd evenveel van haar als dat ik mijn leven lief heb).
‘te werltliker wunne’. Het gaat hier om werelds, dus ‘profaan’ genot, om de liefde tussen
man en vrouw, dit in tegenstelling tot geestelijke liefde, de liefde van en voor God. Dit
transcendente aspect ontbreekt in het Frans.
Dat de schande van de vrouwenroof door de Trotse (v.15) ook de directe bloedverwanten
treft, is kenmerkend voor de hechte familieband (de zogeheten ‘Sippenbindung’) in Germania.
‘begien’. Zeggen, verklaren, bekennen.
De brute ontvoering van de vrouw wordt in het Frans identiek beschreven. Vgl. F, v. 2216:
‘L’en a fait a force mener’. (Vert.: […] heeft haar met geweld van daar laten wegvoeren).
De rover heet in het Frans: De Hoogmoedige van het Trotse Kasteel. (F, v. 2215: ‘Estult
l’Orgillius Castel Fer’).
De toevoeging ‘Verwornen Holte’ (letterlijk: Verwarde Hout, hier: Ondoordringbaar Woud)
wordt door Buschinger (1984, 5) en Pérennec (2010, 21) met de ‘Lanzelet‘-roman van Ulrich
von Zatzikhoven in verband gebracht. (Vgl. daar v. 4980-4981: ‘künic Valerîn/ von dem
Verworren Tan’).
Vgl. F, v.2217: ‘Il la retent en sun castel’. (Vert.: hij houdt haar in zijn kasteel gevangen).
‘na hiele’. Naar heil, in de hoop op genade, op goed geluk.
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of ic dien iergen vunde,
20 di mí gehelpen kunde
weder míner amien.
Dor dien wold ic vertíen 22-23
muoder unde vader.
Al dat ic hebb al gader
leged ic dur dien ín wage. 25

[Vertaling]

5

10

15

20

25

Tristant groette hem terug
en vroeg hem om welke reden
hij zo haastig aan kwam rijden.
‘Heer’, antwoordde de ander meteen,
‘ik ben, zoals u duidelijk kunt zien,
een ridder, en niets anders.
Men noemt mij Tristant;
ongeluk heeft mij in de ellende gestort.
Ik had een vrouw, de mooiste
in de hele wereld, uitgekozen
voor wereldse gelukzaligheid.
Daaruit is voor mij en mijn geslacht
grote schande ontstaan.
Ik kan het hier openlijk bekennen.
De Trotse uit het Ondoordringbare
Woud heeft haar ontvoerd.
Die houdt haar in zijn slot gevangen.
Heer, ik ben op goed geluk uitgereden
in de hoop degene ergens te vinden,
die mij zou kunnen helpen
met betrekking tot mijn vriendin.
Voor hem zou ik moeder
en vader willen verlaten.
Alles wat ik bezit
zou ik voor hem op het spel zetten.

2 De verdaagde hulp
Vor alle míne mage
sold ic hen halden ímmer, 27
so dat ic heme nímmer
mínen dienst nontsegede, 29
30 swar hît joch op legede. 30
Di hoge koníng Artus31
22-23 ‘vertien’. Vgl. MNW ‘vertiën’, ‘vertyën’, afstand doen van, zich afwenden van. Dit is tegen
de achtergrond van de verzen 12-13 opmerkelijk, omdat daar nu juist de familieband wordt
benadrukt. De bereidheid van de vreemdeling van zijn ouders af te willen zien, maakt duidelijk
hoe nijpend zijn verzoek om hulp is.
25 ‘leged […] in wage’. In de waagschaal stellen, op het spel zetten.
27 ‘halden’. Variant van ‘houden’, letterlijk behouden, bewaren, hier: in ere houden, vereren.
29 ‘dienst’. De vreemdeling is tot dienst bereid. Vermoedelijk wordt hiermee zoals in het Frans
de vazallendienst bedoeld. Vgl. F, v. 2241: ‘humage vus frai’. (Vert.: Vazallendienst zal ik
voor u doen).
30 ‘hît’. Samentrekking uit: ‘hi et’, hij het.
31 Verrassend is hier de plotselinge vermelding van koning Artur. In de Tristan-versie van
Thomas, toch de brontekst van de T&Y, komt deze figuur niet voor. De dichter gebruikt de

Het fragment van de Limburgse ‘Tristant en Ysolt’

heft degene in sínen hus. 32
Dar wil ic helpe suoken’.
Tristant sprac: ‘Wildis ruoken, 34
35 so hebdi helpe vunden. 35
Swat wi gedienen kunden, 36-37
[dies] ware wi u geriet’.
‘[Her]r, íne verspreket níet
[unde] verdienet gerne 39
40 [mi]nes níet tomberne’,
[spra]c hi, ‘dies ic gere’. 41
‘[...]n, died u gewere’, 42
[spra]c Tristant, ‘helpe morne’. 43
[Di g]ene sprac echt met torne: 44
45 ‘[Gi tie]d mí op vergevene. 45
[Gin]e komt te mínen levene 46
niet rechte, dunket mí. 47
Mar Tristant, levede hi,
di konde mí geloven. 49

[Vertaling]
Meer dan al mijn bloedverwanten
zou ik hem steeds in ere houden,
zodat ik hem nooit en te nimmer
mijn dienst zou onthouden,
30 waar hij deze ook maar van mij zou verlangen.
De edele koning Artur
heeft helden in zijn paleis.
Daar wil ik hulp zoeken’.
Tristant antwoordde: ‘Als u het wenst,
naamvariant ‘Artus’ die in het Middelhoogduits gebruikelijk is, in het Middelnederlands
heet de koning gewoonlijk Artur.
32 ‘degene’. Helden, ridders. Het begrip wordt vooral gebruikt in de heldenepiek. ‘hus’. Het
woongedeelte van de burcht, ridderzaal, ook wel ‘palas’ genoemd.
34 ‘ruoken’. Begeren, wensen.
35 ‘helpe vunden’. Vgl. F, v. 2243-2244: ‘A mun poeir/ Vus aiderai’. (Vert.: Naar beste kunnen
zal ik u helpen).
36-37 De meervoudvorm ‘wi’ zou een pluralis majestatisch kunnen zijn, maar kan ook betrekking
hebben op het feit dat Tristant in gezelschap van zijn zwager Kardine verkeert op het moment
dat hij de vreemdeling ontmoet.
39 ‘verdienen’. Door dienst vergelden.
41 ‘gere’. Verlangen, begeren.
42 Vermoedelijk aan te vullen met: ‘Ic ben’. Vgl. v. 5.
43 ‘helpe morne’. Het uitstel tot morgen, dat Tristant voorstelt, vinden we ook in het Frans.
Vgl. F, v. 2246 ‘Contre main nus aturnerum’. (Vert.: Tegen de ochtend zullen we ons
bewapenen). Tristran schuift de hulp een dag op. Vgl. F, v. 2248: ‘Quant il ot que le jur
purluinie’. (Vert.: Als hij hoort, dat hij het een dag vooruitschuift).
44 ‘sprac [..] met torne’. Vgl. F, v. 2249: ‘Par curuz dit’. (Vert.: zegt hij in toorn).
45 ‘optien‘. Optrekken, omhoogtrekken, in een verheven stemming brengen, nog bekend in het
deelwoord ‘opgetogen’, verrukt, buiten zichzelf van vreugde. De vreemdeling reageert op
Tristants toch vriendelijk bedoelde aanbod om morgen te helpen uiterst cynisch. Onze
vertaling van 45: U probeert me te vergeefs op te vrolijken. de Smet/Gysseling 1968 vertalen
in hun glossarium ‘optien’ afwijkend met het ww. ‘aufhalten’.
46 ‘levene’. Leven, dat men leidt, bestaan.
47 ’niet rechte’. Letterlijk: niet op de juiste tijd.
49 ‘geloven’. Geloven, vertrouwen stellen in (zo in de betekenis goedvinden, inwilligen, verklaren
dat men iets voor iemand wil doen, toezeggen, verzekeren).
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35 dan hebt u hulp gevonden.
Welke dienst we ook maar zouden kunnen
verrichten, daartoe zouden we bereid zijn’.
‘Heer, ik wijs het aanbod niet af
en zou het graag door wederdienst terugbetalen
40 zonder me eraan te onttrekken’,
zei hij, ‘zo wens ik het’.
‘[Ik ben het], die het u inwilligt’,
zei Tristant, ‘[ik] help morgen’.
De andere antwoordde heel boos:
45 ‘Uw poging mij op te vrolijken is nutteloos.
Uw zorg om mijn levenssituatie
komt te laat, denk ik.
Maar Tristant had mij [direct], als hij
nog leefde, van hulp verzekerd.

3 Tristants vermeende dood
50 Hi wel mîs líves roven 50
di mí dat versten duot, 51
dar na so quelt mín muot. 52
Tristant, di liet ongerne.
Dat ware na of verne,
55 híne ware tehant geriede. 55
Nu si, dar Got gebiede,
sín lieve suote siele.
His manegen man tonhiele
van derre werlt geschieden.
60 An spellen und an lieden
klaget man noch sínen dot.
Dies werd dier werlde not. 62
Mar of hi levede heden,
hi ware nu gereden
65 dor mín erkoverunge’. 65
Do sprac echt unse junge: 66
‘Mach u mín ilen vromen,
ic dů mín harnas komen, 68-69
mín ors unde míne wapen, 69
70 dat wi noch er wi slapen
maken uns dar hene’.
‘Dat wold ic’, sprac di gene,
‘mar íne kan níet gedien73-74
íne hebbe míne amien’.

50
51
52
55
62

‘mîs’. Samentrekking uit ‘mi des’.
‘versten’. Variant van ‘vristen’, uitstellen, opschuiven, rekken.
‘quelt’. Kwellen, lijden, verlangen. ‘muot’, gemoed, hart.
‘geriede’. Variant van ‘geriet’, gereed, klaar, bereid.
‘not’. De Smet/Gysseling 1968, vertalen in hun glossarium met ‘Bedürfnis’ (behoefte),
‘Beflissenheit’ (ijver). Wij vatten ‘not’ hier op als: treurige toestand, droefheid, leed.
65 ‘erkoverunge‘. Herstel, vgl. Middelhoogduits: ‘erkobern’, erholen.
66 ‘echt’. Opnieuw, ‘echt spreken’, opnieuw spreken, dus: antwoorden.
68-69 Vgl. F, v. 2288: ‘mes armes manderai’. (Vert.: ik zal om mijn wapens vragen).
69 ‘wapen‘. Kan zowel wapens als wapenrusting betekenen.
73-74 ‘gedien’. Gedijen, het goed hebben. ‘mar …mine amien’. Vgl. F, 2223: ‘N’en puis senz li
aveir confort’. (Vert.: Zonder haar kan ik geen vertroosting hebben).
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[Vertaling]
50 Wie op de lange baan schuift
waarnaar mijn hart verlangt,
wil mij van het leven beroven.
Tristant zou er niet graag vanaf gezien hebben.
Of het nu dichtbij of ver weg geweest zou zijn,
55 hij zou direct bereid zijn geweest om te helpen.
Nu moge zijn lieve, zoete ziel,
daar zijn waar God gebiedt.
Hij heeft, tot ongeluk van menigeen,
deze wereld verlaten.
60 In verhalen en in liederen
klaagt men nog steeds over zijn dood.
Dit wordt de treurnis van deze wereld.
Maar indien hij thans nog in leven was,
zou hij nu uitgereden zijn
65 om mij van mijn leed te verlossen’.
Toen antwoordde onze jongeling:
‘Als het voor u nuttig is, dat ik me haast,
laat ik mijn harnas halen,
mijn paard en mijn wapens,
70 zodat we nog voordat we gaan slapen
ons daarheen begeven’.
‘Dat zou ik wensen’, sprak de andere,
‘want ik kan niet leven
als ik mijn vriendin niet heb’.

4 De Trotse en zijn broers
75 Unse held was gas geriede. 75
Dies gens ger geschiede. 76
Alsus vůr ane scande
Tristan[t ...]
dien n[...]
80 dies [...]
int s[...]
dar [...]
Nu hadde di burch here
grote macht und ere
85 unde was wal sevede bruoder. 85
Redders dodes luoder86-87
vant man an iegeliken. 87
Nu horet van d[i]en riken.
75

‘gas’. Vgl. Middelhoogduits ‘gâhes’, afgeleid van ‘gâch’, snel, haastig, nog uit de verhaspeling
geeuwhonger (plotseling opkomende honger) bekend.
76 ‘gens’. Genitief van ‘gene’, die, diegene. ‘ger’. Begeerte, verlangen.
85 ‘unde … sevede bruoder’. De zevende broeder, een van de zeven broeders. Vgl. F, v. 2298:
‘Sis freres ot a chevalers’. (Vert.: Zes broers had hij als ridder). Uit het Frans wordt duidelijk
dat het hier over Estut l’Orgillius (vgl. v. 15-16: ‘di Stolte/ van dien Verwornen Holte’) gaat,
de vrouwenrover.
86-87 Het vers is lastig te vertalen. ‘Redders dodes’ vatten we op als de genitief van het substantief
‘redder’ (ridder) met achterop geplaatste, verbogen adjectief ‘dot’. (Vgl. bijvoorbeeld
Paul/Moser/Schröbler, 313, paragr. 257, b: ‘der knappe guoter’). ‘Luoder’ betekent lokspijs,
verlokking (de Smet/Gysseling 1968), lokvogel, aanloksel (MNW).
87 ‘iegeliken’. Van ‘iegelic’, ieder, een iegelijk.
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Her waren twie gereden 89
90 na redderliken seden
tůrníeren ín dat lant.
Her lif was prises pant. 92
Swar man dien sold erwerven,
sín lieten níet verderven
95 her loves an diere famen. 95
Si kunden wal ge[ra]men 96
an prise werender eren.
Do di twie weder keren 98-99
van dien turnoyen wolden,
100 do ersagens unse holden: 100
Tristant unde Tristant.
Si worden alte hant 102-103
van desen twien bestan. +

[Vertaling]
75 Onze held was snel gereed.
De wens van de ander ging in vervulling.
Zo reed heel eervol
Tristant […]
[…]
80 […]
[…]
[…]
Nu had de burchtheer
grote macht en aanzien
85 en hij was een van de zeven broers.
De ridder, die zich tot de strijd met wie ook
van hen liet verlokken, was ten dode opgeschreven.
Hoort nu over deze machtigen heren.
Twee van hen waren
90 volgens ridderlijke gewoonte uitgereden
om in het land aan toernooien deel te nemen.
Met hun levenswijze oogsten ze veel lof.
Waar ze ook maar die lof konden vergaren,
ze lieten deze in hun roemvolle leven
95 niet door anderen teniet doen.
Ze konden heel goed
lof en blijvende eer verwerven.
Toen die twee van de toernooien
naar huis wilden terugkeren,
100 kregen onze vrienden, Tristant
en Tristant, ze in het oog.
Ze werden onmiddellijk
89
92

‘Her’. Genitief mv. van het pers. vnw. ‘si’, twee van hen.
‘lif’. Leven, lijf. Hier op te vatten als leven, levenswijze, met betrekking tot hun actieve
ridderlijke bestaan. ‘pant’. Pand, onderpand, waarborg.
95 ‘loves’. Genitief afhankelijk van ‘niet’, niets. ‘famen’. Vorm van ‘fame’, roem, faam.
96 ‘ge[ra]men’. Bereiken, tot stand brengen.
98-99 Vgl. F, v. 2301: ‘Li dui d’un turnei repairerent’. (Vert.: Twee kwamen van een toernooi
terug).
100 ‘ersagens‘. Enclitische verbinding samengesteld uit ‘ersagen s’. Pers. vnw. ‘-s’, ‘si’, ze.
102-103 Vgl. F, v. 2303-2304: ‘Escrierent les ignelment,/ Sur eus ferirent durement’. (Vert.: Ze
schreeuwden vlug naar hen, sloegen hard op hen in). Bedoeld zijn de twee Tristans.
+ ‘desen twien’. Bedoeld zijn Tristant en Tristant die, net als in het Frans, de twee broers van
de Trotse aanvallen en doden.
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door deze twee aangevallen.

5 De vergiftigde wond
105

110

115

120

Unde muoste schier ergan, 104
d[at]si di komenden sluogen105 -106
dot. Dat muoste wrůgen106
te hant dier knech[t]e ruopen. 107
In dier bůrch do scuopen 108
di anderen sic tewere.
Te wrake stuont her gere. 110
Dies rande manech man111-112
di twie Tristand an.
Dies was starc di batalie; 113
do bogede manege malie. 114
Di held van Armonye115
dien hielt wal companíe116
met helpe sín geverde.
Di genre dodes gerde,
di hem sín wif benamen.
Hen stuont te manegen ramen 120
di were van dien dage.
Dar vůr slach weder slage,
an schild und an halsperch.
[.......................................]

[…………………………]
unde hi quam kume dan, 124
125 dar hi vant Kardínen. 125
Di gínc do dat wal pínen,
dat man hem bant di wunden.
104 ‘ergan’. Gebeuren, plaatsvinden.
105 -106 ‘di komenden sluogen/dot’. Vgl. F, v. 2305: ‘Li deuz frere i furent ocis’. ( Vert.: De beide
broers werden daar gedood).
106 ‘wrůgen’. Luid mededelen, aanklagen.
107 ‘dier knech[t]e ruopen’. Vgl. F, v. 2306: ‘Leve li criz par le païs’. (Vert.: De schreeuw schalt
over het land). Door de kreten (het ‘ruopen’, ‘li criz’) van de twee doodwonde ridders worden
de broers in de burcht gealarmeerd. Het schreeuwen vormt alshetware de aanklacht, het
‘wrůgen’, van de stervende broers. Vgl. F, v. 2308: ‘Li sires ot tut sun apel’ . (Vert.: De
burchtheer hoorde zijn gehele oproep).
108 ‘scuopen’. Vorm van ‘scheppen’, hier zich opmaken (voor de strijd).
110 ‘gere’. Begeerte, wens.
111-112 Vgl. F, v. 2309: ‘E les dous Tristrans assailirent’. (Vert.: En ze vielen de twee Tristrans aan).
113 ‘batalie’. Mnl. ‘bataelge’, uit Oudfrans ‘bataille’, strijd, gevecht.
114 ‘malie’. Variant van ‘maelge’. Pantserring, onderdeel van een maliënkolder, ringpantser.
115 ‘Armonye’. Armenia, ook wel Parmenie, Pérennec (2010, 17) vertaalt met ‘de Bretonse
held’.
116 ‘companie’. Variant van ‘compagnie’, ‘compangie’. Gezelschap, partij, met wie men omgaat.
120 ‘ramen’. Vgl. mhd. ‘râme’, het doel, het streven.
124 Vgl. F, v. 2326: ‘A grant peine en est repairié’. (Vert.: Met grote moeite is hij vandaar
teruggekeerd).
125 Naast de naam Kardine heeft een jongere hand in de marge het woord ‘pudibundus’
geschreven. (Titz, 1881, Tomasek 2002, 78 vlg.). Tomasek vertaalt het Latijn met ‘Der
Verschämte’. Hij ziet als oorzaak van deze negatieve classificatie diens beschamende gedrag
tijdens de geplande liefdesnacht met Gymele waarbij hij, de grote minnaar, in slaap viel (bij
Eilhart von Oberge).
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Do sît gelubbe vunden, 128
do mestrosten síne. 129

[Vertaling]
En het moest spoedig zo zijn,
105 dat ze de thuiskomende ridders
doodsloegen. Het geschreeuw van de twee
ridders maakte de moord onmiddellijk openbaar.
In de burcht bereidden daarna
die anderen zich op de strijd voor.
110 Zij zonnen op wraak.
Om die reden vielen vele mannen
de twee Tristants aan.
Daarom was het gevecht zo heftig;
veel ijzeren pantserringetjes werden beschadigd.
115 De held van Armonye
stond zijn medestrijder
met hulp trouw terzijde.
Die wenste degenen de dood toe,
die zijn vriendin van hem hadden afgenomen.
120 De anderen streefden op velerlei manieren
ernaar zich op die dag te verdedigen.
Daar trof slag op slag,
op schild en op halsberg.
[…………………………..]
[……………………………]
en hij kwam met moeite daar weg en
125 ging naar de plek waar hij Kardine aantrof.
Die zette zich er toen voor in,
dat men Tristant zijn wonden verbond.
Toen ze het vergif aantroffen,
brachten ze hem tot wanhoop.

6 Naar Ysolt voor hulp
130 Do nam hi Kaerdíne
hemlic an sinen rat. 131
‘Gi siet wal, wiet mí stat’,
sprac hi, ‘geselle mín.
Ic muot dies dodes sín,
135 gíne wilt mí trowe schienen. 135
Ine hebbe níet mer enen
trost tu desen díngen. 137
Mogedi mí dien bringen,
so mach ic noch genesen. 139
140 Nu suldis vlitech wesen,
als ic u wal getrowe.
128
129
131
135
137
139

‘sît’. Enclitische verbinding, samengesteld uit ‘si et’ (ze het).
‘sine’. Enclitische verbinding, samengesteld uit ‘si ne’. (ze hem).
Vgl. F, v. 2364: ‘A privé mande Kaherdin’. (Vert.: Heimelijk laat hij Kaherdin halen).
‘schinen’. Openbaar worden, (laten) blijken, tonen.
‘trost’. Hoop, (concreet, met betrekking tot Isolde: iemand waarop men zijn hoop heeft
gevestigd, van wie men steun verwacht).
‘genesen’. In leven blijven, gered worden.
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Di koníngín, mín vrowe
Ysolt, di wal bedachte, 143
di heft menegerslachte
145 salven unde krût,
dat mí wal tien sold ût 146
et gelubbe van dier wunden, 147
of wi si hebben kunden.
Si kan van arzedie149
150 so scone’, sprac di vrie,
‘dat ic genase schiere 151
of di geslachte fiere 152
tů mí gerochte komen. 153
Gi hebbet oc wal vernomen,
155 wi her muot stat tů mí.
Nu wold ic, vrient, dat gi
te Cornewalie vůret,
dar gi dat schier ervůret 158

[Vertaling]
130 Toen beraadslaagde hij
in het geheim met Kaerdine.
Hij zei: ‘U ziet duidelijk, hoe het
er met mij voorstaat, vriend.
Ik ben ten dode opgeschreven,
135 tenzij u mij uw trouw wilt tonen.
Ik kan slechts op één iemand hopen
in deze aangelegenheid.
Als u mij die kunt brengen,
dan kan ik het er nog levend vanaf brengen.
140 Nu moet u zich daar voor inzetten,
waarin ik beslist vertrouwen heb.
De koningin, mijn vrouwe
Ysolt, de zeer bedachtzame,
die heeft allerlei
145 zalven en geneeskrachtige kruiden,
die beslist het vergif uit
mijn wond zouden halen,
als we erover konden beschikken.
Ze is zo bekwaam in de
150 geneeskunst’, sprak de edele man,
‘dat ik heel snel zou genezen,
als de edele, trotse dame
het zou believen, naar mij toe te komen.
U bent ook goed op de hoogte ervan,
155 wat haar hart voor mij voelt.
Nu zou ik graag willen, vriend,
dat u naar Cornwall zou reizen,
143
146
147
149
151
152
153
158

‘bedachte’. Van ‘bedenken’, denken, zijn verstand gebruiken, bezonnen zijn.
‘tien ut’, ‘uttien’. Uittrekken.
‘gelubbe’.Vgl. Middelhoogduits ‘gelüppe’, vergif. ‘van dier wunden’. Enkelvoudsvorm, vgl.
echter v. 127.
‘arzedie’. Vgl. Middelhoogduits ‘arzâtie’, ‘arzetie’, geneeskunde, geneeskunst. Vgl. F, v.
2409: ‘La mecine ad le poeir’. (Vert.: Ze heeft het medicijn en het kunnen).
Vgl. F, v. 2352: ‘ben le guarreit’. (Vert.: …zou ze hem beslist genezen).
‘geslachte’. Afkomst, geslacht. (De Smet/Gysseling 1968, vertalen met: ‘edel’).
‘gerochte’. Van het ww. ‘geruoken’, Middelhoogduits ‘geruochen’, wensen, believen, begeren.
‘ervůret’. Van het ww. ‘ervaren’, bemerken, te weten komen.

Het fragment van de Limburgse ‘Tristant en Ysolt’

om daar spoedig te weten te komen
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