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Verantwoording

P HET GRENSGEBIED TUSsen folklore en letterkunde
strekt zich het ruime domein uit van de volksliteratuur, in een rijke mondelinge en
schriftelijke verscheidenheid: volksliederen, sagen, legenden, sprookjes, mythen,
volkstoneel, poppenspel en niet het minst de volkslectuur, waarbij een belangrijke
plaats door de zogenaamde volksboeken wordt ingenomen.
Veelal gaat de belangstelling van de filologen naar producten van grotere
kunstenaars en meer heldere geesten, liever dan naar de vrij gebrekkige taal onzer
oude prozaromans; bij folkloristen is de belangstelling gewoonlijk beperkt tot het
verzamelen van oude drukjes, die in openbare veilingen werkelijk hoge prijzen
bereiken.
Toch heeft zich steeds een aantal mensen blijven interesseren aan die erfstukken
van de laat-middeleeuwse geest, die gedurende enkele eeuwen steeds meer in lagere
volksklassen zijn verzeild geraakt. Een afstraling van een veelkleurige wonderwereld,
gevuld met ridders en edelvrouwen, burchten en heldendaden, bleef men er in vinden.
Zo voelden enkelen zich reeds vroeg aangetrokken tot het verzamelen, uitgeven
en bestuderen van oude drukjes met middeleeuwse verhalen. In Frankrijk werd er
reeds enige belangstelling voor getoond in de ‘Bibliothèque universelle des Romans’
(Parijs, 1777 en 1778) en ‘Corps d'extraits des Romans de Chevalerie’ (Parijs, 1782)
door le comte de Tressan, alsook in de ‘Mélanges tirés d'une grande bibliothèque’
(Parijs, 1779-1784) door marquis de Paulmy. - De eerste wetenschappelijke herdruk
van een oud Nederlands volksboek werd te Lübeck in 1783 uitgegeven door Ludewig
Suhl, een nauwkeurige weergave van de proza-Reinaert, Delft 1485. Het was onder
de invloed van de Romantiek, die voorliefde voor de ongekunstelde uitingen
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van het verleden opwekte, dat Joseph Goerres het in 1807 op zich nam een reeks van
49 Duitse volksboeken te beschrijven. Veel degelijker was de eerste Nederlandse
studie, naar Goerres' voorbeeld in 1837 door L.Ph.C. van den Bergh ondernomen,
‘De Nederlandsche Volksromans’, waarin hij deze, ook in verband met hun
voorbeelden, ontleedde, terwijl Franz-Joseph Mone het volgende jaar nuttige
inlichtingen, vooral van bibliographische aard verzamelde in zijn ‘Übersicht der
niederländischen Volksliteratur älterer Zeit’.
Naar het model van de uiterst oppervlakkige studie van Charles Nisard betreffende
de Franse l i t t é r a t u r e d e c o l p o r t a g e schreef Dr G.D.J. Schotel
‘Vaderlandsche Volksboeken en Volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde
der 18e eeuw’ (2 dln., Haarlem, 1873-74), waarin hij letterlijk alle volkslectuur wilde
behandelen. Het boek mist echter elke wetenschappelijke nauwkeurigheid en is in
grote mate onbetrouwbaar.
Zowel Van den Bergh als Schotel hadden zich veelal moeten behelpen met jonge
volksboek-drukken daar de oude moeilijker bereikbaar waren. Hierin werd stilaan
voorzien door degelijke tekstuitgaven, waarbij vooral dienst bewezen de
facsimile-edities van de firma Nijhoff ('s-Gravenhage, 1898-1910) en bijzonder de
reeks van twaalf ‘Nederlandsche Volksboeken’ door de Maatschappij der
Nederlands(ch)e Letterkunde te Leiden bezorgd (1902-1941). De impuls hiervoor
ging uit van Dr G.J. Boekenoogen, die zelf een rijke collectie volksliteratuur bezat,
en zijn kennis op dit gebied samenvatte in een bondig artikel ‘De Nederlandsche
Volksboeken’ (Tsch. v. Boek- en Bibliotheekwezen, III (1905), pp. 107-142), achteraf
hernomen in een lezing ‘Een en ander over de lectuur van het Vlaamse volk vóór
Conscience’ (Versl. Meded. Kon. Vl. Acad., 1912, pp. 677-690). Beide opstellen zijn
tot op heden alleszins de beste over het onderwerp. Als aanvulling mag de
artikelenreeks van P.L. van Eck Jr vernoemd (‘Nederlandsche Volksboeken’, Taal
en Letteren, XIV (1904), pp. 376-388 en 525-556; XV (1905), pp. 340-352 en
533-548; XVI (1906), pp. 49-68. Verder: Den Gulden Winckel, XIII (1914), pp.
40-43), bedoeld als besprekingen van de hierbovengenoemde tekstuitgaven en waarbij
hij vooral aandacht besteedde aan de verhouding van de teksten tot hun bronnen.
In de studiën die de folklorist-bibliophiel Emile H. van Heurck aan ons onderwerp
wijdde: ‘Voyage autour de ma bilbiothèque’ (Anvers, 1927) en ‘Les livres populaires
flamands’ (Anvers, 1931. Een Ndl. vertaling met enkele aanvullingen verscheen:
Brussel, 1944), vinden we een overvloed van niet altijd nauwkeurige of volledige
bibliographische, geschiedkundige en folkloristische bijzonderheden, naast de korte
inhoud der volksboekjes. Een poging om zijn grote feitenkennis in een klare synthese
vorm te geven, heeft hij nooit aangedurfd.
Slechts vulgariserende bedoelingen hebben het kleine brochuurtje van Marc
Eemans, ‘Grandeur et décadence du livre populaire’ (Bruxelles, 1935), diens artikels
‘Het volksboek en de volksche herleving’ (Dietbrand, Maart 1938, pp. 77-81) en
‘Het Nederlandsche Volksboek’ (Hamer, IV (1943-1944), no 4, pp. 12-13), het artikel
van Leo Verkein, ‘Wat zijn volksboeken’ (Debat, 1946, pp. 158-166), zoals ook het
essay van Dr C. Kruyskamp, ‘Nederlandsche Volksboeken’ (Leiden, 1942). Een
overzicht van de oudste drukken vindt men eveneens bij Wilhelmus Johannes Schuyt,
‘Doctrinael des Tijts’, diss. Utrecht, (Wageningen, 1946), pp. 40-46.
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De grote literatuurgeschiedenissen van Jonckbloet, Ten Brink, Te Winkel,
Knuvelder en Van Mierlo behandelen slechts oppervlakkig, bondig en soms onjuist
de afzonderlijke prozaromans. Kalff blijft hiervoor meer het nalezen waard. In de
tweede druk van Van Mierlo's grote literatuurgeschiedenis wordt echter reeds
rekening gehouden met de resultaten welke de literatuurhistoricus uit het handschrift
van MIJN hier gepubliceerde studie leerde kennen.
Van zeer groot belang zijn algemene bibliographische werken als Brunet's
‘Manuel’, Petit's ‘Bibliographie’, Campbell's ‘Annales’, Nijhoff-Kronenberg's ‘Ndl.
Bibliographie, Polain's ‘Catalogue’, de ‘Gesamtkatalog der Wiegendrucke’, en ook
meer gespecialiseerde catalogi als die van de bibliophielen Serrure, Waller, de reeds
vermelde eerste publicatie van Van Heurck, of de lijst van de firma Fred. Muller,
‘Populaire prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe
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eeuw’ (Amsterdam, 1893). Ook de beschrijving van de ‘Niederländische Volksbücher’,
bewaard in de Göttinger universiteitsbibliotheek (door Karl Meyer, Sammlung
bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten, herausg. v. Karl Dziatzko, 8. Heft, Leipzig,
1895, pp. 1-22), de ‘Catalogus van de Verzameling-Boekenoogen’, (Leiden, 1932),
aangeworven door de bibliotheek van de Maatschappij der Ndl. Letterkunde te
Leiden, en de lijst van een in 1934 te Brussel in de Kon. Bibliotheek gehouden
tentoonstelling (‘Exposition. Le Livre populaire’, Bruxelles, 1934), na de aanwinst
der verzameling Van Heurck, bewijzen grote diensten.
Maken we de som van wat er over de volksboeken thans bestaat, dan besluiten
we: 1. Men beschikt reeds over een groot aantal herdrukken van de vroegst-bekende
uitgaven. Toch blijft hier nog een deel werk te doen. 2. Al vinden we bij Van Heurck
een aantal vroeger verspreide inlichtingen bijeen, toch bestaat er geen definitieve
studie over het genre in zijn geheel. 3. Een volledige bibliographie van alle bekende
drukken van volksboeken in de loop der eeuwen, zoals die voor Duitsland door Heitz
en Ritter werd samengesteld, zou van groot nut zijn. 4. De beperking van Van Heurck
tot de ‘Vlaamse’ volksboeken heeft cultuurhistorisch geen zin. Waar de meeste
ontstonden in een tijd dat de Zeventien Provinciën één geheel vormden en later haast
in gelijke mate over Nederland en Vlaanderen verspreid werden, kunnen we slechts
over de ‘Nederlandse’ volksboeken handelen.
Wij werden getroffen door de studiën in Duitsland en Frankrijk over soortgelijke
literatuur ondernomen door W. Scherer, R. Benz, W. Liepe, L. Mackensen, H.
Kindermann en F. Podleiszek naast Léon Gautier, E. Besch, A. Tilley en G.
Doutrepont. In navolging van deze auteurs een bijdrage te leveren tot een geschiedenis
der Nederlandse volksboeken leek ons een aanlokkelijke taak.
Een ogenblik zou men zich kunnen laten afschrikken door de omvang van het
onderwerp. Schreef Van Heurck niet in de inleiding van zijn laatste boek: ‘Il ne peut
être question de faire ici l'histoire des livres populaires flamands. Bien que des
écrivains autorisés aient plus d'une fois abordé ce sujet, elle reste encore à écrire.
L'entreprise est tellement vaste, delicate et difficile qu'à l'heure actuelle personne
n'est vraiment en mesure de l'entreprendre’ (p. 1)? C.P. B[urger] Jr tekende reeds
bij een bespreking van Van Heurck's ‘Voyage’, waarin hetzelfde verklaard wordt,
aan: ‘... Dit zal wel zoo zijn, als we de eischen zoo hoog stellen als hij dit doet. Maar
een geschiedenis van deze volksboeken, gegrond op de kennis die de heer Van Heurck
zelf er van heeft, zou al heel veel geven. Kon hij daarmee die van Dr G.J. Boekenoogen
verbinden, dan zou vanzelf ook de beperking tot de Vlaamsche gewesten wegvallen,
en zou het resultaat al zoo dicht naderen tot die ideëele, volstrekt compleete en
volmaakte geschiedenis, dat we er wel een menschengeslacht lang mee tevreden
konden zijn’ (Het Boek, XVIII (1929), p. 358). Kort daarop zijn echter beide kenners
van deze literatuur gestorven. Hun werk voort te zetten is tevens een daad van piëteit
tegenover hun grote verdiensten.
Een beperking in de breedte en in de tijd drong zich echter op. Het begrip
‘volksboeken’ is te ruim om geheel in één studie te worden behandeld; bij een nader
onderzoek blijkt het dat men ze in verscheidene categorieën kan indelen, waaruit we
de interessantste, welke we ‘prozaromans’ noemen, hebben gelicht. Verder achtten
we het nuttig slechts de boeken, vóór 1541 gedrukt, tot object van onze dissertatie
te nemen. Niet alleen deden we dit omdat we voor die periode grote bibliographische
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zekerheid hebben aan de hand van Campbell, Polain en Nijhoff-Kronenberg's
repertoria, doch ook omdat in de ontwikkeling van het genre zelf er omstreeks 1540
een kentering te bespeuren valt. Om echter de lezers die minder met de XVe-XVIe
eeuwse volksliteratuur vertrouwd zijn niet te misleiden, achtten we het noodzakelijk
bondig ook de andere volksboeken tot 1540 en de jongere prozaromans in bijlagen
te bespreken. Het blijft een interessante opdracht later deze eveneens uitvoeriger te
behandelen.
Voor vele prozaromans bestaan reeds degelijke inleidingen en uitvoerige studiën,
voor andere blijft nog alles te doen. Men kan ons licht het verwijt toesturen dat we
ons beter hadden beperkt tot het grondig onderzoek
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van één of enkele volksboeken. We menen echter dat het meer dan tijd is dat een
algemeen overzichtelijk werk over deze literatuur verschijnt, we zijn zelfs van oordeel
dat het zeer moeilijk is de betekenis, waarde en eigenaardigheden van één
afzonderlijke prozaroman uit te diepen en te begrijpen, als men geen ruime kennis
heeft van al de andere volksboeken. De relaties die we tussen verscheidene teksten
hebben ontdekt geven hiervoor het beste bewijs.
De indeling van deze dissertatie werd door de feiten opgedrongen. In het eerste
deel worden één voor één de teksten zelf onder de loupe gehouden. In het tweede
deel worden deze gegevens benuttigd om een lijn van geleidelijke ontwikkeling na
te speuren, waarbij aan de litteraire betekenis van de boeken, gezien in verband met
de tijd van ontstaan, een bijzondere aandacht wordt verleend.
De afzonderlijke behandeling van de prozaromans hebben we als volgt opgevat:
1. nauwkeurige opgave van de oudste bekende druk, met verwijzing naar een volledige
bibliographische beschrijving; zo deze in Campbell, Polain of Nijhoff-Kronenberg
te vinden is, hebben we ons daartoe beperkt. We delen telkens mede waar exemplaren
zich bevinden. Tenzij anders vermeld is dit ook de door ons gebruikte tekst. 2.
Bibliographie: a) Tekstuitgaven; b) verdere literatuur. Hier rijst de vraag: wat
opnemen, wat niet? Het zou niet moeilijk geweest zijn bij de meeste volksboeken eens
zoveel op te geven. Men moet ergens een grens trekken, waar zou men belanden
moest men alles opnemen wat er b.v. over Reinaert verschenen is, of over Virgilius
de Tovenaar (in J.W. Spargo's ‘Virgil the Necromancer’ zijn er op een 500-tal
bladzijden haast 150 in kleine druk aan bibliographische nota's gewijd!). - We namen
als maatstaf zo volledig mogelijk te zijn wat de Ndl. prozateksten zelf betreft; verder
geven we de belangrijkste door ons geraadpleegde publicaties, onontbeerlijk voor
de bronnenstudie van de volksboeken. Zoveel mogelijk hebben we naar de meest
recente werken verwezen, waarin men een uitvoerige bibliographie aantreft. Zulke
handelwijze lijkt ons des te meer te rechtvaardigen waar ons opzet niet kon zijn de
gehele geschiedenis van de onderscheiden behandelde verhalen grondig te
onderzoeken, doch enkel na te gaan hoe onze Ndl. prozaromans rechtstreeks
aansluiten bij de cyclen die meestal tot de wereldliteratuur behoren en over vele
landen verspreid zijn. - Wanneer we b.v. Diermanse's editie van ‘Renout van
Montalbaen’ bij de Vier Heemskinderen vermelden, zou het onze reeds zo uitvoerige
studie aanmerkelijk verlengen de vroegere edities van fragmenten alle mede te delen;
voor de prozaromans uit Ndl. gedichten bewerkt, verwijzen we hier bovendien naar
Petit's ‘Bibliographie’ en de uitvoerige opgaven in de grote literatuurgeschiedenissen,
vooral J. van Mierlo in de ‘Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden’, I-II.
- Slechts bij uitzondering achtten we de algemene werken (Boekenoogen, Van Heurck,
e.d.) belangrijk genoeg om in de afzonderlijke bibliographieën van de prozaromans
te worden vermeld: het zou er anders op nederkomen ze haast telkens opnieuw te
vernoemen. 3. Analyse van de inhoud. Een mooie navertelling te geven kon niet ons
doel zijn, enkel wensten we zo volledig en met zo weinig woorden mogelijk de verhalen
zoals we die hoofdstuk na hoofdstuk lazen, duidelijk samen te vatten. Voor
motievenstudie kan men er aldus best gebruik van maken. Toch zijn we ons van de
noodzakelijk relatieve volledigheid van dergelijk opzet best bewust. 4. a) De
geschiedenis van de stof: hier hebben we niet naar nieuwe gegevens gezocht, doch
bondig ons oordeel getoetst aan wat anderen vóór ons hebben gevonden. b) De Ndl.
prozaromans zelf: tijd, plaats, omstandigheden van ontstaan der teksten. c) De
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verhouding tot de onmiddellijke bronnen. - In alles hebben we getracht zoveel mogelijk
te zeggen in de beperkte plaatsruimte die we noodgedwongen aan elk boek slechts
konden besteden. 5. Verdere drukken en lotgevallen tot 1600.
Daar we in deel I en ook in Hoofdstuk I van het tweede deel de speciale
literatuuropgave bezorgen, hebben we ons in de algemene bibliographie beperkt tot
de werken van ruimere draagwijdte. De indeling van onze dissertatie is echter zodanig
dat het terugvinden van speciale werken weinig moeilijkheden kan opleveren.
Academische titels hebben wij om de eenvormigheid bij de auteursopgaven
weggelaten.
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Voor de in deel II vernoemde populaire geschriften hebben we de bondige titels
gebruikt waaronder we die in het eerste deel hebben geklasseerd, zij spreken duidelijk
voor zichzelf.
Waar we de bibliographische verwijzingen in de lopende tekst van deel I zo kort
mogelijk hebben gehouden, en gewoonlijk slechts de schrijversnaam hebben geciteerd,
wijzen we er op dat men voor de volledige opgave slechts hoeft te kijken bij de
bibliographie die elk besproken volksboek voorafgaat; waar één auteur twee of meer
opstellen aan dezelfde prozaroman heeft gewijd, hebben we nauwkeuriger aangeduid
naar welk bepaald geschrift wij refereren.
In het laatste deel hebben we vorm en inhoud trachten te illustreren met een aantal
voorbeelden; het is duidelijk dat de meest typische gekozen werden, wat niet belet
dat tientallen andere er konden aan worden toegevoegd; enkel de omvang van onze
studie zou daarbij buitenmate zijn gegroeid.
Het was onze hoofdbekommernis zoveel mogelijk de oudst bekende en
nauwkeurigste uitgaven te raadplegen; voor deze waarvan herdrukken bestaan,
bracht dit geen moeilijkheden mede. Voor de andere was de Kon. Bibliotheek te
Brussel een rijke hulp. Toch bleven er soms moeilijkheden voor unica in buitenlandse
bibliotheken: men vergete niet dat deze studie werd ingezet bij het uitbreken van de
oorlog, en dat nog kort geleden de toestanden, bepaaldelijk in Duitsland, ons geen
ontleningen mogelijk maakten. Meer in het bijzonder zou de bibliotheek van de Hertog
van Arenberg (Nordkirchen-Westfalen?) allicht nog onbekend materiaal aan de hand
doen; met M.E. Kronenberg kunnen we slechts betreuren dat deze ontoegankelijk
blijft (cfr ‘Winst en verlies’, p. VIII). We konden ons in enkele gevallen behelpen
met fotocopiën, ons bezorgd door het British Museum te Londen en de Bibliothèque
Nationale te Parijs; voor een paar prozaromans waren we verplicht ons met een
ietwat jongere druk tevreden te stellen (‘Buevijn van Austoen’ en ‘Olyvier van
Castillen’). Niettegenstaande alles bleek het onmogelijk enige druk van de oudste
bekende versie van ‘Peeter van Provencen’ in handen te krijgen en moesten we ons
daarvoor behelpen met wat anderen er over hebben medegedeeld.
Bovendien lijken de histories van ‘Leonella ende Canamorus’ en ‘Euryalus ende
Lucresia’ wel nergens meer te vinden. Van andere nog zijn we overtuigd dat er
oudere edities verloren zijn gegaan en zijn we verheugd nog over één enkele jongere
druk te beschikken. Het moet niemand verwonderen dat we zo dikwijls drukken als
verloren aanzien, zoveel is er uit de XVe en XVIe eeuw verdwenen; de oudste bewaarde
drukken leveren hiervoor het beste bewijs: zelden is er meer dan één exemplaar van
bekend, soms niet meer dan enkele blaadjes, hoe gemakkelijk waren ook deze niet
spoorloos verdwenen?
In de weergave van uittreksels hebben we zoveel mogelijk een eenvormige
werkwijze bewaard. Voor opnieuw uitgegeven boeken hebben we natuurlijk hun tekst
aanvaard. In overeenstemming met de meeste van deze eerste reeks hebben we voor
facsimile-edities en oorspronkelijke drukken de afkortingen opgelost en het gebruik
van u en v naar de tegenwoordige schrijfwijze geregeld; slechts waar het absoluut
nodig was hebben we ter verduidelijking aan de interpunctie iets gewijzigd.
Het is onze bedoeling geweest met de illustratie zoveel mogelijk de oudste
titelbladzijden der oudste uitgaven van volksboeken te reproduceren. Om practische
redenen kon dit nochtans niet altijd worden volgehouden, zodat we ons enkele keren
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met de weergave van een jongere druk of een andere bladzijde hebben moeten
tevreden stellen. Ons werk levert aldus toch in ieder geval nuttig iconographisch
studiemateriaal.
Een boek als het onze is natuurlijk nooit helemaal àf; steeds kunnen nieuwe
ontdekkingen een ander licht werpen op wat we thans bezitten of vermoeden. Veel
van wat we meenden te ontdekken blijft hypothetisch. Toch hopen we dat sommige
onzer persoonlijke zienswijzen later door nieuw-ontdekte feiten meer bewijskracht
zullen ontvangen. Moge deze dissertatie dan een betrouwbare basis vormen voor al
degenen die zich verder met de studie van volksboeken en prozaromans zullen inlaten.
Dit boek werd oorspronkelijk als proefschrift aangeboden aan de Katholieke
Univer-
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siteit te Leuven (Faculteit van Wijsbegeerte en Letteren). Dit doel heeft de vorm
ervan in grote mate bepaald. - In enkele artikels hebben we reeds een aantal vondsten
en resultaten gepubliceerd. Bovendien hebben wij tot op het laatste ogenblik talrijke
aanvullingen aangebracht. Dit was nodig daar nog voortdurend nieuwe gegevens
over volksboeken verschijnen.
Mijn dank gaat naar allen die mij jaren lang hebben aangemoedigd, eerst om het
moeilijke werk te voltooien, later om het te publiceren. De waardering van Prof. Dr
J. van Mierlo S.J. is me daarbij wel de sterkste aansporing geweest.
Zeer bijzonder dank ik degenen die mij de toelating gaven van hun
illustratiemateriaal een ruim gebruik te maken. Ik vernoem de Heer Jos. de Beer,
Conservator van het Museum Sterckxhof te Deurne, de Heer Verkein, Conservator
van het Museum van Folklore te Antwerpen, het Museum Plantin-Moretus te
Antwerpen, de Vereniging van Antwerpse Bibliophielen, de Uitgeverijen E.J. Brill,
De Nederlandse Boekhandel, De Sikkel en De Vlijt.
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Voor de betekenis van BC, BRUET, CA, GW, NK, PELLECHET, PETIT en Pol...
kijke men in de bibliographie respectievelijk onder BORCHLING-CLAUSSEN,
BRUNET's ‘Manuel’, CAMPBELL, ‘Gesamtkatlog der Wiegendrucke’,
NIJHOFF-KRONENBERG, PELLECHET's ‘Catalogue’, PETIT's ‘Bibliographie’,
POLAIN.
Andere afkortingen als: KB (Koninklijke Bibliotheek), SB (Stadsbibliotheek), StB
(Staatsbibliotheek), UB (Universiteitsbibliotheek), edit. diss. zijn de gebruikelijke en
zullen gemakkelijk begrepen worden. Voor de in de tekst met verkorte titelopgave
geciteerde boeken, zoeke men de volledige beschrijving in de algemene bibliographie
of onder de speciale bibliographie van de prozaromans. In dit laatste geval is de
formulering van de titel zo duidelijk, dat verwarring uitgesloten is.
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Inleiding
WAAR MEN TE DOEN HEEFT MET LITTERAIRE begrippen is het veelal gemakkelijker
een definitie te formuleren dan concrete werken in welomlijnde categorieën vast te
leggen. Ietwat onduidelijk zijn voorzeker de meeste woorden samengesteld met
‘volk’. Is de term ‘volkskunde’ reeds aan uiteenlopende interpretering vatbaar(1),
volgens de dubbele betekenis van ‘volk’, t.t.z. ‘populus’ en ‘vulgus’, die zeker
affiniteiten vertonen, doch eer theoretisch dan practisch in een wetenschappelijk
systeem zijn bijeen te brengen, dan is dit des te meer het geval bij de begrippen
volksliteratuur, volksletterkunde, volkslectuur. Die woorden schijnen zeer duidelijk,
en toch is het niet gemakkelijk hun grensgebieden af te bakenen, zodat met zekerheid
kan gezegd worden dat deze of gene litteraire producten er al of niet toe behoren.
Het zou een werk van grote omvang worden om respectievelijk de draagwijdte van
sage, legende, mythe, sprookje, vertelling, volkspoëzie, volkslied, e.d.m. te bepalen,
ook in hun verhouding tot wat men de ‘belles lettres’ pleegt te noemen.
Wanneer men zeggen mag dat v o l k s l e c t u u r is wat het ‘vulgus’ leest of las en
door hem als voor zijn geestespeil geëigend wordt of werd aangevoeld, terwijl
v o l k s l i t e r a t u u r (of v o l k s l e t t e r k u n d e ) ruimer is, en ook het mondeling
overgeleverde bevat, dient men daarin een dubbele basis te onderscheiden: het
litteraire object eensdeels, waarvan de essentie nooit veranderd wordt, doch dat
aangepast wordt ten gerieve van het veranderlijke subject anderdeels. Het wezen van
de volksliteratuur ligt o.i. juist in die veranderlijkheid en onstandvastigheid der
combinatie van steeds weerkerende accidenten, waartoe voor een groot deel behoren
episodische verschillen, stijlprocédé's en versvormen. Met de romantische opvatting
van het volk als schepper is thans wel definitief opgedoekt; men gelooft in het
oorspronkelijke individu, dat hoewel meestal anoniem gebleven, de verdienste toekomt
van het lanceren der schepping, die, opgenomen in de maalstroom van standen,
geslachten, landen en eeuwen, voortdurend wordt aangepast door het lezende,
toehorende en voortvertellende subject. In die zin zijn de meeste middeleeuwse
werken volksliteratuur. - Licht kan ook een gegeven letterkundig werk stijgen of
dalen naar gelang de bijkomstigheden het voor een hoger of lager publiek gaan
bestemmen, ja, zij kunnen door het genie van het subject verheven worden tot de
hoogste kultuuruitingen - Goethe's Reineke Fuchs en Faust dienen tot voorbeeld en een waarde verkrijgen voor het gehele volk. Voor gedrukte werken is één van de
zeer belangrijke accidenten de uiterlijke presentatie: papier, omslag, druk, kostprijs,
formaat, illustratie, die in-se niets met de inhoud of ‘Gehalt’ te maken hebben maar
toch veel er kunnen toe bijdragen om (vooral tegenwoor-

(1) Aldus vindt men bij folkloristen de philologisch-historische richting naast de psychologische,
die meer de ‘eigen-aard’ van het volk als ethnologische groep bestudeert.
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dig) zekere boeken voor meer of minder ontwikkelden of koopkrachtigen te
reserveren.
In geen geval echter is de term volksliteratuur in dit verband uit te leggen als de
literatuur van het gehele volk; in dat geval zou de betekenis ervan eenvoudig
samenvallen met alle oorspronkelijke literatuur in de moedertaal. Een gradueel
onderscheid moet ongetwijfeld gehandhaafd blijven. Toch dient toegegeven dat een
bepaalde nationale volksgemeenschap haar typische geaardheid tegenover
internationale stoffen anders kan uiten in de accidenten dan een andere, zodat we
enigszins terug bij het volk-populus uitkomen.
Het woord v o l k s b o e k is evenmin op het eerste gezicht duidelijk. In ruimste
zin omvat ‘boek’ alle handschriftelijke en gedrukte teksten over om het even welk
onderwerp, en zelfs als men ‘volk’ onmiddellijk in de betekenis van ‘vulgus’ neemt,
en zich tot gedrukte boeken beperkt, staat men nog voor een uiterst uiteenlopende
verscheidenheid: dicht of proza, stof en inhoud, taal en stijl, wijze van uitgeven zijn
bepalende elementen, maar waar trekken wij de grenzen? Het welbekende
Davidsfonds heeft naast zijn ‘Keurboeken’ en ‘Jeugdboeken’ een reeks ‘Volksboeken’,
voor het groot publiek bestemd, maar daarom niet litterair minderwaardig. Tijdens
de oorlogsjaren verschenen in grote oplagen goedkope uitgaven van bekende auteurs,
ook deze werden wel eens ‘volksboeken’ genoemd. Terecht zegt Boekenoogen: ‘Een
volksboek is niet: een boek dat bestemd is voor het gansche volk, voor alle bewoners
van het land; niemand zal er aan denken b.v. het Burgerlijk Wetboek een volksboek
te noemen. Evenmin is volksboek synoniem met: boek dat bepaaldelijk voor het
volk, voor de menigte geschreven en uitgegeven is; de populaire geschriftjes van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en dergelijke zijn geen volksboeken’(1). Het
woord is, samen met ‘volkslied’ een kind van de Duitse Romantiek, en J. Görres
verspreidde het in 1807 met zijn bekend boek over Die teutschen Volksbücher, dat
reeds in de ondertitel liet verstaan hoe breed hij dit opvatte: ‘Nähere Würdigung der
schönen Historien-, Wetter-, und Arzneybüchlein, welche theils innerer Werth, theils
Zufall, Jahrhunderte hindurch bis auf unsere Zeit erhalten hat’. De beschouwing der
door hem behandelde geschriften - vele hem navolgende auteurs doen niets anders
- gaat vooral uit van de uitgaven uit de latere en zijn eigen tijd, neemt ze zoals ze
zijn: voorwerpen, slecht gedrukt, op grauw zogenaamd koffiepapier, met versleten
houtsneden die dikwijls niet meer bij de tekst passen; toen reeds werden zij nog maar
alleen in de onderste lagen der bevolking gelezen en vormden voor de geleerden
slechts een curiosum. Op die manier echter wordt onbewust de oorsprong dezer
boeken miskend, vermits men soms hun tijd van ontstaan uit het oog verliest: voor
Görres' tijd waren het populaire geschriften, uit de geheimzinnige diepten van het
volk gegroeid, maar waren zij dat werkelijk? Wat was hun verleden? De naam is
juist wat betreft de jongste eeuwen, maar daarvóór?
Daarbij waren de 49 door hem besproken boeken van zeer verscheiden aard,
waarvan vele in wezen zo weinig bij elkaar passen als een woordenboek en een
dichtbundel, die men wel naast elkaar in een privaatbibliotheek kan aantreffen,
wellicht in edities van dezelfde uitgever op gelijkaardig papier en met hetzelfde
lettertype gedrukt, maar die verder niets gemeen hebben.
Een gelijkaardig bijeenbrengen van allerlei populaire boekjes vinden wij in
verscheidene werken die aan Nederlandse volksboeken werden gewijd, vooral in die
(1) BOEKENOOGEN, De Ndl. Volksb., pp. 112.
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van Schotel, Van Heurck, en in de gespecialiseerde catalogi als die van de firma F.
Muller, van de tentoonstelling te Brussel, van de verzameling-Waller. Naast
volksromans bespreekt men er sagen, legenden, spreukenverzamelingen,
volksliederen, bijgeloof, godsdienstige werken, populair-wetenschappelijke
geschriften, historische verhalen, schoolboeken, bewerkingen van middeleeuwse
ridderverhalen in vers en proza, en tutti quanti. Het is natuurlijk ieders goed recht
het begrip volksboek in zulke ruime betekenis te nemen, doch aan een ernstige, laat
staan volledige behandeling valt er daarbij niet te denken.
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Meestal stelt men daar tegenover een engere opvatting. In Duitsland, waar heel wat
studiën aan gelijkaardige volksboeken werden gewijd, behandelt men dan gewoonlijk
slechts ‘die sogenannten Historienbücher, d.h. die volkstümlichen, meist prosaischen
Bearbeitungen mittelalterlicher Romane- und Novellenstoffe, die fast immer ohne
Nennung des Verfassers, als Unterhaltungsliteratur verbreitet wurden’(1). Ietwat anders
drukt Benz zich uit waar hij, eerst sprekend van ‘schriftlich fixierten Dichtung’
tegenover het slechts toevallig opgetekende ‘Volksmärchen’ en ‘Volkslied’, zegt:
‘Das Volksbuch ist keine besondere Gattung, aber es umfaszt ein besonderes
Stoffgebiet: es ist nicht nationales Erzeugnis, sondern Zusammenfassung der
internationalen Cultur des Mittelalters, soweit sie vom Volke aufgenommen und dem
Nationalen assimiliert wurde’(2). Typisch voor deze opvatting is dat ze toch nog vele
werken omvat die in feite niet bij één G a t t u n g zijn onder te brengen; men hoeft
slechts Benz' lijst pp. 57-60 na te slaan om er o.a. werken als Melusine, Eulenspiegel,
Haimonskinder, naast een Leben der Heiligen, Boccaccio's Das Decameron en het
Schachzabelbuch aan te treffen.
Ook bij ons kwam men vroeg tot een zekere beperking, zo reeds Van den Bergh
in zijn De Nederlandsche Volksromans, later ook Boekenoogen en Kruyskamp
evenals de grote literatuurgeschiedenissen van Kalff, Te Winkel, Van Mierlo. Aldus
kunnen de volksboeken gezamenlijk historisch behandeld worden, wat anders - in
de ruimste betekenis genomen - ten hoogste bibliographisch mogelijk is. Op essentiële
zaken wijst Kruyskamp: ‘Het volksboek in engeren zin is typisch “gesunkenes
Kulturgut”, d.w.z. het behoort door zijn afkomst tot de cultuur van een sociaal
hoogeren stand, waar het door wijziging zoowel van de sociale als van de geestelijke
structuur niet meer als cultuurgoed gewaardeerd wordt, terwijl de omhoogstrevende
lagere stand het juist als exponent van de cultuur der hoogere volkslaag waaraan hij
deel wil hebben, overneemt en in zijn geest adapteert. Het is zelfs in dubbelen zin
“gesunkenes Kulturgut’, omdat het na de 16de eeuw uit de burgerij weer afdaalt tot
het lagere volk’(3).
Wanneer het echter gaat om de behandeling van de verhalen, worden door de
respectievelijke auteurs niet steeds alle opgesomd: meestal hangt dit af van de ruimte
aan het onderwerp besteed. Dit noodzaakte ons vooreerst volgende lijst aan te leggen
van werken die misschien in aanmerking zouden kunnen komen om als volksboek
in engere zin aangezien te worden. We geven de titels - haast alle zeer uitgebreid en
variërend in verschillende versies en uitgaven - hier weer volgens de gebruikelijke
afkortingen (meer uitleg en bibliographische verwijzingen, cfr hierachter, dl I en
Bijlagen).
Adolf in Kourland (Hertog...), Alexander Koning...), Alexander van Mets (=
Florentina de Getrouwe), Appollonius van Thyro, Aurelius ende Isabella, Baghijnken
van Parijs, De Borchgravinne van Vergi, Brunswyk (Hertog van...), Buevijn van
Austoen, Clamydes ende Claermonde, Coopman ende eenen Jode (Ghedinghe
tusschen eenen...), Destructie van Jerusalem, Destrucyen van Troyen (= Troylus ende
Bryseda), Dialogus Creaturarum, Twispraec der Creaturen, Elckerlyck, Esels (Vanden
.X. ..., Euryalus ende Lucresia, Faustus (Dr Johannes...), Fierenbras, Florent ende
Lion, Florentina de Getrouwe (= Alexander van Mets), Floris ende Blanceflour,
(1) HEITZ-RITTER, Versuch, p. VII.
(2) BENZ, Geschichte und Aesthetik, p. 1.
(3) KRUYSKAMP, Ndl. Volksb., p. 9.
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Fortunatus, Frederick van Jenuen, Galien Rhetore, Galmy (Den Ridder...), Gaver
Capeel, Genoveva, Gesta Romanorum, Gilias (De reus ... ende Sievreedt), Godevaert
van Boloen, Griseldis, Heemskinderen (Vier...), Helena van Constantinopel, Helias
Ridder metter Swane, Hercules, Herpijen (Hartoech...), Historien van Troyen, Hughe
van Bourdeus, Jacke, Jan van Beverley, Jan van Mandeville, Jan van Parijs, Jan wt
den Vergiere (Joncker...), Jason, Jason ende Hercules, Jonathas ende Rosafiere, Julius
Caesar, Kaetspel ghemoraliseert, Kalenberghe (De Pastoor te ...), Karel ende Elegast,
Kunera (Sinte...), Lansloet ende Sandrijn, Leonella ende Canamorus, Malegijs,
Margarieta van Lymborch, Mariken
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van Nieumeghen, Meliadus (De ridder met het Kruice, genaemt Prins ...), Meluzine,
Merlijn, Narrenscip, Olivier (Strijdgenoot van Roeland), Olyvier van Castillen,
Partinoples van Bleys, Parijs ende Vienna, Patricius' Vaghevier, Peeter van Provencen,
Ponthus ende Sydonie, Pyramus en Thisbe, Quaesten (Den IX ...), Reynaert, Ridder
metter Swane (cfr Helias...), Rijckaert sonder Vreese, Robrecht den Duyvel, Russche
(Broeder...), Sack der Consten, Saladine (= Hugo van Tiberien), Salomon ende
Marcolphus, Scaecspel, Schip vol Wonders, Seghelijn van Jerusalem, Sibilla
(Coninghinne), Soudaensdochter (Exempel van een ...), Spiegel der Jongers (door
Lambertus Goetman), Spinrocke (Evangelien vanden ...), Teghen die Strael der
Minnen, Strijt van Roncevale, Sydrac, Tondalus Vysioen, Turias ende Floreta,
Ulenspieghel, Urbaen, Valckenborch (Vanden Here van ...), Valentyn ende Ourson,
Vergaderinge der Historien van Troyen, Verloren Sone, Virgilius, Vrouwenpeerle,
Wagenaer (Christoffel...), Wandelende Jood, Wijse Mannen van Romen (Seven...).
Het ware niet moeilijk deze lijst nog heel wat uit te breiden, o.m. met
heiligenlevens, men hoeft slechts Van Heurck's Liv. Pop. te doorbladeren om dit te
constateren. Hoofdzaak voor ons was met deze lijst de grote verscheidenheid aan te
tonen van de werken, die nu eens hier, dan weer daar bij de volksboeken in engere
zin worden gerekend. De meeste auteurs zien dan ook de noodzaak in deze, volgens
de stof die zij bevatten, in te delen, al gelukken zij er moeilijk in scherpe
scheidingslijnen te trekken, zo spreekt Boekenoogen(1) over avontuurlijke verhalen
- historische werken - Bijbelse Geschiedenis (en Heiligenverhalen) - Toneelstukken
(en voor poppenspelen) - boertige verhalen. Nu kan een avontuurlijk verhaal toch
ook boertig zijn of een historisch verhaal tegelijk avontuurlijk; men gaat aldus
gemakkelijk onlogisch classeren. Daarbij had Boekenoogen ten minste een bijzondere
afdeling moeten aanduiden voor de moraliserend-didactische werken. Men staat
bovendien voor de moeilijkheid geschriften uit verschillende eeuwen naast elkaar te
plaatsen, wat voor een historisch onderzoek steeds een gevaarlijke onderneming is.
Is dus ten onzent het studiegebied der volksboeken niet scherp afgebakend, zomin
als in Duitsland, dan hebben voor de Franse ‘livres populaires’ Besch, maar vooral
Tilley (ook Doutrepont heeft later daartoe het zijne bijgedragen, al behandelt hij in
principe slechts de bewerkingen naar vroegere gedichten die aan de gedrukte redacties
voorafgaan) goed werk verricht door zich te beperken tot de werken die aansluiten
bij de Middeleeuwse dicht- en proza-ridderromans, aldus voorzeker boeken van
éénzelfde G a t t u n g samenbrengend in één studie binnen de grenzen van de XVe
en XVIe eeuw, al is het wellicht historisch spijtig dat zij enkel de ‘ridderverhalen’
behandelen en andere, zoals Virgilius en Ulenspieghel verwaarlozen.
Om een ernstig werk te ondernemen moet er dan ook getracht worden in de
opgesomde volksboeken de hoofdzakelijk fictieve verhalen te scheiden van de meer
historische, prozaverhaal van dicht en toneel, nieuwe bewerkingen van eenvoudige
herdrukken van bestaande geschriften, en dit alles binnen een bepaald tijdsverband.
Sommige literatuurhistorici gebruiken de term p r o z a r o m a n s (2), weliswaar
zonder duidelijke toelichting, maar klaarblijkelijk in tegenstelling met
r i d d e r r o m a n s , het gebruikelijke woord voor de middeleeuwse riddergedichten.
(1) Een en ander..., pp. 688-689.
(2) Zie JONCKBLOET, Gesch. Ndl. Lett., II, p. 406. KALFF, Gesch. Ndl. Lett. 16e E., I, pp. 336
sqq. TE WINKEL, Ontwikkelingsgang, I, pp. 151-159. VAN MIERLO, Gesch. Lett. Ndln, II, p.
315. W.J. SCHUIJT, Doctrinael des Tijts, pp. 40-46.
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VAN MIERLO gebruikt het in zijn kapittel over ‘Het Proza’ in de onderafdeling
‘Verhalend Proza’ (tegenover ‘Beschouwend Proza’) ter onderscheiding van: Gewijde
Geschiedenis - Levens van Heiligen - Wereldlijke Geschiedenis - Geschiedkundige
Romans - Dierenverhalen en Reisverhalen; in grote trekken kunnen we met zijn
indeling akkoord gaan, al dienen sommige titels o.i. bij een ander opschrift
ondergebracht(3). Duidelijk is het dat VAN MIERLO zich niet louter tot ‘ridder-’verhalen
beperkt, waar hij er o.m. Ulenspieghel, Faustus en Virgilius vernoemt; daarom menen
wij tevens dat het afzonderlijk behandelen

(3) VAN MIERLO, ibid., pp. 308-345.
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van dierenverhalen (in casu Reynaert) zeker voor ons minder gewettigd is.
Al kunnen we hier voorlopig niet de eigen aard van elk der hierboven genoemde
volksboeken bespreken, het zal eenieder wel duidelijk zijn, dat boeken als de Historien
van Troyen en Sydrac, al zijn ze voor een aanzienlijk deel verhalend, volgens
Middeleeuwse opvatting, het eerste meer historie, het tweede veel meer moraliserende
didactiek betekenen dan romans in proza zoals de Vier Heemskinderen, Reynaert,
Ulenspieghel of Meluzine. Daarom vinden we de term p r o z a r o m a n zeer gelukkig
om dienst te doen in de betekenis van volksboek in engste zin, met zijn dubbele
draagwijdte: 1o r o m a n , wijzend op het in hoofdzaak verhalende tegenover de vele
andere soorten literatuur (b.v. toneelwerken), en 2o p r o z a , bijzonder tegenover
gedichten. Toch dient hier in acht genomen dat heel wat volksboeken op dit gebied
niet zuiver staan, fragmenten in dicht en dramatische vorm onder het proza
vermengend, zodat ook daar ergens naar een scheidingslijn moet gezocht worden. Ook in Duitsland komt het woord P r o s a r o m a n voor, cfr o.a. de titels van Liepe's
studie en van Podleiszek's Anfänge.... In Frankrijk kent men ook l e s r o m a n s e n
p r o s e en in Engeland p r o s e r o m a n c e s .
L.PH.C. VAN DEN BERGH noemde deze literatuur v o l k s r o m a n s (cfr de titel
van zijn studie), wat zowat een contaminatie is van ‘volksboek’ en ‘prozaroman’:
hij zag toen reeds in dat de term ‘volksboek’ te ruim is.
Nu we om practische redenen niet verder komen dan het jaar 1540 en we alleen
gedrukte werken tot voorwerp onzer studie nemen - al zouden theoretisch van die
drukken eventuele ‘Vorlagen’ in handschrift evenzeer in aanmerking moeten genomen
worden, indien er bekend waren(1) -, formuleren we - in het licht van onze
beschouwingen over volksliteratuur en volksboeken - het begrip p r o z a r o m a n s
als volgt:
fictieve wereldlijke verhalen, hoofdzakelijk in proza
geschreven, deels gebaseerd op oudere ridderwereld en
- l i t e r a t u u r, d e e l s b e h o r e n d t o t d e l a a t m i d d e l e e u w s e
maatschappij, aanvankelijk vooral voor een burgerlijk
publiek bestemd (en gedrukt), later geleidelijk meer en meer
tot gezonken cultuurgoed vervallend.
Waar in het tweede deel van deze studie over volksboeken wordt gesproken, dienen
zij volgens dit criterium te worden opgevat. De indeling van ons werk vindt in die
bepaling overigens haar oorsprong en is tevens een verklaring van de elementen die
er worden in uitgedrukt. Waar wij in het eerste deel onderzoeken of elk der behandelde
titels aan het begrip beantwoordt, met daarachter in bijlage nota's ter rechtvaardiging
waarom de andere titels dienen weggelaten, wordt in het tweede deel de geschiedenis
van de prozaroman geschetst als genre en in zijn hoedanigheid van fictief
prozaverhaal, gezien in zijn tijdperk van ontstaan zowel als in zijn voortleven.
Ten slotte een woord over enkele termen die soms worden aangetroffen. Vooreerst
b l a u w b o e k e n of b l a u w b o e k j e s , zeer waarschijnlijk ontstaan als vertaling
van l i v r e s b l e u s en voor de Nederlandse volksboeken enkel toepasselijk op
sommige jongere drukken, zeker niet vóór 1600, en niet alleen prozaromans, ook
pamfletten, almanakken en tutti quanti omvattend, die inderdaad niet zelden onder
(1) Op vroegere prozaverhalen in handschrift als de Proza-Lancelot en versies van Griseldis
komen we hieronder terug.
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blauwe omslag verschenen, in navolging van vele Franse. Deze werden in Frankrijk
aldus uitgegeven sinds 1596 door Nicolas I Oudot en zijn opvolgers te Troyes en
later ook elders in de ‘bibliothèque bleue’ die vooral op grote verspreiding, kleine
prijs en afwerking in verhouding gericht was(2). Zij leidden tot de l i t t é r a t u r e d e
c o l p o r t a g e , een uitdrukking die wijst op het aandeel der marskramers in het te
koop stellen, waaraan ook het Engels c h a p b o o k herinnert; met deze woorden
komen we echter terug tot de volksboeken in ruime zin. In Duitsland onderscheidt
men van de Vo l k s b ü c h e r de S c h w a n -

(2) Cfr Alex ASSIER, La bibliothèqque bleue, depuis Jean Oudot 1er jusqu'à M. Baudot.
1600-1863, Paris, 1874. - René HELOT, La bibliothèque bleue en Normandie, Rouen, (1928).
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b ü c h e r . Men spreek echter aldus dikwijls van echte ‘Schwank’-geschriften als
Rollwagenbüchlein, Gartengesellschaft, Schimpf und Ernst, Lalebuch, Schildbürger
zowel als van Eulenspiegel, Claus Nar, Hans Clauert, Finkenritter, Bruder Rausch,
e.d., die voorzeker alle opgebouwd zijn uit een aantal afzonderlijke S c h w ä n k e
en daaraan eigen karakteristieken tegenover andere volksboeken te danken hebben.
De laatst genoemde dienen nochtans meer als onderafdeling van de
prozaroman-volksboeken dan als een andere literatuursoort behandeld te worden(1).
Het Latijn kent de woorden f a c e t i a e en f a c e t i a r u m l i b r i . Ook in het
Nederlands komen van de prozaromans te onderscheiden k l u c h t b o e k e n voor,
men leze b.v. Joh. BOLTE, Zur Schwankliteratur des 16. und 17. Jahrhunderts, in
TNTL, XXXIX (1920), pp. 75-96(2). De aldaar opgesomde werken, waaronder het
Cluchtboeck (1576, Antwerpen, Heyndrick Heyndricsen) en Den Nederlantschen
Wechkorter (1613, Amsterdam, Cornelis Lodewijcxsz vande Plasse), zijn
verzamelingen afzonderlijke verhaaltjes, niet rond centrale figuren opgebouwd zoals
Ulenspieghel of Broeder Russche.

(1) W. HILSBERG besprak grondig in zijn Der Aufbau des Eulenspiegel-Volksbuches von 1515
(Düsseldorf, 1933): ‘Das Wesen des Schwankes’ en kwam tot de volgende bepaling: ‘Unter
einem Schwank verstehen wir eine zumeist als epische Szene auslaufende, kurze, linear
aufgebaute Erzählung, deren in der Pointe hervorbrechende und von jeder richtenden Tendenz
freie Komik im gewollten Abtrumpfen des Gegenspielers durch den Helden besteht’ (p. 12).
(2) Dit artikel sluit aan bij vroegere opstellen: J. BOLTE, Ein Antwerpener Cluchtboek von 1576,
in TNTL, X (1891), pp. 127-143 en ID., Beiträge zur Geschichte der erzählenden Litteratur
des 16. Jahrhunderts, in TNTL, XII (1893), pp. 309-319 en XIII (1894), pp. 1-16 en 85-94.
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Drukkersmerk van G. Leeu, met het wapen van Antwerpen.
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Deel I
De prozaromans
Bibliographie, analyse, bronnen,
eigenaardigheden
We behandelen in alphabetische volgorde de prozaromans, waarvan de oudste druk
niet na 1540 van de pers kwam. Telkens geven we achtereenvolgens de:

A.

1.

Titelbeschrijving van de
oudst bekende en de door
ons gebruikte editie met
verwijzingen.
De oorspronkelijke
kapitalen der oude drukken
hebben we hier met vette
letters weergegeven. De
opgeloste afkortingen
werden cursief gedrukt.

2.

Moderne tekstuitgaven.

3.

Verdere literatuuropgave.

B.

Analyse van de inhoud.

C.

Herkomst van de
prozaroman-tekst.

D.

Eigenaardigheden van
deze.

E.

Verdere drukken en
lotgevallen tot 1600.
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Alexander van Mets

A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g
EEN SCHONE || HISTORIE VAN ALEXANDER VAN || METS | HOE HY IN
TURCKIJEN GHEVANGEN WERDT | ENDE HOE || HEM ZIJN HUYSVROUWE
VERLOSTE | GEKLEET ALS EENEN MONINCK. || [versiering - houtsn.: drie
Christenen in ploeg bij Saracenen - versiering] || T' AMSTELREDAM. ||
GHEDRUCKT BY CORNELIS DIRCKSZ. COOL. | WOONENDE INDE WAR|| MOESTRAET INDEN VERGULDEN PASSER | ANNO 1645. || ('s-Gravenhage
KB) kl. 4o.
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2. Te k s t u i t g a v e n .
De Ndl. prozaroman:
Het derde deel. || der || VROUWEN-PEERLE, || Florentina de ghetrouwe: || Huys-vrouwe
van Alexander van Mets, de welcke haeren Man met || groote verduldigheyt verlost
heeft uyt de Slavernye. || [Houtsn.: de drie vrouwen] || pp. 41-54 in: ‘De
Vrouwen-Peerle’. Dit is geen herdruk van de oudste Ndl. redactie, echter wel van
een heel wat afwijkende jongere tekst, zie Bijlage II hieronder.
Editie Nederduits:
[24 Juli] 1500, Magdeburg, [Simon Koch]:
De historie van alexander den || greuen van metze wo he imme || ploge theen moste
|| [Houtsn.: de graaf trekt de ploeg] || [Bl. 2a-Sign. aij:] ¶ Eine schone historie van
einen wolgeboren || vnde gestrengen heren | hernn Alexandernn Greuen || to Metze
| wo he ouer meer in heydenschop in || grotem iamer vnde elende geuangen | vnde
in dem || acker den ploech manck anderen cristen theen || moste | vnde wo he alleine
dorch sine eddle tuch || tige vnde bestendige vrouwe van den heydensche || konninge
vorloset wart. || ... [In fine:] ¶ Gedrucket vnde vulendet in der stad || Magdeborch
amm auende Iacobi imme || gnadenriken yare veffteynhundert ||
(BC 326) (Berlijn StB en Wolfenbüttel LB) Afgedrukt pp. 61-70 in Johannes
BOLTE, Die Historie vom Grafen von Metz, in NJ, XLII (1916), pp. 60-70.
Het Hgd. gedicht:
De druk: Von dem graffen in dem pflug ge- || sang weisz von meincz: || [Houtsn.:
de graaf trekt de ploeg] || [In fine:] ¶ Getruckt zu Erffort von meister hansen || sporer
bey sante veit zu den eynsydell Im||XCV Iare. || (Berlijn StB), werd afgedrukt: Das
Meisterlied vom Grafen Alexander von Mainz. Beilage pp. 33-42 in BOLTE Johannes,
Die getreue Frau. Deutsche Märchen aus dem Nachlasse der Brüder Grimm. 3., in
Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, XXVI (1916), pp. 19-42. Met belangrijke
inleiding en bibliographie.

3. L i t e r a t u u r .
Zie verder:
BOEKENOOGEN G.J., De Ndl. Volksb., in TBB, III (1905), pp. 135-138 met
uittreksels uit de Ndl. druk van 1645.
BOLTE Johannes & POLIVKA Georg, Die getreue Frau, in Anmerkungen zu den
Kinderu. Hausmärchen der Brüder Grimm, III, Leipzig, 1918, no 218, pp. 517-531.
DEBAENE Luc., Rederijkers en Prozaromans.

B. I n h o u d .
Prologhe. 1. Vss: dit verhaal ter ontspanning. Lees hier hoe deugd beloond wordt. I. 2. Aanvang: 1210, Metz. Na de dood van zijn vader wordt de edelman Alexander
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uitgehuwd aan Florentine. 3. Tijdens een wandeltocht zegt hij haar naar het H. Land
te willen reizen; zij is bedrukt. 4. Zij bidt God. Een engel verschijnt haar met de
opdracht voor haar man een hemd van fijn laken te maken, met een kruisken er op
van rode zijde: zolang zij haar eer ongerept bewaart zal dit hemd wit blijven. - II. 5.
Zij geeft haar man zulk een hemd. 6. Vss: dialoog Alexander-Florentine: afscheid.
7. Alexander reist over Venetië naar Syrië, waar hij tegen de Saracenen gaat vechten.
8. Hij wordt met vijf andere Christenen gevangen genomen en vóór de sultan gebracht,
waar zij de ploeg te trekken verkiezen boven de verdrinking. Zij lijden veel, doch
Alexander's hemd blijft onbesmet. 9. Vss: Alexander's gebed om God's hulp. - III.
10. De sultan hoort over Alexander's geval, roept hem, verneemt wie en van waar
hij is, en hoe zijn hemd zuiver blijft. 11. De sultan zendt een van zijn edellieden naar
Metz om Alexander's vrouw te verleiden. 12. Te Metz in een herberg laat de waard
Alexander's vrouw tot hem komen: hij zegt dat haar man slechts te redden is als zij
hem een nacht ter wille is. Zij vraagt uitleg, doch weigert te zondigen. 13. De edelman
reist naar zijn land terug. 14. De vrouw is bedrukt: vss: refrein op stok: Ter werelt
en is gheen droever vrouwe. Aanvangsvers: Ay lacen wat heb ick nu ghehoort. - IV.
15. God zendt een engel. 16. Vss: Florentine krijgt bevel naar Turkije te gaan. 17.
Als minderbroeder vermomd, met een harp, moet zij de Turkse ridder opzoeken te
Venetië. 18. Vss: Florentine's verbazing. 19. Zij doet aldus, komt door harpspel in
de gunst van de ridder die haar vraagt hem te vergezellen naar zijn koning die haar
zal geven wat zij hem moge vragen.
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- V. 20. Zij komen bij de koning, zij ziet Alexander, de ridder geeft verslag over de
reis; de monnik (Florentine) komt in de gunst en zal er een maand verblijven. 21. Na
de maand vraagt hij (Florentine) zijn loon: paard of geld wijst hij af, doch vraagt een
reisgezel. 22. Hij krijgt Alexander om hem naar Jerusalem te vergezellen. 23. Na de
bedevaart vinden zij een Christen prins die hen met zijn schip zal terugvoeren. 24.
Vss: de schipper spreekt over de tocht. 25. Vss: Alexander's dankgebed. 26. Getwee
reizen zij verder naar Metz. 27. Op twee mijl van de stad zegt de monnik (Florentine)
naar zijn klooster te moeten reizen; hij vraagt een stukje uit Alexander's hemd tot
getuigenis; deze geeft dit en schrijft een brief waaruit hij een stuk aan de monnik
geeft en de rest bijhoudt als bewijs. 28. Zij gaat vlug naar huis, legt de
monniksklederen af en verbeidt haar man. 29. De vrienden verwijten haar de lange
afwezigheid. 30. Als Alexander thuiskomt zeggen ze dat Florentine lang met een
ander man is weg geweest. - VI. 31. Tijdens de maaltijd verhaalt Alexander zijn
lotgevallen. 32. Zijn zwager klaagt over Florentine's gedrag. 33. Zij gaat van tafel
weg. 34. Vss: haar klacht om de laster. 35. Zij kleedt zich opnieuw als monnik, komt
vóór het kasteel, wordt bij Alexander geroepen, vraagt naar diens vrouw. Als over
haar geklaagd wordt, maakt zij zich bekend, doet de kap af, en toont de bewijzen.
36. Vss: Alexander vraagt vergiffenis en heet haar welkom. - VII. 37. Vss: dialoog
Alexander - Florentine: zij schenkt hem vergiffenis, hij dankt. 38. Zij leven verder
gelukkig. 39. Florentine wordt ziek: vss: haar ziekteklacht. - VIII. 40. Vss: dialoog
Alexander - Florentine: haar afsterven. 41. Vss: dialoog: een vriend - Alexander:
troost, vrome wensen. 42. Alexander's verder leven en zalig sterven. 43. Vss:
Conclusie.

C. & D. H e r k o m s t en e i g e n a a r d i g h e d e n .
Van dit volksboek kennen we geen oudere editie dan die van 1645, we menen echter
dat het reeds vroeger bestond wegens het voorkomen op de boekeninventaris van
Dirck Jansz. uit Het Bildt (1608) en op verscheidene censuurlijsten uit het begin der
XVIIe eeuw (Malderus, 1621, lijst Triest en Gent, 1622 - cfr over die inventaris en
lijsten dl. II, Hoofdstuk III).
Het volksboek werd dan, in Zuid-Nederland, reeds samen met de histories van
Griseldis en Helena van Constantinopel uitgegeven onder de titel De Vrouwenpeerle
(cfr approbatie o.a. in de in Bijlage II vermelde uitgave van M. Verdussen: 18 Mei
1621); deze tekst heeft echter reeds op heel wat plaatsen door slordigheid wijzigingen
ondergaan en er zijn delen weggevallen zoals uit een vergelijking met de afzonderlijke
Hollandse editie van 1645 onmiddellijk blijkt. Deze laatste is zeker oorspronkelijk.
We hebben echter redenen om te veronderstellen dat dit volksboek reeds in de
postincunabelperiode bestond. Vooraf echter schetsen we bondig de geschiedenis
van het thema.
Uit de nota's van de gebroeders Grimm publiceerde BOLTE een versie van het
volksverhaal betreffende de graaf en zijn getrouwe echtgenote, terwijl hij daarnaast
variante versies vernoemde, waarbij hij als H a u p t m o t i v e vastlegde: ‘A. Ein Graf
gerät in türkische Sklaverei. - B1. Da er ein Hemd (Tuch) trägt, das weiss bleibt,
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solange seine Frau daheim ihm die Treue wahrt, (B2) versucht ein Abgesandter des
Sultans die Frau zu verführen, doch vergeblich. - C. Diese folgt als Pilger verkleidet
dem Türken und erringt durch ihr Harfenspiel und ihren Gesang des Sultans Gunst,
so dass er ihr drie Christensklaven schenkt, darunter ihren Gatten. - D. Als der Graf
heimgekehrt bedenkliche Reden über die lange Zeit verschwunden gewesene Gattin
vernimmt, tritt sie ihm in ihrer Pilgertracht entgegen und gibt sich als seine Befreierin
zu erkennen.’ (Bolte, Die Getreue Frau, Zsch. f. Volksk., p. 25).
Bij zijn zoeken naar bronnen van het volksverhaal, waarin tussengelaste strophen
een bijzondere merkwaardigheid vormen, komt Bolte over een vermoedelijk
XVIIIe-eeuws toneel- of zangspel bij de oudste bekende versie van het verhaal, een
‘Mainzer Meisterlied’, voor de eerste maal in-4o gedrukt te Bamberg, 1493, s.n.
(Johannes Sporer) (Parijs, Bibl. Nat.) (Voor een bibliographie der bekende drukken
zie Bolte, ibid., p. 26 nota 2 en Heitz-Ritter, Versuch, p. 62). Merkwaar-
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dig is dat alle drukken, na de tweede druk van Sporer (Erfurt, 1495), ‘die Heimat des
Helden von M e n c z (so lautet die volkstümliche Schreibung des 15. Jahrhunderts
für Mainz; vgl. Chroniken der dt. Städte 17, 3. 412) nach M e t z verlegen. Schon
die niederdeutsche Prosafassung, die 1500 zu Magdeburg erschien, zeigt diese
vermutlich aus einer Verlesung der Abkürzung Mencz hervorgegangene Angabe und
fügt, um den Ort der Handlung zu charakterisieren, “eine clene Vorrede van der
werdyghen stad Metze” hinzu, die wohl auf Schedels Chronik von 1493 Bl. 110 b
fusst’ (Bolte, ibid, p. 27). Jonger is het lied ‘vom Grafen von Rom’, dat ook in het
Nederduits, Deens, Zweeds, IJslands en het Nederlands bekend is geworden (Ibid,
pp. 27-28); het verhaal leefde daarnaast in andere litteraire producten in Duitsland
en elders verder (cfr ibid., pp. 28-32).
In zijn inleiding tot de herdruk van het Nederduitse proza-volksboek - in het jaar
1500 te Magdeburg in-4o, zonder drukkersnaam verschenen, doch steeds aan ‘Simon
Koch genannt Mentzer’ toegeschreven - voegt Bolte er nog de mogelijkheid aan toe
dat de verandering Mainz - Metz opzettelijk kan ‘durch den aus der Nähe von Mainz
gebürtigen Buchdrucker Simon Mentzer veranlasst worden sein, weil dieser die
Mainzer Lokalsage für unglaubwürdig hielt oder aus irgend einem andern Grunde
nicht verbreiten wollte’ (Bolte, Die Historie..., NJ, p. 61); doch, voegt hij er aan toe,
ook de jongere drukken van het lied en het Ndl. volksboek dragen de nieuwe titel!
‘Man wird also schliessen müssen, dass die Verwandlung des Namens Menz in Metz
schon vor 1500 in einer für uns verlorenen Ausgabe des Meisterliedes vorgenommen
wurde, die sowohl der nd. Prosa als den übrigen Drucken als Quelle diente’ (ibid.,
p. 61). Bolte leidt dan alle versies van het sprookje af uit de XVe eeuwse ‘Ortssage...
die sich an ein im Mainzer Dome befindliches Grabmal und ein dort aufgehängtes
Hemd und Mönchsgewand anknüpfte’ (Die Getreue Frau, Zsch. f. Volksk., p. 32).
Waarop gaat nu de Ndl. tekst-versie 1645 terug? In een voetnota zegt Bolte: ‘Das
ältere niederländische Volksbuch, das Kalff in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts
setzt, scheint nicht aus der nd. Prosa, sondern aus dem Liede hervorgegangen zu
sein’ (NJ, p. 61); hij schijnt hiervoor te steunen op L. Uhland (Schriften, IV, p. 305)
doch zelf de Ndl. tekst niet gezien te hebben. Uit een eigen onderzoek lijkt ons die
stelling aannemelijk. Ziehier enkele plaatsen waar ons volksboek meer met het Hgd.
gedicht overeenstemt dan met het Ndd. proza:
1. Beide missen de voorrede over de stad Metz.
2. Ndd. proza:
Na begere vnde beuele des rydders so sande de wert na der vrouwen. Se berede
syck drade, dar hen to komen, vnde entuenck den ridder mit groten tuchten vnde
eren, so vragende oene flitich na Alexandere, oereme manne (edit., p. 64).
Ndl. prozaroman:
Der wirt begunt nach der frauen senden,
Do er die red vom ritter vernam.
Die frau berait sich behende,
Wie pald sy in des wirtes haus kam,
(Mit hoefischen sitten grüszten sy einander.)
Sy empfieng den ritter schoen mit iren henden,
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Als in dem lande gewonheit was,
Das det man an allen enden.
Wie pald sy zu dem ritter sasz,
Sy fraget in pald nach irem Alexander.
(Edit., vss 120-129.)

Ndl. prozaroman:
Doen zy dese bootschap hadde verstaen / soo maectese haer cierlijcken toe / ende
quam inde herberghe daer zy den Ridder seer minlijck ontfinck in haren armen met
eenen kusse na de maniere des lants ende sy ginc doe by den Ridder sitten / ende
vraegde hem na haren man Alexander. (A4 ro.)
3. Ndd. proza:
vnde ick alle min dage nein vaster vnde bestendyger wyff ny geseen hebbe. Scholde
ick se mit gewalt dar toe getwungen hebben, hadde ic min leuent moten vorlesen.
(Edit., p. 66.)
Hgd. gedicht:
Kein vester weib hab ich mein tag nie gesehen.
Solt ich sy dartzu hon getzwungen,
So warent der edel fruend so fil,
Mit dem leben wer ich von Mentz nit komen.
(Edit., vss 252-255.)
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Ndl. prozaroman:
ick en sach noyt eersamer noch volstandigher vrouwe dan Alexanders wijf / also
en wildese mijnen wille niet doen / ende wou ickse daer toe hebben ghedwongen ic
en hadde van daer niet levende gecomen / overmits de macht van haren edelen
vrienden. (A5 ro.)
4. Zo het Ndl. op het Ndd. proza zou teruggaan dan ware allicht de kapittelindeling
overgenomen.
Kalff was met de herkomst van ons volksboek niet bekend en vermoedde een Franse
bron; voorzichtig zegt hij dat het ‘waarschijnlijk tot de eerste helft der 16de eeuw’
behoort (Gesch. Ndl. Lett. 16 E., I, p. 386).
Wij menen echter een bewijs te hebben dat het volksboek zeker ten minste op 8
Februari 1531 bestond, en hoogst waarschijnlijk reeds in 1518. In de wel uit dat jaar
daterende Historie van Frederick van Jenuen (cfr dit volksboek hieronder) komen
met enkele ietwat afwijkende varianten tien verzen voor die ook in Alexander van
Mets worden aangetroffen. Hun aanhef ‘Wel aen...’ wijst er op dat zij oorspronkelijk
in deze laatste historie thuishoren, vermits zowel de Ndd. prozatekst als het Hgd.
Meisterlied op die plaats de schipper doet zeggen: ‘Wohl an...’, toespraak die de Ndl.
bewerker in verzen heeft uitgebreid:
wel aen / wel aen sonder sparen /
T'schepe / tschepe / laet ons gaen varen
Laet drijven tschip voor wint voor wage
Want binnen eenen daghe /
Seyle ic dus wel twee hondert mijlen /
Wy sullen dus landen in korter wijlen.
De Heere heb lof van sulcken lavene
Ic sie van veere der Christenen havene.
Doen seyde Alexander God danckende
O Hemelsche vader weest minlic gedanct
Dat ic Christenrijc sie / daer ic twee jaren
God om ghebeden heb dies my verlanct
In mijn herte sonder openbaren:
Nu laet ick Sieryen varen:
dies danc ic de Heere die hier neder daelde
Een trooster van alle Sondaeren /
Lof heb Godt die aent cruys ons schult betaelde
Lof die zijn vrienden wter hellen haelde.
(Alexander, fol. A5 vo-A6 ro.)

Vgl. hieronder Frederick van Jenuen en bemerk hoe die verzen daar geen regelmatig
rijmschema meer volgen, terwijl in Alexander zij paarsgewijze rijmen.
De verzen geven in dramatische vorm mono- en dialogen. Het mooist is het refrein,
Florentine's jammerklacht. Alle zijn nauw met het verhaal verbonden. We geven hier
nog ‘De Conclusie’:
Dees dinghen sijn aldus gheschiet /
Soo my schriftuere seydt openbaerlijck /
Te Mets men tHemde ende Kappe siet
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By haer beyder graf ghewaerlick:
Hun jaer ghetije hout int ghemeyne /
Oudt ende jonck / groot / ende kleyne.
Ghy Vroukens houdt dit in memorie
die hoort oft leest dese Historie /
En wilt uwen mannen ducht bewijsen
Zoo sal alle eere iu [sic, lees: in] u rijsen.
(A8 ro.)

Over een mogelijk auteurschap van Anna Bijns, cfr hieronder bij Frederick van
Jenuen.

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e XVIde e e u w .
Het jongere Ndl. lied is niet verloren, zoals Bolte (Zsch. f. Volksk., p. 28 met
verwijzing naar Fl. van Duyse, Het oude Nederlandsche Lied, I, 's-Gravenhage Antwerpen, 1903, p. 271) beweert. We kennen Een schoone historie van de graaf
van Roomen, die in Turkyen de ploeg trok, t' Amsterdam, by Hendrik Rynders, (ca
1785), (Leiden UB). Dit lied kan uit de XVIde eeuw stammen.
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Appollonius van Thyro

A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g :
DIE SCHOONE ENDE DIE || SUUERLICKE HISTORIE VAN || APPOLLONIUS
VAn THYRO || [Houtsnede] || [In fine:] ¶GHEPRENT TE DELF IN HOLLANT
INT IAER ONS HEREn || M.CCCC. ENDE XCIIJ. OPTEN XXIIJ. DACH VANDER
|| MAENT SEPTEMBER GODE SIJ LOF ||
(CA 965). (Parijs Bibl. Nat., Middelburg Prov. Bibl.) 4o.
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2. Te k s t u i t g a v e .
PENON G., Die schoone ende die suuerlicke historie van Appollonius van Thyro, in
Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, I, pp. 123-182,
Groningen, 1880.

3. L i t e r a t u u r .
PENON G., De roman van Apollonius koning van Tyrus, in Idem, pp. 79-119. Verdere
literatuur aldaar passim en in:
BAUERHORST, Bibliographie, p. 35.
HEITZ-RITTER, Versuch, pp. 7-10.

B. I n h o u d
I. 1. Koning Anthiochus van Antiochië voelt een zondige liefde voor zijn eigen
dochter en dwingt haar tot bloedschande. 2. Om te verhinderen dat zij zou huwen
geeft hij de mannen die om haar hand dingen een raadsel op: indien iemand het kan
oplossen, krijgt hij haar tot vrouw, maar anders wordt hij onthoofd. - II. 3.
Appollonius, prins van Thyro, komt daar ook en lost het raadsel, dat Anthiochus'
verhouding onthult, op, doch hij reist terug naar zijn land, daar Anthiochus weigert
de misdaad te bekennen. - III. 4. Anthiochus geeft zijn hofmeester Thaliarchus
opdracht Appollonius te vermoorden. 5. Appollonius beseft dat hij juist geraden heeft
en gaat in het geheim weer op reis. 6. Thaliarchus meldt aan zijn koning dat
Appollonius verdwenen is. Daarop stelt Anthiochus het hoofd van de prins op prijs.
- IV. 7. Appollonius landt in de stad Tharsien. 8. Een oude dienaar, Elinatus, vertelt
hem wat Antiochus te zijnen opzichte gedaan heeft. 9. Appollonius ontmoet
Stranguilio, prins van de stad, en helpt de stad uit haar armoede; een standbeeld wordt
voor hem opgericht. - V. 10. Opnieuw ingescheept, lijden zij schipbreuk; alleen
Appollonius schiet er over en wordt op het eiland van Penthapolianen geworpen. VI. 11. Hij wordt door een visser gevonden, gekleed en voortgeholpen. 12. In de stad
is er een athletiekwedstrijd en Appollonius meet zich in een kaatswedstrijd met
koning Altistratus. - VII. 13. Deze is zeer tevreden over het spel en nodigt hem aan
zijn dis. 14. Hij leert de dochter van de koning kennen, die hem wil troosten met
harpspel. Daarop speelt Appollonius zelf meesterlijk. - VIII. 15. De prinses wordt
op hem verliefd en begiftigt hem rijkelijk. Hij moet aan het hof overnachten. 16. 's
Morgens vroeg vraagt de prinses aan haar vader of Appollonius haar leermeester
mag worden. - IX. 17. Appollonius neemt dit voorstel aan. - X. 18. De prinses wordt
ziek van liefdesmart. - 19. Drie jongelingen dingen om haar hand. 20. Door middel
van een brief geeft zij bedekt te kennen dat zij Appollonius bemint. - XI. 21. Zij
huwen en spoedig verwacht zij een kind. 22. Uit Thyro ontvangt Appollonius door
schippers het nieuws dat de koning van Antiochië en diens dochter door de bliksem
gedood werden, en dat dit land nu voor hem is. 23. Samen met zijn vrouw zal hij
daarheen scheep gaan. - XII. 24. In een tempeest wordt hem een dochter geboren;
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de moeder echter is schijndood. 25. Een knecht geeft de raad het vermeende lijk in
een goed gesloten kist aan de golven toe te vertrouwen. - XIII. 26. Een meester in
medicijnen vindt de kist op het strand van Ephese en wil de vrouw met pracht
begraven. 27. Een leerling van de meester ontdekt dat zij nog in leven is, wekt haar
levensgeesten op en geneest haar. 28. Met de maagden neemt zij haar verblijf in de
tempel van Appollijn. - XIV. 29. Appollonius reist eerst naar Tharsië. Hij besluit te
gaan rondzwerven. 30. Zijn dochter Tharsia laat hij er met haar min achter om haar
te laten opvoeden samen met Stranguilio's dochter Philomasia. Appollonius zou pas
terugkomen om haar uit te huwen. 31. Als Tharsia veertien jaar is vertelt haar min
vooraleer te sterven aan Tharsia haar afkomst. 32. De burgers prijzen Tharsia's
schoonheid in vergelijking met Philomasia. - XV. 33. Dyonisiades, Stranguilio's
vrouw, geeft uit afgunst aan een landman, Theophilus, de opdracht Tharsia te doden.
34. Bedreigd, smeekt Tharsia te mogen bidden alvorens te moeten sterven. - XVI.
35. Juist varen er zeerovers langsheen de kust: zij nemen Tharsia mede. 36. In Tharsië
wordt voorgewend dat het meisje plots gestorven is, en een mooi graf wordt opgericht.
- XVII. 37. Tharsia wordt door de zeerovers te Mithelen te koop gesteld. 38.
Athanagoras, de prins der stad, en een hoerenwaard (een roffiaen, een stoefhouwer,
die hem met lichte
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vrouwen gheneerde) bieden om haar tegen elkaar op. 39. De hoerenwaard koopt haar
en brengt haar in zijn bordeel, en wil haar enen gouden priaep... dat is heymelicdom
(d.i. Priapos, Griekse god der vruchtbaarheid) doen aanbidden. Zij smeekt hem haar
zuiverheid te mogen bewaren. 40. De opzichter maakt haar gereed voor haar bedrijf.
41. Als eerste wil prins Athanagoras tot haar komen, doch Tharsia verhaalt hem haar
rampspoed, zodat hij haar maagdelijkheid eerbiedigt. 42. Zo gebeurt het telkens met
de andere mannen die haar bezoeken. 43. De bordeelhouder is boos en wil haar door
de opzichter doen verkrachten. Ook deze weet zij tot erbarmen te bewegen, wat meer
is, zij zal voortaan geld verdienen door op de markt muziek te spelen en moeilijke
vragen op te lossen. - XVIII. 44. Intussen komt Appollonius terug in Tharsia, waar
men hem mededeelt dat zijn dochter gestorven is; al brengt men hem bij het graf,
toch twijfelt hij aan de waarheid van wat hem verteld wordt. - XIX. 45. Opnieuw
gaat hij scheep; een onweder drijft het schip naar Mithelen. 46. Geheel de bemanning
gaat zich vermaken aan land, alleen Appollonius blijft bedroefd beneden in het schip.
- XX. 47. Prins Athanagoras komt het schip bezichtigen en dringt door tot
Appollonius, doch kan hem niet troosten. 48. Hij zendt om Tharsia, die verstand
heeft van alles en de zieke misschien kan opwekken. - XXI. 49. Deze tracht
Appollonius, die zij natuurlijk niet kent, op te beuren met gezang en raadsels. 50.
Wanneer zij hevig aandringt, stoot hij haar weg. 51. Zij uit een lange klacht over
haar ongelukkig familieleven. - XXII. 52. Hieruit maakt Appollonius op dat zij zijn
dochter is; er is grote vreugde. - XXII. 53. Athanagoras vraagt Tharsia ten huwelijk.
54. De hoerenwaard wordt gevangen genomen en veroordeeld tot de brandstapel.
55. Aan de opzichter van het bordeel, aan de lichte vrouwen en aan de burgers der
stad worden geschenken uitgedeeld. 56. De bruiloft wordt gevierd. Gedrie reizen ze
daarna naar Tharsië. - XXIV. 57. In een droom wordt Appollonius aangemaand naar
de tempel in Ephese te gaan met dochter en schoonzoon, en daar luidop zijn
wedervaren te vertellen. 58. In die tempel ontmoet hij zijn vrouw, die er onder de
maagden verblijft, doch zij herkennen elkaar voorlopig niet. 59. Luidop verhaalt hij
zijn avonturen. - XXV. 60. Zijn vrouw verneemt daardoor wie hij is, en de familie
is gelukkig herenigd. 61. Samen reizen zij naar Antiochië waar Athanagoras
achterblijft. - XXVI. 62. In Tharsië worden Stranguilio en Dyonisiades gedood om
hun misdaad tegen Tharsia. 63. De landman Theophilus mag echter vrij uit gaan. XXVII. 64. Zij reizen naar Penthapolim. Na een jaar sterft koning Altistratus, zodat
Appollonius hem opvolgt. 65. Hij beloont de visser die hem na de schipbreuk redde
en ook Elinatus, de dienaar die nieuws had gebracht over Anthiochus. 66. Het verder
leven van de held.

C. H e r k o m s t .
In zijn inleiding tot de herdruk schetst Penon vrij uitvoerig de gehele litteraire
overlevering van de roman. Vatten we zijn studie hier samen: uit een thans verloren
originele Griekse roman (tussen 210-325 geschreven), werd een Latijnse bewerking
gemaakt (begin VIe eeuw), waarvan geheel de middeleeuwen door onder de titel
Historia Apollonii regis Tyri een zeer groot aantal handschriften bestonden. Deze
roman werd in de meeste Europese landen vertaald of omgewerkt, ofwel werden er
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elementen van overgenomen in de nationale literatuur; we vermelden aldus onder
de meest bekende werken in Frankrijk Jourdain de Blaivies en in Engeland
Shakespeare's Pericles Prince of Tyre. Als hoofdstuk 153 werd de Latijnse roman,
lichtjes aangepast, in de Gesta Romanorum (XIVe eeuw) opgenomen.
Naast Latijnse incunabeldrukken, verschenen er vóór 1500 ook reeds een Franse
en een Duitse prozabewerking, de eerste s.d. (1482?) te Genève bij Garbin, de tweede,
geschreven door Heinrich Steinhöwel (oudste druk: 1471, Augsburg, bij Gintherus
Zainer). Met geen enkele van deze vertalingen heeft de in 1493 te Delft in het
Nederlands gedrukte prozaroman enige verwantschap; hij werd haast woordelijk
overgenomen uit de bewerking der Gesta Romanorum, waarvan als Die Gesten of
gheschienissen van Romen of Die hystorien ghetogen vten gesten ofte croniken der
Romeyen drie incunabeldrukken
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bekend zijn: 1481, 1483 en 1484 (zie meer daarover hieronder Bijlage III).
Penon vergeleek doorlopend de tekst van onze prozaroman met de editie van 1483
en duidde bij de herdruk in voetnota de varianten aan (ook, maar in mindere mate,
de varianten van de Lat. Gesta en de Historia Apollonii). Zijn mening zal wel de
juiste zijn: ‘Ik gis dat een drukker het verhaal van Apollonius' lotgevallen in de
Gesten zeer belangrijk vond, en dat hij meende dat een volksboek van Apollonius
wel koopers zou vinden, en dat hij het daarom ging drukken (met weinig wijzigingen),
terwijl hij het verhaal in hoofdstukken verdeelde, en elk hoofdstuk een opschrift gaf’
(p. 111).
Uit de lijst der varianten blijkt inderdaad hoe weinig beide versies onderling
verschillen: nu eens een woord minder dan een woord meer of een zin een weinig
uitgebreid. In de Appolloniusdruk lijkt ons een tendenz naar vóór te treden om
tegenover een tautologie in de Gesten slechts één der termen over te nemen. Enkele
typische voorbeelden onder heel wat andere: Appol. p. 132 ‘en gaf hem gheen
antwoerde’ t.o.v. Gesten ‘... antwoert of wedergruet’; p. 142 ‘liet hem vercieren’
t.o.v. ‘liet hem moy toemaken ende verciere’; p. 148 ‘vroemoeder ende bewaerster’
t.o.v. ‘vroemoer, een minne ende een bewaerster’; p. 160 ‘deerne’ t.o.v. ‘meit of
deerne’; p. 167 ‘toe spreket’ t.o.v. ‘calt of toe spreket’. - Bij het indelen in
hoofdstukken en het plaatsen daarboven van een opschrift ging de bewerker driemaal
onlogisch te werk, doordat hij in de titel iets weergeeft wat zoëven in het vorige
kapittel werd verhaald, om dan eerst aan te sluiten bij het volgend hoofdstuk (cfr
Penon, pp. 147, 173, 178).
Waar ten slotte dient op gewezen - Penon vestigt er telkens de aandacht op in
voetnota - zijn de vele rijmwoorden die we in de prozatekst aantreffen; bijzonder in
de bladzijden 169 tot 171 van de herdruk komen ze veelvuldig voor, doch ook in de
andere delen treffen wij herhaaldelijk zinsdelen aan welke rijmen. Zij kwamen alle
reeds voor in de Gesten, de Appolloniusdruk schijnt door onachtzaamheid er zelfs
enkele van te hebben laten verloren gaan (cfr p. 169: besmet... onbevlect t.o.v. ...
onbelet; p. 171: ontfangen... gaen t.o.v. ontfaen...). Dat aan de prozatekst der Gesten
een bewerking in verzen zou ten grondslag liggen mag o.i. allerminst verondersteld
worden, daarvoor wijken de varianten tegenover de Gesta, die Penon eveneens in
voetnota mededeelt, al te weinig af; het kan de vertaler er enkel om te doen zijn
geweest de stijl aldus te verfraaien.

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e X V I d e e e u w .
Nergens hebben we een spoor van een latere druk ontdekt.
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De Borchgravinne van Vergi
A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
Mij is geen exemplaar bekend van de druk:
EEN SCHOONE HISTORIE VANDER BORCHGRAUINNE VAN VERGI IN
BOURGOENDIEN, DIE IN OUERSPEL LEEFDE MET EENEN RIDDER, DAER
GROOTE MOORT AF QUAM, MET VEEL SCHOONE REFREINEN, VAN
SINNEN, ENDE AMOUREUSHEYT. [Houtsnede] || [In fine:] ... DIT BOECK IS
GHEVISITEERT ENDE GHEAPPROBEERT BY EENEN GELEERDEN MAN
DAER TOE GHECOMMITTEERT. GHEPRINT TANTWERPEN OP DIE
CAMERPOORTBRUGGHE IN DEN SCHILT VAN ARTOYS, BIJ DIE WEDUWE
VAN JACOB VAN LIESUELDT.
(tussen 1546-1564 - Ca 1550?) 4o (Cfr S. MULLER Hzn., De Borchgravinne van
Vergi, Leiden, 1873, p. 2. Ook doch licht afwijkend beschreven door MONE,
Uebersicht, pp. 57-58.
Wij gebruikten, tenzij anders vermeld:

[Houtsnede:]
DE HISTORIE VAN || [gewone letters:] DE BORGH-GRAVINNE VAN VERGI
| IN BOUR- || GOENDIEN | DIE MET EENEN RIDDER IN OVERSPEL LEEFDE
| HOE DAER EEN GROOTE || MOORT AF QUAM: MET VEEL SCHOONE
REFEREYNEN VAN SINNEN ENDE AMOUREUSHEYT. || [Houtsnede] || 't
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AMSTERDAM GHEDRUCKT BY OTTO BARENTSZ. SMIENT |
BOECKDRUCKER EN || BOECKVERKOOPER | WOONENDE OP DE
REGELIERS-BREDESTRAET | TUSSCHEN BEY DE POORTEN | || IN DE
NIEUWE DRUCKERY | ANNO 1648. ||
('s-Gravenhage KB) kl. 4o.
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Bovendien zijn we bekend geworden met een handschrift (papier) uit de jaren
1593-1594, in het bezit van Kan. Dr Fl. Prims, te Antwerpen. In het 5e en 6e van de
acht ingenaaide deeltjes komt een afschrift voor van deze prozaroman, met name op
de bladen, genummerd [1]21 tot [1]38. Fol. 129 ontbreekt, alsook het slot (wrschl.
fol. 139-140). De titel:

Noch Een Schoone Historie | vander || Borchgrauinne van Vergy In Bourgoendien
| dewelcke || met Eenen Ridder In ouerspel Leefde | alwaer || Naermaels groote Moort
aff quam | waer Inne dat || Commen veel schoone Refereynen van sinnen &
amoreusheyt || ||

2. Te k s t u i t g a v e n .
Er bestaat nog geen herdruk van de prozaroman, het gedicht integendeel kende
verschillende edities. Wij gebruikten:
KEYSER Paul de, De borchgravinne van Vergi. Ingeleid en van nota's voorzien,
(Klassieke Galerij, 10), Antwerpen, 1943. Met up-to-date bibliographie, pp. 37-40
en verwijzing naar oudere edities: Ph. BLOMMAERT, in Oudvlaemsche Gedichten...,
I, pp. 60-72, Gent, 1838; S. MULLER, cfr hierboven; F.A. STOETT, in Klass. Lett.
Pantheon, no 127, Zutfen, 1892.
Onlangs verscheen nog:
LOEY A. van, De Borchgrauinne van Vergi. Diplomatische uitgave naar het
Hulthemse handschrift (Kon. Bibl. Brussel), Textus Minores, IX, Leiden, 1949.

3. L i t e r a t u u r .
Cultuurhistorisch raadplege men:
LORENZ E., Die Kastellanin von Vergi in der Literatur Frankreichs, Italiens, der
Niederlande, Engelands und Deutschlands. Mit einer deutschen Uebersetzung der
altfranzösischen Versnovelle und einem Anhange: die ‘Kastellan van Couci’-sage
als ‘Gabrielle de Vergi’-legende, Paris, 1920.
Over het Ndl. volksboek zie verder:
BOEKENOOGEN G.J., De Ndl. Volksb., pp. 130-135.
DEBAENE L., Nieuwe varianten, pp. 182-184.
KALFF G., Gesch. Ndl. Lett. 16 E., I, pp. 377-378 en 391-392 met citaten.
MIERLO J. van, Studiën over Anna Bijns, pp. 125-130.
SCHOTEL, Vad. Volksb., II, pp. 100-103.
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B. I n h o u d .
Proloog. - 1. Waarschuwing tegen overspel: ziet hoe het David verging! (Het hs-Prims
heeft dan tussen de proloog en Kap. I:) 1a. Refrein: levensoverpeinzing. 1b. Naproloog
tot de overspelers. 1c. Refrein: God kocht ons vrij, wij moeten ons best doen. 1d.
Korte waarschuwing tegen overspelers. 1e. Refrein: zondaar denk aan de dood. 1f.
Refrein: keer u tijdig van zonden af.
(Hs-Prims en de druk gaan dan verder:)
I. 2. Bij gelegenheid van een tornooi door de hertog van Bourgondië ingericht,
worden de winnaar en de burggravin van Vergi op elkaar verliefd. 3. Refrein:
liefdegedachten van de ridder. 4. Hij verklaart haar zijn liefde. 5. Refrein: zijn
liefdesverklaring. - II. 6. Als haar man van huis is, laat zij een hondje buiten; zo weet
de ridder dat hij bij haar kan komen. 7. Liefdenacht. 8. Refrein: de burggravin uit
liefdegevoelens. 9. De ridder leeft aan het hof van de hertog. Niemand weet van hun
liefde. - III. 10. De hertogin zelf ontvlamt in liefde voor de ridder. 11. Refrein: Liever
sterft zij dan zonder zijn liefde te leven. 12. De hertogin biedt zich aan hem aan doch
hij zegt zijn heer niet te willen ontrouw zijn. - IV. 13. 's Nachts klaagt zij bij de hertog
dat de ridder het op haar eer voorzien heeft en vraagt hem te verbannen. 14. 's Morgens
roept hij de ridder en verwijt hem zijn gedrag. - V. 15. Deze ontkent alle schuld. 16.
De hertog meent dat de ridder toch de ene of andere vrouw moet liefhebben: zo hij
niet te kennen geeft wie, dan blijft zijn houding tegenover de hertogin verdacht. 17.
Op belofte van stilzwijgen zegt de ridder hoe hij de nicht van de hertog, de burggravin,
tot maîtresse heeft. 18. De hertog zal hem 's avonds vergezellen om te zien hoe hij
bij haar komt. - VI. 19. De visu is de hertog getuige van hun liefde. 20. Refrein:
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de ridder spreekt zijn lof over de mooie vrouw. 21. De hertog luistert hun
liefdewoorden af. 22. Samenzijn der geliefden. 23. Refrein: de ridder spreekt lof van
gezondheid en liefde. 24. De nacht is spoedig heen. Afscheid. 25. Refrein: zij is zijn
enige geliefde, zegt hij. 26. Als hij vertrekt uit zij klachten: 27. Refrein: haar
liefdeklacht. 28. De ridder keert weer naar de hertog: 29. Refrein: Lof van de liefde.
30. De hertog houdt veel van hem en belooft nogmaals zijn geheim niet te verraden.
- VII. 31. De hertogin, ziek van nijd, verwijt haar man tevergeefs zijn goedgezindheid
tegenover de ridder. - VIII. 32. Later is zij opnieuw nukkig; de hertog verklapt haar
de liefdesverhouding met de burggravin. - IX. 33. Op Sinksendag is er open hof. 34.
Tijdens het feest maakt de hertogin in het openbaar een zinspeling op de rol van het
hondje van de burggravin. 35. Deze trekt zich in een ziekenkamer terug en weent:
36. Refrein: Klacht. - X. 37. Zij acht haar ridder ontrouw. 38. Zij sterft van liefdesmart.
39. De ridder zoekt haar en vindt haar dood op het bed. 40. Hij verneemt welke klacht
zij geuit heeft en bemerkt dat hij zelf schuld heeft aan haar dood. 41. Klacht. 42. Hij
doodt zich met het zwaard. 43. Een zieke jonkvrouw, die alles heeft bijgewoond,
vertelt de hertog het gebeurde. 44. In woede gaat deze naar de feestzaal en slaat de
hertogin als de schuldige het hoofd af. Algemene ontsteltenis. 45. Prozaslot:
moraliserende beschouwing. 46. Refrein: wilt gij rustig slapen, zie dan dat uw geweten
in orde is.

C. & D. H e r k o m s t e n e i g e n a a r d i g h e d e n .
Het Mndl. hoofs gedicht, volgens de slotverzen in het Hulthemse handschrift,
beeindigd op 24 Mei 1315, gaat terug op een Frans-Bourgondisch XIIIe eeuws werk,
dat mogelijk een verdichting is van historische gebeurtenissen, doch zeker verband
houdt met bekende motieven die het gemeen heeft met het Putiphar-verhaal, Pyramus
en Thisbe en de Castelein van Couci (zie hierover uitvoeriger De Keyser, o.c., pp.
23-37).
Op dit Ndl. gedicht gaat ons volksboek ongetwijfeld terug. Hoewel het verre van
een woordelijke prozaomzetting is, wijkt het verhaal toch nergens meldenswaardig
van het voorbeeld af; daarbij mogen we niet vergeten dat de bewerker een jongere,
licht variërende tekst van het gedicht zal benuttigd hebben, zodat elke vergelijking
hier slechts een relatieve waarde heeft. Men vergelijke bij voorbeeld:
Volksboek, edit. 1648 (begin Kap. II):
Na dat sy den Ridder dach gheset hadde / so was sy neerstich om hem te wachten
/ want sy woonde op een sterck slot / daer by stont eenen schoonen boomgaert die
seer gheneuchlijck was / daer in sy den Ridder dach stelde / segghende tot hem:
Wanneer hy quam wandelen ontrent den boomgaert / ende dat sy dan uyt liete door
een deurken besyden vande slote een kleyn Hondeken loopen in den boomgaert / dat
hy dan door dat deurken opgaen soude by haer kamer / want haer Man en soude dan
niet te huys sijn. Daer na quam de Ridder wandelen op een tijt / ende de
Borchgravinne lach in haer venster verwachtende den Ridder. Doen sy hem ghesien
hadde / soo is sy beneden ghegaen ende heeft een kleyn deurken open ghedaen als
heymelijck / ende sy bleef binnen der deuren staen ende liet een kleyn hondeken uyt
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loopen dat int gras liep spelen. Als de Ridder het hondeken sach / soo was hy blyde
/ ende is doe stoutelijc in gekomen door het deurken / ...
(fol. a3 ro - de tekst in hs-Prims is een weinig uitvoeriger). Lees daartegenover het
gedicht vss 64-100 en merk hoe daarvan slechts de vss 90-94 en 97 ongeveer dezelfde
uitdrukking hebben als het proza:
Ontede si een doerken clene,
Daer si allene ginc voer staen,
Ede dede een hondeken vte gaen,
(Dat heimelijc ende clene was)
Spelen in dat scoene gras.
.........
Ende als den ridder sach thondekijn,

Aldus gebeurt het slechts zelden dat rijmwoorden in de prozatekst bewaard bleven;
in een fragment, door Boekenoogen, l.c., pp. 130-131, gegeven, komen er een paar
voor: lant - vyant, dief - lief.
Een inzicht in de tijdsconjunctuur geeft de verandering van de proloog en het slot
van het gedicht (de verwittiging aan de minnaar zijn liefde te verbergen), in de
moraliserende waarschuwing tegen de zonde van overspel op de overeenstemmende
plaatsen van het volksboek.
Het belangrijkste nieuwe element in de prozaroman zijn de refreinen, waarvan we
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hieronder telkens a. de stok, b. het aanvangsvers geven. De meeste komen ook voor
in de Refreinenbundel van Jan van Doesborch. Onder c. verwijzen we telkens naar
het overeenkomstige refrein in die bundel (J.v.D., cfr edit. C. Kruyskamp) en eventueel
in andere verzamelingen.
1.

2.

3.

4.

(Alleen in hs-PRIMS)
a.

Ick ben ick was ick sal syn
|| Niet & nijet es dleven
myn.

b.

Ontwaect die vaect | tes
meer dan tyt

c.

Nergens vond ik een
variant.

(Alleen in hs-PRIMS)
a.

Al en gheeft godt gheen
gelt hy seyndt wel syn
ware.

b.

De here die ons vander
aerden gewrocht heeft

c.

J.v.D. XCVII.

(Alleen in hs-PRIMS)
a.

Broosch aerden vaetken
peyst doch om sterven.

b.

Den salighen Tyt wilt u
devoot maken

c.

Idem als refr. in bundel Jan
Michiels, fol. 297 (cfr
daarover A. van Elslander,
De refreinenbundel van
Jan Michiels, in TNTL,
LXVI (1949), (pp.
241-284), p. 273). Daar
ontbreekt echter de
‘Prince’!

(Alleen in hs-PRIMS)
a.

Peyst wat den tyt is |
wanneer hy leden is.

b.

O sondich saet Adams
gebroetssele
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c.

J.v.D. LXXXI. Ook in de
bundel van Jan van
Stijevoort, edit. Lyna &
Van Eeghem, CCLIV; id.
bundel Jan Michiels, fol.
179 (cfr l.c., p. 263);
tenslotte nog Vanden .X.
Esels, na de 5e ‘ezel’, cfr
edit. A. van Elslander, pp.
24-26).

a.

Dus houde ick 't versuchten
van haer te leene.

b.

Al sie ick liefkens oogen te
my waert blincken.

c.

J.v.D. XVIII.

a.

Met recht blijf ick u eyghe
voort.

b.

Na dien dat herte | siel ende
lijf |

c.

J.v.D. XXI (dit ook in de
bundel van Jan van
Stijevoort, edit. Lyna &
Van Eeghem, XXVI, doch
zonder het envoi).

a.

Hoe meerder liefde | hoe
meer verlanck.

b.

Oftmen openbaerlijc sout
publieren:

c.

J.v.D. XXIII.

a.

Want zonder hem prijs ick
de doot.

b.

Komt Wolven | Leeuwen
ende wilde dieren

c.

J.v.D. XXIV.

a.

Hoe minlijck is een schoon
Vrouken aen (om)sien.

5.

6.

7.

8.

9.
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b.

Al 's Werelts regnatie || 's
Menschen hanteringe |

c.

J.v.D. XL.

a.

Vintmen ter Werelt ooc
meerder vreugt?

b.

Tsolaes dat Edelheyt kan
vercieren

c.

J.v.D. XLI.

a.

Nimmermeer en spant
ander int herte de kroone.

b.

O Godt Cupido hoe door
schiet ty 't herte |

c.

J.v.D. LXXIX.

a.

Maer lacen nu ist al
ghedaen.

b.

O Rijck God hoe ben ick
bedroeft |

c.

J.v.D. IV.

a.

Ken sonts (lees: souts) te
vollen niet gheschrijven.

b.

O Rijck Godt wat sy solaes
gewinnen |

c.

J.v.D. XLII.

a.

Ick sterve door hen dies
noyt en rochte.

b.

O Godt Cupido | o Venus
Goddinne |

c.

J.v.D. XXXV.

a.

Maeck u bedde soo ghy
slapen wilt.

b.

Naer dat de hooghe
Goddelijcke kracht |

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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c.

J.v.D. LXXXIV.

Kruyskamp duidde reeds voor 28 van de 154 refreinen van de bundel van Jan van
Doesborch variante lezingen aan in andere geschriften (De Refreinenb. v. J.v.D., I,
pp. XX-XXI). Hier komen er dus dertien bij, waaronder drie die ook in de bundels
van Van Stijevoort of Jan Michiels en het volksboek Vanden .X. Esels worden
aangetroffen. De vraag naar de prioriteit moet ongetwijfeld gesteld worden. De
afwijkingen zijn zeer gering, behalve in het twaalfde en veertiende refrein, waar in
de prozaroman een vrouw aan het woord is en in de bundel een man. Onmiddellijk
valt het op dat het beginvers van het elfde refrein vollediger is dan dat van de bundel
waar het rijmwoord 't herte ontbreekt.
Al zijn de refreinen niet onmisbaar in de gang van het verhaal van de
Borchgravinne, toch komen ze er goed bij te pas, illustreren de handeling en geven
het boekje een eigen waarde: niet lichtvaardig mag men beweren dat zij zomaar
elders zouden ontleend zijn. Het wordt nu stilaan wel duidelijk dat voor de bundel
van Jan van Doesborch waarschijnlijk naast handschriftelijke ook aan ge-
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drukte bronnen werd ontleend (cfr Floris ende Blanceflour, Vanden .X. Esels). Het
valt tevens op hoe in de bundel de meeste van de 13 refreinen dicht bijeen staan en
in de volgorde van het volksboek: XVIII, XXI, XXIII, XXIV; XL, XLI, XLII; zo de
gedichten werkelijk eerst voor de historie werden gemaakt, worden Kruyskamp's
beschouwingen bij refrein XXIV wel enigszins lachwekkend, waar hij als auteur een
vrouw veronderstelt, terwijl het hier eenvoudig om de woorden van de hertogin gaat.
We nemen echter akte van ‘een zeer gepassioneerden’ toon’ en ‘in sommige strophen
zelfs een zeer aangrijpend poëtisch effect’ (De Refr. J.v.D., I, p. XLIX). Ook de
andere twaalf refreinen munten door hun vorm, beeldenrijkdom en soepelheid uit.
We staan aldus in ieder geval voor de mogelijkheid dat er een druk van de
prozaroman bestaan heeft 1) vóór de refreinenbundel van Jan van Doesborch, die
tussen Juli 1528 en Juni 1530 gedrukt werd (cfr edit. Kruyskamp, I, p. XV), en zelfs
2) niet na 27 Juni 1524, vermits de refreinenbundel van Jan van Stijevoort, waarin
twee gedichten van ons volksboek voorkomen, alsdan werd voltooid.
Over de editie van Wwe Jacob van Liesveldt (ca 1550?) deelde Mone, Uebersicht,
p. 58, mede: ‘Das Buch enthält 14 Refereynen, alle aus dem 16. Jahrhundert, die
Vorund Schlussrede (-na prologhe) bestehen zum Theil aus Prosa, und gleichen völlig
den damaligen Spelen van sinnen. Doch kan ich nicht entscheiden, ob das Volksbuch
aus einem solchen Spel in Prosa aufgelöst oder die Refreynen nur in die ältere
Erzählung eingefügt seyen, was auch bei einigen andern Volksbüchern der Fall
scheint. Am Ende steht noch een schoon ghedicht van d-bedde te maken, von 10
fünfzehnzeiligen Strophen aus dem 16. Jahrh.’ Al zijn de bedenkingen aangaande
het rederijkersspel natuurlijk waardeloos, de mededeling betreffende de v e e r t i e n
refreinen en het slotdicht maakt het ons zeker dat het handschrift-Prims met die
oudere druk overeenkomt.
J. van Mierlo - ingevolge ons artikel Nieuwe Varianten - wist slechts af van de elf
refreinen van de editie 1648; hij onderzocht die, om te komen tot de mogelijkheid
dat Anna Bijns ze zou geschreven hebben; tot meer dan een vermoeden kwam hij
evenwel niet.

Buevijn van Austoen
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A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
DIE HISTORI || VAn BUEVIJNE VAn AUSTOEN WT ENGELAnDT GHEBOREn.
VOL WOnDERLIJKE AUENTUREn || VOL STRIJEN. VOL AMOUREUSHEYT.
ENDE VOL VAN VERRADERLIJEN || [In fine:] GHEPRENT THAnTWERPEN
AEN DYSEREn || WAGHE BY MY IAN VAN DESBORH [sic] || INT IAER ONS
HEEREN. M. VIJFHONDERT || ENDE .IIIJ. ||
(NK 1085) (Hamburg SB) in-fol.
Daar de tijdsomstandigheden ons verhinderden die druk in te zien, gebruikten we:
[Houtsn. met dubbele rand rondom:] EEN SCHOONE HISTORIE VAn || [gewone
letters:] BUEVIJN: DES GRAUEN SONE VAn AUSTOEN: || WT ENGHELANT
GHEBOREN. DYE WELCKE VEEL WONDERLIJCKE AUONTUREN (IN || ZIJN
LEUEN) VAN STRIJDEN: AMOREUSHEYT: ENde VERRADERIJEN GHEHADT
HEEFT. ENde | HOE HI NAEMAELS TROUWEDE DIE SCHOONE SUSIANE:
DES CONINCX DOCHTER VAn | ERMENIEN: DIE WONDERLIJCKE
FORTUYNEN GHEHADT HEBBEN. ENDE DAER || NAE CONINCK VAN
ENGHELANDT GHECROONT WERT. || [Houtsneden: randje - links: ridder met
schepter; linker benedenhoek: hazewind - rechts: dame met valk in rechterhand;
linker benedenhoek: hert - randje] || ¶GHEPRINT THANTWERPEN OP DIE
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LOMBAERDE VESTE | INDEN || WITTEN HASEWINT BY MY IAN VAN
GHELEN. || [versierde balk] ||
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[In fine:] ¶DIT BOECK IS GHEUISITEERT. BY MEESTER IASPAER DE MERA.
BY DYE .K. || MAIESTEYT DAER TOE GECOMMITTEERT ENDE DAER BI
GHECONSENTEERT DYE TE || MOGHEN PRINTEN. GHEGEUEN TOT
BRUESSELE |INT IAER ONS HEEREN || .M.CCCCC.LII. DEN .XX IIIJ.
OCTOBRIS. || GHETEECKENT BY DEN SECRETARIS M. PHILIPPUS DE
LENS. || ¶ GHEPRINT THANTWERPEN OP DE LOMBAERDE VESTE | INDEN
WITTENHASEWINT BY || MY IAN VAN GHELEN, ANNO .M.CCCCC. ENDE
LXIII.
|| [vo: wapen der Van Ghelens omringd door versieringsbalken]
('s-Gravenhage, Mus. Meerman) in-fol.

2. Te k s t u i t g a v e :
Editie der kapittelopschriften en twee fragmenten van de oudste druk:
BOLTE Johannes, Buevijn van Austoen, (Beiträge zur Geschichte der erzählenden
Litteratur des 16. Jahrhunderts, II), in TNTL, XII (1893), pp. 311-319.

3. L i t e r a t u u r .
BECKER Philipp August, Beuve de Hantone, (Berichte über die Verhandlungen der
sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische
Klasse, 93. Band. 1941. 3. Heft), Leipzig, 1941.
BOJE Christian, Ueber den altfranzösischen Roman von Beuve de Hamtone,
(Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, herausgeg. von Dr Gustav
GROEBER), Halle a.S., 1909.
DOUTREPONT G., Mises en prose, pp. 36-41.
STIMMING Albert, Der festländische Bueve de Hantone. Fassung I, II, III. Nach
allen Handschriften mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar zum ersten Male
herausgegeben, (Gesellschaft für romanische Literatur, Bd. 25, 30, 34, 41, 42),
Dresden - Halle, 1911-1920.
Verdere literatuur bij STIMMING, Bd. 42, pp. 313-338 (passim) en BECKER, p. 7
en passim voetnoten.

B. I n h o u d .
(O p m e r k i n g : De kapittelopschriften zijn niet genummerd; daardoor hebben wij
volgens onze druk wel eens een andere indeling dan in Bolte's opgaven.)
Prologhe. 1. Vrome formule. Lof van Maria. 2. Vss: dit is een nieuwe stof. 3.
Waarschuwing tegen onvoorzichtige liefde. 4. Toepassing op het geval van deze
historie. - I. 5. Guydo, graaf van Austoen, huwt op gevorderde leeftijd en krijgt een
zoon, Buevijn. 6. Guydo trekt naar een feest bij zijn zwager, bisschop van Keulen.
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7. Daar wordt de gravin verliefd op hertog Doyoen van Nayanzon. 8. Vss: dialoog
gravin - Doyoen: wanneer zij hem haar liefde verklaart, zegt hij haar man te vrezen.
9. De gravin vraagt hem deze te doden. 10. Einde van het feest; terugkeer naar huis.
- II. 11. De hertog komt bij de gravin. Een hinderlaag wordt voor de graaf voorbereid.
12. De gravin houdt zich ziek. 13. Vss: dialoog graaf - gravin: zij vraagt hem op jacht
te gaan. 14. Tijdens de jacht wordt de graaf vermoord door de hertog, Fromont en
Ate. 15. De tijding wordt door een ontsnapte ridder in de stad gebracht. Vooral
burggraaf Seghebalt van Grimmerstoel is verstoord en legt een klacht neder bij koning
Ridtsaert van Engeland. Doyoen vlucht uit het land. 16. De gravin roept hem echter
bij zich. Hij wil haar slechts huwen als haar zoon Buevijn gedood is. 17. Zij beveelt
Seghebalt haar kind te vermoorden, doch deze houdt hem in zijn kasteel met zijn
eigen zonen Diederic en Gwide. 18. Doyoen weet dit en klaagt bij de gravin. 19.
Deze doet Seghebalt beloven Buevijn vóór hun ogen in het water te werpen. - III.
20. Op raad van zijn vrouw maakt Seghebalt een wassen pop met Buevijn's klederen.
21. Hij werpt deze in het water. 22. Hij voedt Buevijn samen met zijn eigen zonen
op. 23. Nu wil de gravin het huwelijk met de hertog doordrijven. 24. Vóór de koning
zweert de hertog onschuldig te zijn aan de dood van de graaf. 25. Op het huwelijk
komt Buevijn en slaat Doyoen neer. 26. Hij weet te ontsnappen. Woede op Seghebalt
die hen bedrogen heeft. - IV. 27. Onder voorwendsel haar zoon naar de koning van
Schotland te willen zenden, verkrijgt de gravin haar zoon. 28. Zij zendt hem op een
schip met opdracht aan de verraders Ate en Fromont hem te verdrinken. 29. Deze
verkopen hem echter. 30. Vss: Jammerklacht van Buevijn, de kooplui troosten hem.
31. Buevijn wordt verkocht aan de koning van Armenië, en wordt stalknecht van
diens dochter Su-
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siane, om 't paard Arondeel, door koning Brandimant geschonken, te bewaren. 32.
Bij een steekspel krijgt Buevijn van Susiane de toelating tegen een uitdager te kampen;
hij overwint hem. 33. Vss: Dialoog Susiane - Buevijn: zij voelen sympathie voor
elkaar. Buevijn verklaart zijn afkomst. Hij wordt haar kamerling. 34. En is in haar
en 's konings gunst. - V. 35. Seghebalt, nu Buevijn niet in Schotland is, daagt Doyoen
uit en brengt de klacht vóór de koning. 36. Uit vrees voor de bedreiging trekt
Seghebalt naar Frankrijk en sticht er de stad Stapels. - VI. 37. Sultan Brandimant
eist tevergeefs Susiane ten huwelijk. 38. Daarom valt hij Armenië binnen en bedreigt
de hoofdstad. 39. Susiane vraagt Buevijn haar verdediger te zijn en slaat hem ridder.
40. Vss: dialoog Buevijn - Susiane; de ridderslag. 41. Buevijn is leider van een groep
ridders. 42. De voorbereidselen tot de strijd. 43. Vss: Dialoog: Koning - Susiane Buevijn: de koning vraagt wie aan het hoofd van haar groep staat. Buevijn neemt
van haar afscheid. 44. De strijd. Dappere daden van Buevijn die ten slotte de sultan
gevangen neemt. 45. De Saracenen worden verslagen. 46. De sultan onderwerpt zich
en wordt vrijgelaten. - VII. 47. Susiane op Buevijn verliefd. 48. Vss: dialoog Susiane
- Buevijn: zij zegt hem te beminnen, maar hy vindt haar eerst te hoog voor hem. 49.
Twee verraders beweren bij de koning dat Buevijn Susiane verkracht heeft. 50. Op
hun raad zendt de koning Buevijn naar Brandimant met een brief om hem daar te
doen doden. 51. Onderweg komt Buevijn bij een pelgrim, die hem naar zijn afkomst
vraagt. 52. Vss: dialoog Buevijn - pelgrim: zij spreken over de graaf van Austoen
en de pelgrim waarschuwt hem om de brief. 53. Susiane is ondertussen bekommerd:
54. Vss: haar bezorgdheid. - VIII. 55. Buevijn komt bij de sultan. 56. Vss: de brief:
Buevijn moet gedood worden. 57. Vss: Dialoog: sultan - Buevijn: hoe heeft Buevijn
zulks verdiend? 58. De sultan steekt Buevijn in de kerker waar Buevijn gekweld
wordt door ‘venijnige’ dieren. Zeven jaar blijft hij daar. - IX. Koning Yvorijn vraagt
Susiane ten huwelijk. Zij weigert. 60. Vss: dialoog Susiane - haar vader: op conditie
dat wanneer Buevijn terugkeert het huwelijk ontbonden wordt, aanvaardt zij. 61. Het
huwelijk te Mombrant. 62. Door de kracht van een toversteen bewaart zij haar
maagdelijkheid. - X. 63. Wanneer de sultan na zeven jaar Buevijn nog levend vindt
wil hij hem laten doodschieten met pijlen. 64. Op raad van zijn neef stelt hij dit uit
tot overmorgen. - XI. 65. Buevijn doodt zijn bewakers, neemt een paard en een harnas
en ontkomt uit de stad. 66. Sultan Sadony met zijn gevolg snelt hem 's morgens
achterna. 67. Buevijn wordt slapend aangetroffen. 68. De sultan rijdt hem alleen
tegemoet. 69. Tweegevecht; sultan gedood. De anderen vallen hem aan. Hij ontkomt.
70. Brandimant, verwittigd, rijdt nu naar Jerusalem, waarheen Buevijn gevloden is.
71. Hij vindt hem vóór een rivier; tweestrijd; de sultan wordt gedood. 72. Door een
wit hert geleid, ontkomt Buevijn op het paard van de sultan door de rivier. - XII. 73.
Buevijn komt op het kasteel van een vreselijke reus en wordt door de portier
gewaarschuwd. 74. Buevijn doodt de reus en geeft het kasteel aan de portier. 75.
Verder in een bos, terwijl hij slaapt, komen er vijftien moordenaars; door zijn paard
wordt hij gewekt en ontkomt met ere. 76. Hij gaat naar Jerusalem, biecht bij de
patriark en verneemt dat Susiane gehuwd is. 77. Als een pelgrim gaat hij te voet naar
Mombrant. - XIII. 78. Daar vraagt hij zijn waard om inlichtingen. 79. Vss: Dialoog
Buevijn - waard: vóór de maaltijd ontvangt Susiane de pelgrims. 80. Vss: (gedeeltelijk
refreinvorm.) Beurtelings uiten Susiane en Buevijn een klacht, de eerste op de stok
Tot ic troost hebbe van buevijns monde, de tweede op de stok Voor dat ick mijns
vaders doot gewroken hebbe. Zij geeft hem aalmoezen. Herkenning. Zij verhalen
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elkaar hun avonturen. 81. Samen vluchten zij 's nachts. - XIV. 82. Overdag blijven
zij in een bos. Buevijn doodt een ever. 83. Terwijl hij water gaat halen overvalt een
leeuw de schildknaap Bonifoot en twee paarden; gelukkig komt Buevijn tijdig om
Susiane te redden. 84. Vanuit hun toevluchtsoord, een rots, bemerken zij de reus
Aertsepaert die hen voor Yvorijn komt zoeken. 85. Buevijn overwint en onderwerpt
hem. 86. Om brood uitgestuurd, doodt Aertsepaert een heremijt die hem voor een
duivel aanziet. 87. Zij vinden te Akers (St-Jan Acco) een schip. 88. Yvorijns schepen
sluiten hen in. De
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kracht van de reus overwint deze. 89. Ten slotte reizen ze naar Keulen, waar de
bisschop Buevijn over Doyoen bericht geeft. - XV. 90. De bisschop geeft Buevijn
een leger mede om het onrecht te wreken. 91. Susiane blijft met Aertsepaert in Keulen.
92. Vss: dialoog: Susiane - Buevijn: zij laat hem ongaarne vertrekken, doch hij laat
zich niet bepraten. 93. Buevijn met zijn volk gaat zich in dienst van Seghebalt stellen,
en zegt dat hij Gheraert heet. 94. Zij slaan Doyoen terug in Austoen en veroveren
Grimmerstoel. 95. Doyoen komt hem met een leger tegemoet; hevige strijd. 96. Ate
wordt gevangen genomen. 97. De strijd gaat voort. Ook Fromont wordt gevangen
gezet. 98. Doyoen trekt zich in Austoen terug. - XVI. 99. Doyoen is mistroostig. 100.
Vss: dialoog Doyoen - zijn vrouw: vermoeden dat Gheraert Buevijn is. Zij zou deze
wel vergiffenis schenken. 101. Hij slaat haar vergramd. 102. Als pelgrim vermomd
gaat hij naar Grimmerstoel waar een waard hem inlicht over wat er gebeuren gaat.
103. 's Morgens vraagt hij Gheraert om een aalmoes, doch deze stelt het uit tot na
de mis. 104. Doyoen volgt van verre de pijniging van Ate en Fromont en vlucht dan.
105. Daar ze de pelgrim niet terugvinden, vermoeden ze wel dat het een spion was.
106. De twee verraders worden in tonnen met nagels gerold, daarna hun wonden met
zout ingewreven en dan worden ze onthalsd. Hun aanbod van grote rijkdom had
Seghebalt niet kunnen vermurwen. - XVII. 107. Seghebalt's vrouw herkent Buevijn
aan een litteken. Nu moet hij zich wel bekend maken aan Seghebalt. - XVIII. 108.
Buevijn reist naar Keulen. 109. Een hertog uit Saksen was op Susiane verliefd
geworden. 110. Valselijk liet deze aan haar berichten dat Buevijn verslagen was.
Susiane is zeer bedroefd. 111. Vss: Zij treurt. Hertog en bisschop troosten haar. De
hertog vraagt haar tevergeefs ten huwelijk. Zij staat hem haar reus af. Nu zal de
hertog haar wel winnen! 112. Hij maakt de reus dronken en schaakt Susiane, die hij
in de kerk voert om haar te huwen. 113. De reus wordt wakker juist als Buevijn de
stad binnenkomt. De reus breekt uit zijn kerker en samen met Buevijn trekt hij naar
de kerk waar het opzet verhinderd wordt. 114. De reus wordt gedoopt. 115. Buevijn
keert met 5.000 soldeniers naar Engeland terug. - XIX. 116. Buevijn trekt met zijn
volk op tegen Doyoen. 117. Na wisselende krijgskans wordt Doyoen verslagen,
vooral dank zij Aertsepaert. 118. Vss: Doyoen jammert. 119. De reus achtervolgt
hem tot op zijn kasteel, daar echter wordt hij ingesloten, gekwetst, breekt weer los,
laat zijn wonde door een geneesheer verzorgen, keert naar zijn leger terug,
overmeestert onderweg hertog Griffoen die Doyoen met een leger ter hulp trekt. 120.
Vss: jammerklacht van Doyoen. - XX. 121. Doyoen verwerft door geld invloed aan
het hof van de koning van Engeland en doet Seghebalt en Gheraert (d.i. Buevijn) ter
verantwoording roepen. 122. Als Seghebalt aldus in moeilijkheden is, maakt Buevijn
zich bekend. 123. Een tweestrijd Doyoen - Buevijn zal beslissen wie in zijn recht is.
124. Vss: dialoog Doyoende gravin: hij heeft vrees; zij zal in het geheim gewapende
mannen klaar houden. 125. Doyoen zweert: vss: de eed. 126. Als hij het kruis wil
kussen, draait dit zich om. 127. De kamp. Als Doyoen in moeilijkheden is, vallen
zijn gewapende mannen Buevijn aan. Aertsepaert komt ertussen en wordt na lange
strijd gedood. Toch worden Doyoen's mannen verslagen. Doyoen bekent geheel zijn
schuld, allen worden gehangen, en Buevijn's moeder in een klooster gestoken. 128.
Nu wordt Buevijn graaf en huwt Susiane. 129. Feest. Ieder keert naar zijn land terug.
- XXI. 130. Buevijn wint in een snelheidswedstrijd met zijn paard Arondeel de prijs.
131. Op aanstoken van hertog Alevijn vraagt de zoon van de koning hem het paard
te verkopen. Tevergeefs. 132. Hij gaat in de stal om het paard te nemen. Het paard
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doodt hem. 133. De woedende koning verbant Buevijn uit het land. 134. Vss: dialoog
Buevijn - Susiane - Diederick (zoon van Seghebalt): klacht om hun rampzalige
toestand, Susiane is zwanger. 135. Zij rijden tot in een woud. 136. Vss: dialoog
Susiane - Diederick - Buevijn: haar uur om te baren is gekomen. Met takken zal
Diederick een huisje maken en haar helpen. 137. Vss: refrein: Buevijn's gebed; begin:
Ick sal nu bidden ghetrouwelijck op stok Laet haer verbeyden een salighe ure. 138.
Nu komt Diederick bij hem en zegt: vss: twee jongens zijn geboren. 139. Vss: Buevijn
looft Maria. 140. Buevijn gaat met beide kinderen
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op zoek naar een voedster. 't Ene kind wordt echter door een griffoen weggedragen
naar Armenië, waar de koning het vindt en opvoedt, het andere wordt door een
schipper medegenomen, die het in zijn bootje vond liggen waar Buevijn het even
had neergelegd. 141. Vss: klacht van Buevijn. 142. Vss: Diederick zoekt kruiden
voor Susiane. - XXII. 143. Koning Yvorijn is reeds lang op zoek naar Susiane en
landt nu juist te Buenen (Boulogne) waar hij Susiane in het bos vindt; hij voert haar
mee. 144. Buevijn en Diederick treuren om het verlies van de kinderen. 145. Vss:
zij vinden dat ook Susiane weg is. 146. Zij zoeken. 147. Vss: Diederick tracht Buevijn
te troosten. 148. Zij reizen naar waar sultan Brudilant de koning van Siviliën belegert
om diens dochter Macadose te hebben. - XXIII. 149. Zij gaan zich in diens dienst
stellen. Zij vechten dapper tegen de Saracenen: Buevijn wordt opperbevelhebber.
150. Buevijn doodt de sultan. De strijd moet echter ophouden als de koning, gewond,
in de stad terugkeert. 151. De Saracenen breken op. - XXIV. 152. De stervende
koning biedt Buevijn zijn dochter en het koningschap aan. 153. Op raad van de
bisschop aanvaardt hij op conditie dat, zo hij Susiane weervindt, die trouw voorgaat.
Zij baart hem twee zonen. - XXV. 154. Seghebalt ontmoet Susiane in de kerk in
Provence en bevrijdt haar van de Saracenen. 155. Zij begeven zich naar Siviliën,
waar juist Buevijn de bruiloft houdt. 156. Vss: zij vragen Buevijn om eten; hij vindt
haar stem aan die van Susiane gelijkend. 157. Diederick geeft aan Seghebalt dertig
gouden bizanten omdat hij zo goed zijn vader gelijkt. 158. [Blad 1 ontbreekt; we
vullen aan volgens fragment bij Bolte:] XXVI. Hoe Susiane in eens speelmans
gelijckenisse voor Buevijns tafel een liedeken speelde, daer alle die geschiedenisse
van hem beyden inne begrepen was, ende hoese Buevijn kende, ende hoe Diederick
ooc Segebalden kende. 159. Dialoog vss: erkenning Buevijn - Susiane.] 160. Het
huwelijk van Buevijn met Macadose moet ontbonden worden. 161. Seghebalt kleedt
zich nu als ridder. 162. Vss: dialoog Seghebalt - Diederick: herkenning. 163. Zo zijn
allen herenigd. - XXVII. 164. Koning Yvorijn, woedend om Susiane, verwoest
Armenië en bedreigt de hoofdstad. 165. Diederick huwt Macadose en bewaart het
land voor haar en Buevijn's kinderen. 166. Buevijn en Diederick, verwittigd, trekken
de koning van Armenië ter hulp. - XXVIII. 167. Buevijn komt in het geheim 's nachts
aan land en overvalt de Saracenen. - XXIX. 168. De Saracenen van de emir trekken
zich op een kasteel terug, Buevijn lokt hen buiten en verslaat hen. 169. Daarna
ondergaat ook Yvorijn zwaar verlies. - XXX. 170. Verzoening van de koning van
Armenië met Buevijn; zijn kind wordt hem daar weergebracht. 171. Een bestand
wordt voor twee maanden gesloten, beide legers worden versterkt. - XXXI. 172. De
indeling van de legers. 173. Zeven dagen duurt de geweldige strijd. - XXXII. 174.
Yvorijn, gevangen, wordt Balam gedoopt en geeft zijn dochter Belefluer aan Buevijn's
zoon, de jonge Buevijn, ten huwelijk; ook zijn land wordt bekeerd. 175. De verraders
die er schuld aan hadden dat destijds Buevijn werd weggestuurd, worden gehangen.
176. Na de dood van de koning van Armenië volgt Buevijn hem op. - XXXIII. 177.
Seghebalt gaat naar zijn land, vindt zijn vrouw stervend, en sterft zelf een jaar daarna.
178. Diederick reist naar Keulen waar hij Buevijn's zoon vindt en herkent door de
schipper die hem als boreling had meegevoerd (ook aan een kruis dat hij van de
geboorte af tussen de schouders had). 179. Samen gaan zij naar Frankrijk. 180. Hij
brengt de jongen, Ghijs, bij zijn ouders. De visser en zijn vrouw worden beloond. XXXIV. 181. Buevijn erft de Engelse kroon. 182. Na alles geschikt te hebben, reist
hij, met Diederick en Boudewijn, zijn zoon bij Macadose, naar Engeland. - XXXV.
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183. De kroning in Engeland. 194. Susiane dankt God: 185. Vss: Dankgebed. 186.
Voorspoedige regering, al Buevijn's zonen zijn nu koning. - XXXVI. 187. Na zeven
jaar wordt Susiane erg ziek. Buevijn doet zijn zonen komen. 188. Vss: dialoog Buevijn
- Susiane: hij bidt voor haar, zij neemt afscheid. 189. Allen zijn bedroefd om haar.
190. Vss: dialoog: Buevijn - Ghijs, haar zoon - diens broeder - de bisschop van
Cantelberch - Susiane - een andere persoon: haar laatste ogenblikken; afscheid. 191.
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Zij sterft. - XXXVII. 192. Dye conclusie: Na Susiane's begrafenis wordt Boudewijn,
Buevijn's zoon, koning. Buevijn wordt heremiet. Zijn kinderen regeren voorspoedig.
Vrome wens.

C. H e r k o m s t .
Het wijd verspreide verhaal van Beuve of Bueve de Hantone of Hamtone (=
Southampton) is van Franse oorsprong, waaruit het in zeer uiteenlopende redacties
verspreid werd. Men onderscheidt een f e s t l ä n d i s c h - f r a n z ö s i s c h e en een
a n g l o - n o r m a n d i s c h e vorm van het gedicht, waarvan de eerste de grootste
invloed had en voor ons alleen van belang is omdat onze prozaroman er toe behoort.
Drie verschillende ‘Fassungen’ kenmerken deze groep, ze werden alle uitgegeven
door Stimming. Becker zocht een weg om het oorspronkelijke gedicht uit Fassung
II en III te voorschijn te halen (pp. 8-26), de ‘Urabfassung’ ervan zou tussen
1215-1225 liggen en geschreven zijn door de feodale heren van het Zuidwesten,
afhangend van de koning van Engeland (ibid., p. 25). Over de oorsprong der sage
bestaan vele en zeer uiteenlopende theorieën; Stimming die deze aan een grondig
onderzoek onderwerpt, sluit zich aan bij Boje: het oorspronkelijk gedicht moet het
werk zijn van één dichter, die zijn verhaal opbouwde met allerlei ‘Motive’ - Boje
ontleedt er 31 - die in een groot aantal middeleeuwse ridderromans en andere literatuur
zijn aan te wijzen, waarbij mogelijk Huon de Bordeaux een bijzondere invloed heeft
uitgeoefend. Het tweede deel, ‘die Fortsetzung’, met name de gebeurtenissen na de
bestraffing van Doon de Mayence, is jonger (midden XIIIe eeuw) en kan in verband
staan met de Eustachius-sage (cfr voor dit alles Boje, pp. 59-132; Stimming, Bd. 42,
pp. 313-325, en Becker, p. 26 en 30-38).
In aansluiting aan de Fassung II werd in het midden der XVe eeuw een Franse
prozabewerking gemaakt, waarvan nog twee handschriften bekend zijn (cfr Boje,
pp. 6-7 en Doutrepont, Mises en prose, pp. 37-40); de oudste druk, in-fol. dezer
prozaversie verscheen circa 1500: [fol. b1 ro] ‘¶ Le liure De Beufues || De hantonne.
|| [In fine:] ¶ Cy finist le liure intitule beufues de || hantonne nouuellement imprime
a pa- || ris pour anthoine verard marchant | li- || braire demourant a paris en la rue
sainct || iaques pres petit pont a lenseigne saint || iehan leuangeliste ou au Palais au
pre- || mier pilier deuant la chappelle ou len chan || te la messe de messigneurs les
presidens.||’ (PELLECHET, no 2259; Boje, p. 8) (Parijs Bibl. Nat.; Aix; Berlijn StB;
Modena Bibl. Palatina).
De Franse prozahandschriften hangen samen met de
f e s t l ä n d i s c h - f r a n z ö s i s c h e G e s t a l t der sage (en wel met de vers-hss
PRW; cfr Boje, pp. 13-14), de druk sluit er zich eng bij aan en is haast woordelijk
gelijk aan hs. p 1: Parijs, Bibl. Nat. fr. 12554 (anc. 5345); hs p: Parijs, Bibl. Nat. fr.
1477 (anc. 7553) is echter iets korter (cfr ibid.).
Het Ndl. volksboek nu wijkt naar vorm heel wat van de Franse prozaroman af,
naar kapittelindeling eensdeels, maar anderdeels vooral om de delen in verzen,
dikwijls in dialoogvorm. Boje vergeleek de Ndl. tekst met de verschillende vormen
van de Franse redacties en schrijft hierover als volgt:
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‘Dabei fält zunächst auf, dass die niederländische Bearbeitung viel kürzer ist als alle
festländisch-französischen Fassungen, sodass die meisten Merkmale fehlen, an denen
man die einzelnen festländisch-französischen Fassungen unterscheiden kann.
Andrerseits hat die niederländische Bearbeitung allein folgende zwei Episoden:
1) C (6) v B. Brandimant liess den gefangenen Buevijn an einen Baum binden, um
mit glühenden Pfeilen nach ihm zu schiessen. Auf dem Rat eines Neffen aber schob
er die Prozedur hinaus, bis alle Verwandten versammelt wären. Ein Gemeinplatz,
vgl Enfances Vivien S. 39. Fierabras 59. Huon 181. Floovent 26. Gaufrey 48. Doon
de Maiance 294 (nota: cfr de bedoelde edities ibid., pp. 51-59). - 2) G (4) v B.
Aetsepart erhield in den Kämpfen gegen Doyoen einen Pfeilschuss, wurde von einem
meester Branduculus geheilt und zwang einen gefangenen Verwandten des Doyoen,
den Arzt fürstlich zu belohnen.
Ob diese beiden Episoden sowie die durch-gehende Kürze des Textes dem
niederländischen Bearbeiter oder dem Verfasser seiner französischen Vorlage
zuzuschreiben sei, ist natürlich an sich nicht zu unterscheiden. Eine weitere
Eigentümlichkeit des niederländischen BH aber, den befremdlichen Namen ‘Buevijn’
van nämlich K III v kurz hintereinander gefunden ‘Austoen’, kann ich als
Willkürlichkeit des niederländischen Bearbeiters erweisen. Ich habe
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Bevis, Buevijn, Beuis, und ebenso B i r a 4 und F (6) va 37 Hampton (in ynghelant)
statt des allgemeinen Austoen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass auch die andern
Eigenheiten, die nur der niederländische BH, aber keine Fassung der
festländisch-französischen BH, noch überhaupt ein Text des BH aufweist, ebenfalls
der Willkür des niederländischen Bearbeiters zuzuschreiben seien’ (ibid., pp. 16-17).
Boje onderzoekt verder welke trekken die de festl.-franz. Fassungen ondereen
onderscheiden in het Ndl. voorkomen: zij zijn alle terug te vinden in de versie PRWfp,
het Ndl. behoort dus tot die ‘Gestalt’ (ibid., p. 17).
Dit belet niet dat zelfs in details het Ndl. volksboek voortdurend met de Franse
prozaroman verschilt. Enkele voorbeelden: hoe de gravin met Doyoen in betrekking
komt (Ndl. Kap. I t.o.v. Fr. fol. I vo -II vo), hoe de twee kinderen van Buevijn en
Susiane van hem verwijderd geraken (Ndl. Kap. XXI-XXII t.o.v. Fr. fol. LXXXIII
vo-XC ro) en Buevijn's avonturen in betrekking tot Macadose (Vaucadoce) (Ndl.
Kap. XXIII-XXIV t.o.v. Fr. fol. XCII ro-XCVIII vo). Wie beide prozaromans naast
elkaar legt bemerkt onmiddellijk dat de Nederlandse in geen geval een vertaling van
de Franse zijn kan. Er is dan een dubbele mogelijkheid: ofwel benuttigde de Ndl.
auteur een andere bron (een Mndl. gedicht?), ofwel kende hij het verhaal van de
Franse prozaroman, doch schreef hierover een versie die slechts wat de hoofdlijnen
betreft gelijkaardig is, en voor de uitwerking en bijzonderheden een oorspronkelijk
karakter aannam. Boje waagde het ook niet het Ndl. op fp (Frans proza) te laten
teruggaan, maar op een onbekende bron, die een gemeenschappelijke Vorlage met
het Fr. proza zou gehad hebben (cfr zijn ‘Filiationstabelle’, p. 22). Met zekerheid
kan hier moeilijk iets worden uitgemaakt.

D. E i g e n a a r d i g h e d e n .
Doch zelfs in dat geval moet worden aanvaard dat de bewerker van ons volksboek
persoonlijke verdiensten toekomen, daar staan de vele verzen borg voor, zoals uit
de inhoudsopgave hierboven duidelijk blijkt. Deze zijn zeer nauw met het verhaal
zelf verbonden, nemen er een wezenlijke plaats in en kunnen moeilijker gemist
worden dan dit bij sommige andere volksboeken het geval is. Enkele keren zijn het
monologen. Meestal echter zijn het samenspraken, zelfs daar waar in het XIIIe
hoofdstuk het bij uitzondering toch eens twee refreinen zijn die er door elkaar zijn
gevlochten en waarboven de schrijver zegt: ‘Hier na volghen twee Refereynen waer
af deen veers Susiane al speculerende seit tegen haer selven met vierighen verlangen
nae troost van lieve te verwerven. Ende buevijn dies ghelijcx oock seyt een ander
refereyn | dienende ter materien vander Historien verclaringhe’. Dit geldt ook voor
het gebedrefrein (Kap. XXI) en Susiane's lied (Kap. XXVI). In de door Bolte
gepubliceerde fragmenten vindt men o.a. een aantal verzen waaruit de waarde van
deze moge blijken; zij behoren tot de goede rederijkersproducten en munten uit door
een frisse dramatische vorm. Bovendien zijn ons geen oudere zuivere prozaromans
bekend waarin rederijkersverzen werden opgenomen - misschien is de Strijt van
Roncevale ouder, doch de zestien rederijkersverzen die daarin voorkomen zijn dan
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nog elders ontleend. Zo luidt deze prozaroman van 1504 mede een nieuwe verhaalen bewerkingsvorm in, die echter toch in zekere mate wordt voorafgegaan door de
half-historische, half-romantische Destrucyen van Troyen (circa 1500).

E. L a t e r e d r u k k e n .
Een volgende editie, in-fol., verscheen te Antwerpen bij Adriaen van Berghen op 23
October 1511 (NK 3159) (Wenen StB).
Kalff (Gesch. Ndl. Lett. 16 E., I, p. 382, nota 1) wijst op een editie: (in fine:) Hans
van Liesuelt. Ghesworen boeckprinter op die Camerpoorte in den Schilt van Artois.
Int j. O.H. 1552. 23 Oct. (Parijs, Bibl. Arsenal).
Over een editie van 1556 cfr Mone, Uebersicht, p. 62 (hij verwijst naar Schmidt,
Wien. Jahrb. 31, p. 134). - Let op de approbatie van 24 October 1552, welke voorkomt
in de hierboven opgegeven fol.-druk van 1563, Antwerpen, JAN VAN GHELEN.

Florentina de Getrouwe
Cfr hierboven: Alexander van Mets en Bijlage II: Vrouwen-Peerle.
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Floris ende Blanceflour
A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
Van de editie: s.l. [Antwerpen] [In fine:] BI MI JAN VAN DOESBORCH ||, s.d.?
[Historie van Floris ende Blanceflour?] bleven slechts 2 bladen bewaard. (NK 3160
meent: c 1517) (Gent UB) 4o. De oudste volledig bewaarde druk is:

Houtsnede uit het bewaarde fragment van de oudste bekende druk.

VAN FLORIS || ENde BLANCEFLEUR || [Houtsn.] || T'AMSTERDAM |
GEDRUCKT BY OT BARENTSZ. SMIENT | 1642. ||
(Beschrijving in edit. Boekenoogen, pp. 61-62) (Bremen SB) 4o.

2. Te k s t u i t g a v e n .
BOEKENOOGEN G.J., De historie van Floris ende Blancefleur. Naar den
Amsterdamschen druk van Ot Barentsz. Smient uit het jaar 1642, (NV, II), Leiden,
1903. In bijlage: Herdruk van het fragment van den oudsten druk van het volksboek,
pp. 49-51.
Het oudste fragment ook:
VREESE W.L. de, Fragment van eene uitgave van het volksboek van Floris ende
Blancefloer uit het begin der 16e eeuw, (Nieuwe Nederlandsche Fragmenten, VII),
in TNTL, XV (1896), pp. 277-282.
Editie van het gedicht: de wetenschappelijke uitgave is:
LEENDERTZ P. ... Jr, Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede,
(Bibliotheek van Mnl. Letterkunde), Leiden, 1912.
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3. L i t e r a t u u r .
Zie verder:
DEBAENE L., Nieuwe Varianten, pp. 181-182.
ID., Rederijkers en Prozaromans.
ECK P.L. van ... Jr., Ndl. Volksb., in TL, XVI (1906), pp. 57-59.
KALFF G., Gesch. Ndl. Lett. 16 E., I, pp. 375-377 en ID., Gesch. Ndl. Lett., II, pp.
406-407.
PENON G., Over het volksboek van ‘Floris en Blancefloer’, in Taal en Letterbode,
VI (1875), pp. 50-72.
ROOSE L., Is Anna Bijns ook de auteur van volksboeken, met name van ‘Floris
ende Blanceflour’ en ‘Mariken van Nieumeghen’?, in Jaarboek van ‘De Fonteine’,
1950, pp. 42-54.
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Meer literatuur over het Ndl. gedicht (edities van Hoffmann von Fallersleben,
Alberdingk Thijm, H.E. Moltzer, H. de Waard, W.L.D. vanden Brink), het volksboek,
enz., bij Leendertz, passim (voetnoten) en ter aanvulling:
KEYSER Paul de, Floris ende Blancefloer. Een middeleeuwsche Idylle, (Klassieke
Galerij, no 25), Antwerpen, 1945, pp. 30-32.

B. I n h o u d .
Prologhe. 1. Het verhaal werd geschreven voor jonge minnaars. - I. 2. In 624 gaat
de heidense Spaanse koning Venus de Christen landen plunderen. 3. Met zijn mannen
overvalt hij pelgrims, waaronder een Franse graaf met zijn dochter. 4. Deze laatste
wordt medegenomen naar Spanje en aan de koningin geschonken. 5. Deze beide
vrouwen zijn zwanger en schenken op dezelfde dag het leven, de koningin aan een
jongen, en de andere aan Blanceflour, een meisje. 6. De twee kinderen groeien samen
op. - II. 7. Wanneer Floris naar school moet, bewerkt hij dat Blancefloer mede mag.
8. Zij schrijven elkaar Latijnse minnebrieven. 9. De koning, bekommerd, besluit
Floris alleen naar een andere school te zenden. 10. Vss: Adieu-refrein: hij neemt
afscheid van zijn geliefde. 11. Te Montorien treurt Floris, te meer daar na veertien
dagen Blanceflour niet, zoals beloofd was, naar hem komt; hij wordt ziek. 12. Tegen
de koning, die Blanceflour wil doden, bewerkt de koningin het meisje in Nicheen te
laten verkopen. - III. 13. Twee kooplieden betalen te Nicheen grote schatten voor
haar. 14. Zij verkopen haar in Babilonië aan de emir, die besluit haar te huwen. 15.
Zij wordt op de maagdentoren gebracht, waar zij over Floris klaagt. - IV. 16. Tegen
Floris' terugkomst wordt er in Spanje een prachtig graf voor Blanceflour opgericht.
17. Vss: als Floris wederkeert en haar niet vindt, treurt hij om haar dood. 18. Hij
bezoekt haar graf en (Vss) treurt er opnieuw. 19. Zijn moeder weet hem te beletten
zelfmoord te plegen. 20. Zij verkrijgt van de koning de toelating de ware toedracht
aangaande Blanceflour bekend te maken. - V. 21. Floris besluit als koopman naar
haar op zoek te gaan. Goed uitgerust en met een groot gevolg vertrekt hij naar
Nicheen. 22. In een herberg verneemt hij nieuws over haar: zij is daar geweest. 23.
Met een schip zeilen zij tot Blandas, waar hij in een herberg verneemt dat zij naar
Babilonië is gegaan. 24. Opnieuw hoort hij nieuws over haar als hij over een rivier
gezet wordt. 25. Zelfs wordt hem nabij Babilonië iemand aangewezen tot wie hij
zich richten kan. - VI. 26. Daar wordt Floris ontvangen; hij wanhoopt zijn geliefde
in Babilonië te vinden. 27. De waard vertelt hem echter wat er met Blanceflour
gebeurd is. 28. Eveneens wat zij in de maagdentoren moet doen, en hoe de emir elk
jaar in een wonderlijke tuin een andere vrouw kiest. 29. Om de vriendschap van de
torenwachter te verwerven, zal Floris met hem moeten schaak spelen, hem winst en
inzet afstaan en zijn begerigheid naar Floris' gouden beker opwekken. - VII. 30. Deze
twee ontmoeten elkaar inderdaad en alles gebeurt zoals voorzien. 31. De torenwachter
zweert alles te zullen doen wat Floris verlangt. 32. Op één Mei zal de torenwachter
een korf met bloemen, waarin Floris zich zal verschuilen, naar Blanceflour brengen.
- VIII. 34. De korf wordt naar boven gebracht door twee knapen, die hem echter bij
vergissing voor de deur van Claris, een andere jonkvrouw, nederzetten. 35. Deze
roept verschrikt wanneer Floris uit de rozen wil opstijgen, en de jonkvrouwen ijlen
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toe. 36. Terwijl Floris zich terug verstopt, vermoedt zij dat hij Blanceflour's geliefde
is. 37. Claris begeeft zich naar Blanceflour die bedroefd is (vss). 38. Blanceflour en
Floris komen bijeen en zullen samenleven met medeweten van Claris. 39. Wanneer
twee opeenvolgende morgenden Blanceflour niet bij de emir verschijnt, stuurt deze
een kamerling naar haar kamer, die haar niet alleen slapende vindt, en dit aan de emir
gaat mededelen. - IX. 40. Deze ontdekt het feit en wil hen doden. 41. Zij bidden om
hun leven. 42. Alle heren veroordelen hen ter dood. 43. Beiden bieden zich beurtelings
aan om eerst te sterven. 44. Al de heren, ontroerd, smeken de emir hen te begenadigen.
45. Deze wil eerst vernemen hoe Floris op de toren geraakte. 46. De jongeling verhaalt
zijn lotgevallen op voorwaarde dat de emir alles vergeeft. 47. Deze toont zich
edelmoedig. - X.
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48. De emir huwt Claris, en Floris Blanceflour. Prachtige bruiloft. 49. Uit Spanje
komt het bericht dat Floris' ouders overleden zijn: Floris en Blanceflour keren terug
en regeren. 50. Nota over hun afstammelingen.
(Opmerking: de oudste editie spelt Blanceflour, de tweede meestal Blanchefleur.)

C. H e r k o m s t .
De oudste druk wordt door De Vreese tussen 1508 en circa 1530 geplaatst (l.c., p.
279), Boekenoogen in zijn editie meent 1508-1528 (p 61). Op grond van de toestand
van Jan van Doesborch's drukkersmerk, na vergelijking met andere gedateerde
drukken, meent NK 3160 deze editie circa 1517 te mogen plaatsen. In ieder geval
had de Ndl. prozabewerking reeds enige bekendheid in 1523, daar Johannes Lodov.
Vives ze in dat jaar vermelde in zijn De institutione foeminae Christianae samen
met enkele andere zopas verschenen volksboeken (‘quotidie prodeunt novae’): ‘...
in hac Belgica Florius, et Albus flos...’ (Io. Lodovici Vivis Valentini Opera, Basileae,
1555, II, PP- 657-658).
Boekenoogen's bewering (edit. p. 75) dat het volksboek ‘waarschijnlijk reeds op
het laatste der 15e eeuw in druk verschenen’ is, steunt op geen bewijzen. Hij kan
evenwel gelijk hebben dat deze druk ‘stellig niet de oudste uitgave’ is, waar hij deze
mening verklaart uit een afwijkende lezing in het bewaarde fragment tegenover de
latere drukken die dààr overeenstemmen met het Mndl. gedicht en dus op een betere,
meer oorspronkelijke tekst moeten terugaan.
De geschiedenis van Floris ende Blanceflour is in vele talen verspreid. We laten
hier Leendertz aan het woord over oorsprong en versies van het verhaal: ‘Reeds in
het derde kwart der 12e eeuw was het verhaal aan Provençaalsche dichters bekend,
terwijl er fragmenten zijn van een Nederrijnsche vertaling, door den uitgever op ca
1170 gesteld. Het Fransche gedicht moet dus vóór 1170 gemaakt zijn’ (p. XXVI).
Twee groepen zijn er in de bewerkingen te onderscheiden, die van de ‘version
aristocratique’ waartoe het Mndl. gedicht en ons volksboek behoren, en de ‘version
populaire’, waarbij o.m. Boccaccio's Filocolo te vernoemen valt. Een aantal geleerden
meenden de oorsprong van het verhaal te moeten naspeuren, de enen in Provence,
de anderen in Spanje ofwel in Germaanse, mythologische, Byzantijnse, Griekse,
Perzische of Arabische voorbeelden en voorstellingen. Verwantschap is voorzeker
onmiskenbaar met een aantal verhalen uit de wereldliteratuur. Het besluit van
Leendertz' onderzoek is ‘dat hoogstwaarschijnlijk Floire et Blanceflor de vertaling
is van een Byzantijnschen roman. De dichter ontleende de stof daarvoor hoofdzakelijk
aan Oostersche-Arabische of Perzische verhalen, maar gebruikte bij de inkleeding
verschillende motieven uit de Grieksche romanliteratuur, terwijl het begin uit de
Romeinsche geschiedenis genomen werd. - Met het oog op de Oostersche bronnen
kan de tijd van vervaardiging niet vroeger dan de 10e of 11e eeuw gesteld worden.
Het verhaal zal dan door kruisvaarders of door Noordfransche zeelieden hetzij uit
Griekenland zelf, hetzij uit Zuid-Italië, naar Frankrijk zijn overgebracht’ (pp.
LXIV-LXV).
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In de loop van de XIIIe eeuw werd door een clerc die zichzelf noemt Van Assenede
Diederike, een Nederlandse vertaling u t e n Wa l s c h e gedicht: allerlei gissingen
werden er gemaakt aangaande de identiteit van deze schrijver, zonder tot zekerheid
te mogen besluiten.
Het staat vast dat het Ndl. volksboek naar het Mndl. gedicht werd bewerkt. Reeds
Penon had in 1875 beide teksten vergeleken: dit onderzoek heeft nu minder waarde
daar hij slechts een volksboekeditie van Amsterdam, B. Koene, 1827, en Hoffmann
von Fallersleben's uitgave van het gedicht te zijner beschikking had. Ook Kalff
(Gesch. Ndl. Lett. 16 E., I, pp. 376-377) gaf enkele verschillen aan tussen beide
redacties. De belangrijkste uitlatingen, bekortingen, uitbreidingen en verschillen van
het volksboek werden door Leendertz opgesomd pp. XX-XXII. Niettegenstaande
deze afwijkingen ‘is (er) eene zoo groote, zelfs woordelijke overeenkomst, dat op
verschillende plaatsen het volksboek dienst kan doen om den oorspronkelijken tekst
van den roman te herstellen’ (Leendertz, p. XX; zie er ook voetnota 2), daar ze
feitelijk niets aan de loop van het verhaal veranderen.

D. E i g e n a a r d i g h e d e n .
De belangrijkste uitbreidingen in het volksboek zijn de P r o l o g h e en de vier refrei-
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nen. Deze proloog is een uitwerking van vss 17-18 en 35-46 van Diederic van
Assenede's uitvoerige inleiding, waar hij zegt:
Dies heeft die minne vremden zede,
Dat haar die rouwe volghet mede.
.........
Soe wie so rechter minnen pleghet,
Ende si hem ghestadelike leghet
Vaste in siere herten binnen,
Dicke ghevalt dat hem van minnen
Gheschiet gheval na onghevalle,
Dies hebben wi ghenoech gheweten alle,
Ende na gheluc groot ongheval,
Als ic van desen tween tellen sal
In der historien, die ghi selt horen,
Hoe meneghen rouwe, hoe meneghen toren
Si beide ghewonnen in haren daghen
Van rechter minnen, die si plaghen.

Het volksboek luidt:
PROLOGHE
Paulus seyt dat ledicheydt is de moeder van alle quaetheyt. Om dan die te schouwen,
soo heb ick (beminde leser) een kleyn schoone amoureuse historie alhier ghestelt
van twee ghelieven, vol wonderlijcke avontueren, die veel m e e r s u e r s d a n
s o e d t s leden, eer sy haer liefde volbrengen konden. Oock stel ickse daerom, op
dat de minnaers deser wereldt mercken souden, hoe veel sorgen ende tribulatien de
minne den creatueren voort brenght, ende hoe vol periculen ende onghestadicheyt
sy is, alsoo dat voor een vreucht duysent sorgen, voor een solaes duysent angsten,
ende voor een minnelijck versamen sy duysent uren met een groot jammer dickmael
verscheyden zijn, ende ten eynde de siele ter hellen leydet. Daerom ghy jonghers 't
zy mannen oft vrouwen, wilt hier by geleert zijn, ende latet u ten by-spele vertrocken
worden: ende wilt aenveerden de liefde ende sijne minne Godts die eeuwich dueren
sal, daer ghy alleen ruste in vinden sult, ende hy sal ons bevrijden van alle plaghen
der hellen. Het welcke ons allen moet jonnen onsen Salichmaker. AMEN.
Het verwondert ons dat tot nog toe niemand getroffen werd door het voorkomen in
deze tekst van de woorden meer suers dan soedts; in deze proloog lijkt die spreuk
te staan als een hoogtepunt van de zin, als kern van wat gezegd moest worden.
Algemeen is bekend dat Anna Bijns een precies gelijkluidende kenspreuk voor haar
gedichten gebruikte, waarrond zij zelfs verscheidene gedichten maakte, die éénzelfde
stemming weergeven als die welke wij in deze proloog vinden uitgedrukt, met name
in de edit. W.J.A. JONCKBLOET en W.L. VAN HELTEN, Nieuwe Refereinen van Anna
Bijns benevens enkele andere rederijkersgedichten uit de XVIe eeuw, (Maatschappij
der Vlaamsche Bibliophilen, 4e reeks no 6), Gent, 1886, refr. XXXIX op de stoc Een
zuur inde doeget soet begin vergeten afgewisseld met Die tsoete wilt proeven, moet
tsuere ooc smaken. Nog sterkere gelijkenis spreekt uit refr. XXIII op de stoc Meer
zuers dan soets moet ic eenpaerlijk drincken, waarin zij zegt: Tegen een vruecht
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gebueren mij dusendt suchten, en uit refr. XLIII, waarin het vers: Voor één vruecht
dusendt suchten, dits mijn avijs. Vergelijk met de proloog: voor een vreucht duysent
sorgen, voor een solaes duysent angsten... Bij ons rees de vraag op: bestaat er enig
verband tussen dit volksboek en Anna Bijns? Werd de dichteres er door geïnspireerd
of omgekeerd? Of was de onbekende bewerker van dit volksboek niemand anders
dan de dichteres zelf?
Laten we verder in het volksboek nagaan of wellicht nog meer feiten dit laatste
vermoeden zouden wettigen of tenminste kracht bijzetten. Daar het hier een dichteres
betreft, is het van het grootste belang na te gaan hoe zich de verzen van het volksboek
voordoen daar juist deze - qua inhoud en vorm - het zelfstandigste deel zijn van de
bewerking. Het zijn vier stukken:
1. Een Adieu-refrein: drie strophen en Princesse. Vgl. met het Mndl. gedicht vss
500-502.
2. Een gedicht van acht strophen, waarin we verscheidene gedachten, uitgedrukt
in de vss 1131-1204 weervinden: het mediteren over de dood, het aanroepen van de
geliefde, het herinneren aan haar schoonheid en aan de brieven die de minnaars elkaar
toezonden.
3. Een gedicht van drie strophen: een uitbreiding van de er aan voorafgaande
prozazinnen die overeenkomen met vss 1213-1221.
4. Twee strophen, een uitbreiding van Blanceflour's klacht na vs 3019.
Nu treft ons bijzonder dat in de eerste strophe van het tweede stuk de beginlet-
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ters opleveren: BNNNS. Kan dit geen verminkt acrostichon zijn, waar oorspronkelijk
BIINS zou gestaan hebben?
d'Onversienlijcke doot seer grieflijck
Heeft my ontschaeckt seer dieflijck
Blanchefleur, die my hielt staende in mijn jeught,
Noyt ooghen en loeghen op my soo lieflijck,
Noyt menschen mondt en was my soo gerieflijck,
Noyt herte en droech tot mywaers sulcken deught,
Sy was de troon mijnder sielen vreucht:
Haer byzijn, haer minnelijcke compaignie,
Docht my ter werelt de beste melodie.

In dat geval zouden de eerste twee verzen beginnende met Noyt aanvankelijk anders
geluid hebben, misschien:
Ick en sach noyt ooghen tot my soo lieflijck,
Ia, menschen mondt noyt was my soo gerieflijck.

Anna Bijns is ten andere zeer bekend om haar achrostichons die meermalen
omgewerkt in haar gedichten worden aangetroffen. We mogen daarbij niet vergeten
dat we voor deze verzen slechts over de editie 1642 beschikken; Boekenoogen zelf
zegde reeds over deze rederijkersverzen dat zij ‘op verschillende plaatsen
onverstaanbaar geworden’ zijn (edit., p. 85).
Men heeft opgeworpen dat het ongewoon is dat zulk acrostichon in een eerste
strophe zou voorkomen; normaal vinden we dergelijke naamaanduiding in een envoi.
Dit is waar, maar we hebben hier met geen eigenlijk refrein te doen, slechts met
ietwat losse strophen, waarbij geen envoi hoort.
Intussen schijnt niemand, zelfs Kruyskamp niet, tot nog toe gemerkt te hebbeen,
dat dit Adieu-refrein identiek is (op enkele varianten na), aan één uit de
Refreinenbundel van Jan van Doesborch (nml. refr. LXXII, cfr edit, Kruyskamp, II,
pp. 132-133): het vijfde vers van de derde strophe is daar weggevallen zodat die
strophe slechts negen verzen telt; verder staat er Princesse i.p.v. Blancefleur. Als
meest waarschijnlijk mag wel aanvaard worden dat Jan van Doesborch dit refrein
heeft overgenomen uit het bij hem gedrukte volksboek. - Kruyskamp noemt dit
gedicht zelfs onder de ‘beste stukken’ van de bundel met ‘echte ontroering...
onmiddellijke gevoelsuiting... spanning en... climax’ (I, p. LXXVIIHet lijkt ons onwaarschijnlijk dat deze gedichten van elders zouden zijn
overgenomen: zij passen zeer goed in het verhaal; voor het tweede stuk menen we
zelfs dat zulks totaal uitgesloten is, daar, zoals we hierboven reeds zegden,
verscheidene gedachten uit het Mndl. gedicht erin verwerkt werden.
Deze vier fragmenten zijn voorzeker niet in tegenspraak met de jeugdgedichten
der dichteres (zie edit. Jonckbloet & Van Helten. Het is hier wellicht goed er op te
wijzen dat nog onlangs Anna Bijns' auteurschap voor die verzameling refreinen werd
verdedigd door J.A.N. KNUTTEL, Hersteld Auteurschap, II Anna Bijns, in TNTL,
LXV (1947), pp. 96-100).
Men vergelijke b.v. wat de woordenkeuze betreft de tweede strofe van het laatste
stuk in verzen:
Al sie ick [solaes ende] vreucht hantieren,
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Daer die bloosende wanghen, [soet als rosieren,]
Met lachende oogen goedertieren
Danssen en springhen;
Al hoor ick harpen of luyten klingen,
Tis al niet, daert hart moet verlinghen,
Door Venus ghehinghen,
.........

met een refrein van Anna Bijns, dd. 23 November 1525:
.........
over huer tafelen spelen herpen & luyten,
accoort van fluyten || daer ander op singen;
dansen & springen;
van al haer wercken sy roemen & stuyten;
craecken & schuyten hen tgeluck thuys bringen;
Godt laet het gehingen.
(Edit. Jonckbloet-Van Helten, Refr. L, str. c.; we verkozen echter de versie welke voorkomt
in K. Ruelens, Refereinen en andere Gedichten uit de XVIde eeuw verzameld en afgeschreven
door Jan de Bruyne, I (Mij Antw. Biblioph., 4), Antwerpen, 1879, Refr. X, pp. 38-39).

Al te veel belang mag hieraan uiteraard niet gehecht worden: de voorstellingswereld
en het woordgebruik der rederijkers lopen
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zozeer dooreen, dat, enkel steunend op interne criteria, men moeilijk met zekerheid
tot een bepaalde dichter kan besluiten.
Ten slotte kunnen we er op wijzen dat Anna Bijns bekend was met de historie van
Floris ende Blanceflour. In een gedicht van 4 September 1528 vernoemt zij het paar:
Floris ghinck nae Blancefluer over veel mijlen spien (edit. Jonckbloet-Van Helten,
refr. LXXXVIII, str. d). In de vorige strophe noemt zij Pyramus en Tysbe, naast
Eneas en Dido. Nu treft het weer hoe in het volksboek (edit. p. 19) juist Thisbe,
Pyramus genoemd worden, dààr waar Diederik van Assenede schreef Biblis... ende
Dido (vs 1255) (cfr Leendertz, p. XXI): in het bewuste refrein zowel als bij de
schrijver van het volksboek schijnen diezelfde personages uit de oudheid in nauwe
verwantschap te zijn gedacht.
Om deze verschillende redenen zou deze historie wel een jeugdwerk van de in
1493 geboren dichteres kunen zijn: in dàt geval zal het wel niet vóór circa 1515 zijn
opgesteld.
We geven graag toe dat elk van onze argumenten afzonderlijk genomen, weinig
stabiel is. Maar als een geheel beschouwd wordt dat toch anders. L. Roose, die onze
bewijsvoering meende te moeten weerleggen, moge niet vergeten dat dit volksboek
zou behoren tot een levensperiode van de dichteres, waaruit we geen
vergelijkingsmogelijkheden bezitten. Men kan nog zo vertrouwd zijn met het werk
van de Antwerpse Sappho, toch blijft het een probleem wat ze zoal geschreven heeft
vóór haar eerste gedateerde gedichten, t.t.z. wanneer ze bijna dertig jaar oud was.
Het is mogelijk dat de ontdekking van een volledige oorspronkelijke druk een
klaarder licht zou werpen op dit probleem, doch zeker is dat zelfs niet, want reeds
tussen auteursmanuscript en drukpers kan de tekst wijzigingen hebben ondergaan. Vooralsnog blijft het een interessante hypothese dat Anna Bijns, de latere strijdende
vrouw, zich in een romantische jeugdsfeer met het bewerken van een Mndl. gedicht
zou hebben beziggehouden.

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e X V I e e e u w .
Er zijn geen andere drukken uit de XVIe eeuw bekend, al mag er met zekerheid
worden verondersteld dat er tussen die van Jan van Doesborch en die van 1642 andere
zijn geweest: de historie wordt overigens vermeld op de censuurlijsten van het begin
der XVIIe eeuw en op de inventaris van Dirck Jansz uit Het Bildt (1608) (cfr daarover
meer dl II, Hoofdstuk III, b). Over een later lied cfr Fl. van DUYSE, Een stuk van
liefde moet ik u verhalen (Floris en Blancifleur) in Het oude Nederlandsche Lied, I,
's-Gravenhage - Antwerpen, 1903, pp. 249-255. Het historielied werd ook afgedrukt
in edit. Boekenoogen, pp. 52-60.
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Frederick van Jenuen

A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
VAn. HEER. FREDERICK. || VAn IENUEN IN LOMBAER || DIEn EEN
WARACHTIGE HISTORIE CORTELINGE GESCIET || DIE EEN VROUWE WAS
ENde EEnS COOPMAnS WIJF ENde MOESTE DOLEn ACHTER LAnT | ENde
|| WERT EEN GROOT HEERE BIDEN || CONINC VAN ALKAREn DIEN || SI
DIEnDE .XIIJ. IAREN LAnC || ALS EEN MAN. || [Houtsnede en versieringen] ||
[In fine:] ¶ GHEPRINT TANTWERPEN BUYTEN DIE CAMERPOORTE | INDEN
|| GULDEN EENHOREN | BI MI WILLEM VORSTERMAN. INT IAER ONS ||
HEEREn .M.CCCC. ENde XXXI. DEn .VIIJ. DACH VAn FREBRUARIUS ||
(NK 1086) (Gent UB) 4o.

2. Te k s t u i t g a v e n .
Editie Hoogduits, Nederduits, Nederlands en Engels:
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RAITH Josef, Die Historie von den vier Kaufleuten (Frederyke of Jennen). Die
Geschichte von der vertauschten Wiege (The Mylner of Abyngton), (Aus Schrifttum
und Sprache der Angelsachsen, IV), Leipzig, 1936. Hij geeft de oudste drukken,
behalve voor de Engelse: edit. circa 1560 ‘Imprynted at London, in Paulus
churcheyarde || at the sygne of the Lambe, by || Abraham Uele’. Het bewaarde
fragment van de edit. W. de Worde, London, circa 1520 werd uitgegeven door:
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FURNIVALL F.J., in Captain Cox and his Books. Robert Laneham's Letter, (The Ballad
Society), London, 1871, en (The New Shakspere Society), London, 1890 en (The
Shakespeare Library, London, 1907, pp. XXV-XXVIII.
Wij verwijzen voor de aangehaalde Ndl. teksten naar het door ons gebruikte
origineel.

3. Ve r d e r e L i t e r a t u u r .
BASSE M., Frederick van Jenuen en Cymbeline, in TL, XIV (1904), pp. 314-318.
DEBAENE L., Nieuwe Varianten, in TNTL, LXV (1947), pp. 184-185.
ID., Rederijkers en Prozaromans.
[HAEGHEN F. van der], Bibliotheca Belgica, Serie I, F 4.
HEITZ-RITTER, Versuch, pp. 91-92.
KALFF G., Een schoone historie van den Heer Frederik van Genua En zyn
Huysvrouwe, (Oude Liederen, 2o), in TNTL, V (1885), pp. 72-74 en 80-89.
KOENIG V. Frederic, A New Perspective on the Wager Cycle, in Modern Philology,
XLIV (1946), pp. 76-83 (aanvulling van G. Paris' artikel, cfr hieronder).
MECHEL Kurt, Die ‘Historie von vier Kaufmännern’ (Le Cycle de la Gageure)
und deren dramatischen Bearbeitungen in der deutschen Literatur des XVI. und
XVII. Jahrhunderts, diss. Halle, 1914.
NIEUWENHUYZEN J.J., Frederik van Genua. Een nederlandsche volksroman, in
Algem. Konst- en Letterbode, II (1849), pp. 324-329.
PARIS Gaston, Le Cycle de la Gageure, in Romania, XXXII (1903), pp. 481-551
(vooraf door hem reeds bondig behandeld in Miscellanea di studi critica edita in
onore di Arturo Graf, Bergamo, 1903; het artikel in Romania werd na zijn dood
klaargemaakt door J. Bedier naar Paris' nota's).
POLLARD-REDGRAVE, Short-Title Catalogue, nrs 11361-11362.
PROCTOR R., J. v. Doesborch, nr 17, pp. 29-30. Verdere bibliographie:
MECHEL, o.c., pp. VII-IX en RAITH, o.c., passim.

B. I n h o u d .
Prologhe. Met de maat waarmede men meet wordt men toegemeten. Dit wordt
geillustreerd door deze historie: korte inhoud. - I. 1. Vier kooplieden, Conraet van
Spanje, Borchaert van Frankrijk, Jan van Florence en Ambrosius van Genua treffen
elkaar in 1424 op weg naar Parijs. 2. Op vastenavond in een herberg bieden zij de
waard en diens genodigden een feest aan. - II. 3. Zij overnachten op eenzelfde kamer
en beginnen te praten. 4. Conraet vraagt zich af hoe hun vrouwen het zouden stellen.
5. Borchaert vreest dat zij omgang hebben met andere mannen. 6. Jan van Florence
is dezelfde mening toegedaan en stelt voor elk de nacht met een vrouw door te
brengen. 7. Ambrosius verzet zich en verdedigt de eer van zijn vrouw. 8. Jan van
Florence wedt met hem dat hij Ambrosius' vrouw zal verleiden: de inzet is 5.000
gulden. 9. 's Anderdaags vertrekt Jan van Florence naar Genua. - III. 10. Jan ontmoet
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in Genua de echtgenote van Ambrosius, die juist naar de kerk gaat en hem zeer
eerbaar teruggroet. 11. Vss: hij betreurt dat ze te eerbaar is om door hem te kunnen
verleid worden. 12. Al wandelend denkt hij dat het enige middel om het geld te
winnen is op de kamer der vrouw te komen in een kist. 13. Hij zal hiertoe raad vragen
aan een oude vrouw, in casu een die oude klederen verkoopt op de markt. - IV. 14.
Om met haar in betrekking te komen verkoopt hij haar een pas onder de waarde. 15.
Daarna eten en drinken zij samen; hij belooft haar 300 gulden als zij de kist met hem
erin in Ambrosius' huis weet te krijgen. - V. 16. De oude vrouw gaat naar Ambrosius'
vrouw en beweert er op bedevaart te gaan naar St-Jacob in Compostella; zij krijgt
een gulden om die daar te offeren. 17. De oude vrouw vraagt en krijgt de toelating
een kist, zogezegd gevuld met haar juwelen en bezit bij haar in huis in bewaring te
brengen, en nog wel op de slaapkamer. 18. Vss: de oude vrouw uit haar vreugde over
het gelukken van de list. 19. Vss: ‘Die actoer’ (d.i. de schrijver) uit zijn leed over de
valsheid der oude vrouw. - VI. 20. De kist waarin Jan met eten en drinken verborgen
zit, wordt op een kruiwagen naar Ambrosius' huis gebracht en op de slaapkamer
gezet. - VII. 21. 's Nachts opent Jan de kist en neemt juwelen weg uit een koffertje
dat opengelaten was. 22. Ook bemerkt hij dat Ambrosius's vrouw op haar linker arm
een zwart wratje heeft. 23. Dan verbergt hij zich
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opnieuw in de kist. 24. Na drie dagen komt de oude vrouw weer en beweert wegens
ziekte belet te zijn op bedevaart te gaan. 25. De kist wordt weggehaald en Jan van
Florence betaalt haar de 300 gulden. 26. Jan gaat naar Parijs terug en toont in de
herberg aan Ambrosius de juwelen als bewijs dat zij hem ter wille is geweest. 27.
Als Ambrosius dit niet voldoende acht spreekt hij van het wratje, zodat deze wel
geloven moet. 28. Vss: Ambrosius klaagt over de ontrouw van zijn vrouw, die hem
altijd zo genegen was; nu zal zij sterven. 29. Jan krijgt het geld, doch hij zal aan
niemand het gebeurde vertellen. 30. Ambrosius reist naar Genua; dicht bij de stad
heeft hij een buitenverblijf; daar doet hij zijn knecht zweren dat hij zijn wil zal
uitvoeren. 31. Daarop beveelt hij hem zijn vrouw naar buiten te lokken en haar in
het bos te vermoorden en te begraven; als bewijs zal hij haar tong en een haarvlecht
medebrengen, zoniet zal hijzelf sterven. 32. Vss: dialoog: de knecht heeft spijt dat
hij zulks doen moet; de heer maant hem aan zijn eed getrouw te zijn; de knecht klaagt
dat hij ooit bij hem in dienst kwam, doch niettegenstaande het hoogst laakbaar is,
zal hij het bevel uitvoeren; de heer twijfelt nog een ogenblik als hij haar vroegere
liefde gedenkt, voor hij zijn knecht het bevel herhaalt. 33. De knecht gaat aan de
vrouw zeggen dat zij naar buiten moet gaan bij haar man. - VIII. 34. Een lammeke
loopt haar na tot in het bos waar de knecht aan de verschrikte vrouw verklaart haar
te moeten vermoorden. 35. Vss: Zij begrijpt niet hoe haar man zulk besluit tegen
haar, onschuldige, kon nemen. Zij vraagt de knecht eerst tot onze Lieve Vrouw te
mogen bidden. 36. Zij besluit te bidden. 37. Vss: zij smeekt Maria om bijstand. 38.
Zij krijgt een inval en stelt de knecht voor het lammeke te doden, haar rok in zijn
bloed te dopen, en dit met de tong van het dier en een haarvlecht van haar naar
Ambrosius te brengen. 39. De knecht stemt verheugd toe doch doet haar beloven
van daar te vertrekken. 40. Ambrosius is bedroefd om de dood van zijn vrouw. 41.
Vss: de knecht looft God om de gratie die hij hem verleende. 42. De vrouw verkleedt
zich in mannenklederen en verlaat het land. 43. Vss: zij jammert over haar toestand
in die wereld vol tegenspoed. - IX. 44. Onder de naam van Frederick neemt zij dienst
bij een schipper om de valken te verzorgen die voor de koning van Alkaren (Kaïro)
bestemd zijn. 45. De valken worden na een voorspoedige reis afgeleverd. 46. Deze
valken treuren na Frederick's vertrek. 47. De bijgeroepen schipper stelt de koning
voor de valkenier te laten komen. - X. 48. In Frederick's bijzijn worden de valken
opnieuw levendig; de koning neemt hem in dienst en slaat hem ridder. 49. In een
periode van grote sterfte verlaat de koning de stad en stelt Frederick aan als ruwaard.
- XI. 50. Ondertussen verwoesten vijanden het land, doch Frederick verslaat hen.
51. De koning is verheugd en stelt hem bij zijn terugkeer aan tot opperste regent met
volledige volmacht. 52. Frederick oefent twaalf jaar zijn gezag uit. - XII. 53. Toevallig
komt Jan van Florence daar aan het hof om juwelen te verkopen. 54. Frederick
bemerkt de beurs, gordel en ring die haar ontstolen werden. 55. Op haar vraag legt
hij uit op welke manier hij deze verworven heeft. 56. Frederick vraagt Jan enkele
dagen aan het hof te blijven en de juwelen voor hem te bewaren: hij zal ze aan zijn
‘boele’ schenken. 57. Ondertussen wordt er een bode naar Genua gezonden om
Ambrosius te ontbieden. - XIII. 58. De bode bezorgt de brief bij Ambrosius. 59. Vss:
Ambrosius wordt gevraagd aanstonds bij de koning van Alkaren te komen onder
vrijgeleide. 60. Hij reist er heen. 61. Frederick ontvangt hem en nodigt hem en de
schipper met 's konings toestemming op een eetmaal. 62. Frederick vraagt de koning
de juwelenkoopman te ontbieden. - XIV. 63. Frederick vraagt Jan de koning te
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vertellen hoe hij die juwelen verworven heeft. 64. Ambrosius is bevreesd doch
Frederick stelt hem gerust. 65. Koning en Frederick besluiten de valse koopman met
de dood te bestraffen; Frederick zal iets wonderlijks tonen. - XV. 66. Nadat de koning
bij de gasten is weergekeerd, komt Frederick haast geheel ontkleed in de zaal. 67.
In deze vrouw herkennen zij Frederick; zij vertelt haar avonturen. 68. Op haar vraag
wordt Jan van Florence gevangen genomen en zijn goederen aan Ambrosius en zijn
vrouw gegeven. 69. Vss: dialoog: Ambrosius verwijt aan Jan zijn valsheid die toch
ontdekt werd; Jan beseft zijn schuld, hij verdient de straf; de beul maant Jan tot
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bidden aan: hij had vroeger aan God moeten denken. Jan smeekt om Jezus' ontfermen.
70. Jan wordt naar de galg gesleept en gehangen. - XVI. 71. Ambrosius is zeer
verheugd zijn vrouw in leven te vinden. 72. Vss: dialoog: Ambrosius vraagt
vergiffenis: hij handelde onwetend; de vrouw schenkt hem vergiffenis nu de schuldige
gestraft is. 73. Vooraleer afscheid te nemen van de koning ontvangen zij vele
geschenken. 74. Vss: de vrouw vraagt de koning toelating om te vertrekken. Deze
wenst hen een goede reis. Ambrosius dankt hem. De vrouw neemt afscheid en wenst
de koning gezondheid en geluk. De koning wenst evenveel. Ambrosius wil
scheepgaan. De vrouw zegt hem de schipper te vragen hen mee te nemen. Ambrosius
doet dit. De schipper zegt naar Italië te varen. Ambrosius vraagt hem hen daarheen
te voeren voor goed loon. De schipper maant aan spoedig te vertrekken en is dan
verheugd over het voorspoedige weder, zodat ze dra vóór Genua aankomen.
Ambrosius zegt er te willen landen. De schipper dankt om het goede loon dat hij
ontvangt. Ambrosius meent dat alle bekenden verwonderd zullen staan zijn vrouw
in leven te zien. 75. Zij worden hartelijk ontvangen in Genua. 76. Hun verder leven
en nakomelingen: vier kinderen, waarvan de oudste zoon Frederick heet en in Alkaren
dezelfde waardigheid krijgt als zijn moeder er had; de vrouw sterft één jaar vóór
Ambrosius. - Naschrift in verzen: Mens, denk aan uw dood en leef dus consequent.

C. H e r k o m s t .
De inhoud van dit volksboek is ruimer bekend onder de naam Le conte de la gageure,
aldus genoemd omdat de kern van het verhaal in de verschillende versies bestaat uit
de weddenschap betreffende de kuisheid van een vrouw die iemand zal trachten te
verleiden. In zijn meest bekende vorm wordt het verhaal aangetroffen in Boccaccio's
Decamerone (2e dag, 9e verhaal) en in Shakespeare's Cymbeline (G.B. Shaw gaf aan
dit drama een nieuw slot: Cymbeline Refinished. A Variation on Shakespear's Ending,
pp. 131-150 in Bernard SHAW, Geneva, Cymbeline Refinished & Good King Charles,
London, [1946].). G. Paris onderzocht een groot aantal versies van deze cyclus,
behorend tot de literatuur van de vroege middeleeuwen tot heden en over vele landen
verspreid, waarbij er kan verondersteld worden dat de oorsprong zou liggen in het
Oosten (Babilonië? Perzië?) (cfr p. 547). Het Duitse volksboek staat als versie in
nauw verband met een anonieme Italiaanse novelle (hs. der XIVe eeuw) en het verhaal
bij Boccaccio; zij behoren samen tot de groep ‘Aveu spontané du traître à la cour
d'un roi étranger’. Paris' nauwgezette vergelijking bracht hem tot het besluit dat zij
alle drie moeten terugaan op een originele versie, waarschijnlijk in het Italiaans
(omstreeks einde XIIIe eeuw), waarbij toch Boccaccio en het Duitse volksboek een
gezamenlijke tussenschakel zouden hebben gekend (cfr G. Paris, pp. 500-511; Raith
strijdt echter de mogelijkheid af de juiste verhouding in een stamboom uit te drukken,
o.m. wegens parallelen van het Duitse volksboek met geheel andere versies - cfr
Raith, pp. 12-13).
Wanneer Willem Vorsterman op 8 Februari 1531 zijn druk op de markt bracht,
had Jan van Doesborch reeds in 1518 te Antwerpen uitgegeven:
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This mater treateth of a merchaun || tes wyfe that afterwarde went lyke || a man
and becam a great Lorde and || was called Frederyke of Jennen af || terwarde. || [In
fine:] Imprynted in Anwarpe by me Iohnn Dusborowghe, dwellynge besyde ye Camer
porte || in the yere of oure lorde god a. M.CCCCC and XVIIJ. || 4o (Proctor en NK
3904) (fragm. Londen Brit. Mus.; New York Pierpont Morgan. Libr.). - Proctor (p.
29) zag reeds in dat dit een vertaling moet zijn uit het Nederlands, waaruit
onmiddellijk volgt dat een oudere Ndl. druk van 1518 of van vóór dat jaar kan verloren
zijn. Daarvóór bestonden er reeds de volgende Neder- en Hoogduitse drukken: zie
Raith, p. 26 voor volgende vroege edities:
Nederduitse:
1. Eyne schone historie van || twen kopluden vnde eyner || thuchtigen framen frauwen.
S.d., s.l., s.n. [Matth. Brandis, Lübeck, circa 1493], (Berlijn StB) afgedrukt bij Raith,
pp. 65-79. (Cfr BC 164, waar de veronderstelling ‘um 1490’)
(Lü)
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2. S.d., s.l., s.n. [S. Koch, Magdeburg, circa 1495], (Braunschweig privaatbibl.;
fragm. Hildesheim-Bever, Dombibl. (Dit niet bij BC: of is deze druk bedoeld met
het fragm. hierboven vermeld (BC 164)?)
(M)
3. Eyne schone Hystorie van || veer koepluden. vnde eyner || thuchtigen vramen
vrouwen ... Ghedrucket vnde volendet || In der werdigen Stad Hamborgh Dorch Hans
|| Borchard. Am mandage na sunte Lucien. In dem Iare na Cristus geborth M.D. vnde
x. (Hamburg SB) (BC 470)
(H)
Hoogduitse:
1. Ein liepliche histori vnd warheit von vir kaufmendern, [H. Hofmann, Nürnberg,
circa 1494], (Berlijn StB, München) afgedrukt bij Raith, pp. 53-61.
(N)
2. Eyn libliche histori von || vier Kaufleuten. [In fine:] Gedruckt vnd seligklichen
vollendt | yn der Fürstlichen stadt Leybsigck || von Gregorio Botticher alsz man tzalt
von Cristi vnsers lyben herren geburth || Tausenth vierhundert vnd yn dem
funfundneunzigisten iar. Amen. - (Berlijn StB; Hannover SB)
(Lei)
HEITZ-RITTER, Versuch, spreken nog over twee drukken (exempl. onbekend):
Mayr, Nürnberg, 1498 en 1499, cfr aldaar p. 92, nrs 278-279; eveneens Proctor, p.
30 en Mechel, p. 9.
RAITH vergeleek deze beide groepen, waarbij hij tot het inzicht kwam dat geen
enkele der bewaarde drukken de oorspronkelijke tekst weergeeft, en waarbij de Hgd.
versie de indruk geeft een ingekorte bewerking te zijn: mogelijk gaat deze laatste op
een ouder, verloren Hgd. uitvoeriger origineel terug. Men mag er dus enigszins aan
twijfelen of de onbekende ‘Urfassung’ Hgd. of Ndd. was, toch besluit Raith:
‘Nachdem indes von den beiden vorliegenden Fassungen die nd. Fassung unstreitig
der ursprünglichen Fassung näher steht als die hd. Fassung, wird man gegebenenfalls
die nd. Fassung für die ursprüngliche Fassung einsetzen dürfen’ (p. 35).
Raith wil doen geloven dat het Ndl. moeilijk vóór 1517 kan ontstaan zijn, omdat
in Kap. XII Alkaren in Turckien genoemd wordt, en ‘Ägypten aber erst 1517 von
Selim I. für die Türkei erobert wurde’ (p. 35); dit is wel geen sterk argument, voor
een Nederlander kan Alkaren (Kaïro) vaag ergens in de Mahomedaanse wereld
gelegen hebben, waardoor het voor de hand lag ‘in Turckien’ te zeggen. De verloren
oudste Ndl. druk zal wel niet veel van de Vorsterman-druk hebben verschild, de
Engelse bewerking staat hiervoor borg. Zo: ‘Es läszt sich nämlich zeigen, dasz für
die engl. Übersetzung die poetischen Partien der ndl. Fassung vorausgesetzt werden
müssen’ (ïbid., p. 35). Raith wijst daarbij op een mogelijke variant in die oudste Ndl.
redactie, waar in de Engl. editie de havenstad Secant (Kap. X) genoemd wordt, wat
aan een Ndl. ‘zee-cant’ doet denken, waar in de edit. Vorsterman slechts staat ‘opten
havene van der zee’ (Kap. IX) (cfr ibid, p. 36).
BASSE schijnt enigszins te willen veronderstellen dat ons volksboek circa 1487
zou ontstaan zijn. Hij tracht dit als volgt uit te leggen: de geschiedenis ving aan in
1424, Ambrosius' vrouw diende de koning van Alkaren ‘.XIIJ. iaren lanc’, zodat zij
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in 1437 te Genua moest terugzijn. Fol. 20 a (E4 ro) is dan ook verkeerd, waar gezegd
wordt dat zij terugkeerde ‘op eenen sonnendach na der heyligen drie coningen dach
na Cristus geboorte M.CCCC. XXIIIJ’, de Engelse tekst echter heeft juist: came
therein the VIII. day of January, whiche was vpon a sonday, in the yere of our Lorde
God M.CCCC and XXXVII.’ Daar nu de schrijver verklaart dat ‘dye goede coopman
Ambrosius ende zijn huysvrouwe noch cortelinge gheleeft’ hebben ‘ende noch mogen
wel leven van sinen kinderen’ (Fol. 20 a), schat Basse dit ‘cortelinge’ breed op 50
jaar en komt aldus op 1487 (cfr Basse, pp. 314-315). Basse kende echter het bestaan
van de Duitse volksboeken niet, die reeds 1424 als datum der weddenschap hebben,
en die respectievelijk zeggen dat Ambrosius leefde vóór 70 (Lü), 106 (H), 60 (N) en
40 (Lei) jaar (cfr daarover Raith, pp. 30-32).
Onmiddellijk wordt het duidelijk dat het Ndl. op het Ndd. teruggaat als men het
begin van het eerste kapittel vergelijkt:
Ndl.: In den iare ons Heeren alsmen screef duysent vierhondert ende .XXIIIJ. soo
gebuerdet dat vier machtige coopluyden zijn wt ghereyst gheweest van verscheyden
steden om haer comenschap te hanteren.
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Ndd.: In deme iare na Crystus geborth Dusent verhundert vnde vyer vnde twentich
is geschen to eyner tyd, dat veer ouer-ryke koplude synt vth ghetogen, eyn ytliker
nah syner kopenschop.
Hgd.: Es begab sich zu einer zeit, das von vngeschicht vir vberdreffenlichen reich
kaufleut zusamen kamen, vnd riten mit einander gen Paris.
Het Hgd. heeft geen kapittelopschriften, is enkel in paragraphen ingedeeld, het
Ndd. echter heeft volledige kapittelindelingen met opschriften en het Ndl. komt
hiermee grotendeels overeen. Tegenover de druk Lübeck-1493 verhoudt het Ndl.
zich als volgt:
De proloog is oorspronkelijk. Ndl. Kap. I = Ndd. Kap.I; II = II + III; III = IV; IV
= V; V = VI; VI = begin VII; VII = 2e deel van VII + VIII + IX; VIII = X; IX = XI;
X = XII; XI = XIII; XII = XIV; XIII = XV; XIV = XVI; XV = XVII + XVIII; XVI
= XIX.
Raith wees er op dat het Ndl. echter in het bijzonder overeenkomt met het bewaarde
fragment van de Maagdeburger druk, die tegenover Ndl. Kap. VI-VII dezelfde
indeling vertoont; hij voegt er aan toe: ‘Die Prosa schlieszt sich verhältnismäszig
eng an die Vorlage an. Manichfache kleinere Zusätze bedingen eine gröszere
Anschaulichkeit’ zo b.v. de beschrijving van de slaapkamer der kooplieden en van
de kostbaarheden welke Jan van Florence wegnam (cfr Raith, p. 38).

D. E i g e n a a r d i g h e d e n .
Kleinere en grotere uitbreidingen zijn in het Ndl. prozagedeelte niet zeldzaam,
gewoonlijk zijn het slechts enkele woorden of tautologieën zoals: Ndl.: lande | dat
hy dat regeeren bevrijen ende beschermen soude (Fol. 12 b) t.o.v. Ndd.: dat he dath
lanth regheren scholde (p. 72); Ndl.: dat waer groot iammer ende groot ellendicheyt
(Fol. 8 b) t.o.v. Ndd.: dat were ein grot iammer (p. 70). - Toch verkreeg de bewerking
hier en daar een pittiger uitzicht, zo beide voorbeelden hierboven aangehaald, zo nog
de rede waarbij de koning van Alkaren Frederick aanstelt tot gouverneur (Fol. 13 b
t.o.v. Ndd. p. 58); ook het slothoofdstuk is breedsprakiger. De proloog is, zoals reeds
gezegd, geheel nieuw.
‘Eine merkwürdige Änderung ist die folgende. Während in der hd.-nd. Fassung
die Frau met erer maget bzw. pei der hausmaid im Bette liegt, schläft sie in der ndl.
Uebersetzung allein. Es sei daran erinnert, dasz auch bei Boccaccio die Frau allein
schläft...’; beide versies kunnen echter wel onafhankelijk van elkaar deze wijziging
hebben aangebracht, die immers niets essentieel voor het verhaal inhoudt (Raith, p.
38).
Tegenover de vrij letterlijke bewerking die de prozagedeelten vormen, staan de
talrijke verzen die alle een wezenlijke uitbreiding zijn naar vorm en inhoud; deze
fragmenten vormen monologen en samenspraken; eens wordt er ook een brief in
verzen geschreven (Fol. 15 b). Eén enkele keer kan de schrijver zelf zich niet
weerhouden zijn afkeuring over de vrouw wier boosheid de oorzaak wordt van al
het ongeluk, in verzen uit te drukken, en hij plaatst er vóór ‘Die actoer’ (Fol. 6 a),
zoals op de andere plaatsen telkens boven de verzen het sprekende personage wordt
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aangeduid; Raith meent dat deze ‘actoer’ hier de expositor ludi ‘des mittelalterlichen
Dramas entspricht’ (p. 39).
Met verscheidene andere werken heeft dit volksboek verzen gemeen.
1. Achteraan volgt als epiloog:
Denct mensche dat ghi ghemaect zijt vander aerden
Ooc moetti worden hoe groot van waerden
Slijck na u doot.
Denct dit ghi menschen vol van hovaerden.
Al hebdi gout silver en schoon paerden
Een ure doet u die doot.
Reynicht u van sonden in iesus wonden root.
Sijt ootmoedich met tranen devoot
Merct deen ghy moet doch na.
Bemint u siel slaet des wel gha.
Anders is meest al onsen arbeyt vercoren
Ende moeten versmoren bi die helsche moren.

Op de vier laatste verzen na, vinden we dezelfde verzen als voorwoord tot Broeder
Russche (hoewel daar met varianten en het juistere noot voor doot in vs 6 - maar de
oorspronkelijke tekst van Frederick van Jenuen kan dit juist hebben gehad!). Deze
vier verzen luiden daar:
En wilt Russche niet volgen int groot noch cleene
So suldi verwerven gods rike reene
Dat wil ons verlenen Jhesus van nazarenen goet
Daer Magdalena voer viel te voet.
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Hieruit een nadere verwantschap tussen deze volksboeken afleiden, of een prioriteit
voor een van beide, kan ietwat gewaagd lijken: zulke opwekking past bij beide, om
het even wie kon bij het opstellen van het tweede volksboek van het eerste gebruik
maken (of omgekeerd, zo het tweede vóór het eerste zou bestaan hebben); toch is
het niet zo onmogelijk dat zij dezelfde auteur hebben: beide volksboeken werden uit
het Nederduits bewerkt, en in de toon en de constructie van de verzen ligt er ook
heel wat dat gelijkaardig klinkt.
Interessant is het feit dat die verzen uit beide volksboeken gelijkenis vertonen met
de aanvang van refrein XXVII op de stok ‘Waer wildy varen? tes inde wint’ in E.
SOENS, Onuitgegeven gedichten van Anna Bijns, in Leuvensche Bijdragen, IV
(1900-1902), (pp. 199-368), waar we lezen:
O mensche, ghemaect van slycke der eerden,
Waer om verhefty u dus in hooveerden,
En ghy niet en weet waer ghy varen || sult?
Want hoe wys, hoe sterck | hoe groot van weerden,
Want ghy verdwynt ghelyc der droogher eerden,
Als ghy, mids der doot, bezwaren || sult.
(l.c., pp. 300-301).

Het kan o.i. niet geloochend worden dat er beïnvloeding van de ene tekst op de andere
bestaat, doch welke is de oudste? Volksboekverzen en refrein kunnen bovendien uit
dezelfde pen gevloeid zijn. Die van Anna Bijns? Het is evenwel niet zeker dat de
refreinen-in-kwestie van haar zijn: haar auteurschap wordt o.a. verworpen door J.A.N.
KNUTTEL, Hersteld Auteurschap. II. Anna Bijns, in TNTL, LXV (1947), pp. 96-100.
2. Ook met Alexander van Mets zijn er gemeenschappelijke verzen.
In Frederick van Jenuen lezen we hoe een schipper bij de terugkeer naar Italië
zegt:
Wel aen sonder sparen
Treet in laet ons gaen varen.
het wayt wayt van storme een groote vlage.
Laet driven tschip voor wint voor waghe
Binnen eenen daghe.
Seyl ic dus wel drie hondert milen.
Wi sullen landen in corter wilen
Lof heb god van sueten lavene
ic sie hier van ienuen een havene
Van italien isse een schoone stadt.
(Freder. v. Jenuen, p. 19 a)

Vergelijk met de verzen hierboven ‘Alexander van Mets’ op blz 31. Men kan zich
afvragen waarom een auteur het nu nodig kon vinden juist deze verzen en verder
niets anders uit dit volksboek over te nemen: een noodzaak was er helemaal niet,
noch in het ene, noch in het andere verhaal hier verzen te schrijven, een prozazinnetje
ware even duidelijk. De situaties in beide histories zijn hier echter inderdaad
gelijkaardig.
3. Een reeks van dertig verzen (Fol. 10 ro-vo, edit. Raith, p. 93) komt overeen, op
tamelijk afwijkende varianten na, met een refrein op de stok ‘O scone Maria staet
mij in staden’ dat als nr CXLVII voorkomt in Jan van Stijevoort's Refreinenbundel
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(edit. Lyna-Van Eeghem, II, pp. 24-27), nml. vss 1, 2, 14, 5, 18 tot 28, 30 tot 44).
Ook op Fol. 8 ro (edit. Raith, p. 89) komt het vers O schoone Maria staet mi in staden
nog eens voor, en in Jan van Stijevoort's no CCLVII Conclusie ofte Rondeel lezen
we tweemaal: maria wil hem in staden staan.
Zijn al deze verzen het werk van één en dezelfde auteur, die uit zijn voorraad
gebruikte en aanpaste naargelang de mogelijkheid zich voordeed? Zo zouden Broeder
Russche, Alexander van Mets en Frederick van Jenuen bij elkaar horen. Voor het
overige dient er op gewezen dat de laatste twee verhalen nauw verwante thema's
behandelen: de verwijdering man-vrouw, de opdracht de vrouw te verleiden mislukt
door haar deugdzaamheid, door haar vermomming herkennen de echtgenoten elkaar
niet, tenslotte maakt de vrouw zich bekend en tegelijk wordt de huwelijkstrouw
bewezen. - Of was de bewerker van dit volksboek eenvoudig iemand die het zich zo
gemakkelijk mogelijk wenste te maken en zijn prozaroman liefst opsmukte met een
handvol verzen, uit verschillende bronnen opgepikt, en die hij naar best vermogen
in de gang van het verhaal verwerkte? - In verband met de hypothese voor Floris
ende Blanceflour lijkt ons het auteurschap van Anna Bijns wel mogelijk.
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E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e X V I e e e u w .
Uit de XVIe eeuw zijn er mij geen andere bekend. - Er werd een lied uit het volksboek
getrokken, cfr Kalff, in TNTL, V (1885), pp. 72-74 en 80-89. - ‘In dem Index des 2.
Zensuredikts (Brüssel, 30 Juni 1546: von der Theologischen Fakultät der Universität
zu Löwen verfertigt) findet sich unsere Geschichte: derselbe Index erweitert in dem
3. Zensuredikt (Brüssel, 29. April 1550)’ (Raith, p. 39).
Over de Engelse bewerking (is ze van de hand van Lawrence Andrewe voor Jan
van Doesborch?) leze men Proctor, p. 29 en Raith, pp. 40-46.

Drukkersmerk van W. Vorsterman.
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Griseldis

A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
DIE HYSTORIE VANDER GOE || DER VROUWEN GRISELDIS DIE EEN
SPIEGHEL IS GHE || WEEST VAN PATIENTIEN || [In fine:] GHE-PRENT TE
DEUENTER BI MI IACOB VAN BREDA ||
(CA 1387) (Haarlem SB; vroeger ook Gent Senator Vergauwen, nu?) 4o.

2. Te k s t u i t g a v e n .
Edit. volksb.: [MEERSCH D.-J. van der], Die historie vander goeder vrouwen Griseldis,
die een spieghel is gheweest van patienten, (Maetschappij der Vlaemsche Bibliophilen,
Uitgave B, 2), Gent, (1849).
Edit. Kaetspel: ROETERT FREDERIKSE Jacobus A., Dat Kaetspel ghemoralizeert,
(Bibl. Mndl. Lett.), Leiden, 1915.
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Edit. Franse redacties A-B en Petrarca's Latijnse tekst:
GOLENISTCHEFF-KOUTOUZOFF Elie, L'histoire de Griseldis en France au XIVe et au
XVe siècle, Paris, 1933, Rijke bibliographie.

3. L i t e r a t u u r .
Zie verder:
BAUERHORST, Bibliographie, p. 95.
BORGELD A., Vrouwenlist. Verbreiding en oorsprong van een novelle, Groningen,
1926.
DANIELS J., Een nieuwe tekst van de Griseldis-legende, in TNTL, XIX (1901), pp.
111-127.
DUYSE Fl. van, Aenhoord zonder vermijden. (Griselle), in Het oude Nederlandsche
Lied, I, 's-Gravenhage - Antwerpen, 1903, pp. 261-271.
GALLEE J.H., Een Nedersaksische novelle van Griseldis, in TNTL, IV (1884), pp.
1-45.
SERRURE C.P., Griselde. Berijmd door Antonius Ghyselers, in Vaderlandsch
Museum, IV (1861), pp. 225-242 en Nalezing, pp. 442-443.

VEERDEGEM F. van, Een ‘toemaatje’ tot de Griseldis-novelle in het Nederlandsch,
in TNTL, XVIII (1899), pp. 46-47.
VERDAM J., De Griseldis-novelle in het Nederlandsch, in TNTL, XVII (1898), pp.
1-30.
WESTENHOLZ Friedrich von, Die Griseldis-Sage in der Literaturgeschichte,
Heidelberg, 1888.
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YPES Catharina, Petrarca in de Nederlandsche Letterkunde, diss. Amsterdam, 1934.

B. I n h o u d .
Korte proloog: deze historie geeft een voorbeeld van verduldigheid. - I. 1. ‘Francyscus
Petrarcha’ verhaalt hoe de eerste markgraaf van Saluzen (Saluzzo), Gautier, door
zijn volk gevraagd wordt te willen huwen. 2. Hij stemt toe, doch doet hen beloven
zijn vrouw eer te bewijzen, welke ook hare afkomst zij. 3. Gautier doet de bruiloft
klaarmaken. 4. In een dorpje dichtbij woont een arme man, Jan (de) Nycole, die een
zeer deugdzame dochter heeft, Griseldis; Gautier wil haar ten huwelijk vragen. 5.
Hij heeft voor haar edelstenen en klederen laten klaar maken. 6. Met zijn gevolg
begeeft hij zich naar haar huis. 7. Hij doet door Griseldis haar vader naar buiten
komen en vraagt hem de hand van zijn dochter. 8. Daar haar vader toestemt gaan ze
binnen in het huisje: Griseldis aanvaardt en belooft zich altijd bij Gautier's wil te
zullen nederleggen. 9. Hij brengt haar naar buiten vóór zijn onderdanen. Zij wordt
uitgedost; ze rijden naar het paleis. - II. 10. De bruiloft wordt kerkelijk en met een
groot feest gevierd. 11. Zij blijkt een voortreffelijke gravin te zijn. 12. Zij krijgen
een dochter. 13. Na drie jaar beweert Gautier dat zijn edelen mistevreden zijn dat zij
hem een kind schonk van zo nederig geslacht. Zij legt zich gewillig neder bij zijn
besluit de wil der edelen met het kind te volbrengen. - III. 14. Gautier geeft een
dienaar opdracht het kind te halen. 15. Griseldis die meent dat het zal gedood worden,
legt zich uiterlijk geheel bij het besluit van haar man neder. Alleen vraagt zij het kind
niet aan wilde dieren of vogels te geven. 16. In het geheim laat Gautier zijn dochtertje
naar zijn zuster, gravin van Buenen (Boulogne) brengen. 17. Daarna is Griseldis
even vriendelijk als voorheen. - IV. 18. Vier jaar later wordt hen een zoon geboren,
waarmede Gautier juist op dezelfde wijze handelt als met zijn dochter. 19. Gautier's
volk is ontevreden, zijn vrouw is hem steeds even getrouw. 20. Twaalf jaar na de
geboorte van zijn dochter zegt hij dat de paus hem toelating gaf te scheiden van zijn
vrouw; hij zal dan in het huwelijk treden met een meisje - zijn eigen dochter, die hij
uit Buenen doet komen met zijn zoon. 21. Zijn vrouw zal om haar nederige afkomst
alles achterlaten en het paleis verlaten. 22. Ook nu mort zij niet: zij zal al haar
rijkdommen achterlaten, zij vraagt alleen de gunst haar hemd te mogen aanhouden
om zich te bedekken. 23. Gevolgd door het jammerende volk keert zij naar haar vader
terug die haar oude klederen bewaard heeft. 24. De dag voordat de graaf en gravin
van Buenen met zijn kinderen aankomen roept Gautier Griseldis en beveelt haar voor
de ontvangst in te staan. 25. Bij de aankomst van de gasten prijst eenieder het meisje,
Gautier's dochter, die aangezien wordt als de dochter van de graaf van Buenen. 26.
Griseldis zelf heet allen welkom. - V. 27. Tijdens de maaltijd roept Gautier Griseldis
en vraagt haar oordeel over de bruid. Zij prijst haar, maar vraagt de graaf niet zo hard
voor deze te zijn als voor zijn eerste vrouw. 28. Daarop legt Gautier alles uit: dit
alles is gebeurd om haar op de proef te stellen, en hier zijn nu haar twee kinderen
terug. 29. Griseldis wordt opnieuw waardig gekleed en er wordt gefeest. 30. Jan de
Nycole mag thans in het paleis komen wonen. 31. Korte nota over hun verder leven
en dat van hun kinderen. 32. Conclusie: geduld is een schone deugd, die uiteindelijk
steeds beloond wordt.
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C. H e r k o m s t .
De oudste bekende uitgave is die van Jacob van Breda, door CA op circa 1500 gesteld.
Serrure vond echter nog: ‘In den cataloog der bibliotheek nagelaten door den priester
Ch. Michiels en te Antwerpen in 1781 verkocht, leest men D. II, bl. 340, nr 2805:
Die Historie van der goed' vrouwe Griseldis, geprent te Delft, 1495, in-4to’ (Serrure,
p. 442); indien deze opgave juist is, staan we hier voor een ons verder onbekende,
gedateerde oudere druk dan de hierboven vermelde.
Toen de prozaroman-editie verscheen moet het verhaal reeds enige bekendheid
hebben gehad in de Nederlanden: Gallée, Verdam, Daniels gaven elk een versie uit,
alle waarschijnlijk uit de XVe eeuw en in kloosterhandschriften ontdekt. Dirk Potter
verwerkte de legende reeds in Der Minnen Loop en op Sink-sendag 1498 werd er
een spel van Gryselle opgevoerd door de rederijkers van Peteghem
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bij Deinze (cfr overzicht v.d. Ndl. versies bij Verdam, pp. 6-15, aan te vullen met de
versie Daniels). Ook verscheen circa 1498 in-4o de Epistola de historia Griselidis
(Deventer, Rijkert Paffroet van Keulen) (cfr CA 1386). Het volksboek gaat echter
op geen enkele van deze bewerkingen rechtstreeks terug.
Boccaccio's laatste novelle van de Decamerone, Griselda, werd in 1374 door
Petrarca in het Latijn vertaald, met enkele wijzigingen in bijkomstigheden, ter
gelegenheid van een brief aan zijn vriend Boccaccio. Deze Griseldis is het die,
vooreerst onder de titel ‘Ad Johannem Boccaccium de Florencia Franciscus Petrarca
laureatus poeta: historia Griseldis’ later algemeen bekend werd als Francisci
Petrarchae V.G. de obedientia ac fide uxoria Mythologia’. Die Latijnse redactie gaf
aanleiding tot allerhande bewerkingen in de talen der meeste Europese landen (cfr
Golenistcheff, p. 20 en Verdam, pp. 5-6). Zeggen we slechts dat in het Duits een
vertaling, bezorgd door Heinrich Steinhöwel, in 1471 te Augsburg gedrukt werd en
dat in het Frans er twee prozaromans bestaan, waarop al de latere terug te voeren
zijn, met name een redactie A, waarschijnlijk door Philippe de Mézières tussen
1384-1389 gemaakt, en een redactie B, anoniem en bondiger, uit het begin der XVe
eeuw; in Januari 1484 (ancien style) werd de B-versie eerst gedrukt te Brehan Loudeac
in Bretagne door Robin Foucquet en Jehan Cres, in 1491 gevolgd door een deels op
B, deels op A berustende editie, te Troyes gedrukt door Guillaume le rouge (voor
dit alles, cfr Golenistcheff, pp. 33-53, 82-86 en 115-150).
Men vroeg zich af of Boccaccio zelfstandig het verhaal verzon, zoniet waaraan
hij het ontleende. Zekere gemeenschappelijke trekken met de Lai del Fresne wees
men aan, doch andere verklaringen ontbraken er niet, sommigen trachtten zelfs
historische prototypen te vinden in Saluzzo (theorieën besproken ibid., pp. 19-27).
Men was tot nog toe van oordeel dat onze Ndl. incunabel terugging op een Franse
vertaling van Petrarca's tekst; zonder tot een nauwkeurige vergelijking over te gaan
baseerden Gallée (pp. 16-17) en na hem Verdam (p. 11), Van Veerdegem (pp. 46-47)
en Ypes (p. 19) zich op de schijnbaar op Franse oorsprong wijzende namen Gautier,
Jan (de) Nycole, en de plaatsnaam Buenen (Latijn Bononia) zou dan een vertaling
zijn van Boulogne t.o.v. de meer bij het Latijn aansluitende namen van de andere
Ndl. versies (cfr de tabel bij Daniels, p. 115), Buenen is overigens de gebruikelijke
vertaling voor de naam van die Franse stad.
Reeds Van Veerdegem had bemerkt dat de Griseldis-legende eveneens voorkwam
in Jan van den Berghe's Dat Kaetspel ghemoralizeert (in 1431 te Brugge geschreven)
en had er de aanvang van gepubliceerd zonder evenwel te vermoeden dat deze tekst
vrijwel identiek was aan die van het volksboek. Ook Roetert Frederikse, die dat
uitvoerig prozawerk uitgaf, schijnt Jacob van Breda's volksboek niet gekend te
hebben, vermits hij het ons aanbelangend fragment vergeleek met een onder invloed
van de tijd naar vorm natuurlijk afwijkende editie van B. Koene (circa 1800 met
approbatie van 1612); hij veronderstelde wel dat er tussen beide versies enige
verwantschap bestond, ‘de Nederlandsche volksboeken dragen den Franschen
stempel’, zegde hij, en hij nam ten slotte een ‘gemeenschappelijke bron’ aan (pp.
L-LI).
In het allegorisch werk dat Dat Kaetspel is, trachtte de auteur ter illustratie van
zijn thesis, die is: de zuiverheid van het recht te verdedigen tegen allerhande
wantoestanden, ‘door het invlechten van “exempelen”, d.w.z. van meer of minder
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bekende, meestal korte verhalen (‘voorbeelden’ van hetgeen in de zedenles gepredikt
wordt), die aan de geschiedenis, den Bijbel, de klassieken of het werkelijke leven
ontleend zijn, de voor zijn lezers eenigszins droge moralisatie smakelijk te maken’
(ibid., p. XXXV). Het kapittel uit het tweede deel, waarin de geschiedenis van
Griseldis werd opgenomen, draagt als titel:
‘Hoe deghuene die binnen ghespeelt hebben buten gaen | ende die buten waren
comen binnen spelen.’
De auteur zegt:
‘Het es dickent ghesien | dat de ghone die ghepriveert hebben ghesyn | dat menze
gheerne weder an nam | ende steldese in regemente van iusticie | omme de wyshede
| gherechtichede | ende ghestadichede van hem lieden | Ende hier toe zalic alegieren
een zeer schoone exemple | dat te al desen zonderlynghe wel dient | dat een
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ghedeel lanc es | maer het es goet ende warachtich | ende hiertoe wel dienende |’:
dan volgt de historie.

D. E i g e n a a r d i g h e d e n .
Na een vergelijking tussen beide redacties, Kaetspel (K) en volksboek (G), zien we
dat ze, op verschillen in spelling en varianten na, vrijwel woordelijk overeenstemmen.
De zoeven geciteerde zin die in K het verhaal inleidt, werd in G aangepast: terwijl
de eerste zich verontschuldigt omdat het ‘exemple... een ghedeel lanc es’, vindt de
tweede ‘die welke cort is’: zulks ligt hem natuurlijk aan het doel waarvoor de twee
teksten dienden: gene als illustratief voorbeeld, deze als zelfstandig boek. Door verder
een weinig te moraliseren, krijgt deze aanvangszin het karakter van een inleiding.
G schijnt meermaals eenvoudiger en bondiger te zijn in uitdrukking; met name op
verscheidene plaatsen waar K twee woorden of zinsdelen naast elkaar zet die
gelijkbetekenend zijn, laat G er een van weg of vervangt ze door andere. Een paar
voorbeelden: G: Ende die sake aldus overcomen sijnde t.o.v. K: Ende de zake aldus
gheconsenteert sijnde | ende gheacoordeert an beeden zijden; G: dye de aermste was
t.o.v. K: de alre aremste ende weecst van goede; G: ghedoechtsaem t.o.v. K:
ghedoochsaem... ende patient. - Zelden is G iets uitvoeriger dan K, zoals G: seer out
was ende seer traech t.o.v. K: harde out was.
Zelfstandig heeft het volksboek de geschiedenis ingedeeld in vijf kapittels, telkens
met een opschrift. Eén keer, waarschijnlijk om de lezer bij voorbaat te verwittigen
van wat er achter de schermen gebeurt, voegt G er een zin bij: Gautier sende te
Buenen om sijn dochter ende om sijnen soene, ende hi dedese halen met grooten
stade. Die doechter was doen oudt twalef iaeren. Ende hy dede dat gherufte maken
dat dese doechter soude wesen sijn wijf.
Bovendien heeft G de bruiloft van Gautier te baat genomen om er wat langer dan
K bij stil te staan en de plechtigheden af te schilderen. Daartoe was het nodig dat G
op het einde van kap. I i.p.v. K: ‘ende troudese toot eenen wive’ zegde: ‘ende dede
hoer alsoe ondertrouwe’. Het eerste deel van hoofdstuk II tot: ‘... ende een ieghelic
toech weder om tot sinen lande’, is geheel nieuw, op de zin ‘Daer was grote blijscap
onder den volke, ende oeck verwonderinge’ na.
De conclusie welke K uit het exempel trok, werd door G bondig aangepast: het
gewicht werd van de iusticie naar de paciencie verlegd. G bewaarde nochtans uit K
de moraliserende zin: ‘Ende en wordet hem hier niet geloent in deser werelt, het sal
hem geloent werden inden eeuwighen leven, dat noch meer te prisen is’. Er volgt
een in volksboeken gebruikelijke slotformule: ‘Tot welcken leven ons wil brengen
die Vader, die Sone ende die heylighe Gheest’.
Zeer waarschijnlijk heeft een incunabel-uitgave van het Kaetspel tot Vorlage
gediend; wegens tijd en drukplaats is de druk 9 Januari 1498, Delft, H.E. van
Homberch (CA 1061) meer waarschijnlijk dan die van 1477, Leuven, Jan van
Westfalen (CA 1060) (Roetert-Frederikse drukt een handschrift af; zie aldaar over
de tekstoverlevering pp. XCVIII-CV). Indien er echter werkelijk een druk van het
volksboek in 1495 het licht zag, gaat deze hypothese niet op.
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Niet meer rechtstreeks G betreffende, maar toch interessant is het te weten of K
het Latijnse geschrift van Petrarca (L) rechtstreeks, ofwel een Franse bron tot vertaling
heeft aangewend, volgens redactie A of B.
Na vergelijking met de drie door Golenist-cheff-Koutouzoff afgedrukte teksten,
blijkt dadelijk dat het Nederlands in geen geval verwant is met A, dat in zijn
breed-uitgesponnen en moraliserende praatzucht zelf nogal veel van zijn voorbeeld
afwijkt. Nemen we B. Herhaaldelijk zien we dat kleine trekjes die L heeft en B mist,
in het Ndl. voorkomen, zodat ook B niet tot model kan gediend hebben. Enkele
voorbeelden: G: ‘Ende si maecte sijn harde bedde: si bereyde syn spyse nae sijnen
armen staet: ende plach te hoeden luttel scapen, horen vader toe behorende’ (idem
K, edit. p. 54) t.o.v. B ‘Et ne scay quans brebis avoient, qu'elle menoit en pasture...’
(p. 198): er is geen sprake van ‘bedde’; L. zegt echter: ‘durumque cubiculum
sternebat’ (p. 254). - Tegenover L: ‘ne corpusculum hoc fere lacerent ac volucres’
(p. 258) heeft G: ‘niet geten en si vanden beesten, noch vanden vogelen’
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(idem K, edit. p. 57), doch B spreekt van geen vogels: ‘que les bestes sauvaige ne
devourent ou menguent le corps’ (p. 204). - Eén zin in het bijzonder schijnt ons voor
vertaling uit L te getuigen: ‘donum repetere, atque ubi pueritiam e g i , senectutem
a g e r e et mori...’ (p. 262) waar G letterlijk egi, agere vertaalt door leyde, leyden:
‘te keeren int arme huys van minen vader, int welc ic le y d e alle mijn ionghe dagen,
ende daer sal ic l e y d e n mijn oude dagen, ende daer sterven...’ (idem K, edit. p.
59). A heeft: ‘de retourner en la maison de mon pere, en laquelle je u s a y ma jonesse
et la ma vielesse trespasser et morir’ (p. 173); B: ‘de retourner chiez mon pere, où
j'ay esté n o u r r i e en enfance, et d'y e s t r e en ma villesce’ (p. 208).
Niet onmogelijk is het dat de vertaler onder invloed van bekendheid met een Franse
versie de eigennamen schreef: Jan de Nycole en Jan Nycole (t.o.v. A, B: Janicolle,
L: Janicole, Janicola), Gautier (id., A, B - L: Walterus, Gualtherus, Valterius), Buenen
(A, B: Boulongne, Bouloigne - L: Bononia); al zijn ook anders die namen als vertaling
vrij voor de hand liggend. Zeggen we nog dat in het volksboek meestal de naam
Griselde, Gryselde voorkomt, tegenover Griseldis van de titel.

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e X V I e e e u w .
Uit de XVIe eeuw kennen we de kl. 4o-druk:... Gheprint Tantwer- || pen inde
Cammerstrate teghen ouer den gulden Eenhoren bi Ian Wijnrijcx. Anno. || M.CCCCC.
ende Lij. || (vgl. Gallée, p. 12 en NK 0618) ('s-Gravenhage KB, samengebonden met
Die historie... Jan van Beverley, 1543, Antwerpen, Jac. van Liesvelt). De Heer J.
Borms te Voorburg bezit een druk, waarschijnlijk eveneens uit de XVIe eeuw
(Antwerpen, Jan van Ghelen?), waarvan jammer genoeg het titelblad verloren is
(geen approbatie).
NK 0617 wees er op dat de druk Griseldis, 1519, Antwerpen, in feite de editie
(NK 3216) is van de Latijnse dramatische bewerking door Eligius Houckaert
(Houcarius of Eucharius - over deze auteur en zijn werk zie M. GRIJPDONCK, Eligius
Houckaert. Een schoolman uit het begin der XVIe eeuw, in GP, XX (1942), pp. 23-57
en XXI (1943), pp. 29-78) die alsdan door M. Hillen werd uitgegeven (over deze en
jongere bewerkingen van de legende in het Ndl. cfr Verdam, pp. 6-15).
Gallée en Van Duyse publiceerden een lied dat op ons volksboek teruggaat; zie
daarover ook G. KALFF, Oude Liederen, in TNTL, V (1885), pp. 69-72. Ook het
gedicht (van Antonius Ghyselers?) Ditz vanden Greve ende van Grisillen (edit.
SERRURE, pp. 231-242) uit het begin der XVIe eeuw, kan op het volksboek teruggaan.
In zijn inleiding spreekt Serrure (p. 227) op autoriteit van Du Puy de Montbrun
over een druk van de prozaroman te Antwerpen, in 1554, in-4o (cfr du Puy de
Montbrun, Recherches bibliographiques sur quelques impressions néerlandaises du
quinzième et du seizième siècle, Leide, 1836, pp. 80-82.
Later samen met Alexander van Mets (Florentina de Getrouwe) en Helena van
Constantinopel uitgegeven onder de titel: De Vrouwenpeerle: zie hieronder Bijlage
II.
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Vier Heemskinderen
A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
Bewaard is één blad van een XVe eeuwse editie. CA 1011 meende dat het behoorde
tot een bewerking van Huon de Bordeaux. Thans weet iedereen dat hij zich vergiste.
Hij stelde voor: Gouda, Govert van Ghemen, circa 1490. ('s-Gravenhage KB) 4o.
De oudste volledig bewaarde druk is:

DIT IS DE HISTO- || RIE VANDEn VIER || HEEMS KINDEREn. || ENde GSCIEDE
[sic] BI. CONINC KARELS TIDEn DIE GROTE || DIE HADDE GENOET ALLE
DIE HEREn VAn KERSTEN- || RIJC TOT SIJNRE WORSCAP. ALSOE ALS DIE
HISTORI || VERTELT. ENde IS SEER GHENOECHLIJC OM LESEN ... || [Houtsn.]
|| [In fine:] ENde IS GEPRENT TOT LEYDEN IN HOLLANT BI MI IAn SEUER
|| SOEN OP DIE HOY GRAFT INDEN IARE DUYSENT VIJFHON- || DER ENde
ACHT. ||
(NK 3162) München UB) 4o.

2. Te k s t u i t g a v e n .
Het fragment van de oudste druk werd afgedrukt door HOLTROP, Monuments, 79
(126) a 1-2 en TEN BRINK, Gesch. Ndl. Lett., facs. tegenover pp. 58-59.
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Heemskinderen. Uitgegeven naar de druk van 1508, berustende op de
Universiteitsbibliotheek te München, (Groninger Bijdragen voor Taal- en Letterkunde,
I), Groningen-Den Haag, 1931.
Druk Amsterdam, S. en W. Koene, 1802: MATTHES J.C., De vier Heemskinderen,
Groningen, 1872 (aangevuld met een kapittel uit een editie 1619).
Edities Renout van Montalbaen: afzonderlijke fragmenten werden eerst
samengebracht door MATTHES J.C., Renout van Montalbaen, (Bibl. Mndl. Lett.,
XV), Groningen, 1875. - Opnieuw onderzocht en aangevuld door DIERMANSE P.J.J.,
Renout van Montalbaen. De Middelnederlandsche fragmenten en het
Middelnederduitsche fragment. Inleiding en teksten, Leiden, 1939 (naast de
Renout-fragmenten geeft hij de overeenstemmende gedeelten van het volksboek).
Te laat om nog in zijn werk te worden opgenomen werd de nieuwe aanwinst van
twee fragmenten (circa 400 vss) door de KB te 's-Gravenhage medegedeeld. Cfr
PENNINK R., Een onbekend fragment van Renout van Montalbaen, in HB, XXV
(1938-39), pp. 66-67).
Verder nog: MUUSSES Martha A., Een in Zweden ontdekt fragment van Reinout
van Montalbaen, in Bundel opstellen van oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Dr
C.G.N. De Vooys, Groningen-Batavia, 1940, pp. 258-262.
Schooluitgave:
Het verhaal samengevat, afgewisseld met fragmenten uit Renout en volksboek
volgens de edities-Matthes: JONG A.J. de, Roman der Vier Heemskinderen,
(Nederlandsche Schrijvers, 2), Zwolle, 19342.

3. L i t e r a t u u r .
ALBERING L.A.H., Vergelijkend-syntactische studie van den Renout en het volksboek
der Heemskinderen, (Groninger Bijdragen voor Taal- en Letterkunde, VI), Groningen
- Den Haag - Batavia, 1934.
JONG A.J. de, De Middelnederlandse roman van de vier Heemskinderen, in
Handelingen van het tiende Vlaams Filologencongres, Antwerpen 25-27 April 1930,
pp. 172-178.
LOKE Marie, Les versions néerlandaises de Renaud de Montauban. Etudiées dans
leurs rapports avec le poème français, diss. Toulouse, 1906.
Rijke bibliographie over Renout en volksboek bij Diermanse, o.c., pp. 13*-20* en
passim.

B. I n h o u d .
I. 1. Koning Karel houdt een hofdag. 2. Aan de feesttafel doodt Karel Huge van
Dordoen die voor Aymijn van Dordoen en Amerijn van Nerboen een beloning vroeg.
- II. 3. Aymijn met Amerijn en zijn vrienden gaan hiervoor een strijd aan met Karel
die hen dwingt zich terug te trekken. Zij zetten echter een guerilla-oorlog voort
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gedurende zestien jaar. - III. 4. Op aandringen van de Franse pairs verzoent Karel
zich met Aymijn. - IV. 5. Aymijn krijgt Karel's zuster Aye tot vrouw. - 6. Hij zweert
dat alle kinderen die uit haar zullen geboren worden, door hem zullen gedood worden.
7. Achtereenvolgens worden buiten weten van Aymijn vier zonen geboren en
opgevoed: Ridtsaert, Adelaert, Wridtsaert en Reinout. - V. 8. Op een hofdag wil
Karel zijn zoon Lodewijc tot koning laten kronen om hem op te volgen. 9. Bisschop
Tulpijn dringt er op aan dat Aymijn bij de kroning zou gevraagd worden. 10. Roelant,
Willem van Oringen, Bertram en Bernaert nemen aan de boodschap te gaan
overbrengen. 11. Te Pierlepont, Aymijn's verblijf, aangekomen, nodigen zij Aymijn
uit. 12. Daar deze geen antwoord geeft, biedt Aye de gezanten wijn aan en vraagt
haar man hen antwoord te geven. Deze slaat haar daarom in gramschap neder. 13.
Aymijn klaagt dat hij geen kinderen heeft: hij zou ze zeer lief hebben. 14. Daarop
brengt Aye hem bij zijn vier zonen. - VI. 15. Aymijn slaat zijn zonen ridder. 16.
Geen paard is voor Reinout goed genoeg, Aymijn belooft hem het wonder ros Beyaert,
dat dan ook door Reinout getemd wordt. - VII. 17. Zij vertrekken allen naar Karel's
hof. 18. Lodewijc is hen boos gezind, bijzonder tegenover Reinout: zij worden
benadeeld in eten en slaapgelegenheid, doch wreken zich daarna. 19. Lodewijc wordt
koning gekroond, daarna wordt feest gevierd. 20. 's Anderdaags deelt Lodewijc aan
allen giften uit, behalve aan de kinderen van Aymijn, die zich daarover bij Karel
beklaagt, die hen daarop rijke leengoederen schenkt. 21. Reinout meet zich met
Lodewijc in het steenwerpen en verslaat hem. 22. Lodewijc daagt Adelaert uit tegen
hem te schaken, wie
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wint mag het hoofd van de andere afslaan; Adelaert wint doch weigert de prijs.
Lodewijc slaat hem in het aangezicht. Reinout komt het gebeurde te weten. - VIII.
23. Zij gaan naar het hof, doden Lodewijc en nemen de vlucht. 24. Zij strijden tegen
Karel die hen achtervolgt, Aymijn wordt door hem gevangen genomen. 25. Aymijn
wordt begenadigd als hij en Aye de dood hunner kinderen zweren. Dit geschiedt. IX. 26. Over Pierlepont trekken de Heemskinderen naar Spanje, waar zij zich in
dienst stellen van koning Saforette. 27. Wanneer zij na drie jaar hun goederen terug
vragen weigert deze koning herhaaldelijk, daarom vermoorden zij hem en vluchten
strijdend weg. 28. Zij begeven zich naar het land van koning Yewijn. - X. 29. Daar
stellen zij zich in diens dienst en verwoesten het land van Saforette. 30. Karel schrijft
aan Yewijn een brief waarin hij vraagt de gebroeders uit te leveren. 31. Yewijn
beraadt zich hierover met zijn ridders. 32. Reinout krijgt de rots in de G[i]ronde. Hij
ontvangt Yewijn's dochter Clarisse tot vrouw. 33. Reinout bouwt een sterk kasteel
op de rots; het draagt de naam Montalbaen. - XI. 34. Karel komt te weten dat de
Heemskinderen daar wonen. 35. Hij laat Roelant aan Reinout vragen zich over te
geven. 36. Na dezes weigering wordt gedurende een jaar tevergeefs het beleg
volgehouden. - XII. 37. Reinout wenst zijn moeder te bezoeken te Pierlepont. 38. In
klederen die zij aan pelgrims ontnamen komen zij daar bij vrouw Aye. Reinout
bedrinkt er zich smoorlijk. 39. Een verrader verwittigt Aymijn die hen komt
bevechten. 40. Eerst de derde dag heeft Reinout zijn roes uitgeslapen en kan hij zijn
broeders eindelijk aflossen in de strijd. 41. Aymijn wordt gevangen genomen en
Reinout doet hem naar koning Karel brengen. 42. Karel komt het beleg slaan rond
Dordoen; alleen Reinout durft ontsnappen langs een geheime weg. De andere drie
geven zich over en worden gevangen gezet om gehangen te worden te Montefaucoen.
- XIII. 43. Reinout rijdt naar Parijs om een verzoening aan te bieden, zoniet zal hij
zich wreken op Karel zelf. 44. De bode brengt deze boodschap over. - XIV. 45.
Terwijl Reinout slaapt in een bos wordt hem Beiaert ontstolen. 46. Het paard wordt
bij Karel gebracht, die het aan Roelant schenkt. 47. Deze belooft het paard ten
aanschouwe van iedereen te zullen berijden de Zondag daarop. 48. Reinout vindt na
zijn ontwaken Beiaert niet meer. 49. Reinout ontmoet zijn oom, de tovenaar
Maeldegijs, die zich voordoet als pelgrim doch zich ten slotte bekend maakt. 50. In
de vermomming van pelgrims trekken ze samen verder. 51. Maeldegijs komt van
vier monniken te weten wat er te Parijs gebeurt, waarna hij hen doodslaat. 52. Zij
bezoeken samen een klooster. 53. Te Parijs zetten zij zich op een brug en drinken
uit een wonderlijke gouden kop. 54. De ridders komen er voorbij en Karel vraagt
uitleg over de kop. 55. Karel vraagt uit die kop te drinken te krijgen om vergiffenis
over zijn zonden te bekomen. 56. Maeldegijs staat het toe op voorwaarde dat zijn
gezel, die in een stokoud man is omgetoverd, eens op Beiaert mag zitten: volgens
een voorspelling zal hij dan genezen. 57. Het ene en het andere gebeurt: eerst valt
Reinout tweemaal van het paard, maar als zij hem loslaten rijdt hij er mee weg. 58.
De pairs rijden hem achterna. Hij maakt zich bekend, slaat een schildknaap dood die
hem gevangen wil nemen, en vertrekt naar Montalbaen. - XV. 59. Teruggekeerd,
maakt Tulpijn Karel wat leugens wijs. 60. Maeldegijs klaagt over het lot van zijn
gezel bij Karel, die hem op de koop toe schadevergoeding geeft. 61. Karel wil nu de
drie broeders doen ophangen, doch de pairs verzetten zich daartegen. 62. Door toverij
komt Maeldegijs bij de broeders in de gevangenis. 63. Eveneens door toverij verkrijgt
hij 's nachts van Karel de toelating de broeders vrij te laten. Zij keren weer naar
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Montalbaen.- XVI. 64. De pairs ontzetten de stad Coelen (Keulen) van het beleg der
Turken. Dunay drukt er zijn spijt over uit dat Roelant geen beter paard bezit. - XVII.
65. Karel richt een paardekoers in om het beste paard te verkrijgen, dan kan Reinout
bedwongen worden. 66. Maeldegijs geeft Reinout de raad met Beiaert aan de wedstrijd
deel te nemen. 67. Te Orliens (Orleans) maakt Maeldegijs ridder en paard door
toverkunst onkennelijk. 68. Een spion verwittigt Karel die de wegen laat bewaken.
69. Zij worden echter niet herkend. Door list geraken zij in Parijs. 70. Reinout doodt
zijn waard die hem wil verraden. 71. Op het koersplein spot ieder met de on-
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kennelijke Reinout en zijn misvormd paard. 72. Reinout bereikt echter als eerste de
kroon van de koning en rijdt er mede weg over ‘die Seyn’ (de Seine). 73. Reinout en
Maeldegijs bespotten de koning en rijden heen. - XVIII. 74. Karel roept koning
Yewijn bij zich en door omkoping beweegt hij hem de vier gebroeders te zullen
uitleveren te Vaucoloen. 75. Karel's heren vertrekken naar Vaucoloen. 76. Reinout
en zijn broeders komen van de jacht thuis en vinden er Yewijn met zijn volk. 77.
Yewijn zegt hem dat hij vrede gesloten heeft met Karel: zij moeten gevieren naar
Vaucoloen gaan naar Karel in boeteklederen (‘wollen ende bervoet’). 78. Reinout
vraagt raad aan zijn vrouw Clarisse die hem waarschuwt, doch Reinout slaat haar
raad in de wind. 79. In het geheim zegt zij aan Ridtsaert vier zwaarden mede te nemen
in het verborgen. 80. Te Vaucoloen bemerken zij het verraad. 81. Zij strijden tegen
Karel's mannen. 82. Ridtsaert wordt gevangen genomen doch weder door Reinout
verlost. 83. De Heemskinderen worden ten zeerste in het nauw gebracht. 84. Zij
vluchten op een rots. 85. Graaf Calons verwijt Ogier dat hij wil verraad plegen. 86.
Een ‘astronomus’ op Montalbaen leest in de sterren dat Reinout omsingeld is. Hij
verwittigt Maeldegijs. 87. Met Beiaert en krijgsvolk begeeft deze zich naar Vaucoloen.
88. De Heemskinderen zien Maeldegijs op Beiaert komen afgereden en vatten moed.
89. Maeldegijs strijdt tegen Ogier. 90. Beiaert loopt alleen naar Reinout, terwijl
Maeldegijs een ander paard verovert. 91. Vele Fransen worden verslagen; Ogier rijdt
naar Karel. 92. Reinout wil wraak gaan nemen op Yewijn, maar Maeldegijs laat deze
verwittigen. 93. Yewijn trekt zich terug in het klooster Beurepaer. 94. Reinout wil
om haar vader zijn vrouw verstoten, doch doet het niet, op aandringen van Ridtsaert.
- XIX. 95. Ogier brengt verslag uit bij Karel. 96. Roelant scheldt Ogier voor verrader.
97. Een tweegevecht tussen Gontier, Karel's kampvechter, en Ogier moet beslissen;
zij doen hun eed. Ogier overwint. - XX. 98. De pairs willen Yewijn straffen. 99.
Deze vraagt bijstand aan Reinout. 100. Op Clarisse's voorspraak redt hij Yewijn uit
Roelant's handen. 101. Reinout en Roelant beloven elkaar een tweegevecht. - XXI.
102. Roelant vertelt zijn avontuur aan de pairs, maar deze willen hem niet tegen
Reinout laten vechten. 103. Pas te Montalbaen aangekomen trekt Reinout terug naar
Beurepaer om Roelant te gaan bestrijden. 104. Zij kampen, doch als de ‘genoten’
naderen, moet Reinout vluchten.- XXII. 105. Ridtsaert wordt in een toevallige
ontmoeting door Roelant gevangen genomen. 106. Maeldegijs verwittigt Reinout.
107. Allen samen bereiken zij Roelant en Ridtsaert, doch op Adelaert's en Maeldegijs'
zeggen zal Ridtsaert ‘in Roelants geleide’ naar Karel gaan. 108. Maeldegijs tovert
zich om in een arme oude man en gaat naar Montalbaen bedelen. 109. Daarna gaat
hij aldus vermomd naar Parijs aan het hof. 110. Karel betrouwt hem in het eerst niet
al te best, doch Maeldegijs weet dit te veranderen. 111. Daar brengt Roelant Ridtsaert
in de hofzaal. 112. De koning wil Ridtsaert doen hangen; alle genoten verzetten zich
behalve Ripe van Ripemonde, die het vonnis wil uitvoeren. Allen zweren dat zij er
Ripe kwaad zullen om doen. 113. Ridtsaert had Maeldegijs herkend. 114. Maeldegijs
gaat naar Montefaucoen waar de drie andere broeders zijn en vertelt hen alles; zij
zullen de galg in het oog houden. Zij slapen echter in. 115. Ondertussen bereikt Ripe
met Ridtsaert de galg; alles wordt in gereedheid gebracht. 116. Op het laatste ogenblik
wekt Beiaert Reinout, Ridtsaert wordt gered en Ripe zelf gehangen. 117. Reinout
doet Ripe's klederen aan en rijdt naar Parijs. 118. Hij ontmoet Ogier die verheugd is
wanneer hij Reinout herkent. 119. Karel is boos als hij alles te weten komt en wordt
door Reinout van zijn paard geworpen en gevangen genomen. Deze moet hem echter
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weer loslaten om zijn broeders te helpen. - [X]XIII. 120. Maeldegijs wordt door
Olivier gevangen genomen. 121. Karel besluit hem dezelfde avond op te hangen,
doch Maeldegijs bekomt uitstel tot 's anderdaags op borgstelling van Olivier en
Roelant. 122. Maeldegijs wordt in de gevangenis gebracht. Door toverkunst ontsnapt
hij echter en neemt alle zwaarden van de pairs mee. 123. Te Montefaucoen ontmoet
hij Reinout die ongerust is, en verhaalt hem alles. 124. 's Morgens heerst er natuurlijk
grote teleurstelling bij Karel. - [X]XIV. 125. Reinout vraagt Roelant een verzoening
met Karel te bewerken. 126. Deze echter gaat Montelbaen
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belegeren. 127. De oorlog begint en duurt zeven jaar. 128. Dan beraadt Karel zich
met zijn pairs over een verzoening. De uitslag is negatief. 129. Opnieuw breekt de
strijd los. 130. Maeldegijs wordt gevangen genomen en Reinout met zijn volk moet
wijken. 131. Opnieuw besluit Karel Maeldegijs onmiddellijk te hangen, doch weer
krijgt deze uitstel, met Roelant als borg. 132. Opnieuw ontsnapt Maeldegijs door
toverij en neemt de koning mee naar Montalbaen. 133. Daar vraagt Reinout Karel
vergiffenis. Deze mag heengaan om zich te beraden met zijn pairs. 134. De koning
zendt Dunay als gezant; hij keert weer met Reinout's vraag om verzoening. 135.
Karel herbegint het beleg. Wanneer er voedselgebrek is op Montalbaen, werpen
Roelant, Dunay, Ogier, Tulpijn en Olivier spek en eten in de vesting. 136. Eindelijk
besluiten de Heemskinderen op Beiaert te ontsnappen naar hun kasteel in ‘Ardanen’
(Ardennen). 137. De koning met zijn volk achtervolgt hen. 138. Vrouw Aye bewerkt
de verzoening. Reinout en zijn broeders zullen genade vragen en Beiaert aan de
koning afstaan. - XXV. 139. Dit alles gebeurt; Beiaert zal verdronken worden met
molenstenen aan zijn nek. Tot tweemaal toe komt Beiaert terug uit het water, de
derde maal echter verdrinkt het paard. 140. Eerst gaat Reinout alleen naar Montalbaen
om zijn goederen onder zijn kinderen te verdelen. 141. Daarna vertrekt hij in het
geheim. 142. Drie jaar woont hij bij een heremiet. 143. Dan moet hij naar het H.
Land trekken om de christenen te helpen. - XXVI. 144. Reinout voegt zich bij het
leger der christenen en vecht heldhaftig. 145. Ook Maeldegijs komt naar het H. Land
om mede te strijden. - XXVII. 146. Jerusalem wordt veroverd doch Maeldegijs vindt
er de dood. 147. Nadat vrede is gesloten keert Reinout naar Europa terug. 148. Hij
begeeft zich naar Parijs om er een kamp bij te wonen tussen zijn zoon Amerijn en
Gwelloen's aanhangers, die de eerste valselijk van verraad beschuldigd hebben. XXVIII. 149. Te Parijs maakt hij zich aan Karel en Amerijn bekend. 150. Amerijn
overwint Galerant. 151. Reinout gaat weer zwerven. - XXIX. 152. Hij begeeft zich
naar Coelen (Keulen) om er voor weinig loon hard mede te werken aan de bouw van
de St-Pieterskerk. 153. Nijdige gezellen doden hem en werpen zijn lijk in een zak in
de Rijn. 154. Een devote vrouw geneest miraculeus bij de zak die zij uit het water
trekt. 155. De bisschop wordt er bijgehaald, men vindt dat de vermoorde Reinout
van Montalbaen is. 156. Die van Dormonde komen Reinout's lichaam vragen. Nadat
de bisschop geweigerd heeft, gaat de lijkwagen vanzelf daarheen. - XXX. 157. Karel
wil Reinout's dood op de stad Coelen (Keulen) wreken. 158. De daders geraken
bekend en worden in zakken in de Rijn verdronken. 159. Karel gaat Reinout's graf
bezoeken, doch het lichaam is er niet meer. Reinout is naar zijn broeders gegaan die
te Napels liggen.

C. H e r k o m s t .
De XVe eeuwse druk, waarvan er slechts één - en dan nog verminkt - blad (begin
IIIe kap.) bewaard bleef, werd door CA toegeschreven aan GOVERT VAN GHEMEN
TE GOUDA, rond 1490.
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M.E. Kronenberg opperde enige twijfel over deze drukker als bezorger van dit
boek (cfr Een onbekende 15e eeuwsche druk van Sinte Kunera's leven en passie, in
HB, XX (1931), (pp. 331-344), p. 334).
Zekeer dateert de tekst van vóór December 1493, wanneer de Keulse incunabel
(bij JOHAN KOELHOFF DE JONGERE) verscheen, die een gebrekkige, Nederduits
gekleurde vertaling is uit het Nederlands. Enkele bladen, waaronder het titelblad,
ontbreken aan het enig bewaarde exemplaar hiervan (San Marino, Californië,
Huntington Library). Het slot luidt: ¶ Hier endet die hystorie van den vier heim ||
schen kynderen vnd principalich van den vromen || reynolt here van montalbaen vnd
koninck karll || van vranckrijch. Vnd is gedruckt tzo collen. || Int iair ons heren
.M.CCCC. vnde lxxxxiij in decembri. || (GW 3140 en BC 220) 4o. Deze uitgave is
niet meer dan een in enigszins Nederduitse spelling bezorgde herdruk van de Ndl.
prozaroman (cfr als specimen het XXe kap. bij Diermanse, pp. 327-331), de
oorspronkelijke taal komt voortdurend tussen Duitse vormen uitkijken.
De versies van het F r a n s e gedicht Renaus de Montauban of de daarop gebaseerde
prozaromans en incunabelen (GW 3133 tot 3139 en Doutrepont, Mises en prose, pp.
184-
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219) hebben zomin als bron gediend als de naar het Frans bewerkte proza-in-folio
(Westminster, William Caxton, 1489; GW 3141; edit. O. Richardson, 2 dln, E.E.T.S.
Extr. Ser. XLIV, London, 1884-85) die de historie in Engeland populair maakte.
Evenmin de D u i t s e rijmvertaling ‘wsch. geschreven in de 15e eeuw, in elk geval
vóór 1475’ (Diermanse, p. 29 - hij wijst er evenwel op dat deze versie een
gemeenschappelijke tussenbron met ons volksboek moet gehad hebben, cfr pp.
35-37), of het Nederrijns prozaverhaal van omstreeks 1500 (cfr ibid., pp. 32-34).
Ook niet een der twee Latijnse versies (cfr ibid., pp. 34-35).
Zonder twijfel gaat onze prozaroman terug op de Mndl. ridderroman Renout van
Montalbaen.
Diermanse drukt in zijn tekstuitgave naast de bewaarde fragmenten van het gedicht
de er aan beantwoordende gedeelten van het volksboek af. Daaruit alleen reeds valt
de nauwe samenhorigheid op: beide redacties lopen parallel naast elkaar: meestal
zelfde woorden en zinswendingen. Daarover hieronder meer.
Diermanse plaatst het gedicht in de XIIe of XIIIe eeuw, niet vóór 1110; hij ziet
geen reden een proto-Renout buiten Vlaanderen-Brabant te zoeken (pp. 57-60). Hij
weerlegt Matthes' opvatting (edit. Renout, inleiding passim) die van oordeel was dat
aan de Ndl. Renout, afgezien van achteraf bijgevoegd begin en slot, een Noord- en
een Zuidfranse sage zouden ten grondslag liggen; o.i. gegrond is Diermanse's kritiek:
‘En àls samensmelting heeft plaats gehad, dan zal m.i. eer een Fransche voorganger
het noodige meervoudige Franse hss.-materiaal bijeen hebben gehad dan een
Dietsch-schrijvende. Dus, totdat degelijker argumenten worden aangevoerd, acht ik
vrij wsch., dat * Rt. eenvoudigweg is bewerkt naar één (verloren) Franschen roman’
(p. 42). Tegen vermoedens van oorspronkelijkheid van het Ndl. gedicht, in navolging
van Loke's dissertatie door Van Mierlo (Gesch. Lett. Ndl., I, p. 120) en De Jong (De
Mndl. roman..., pp. 174-177) geopperd, pleit hij met goede argumenten (pp. 43-44).
Het zoeken naar het ontstaan van de legende over de zonen van Haymijn: Ridtsaert,
Adelaert, Wridsaert en Reinout, volgt de algemene theorieën voor de chansons de
geste: eensdeels cantilenae met enkele historische personen en feiten tot grondslag,
anderdeels een Vita Sancti Agilolfi (abdij Stavelot-Malmedy), die de kern zou geleverd
hebben; Diermanse echter ziet de basis in een Rijns-Westfaalse Sint-Renout-legende,
waarvan waarschijnlijk een boete-slot deel uitmaakte (pp. 44-47 en 56). Van Mierlo
(Gesch. Lett. Ndl., I, p. 138) wil dit niet aannemen, doch geeft geen klare
tegenargumenten.

D. E i g e n a a r d i g h e d e n .
Albering onderzocht in zijn vergelijkend-syntactische studie de verhouding alleen
tussen de eerste 1000 verzen van de editie-Matthes en de overeenstemmende stukken
uit het volksboek, omdat de overige 1000 verzen te veel met de prozatekst verschillen:
inderdaad is, tegen het einde aan, het volksboek veel beknopter (zie parallelafdruk
bij Diermanse).
‘Het stijlverschil is gelegen in den breederen, verhalenden trant van het Volksboek
vergeleken bij den vaak abrupten vorm van het oude epos. Het openbaart zich vooral
in verklarende uitbreidingen, zinnen zoowel als zinsdeelen, met als gevolg een grooter
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frequentie van samengestelde zinsverbanden in het Volksboek. Zoo constateeren we
o.a. aan het begin van een zinsverband temporale “als-zinnen”, die het korte mnl.
“doe” vervangen, verder de veelvuldiger coördinatie van hoofdzinnen door middel
van “ende” en “want”. Stereotiep-epische formaties worden in het Volksboek
omgewerkt of door geheel andere vervangen; het epische futurum en perfectum
historicum vinden we evenmin in het Volksboek terug’ (Albering, p. 2). Verder
spreekt Albering over ‘de kortere of sterker gespannen taalvorm in den Renout...
tegenover de omslachtiger syntaxis van het Volksboek’, en bij dit laatste verschil ‘in
het woordgebruik, het vermijden van verouderde en het kiezen van nieuwe woorden’
(p. 2).
Vooraf moeten we tegenover Albering's onderzoek enige reserve maken. Gering,
en uit verschillende eeuwen zijn de overgeleverde Renout-fragmenten, die onderling
geen enkele parallelplaats bevatten. De proza-
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werker zal wel een vrij jong (XVe eeuws?) handschrift vóór zich gehad hebben: het
is dus moeiljk te zeggen of al de wijzigingen die Albering aan hem toeschrijft,
werkelijk van hem zijn. Een gelijkaardige kritiek uit Diermanse, daar uit een
vergelijking met de Duitse rijmvertaling, die op sommige plaatsen met het volksboek
tegenover Renout overeenstemt, blijkt dat het volksboek ‘conservatiever’ is dan
Albering voorgeeft (Diermanse, pp. 30-31).
Nu eens breidt het volksboek zekere zinnen uit, dan weer bekort het; vooral naar
het einde toe wordt slechts het essentiële van het verhaal gevolgd; duidelijk is
voorzeker ‘het streven van den bewerker om een “langdradig” verhaal te voorkomen’;
tegenover ‘een abrupten vorm’, ‘een filmischen verhaaltrant’ in het gedicht, wordt
in het volksboek ‘de stof ... behandeld in een logische aaneenschakeling der feiten;
de zinnen en mededeelingen sluiten regelmatig bij elkaar aan en wijzen op voorgaande
terug, terwijl ze tevens dikwijls de volgende mededeelingen inleiden’ (Albering,. p.
5). Dat ook de woordkeuze nu eens meer, dan eens minder, varieert, is begrijpelijk
(ibid., pp. 10-18); hetzelfde geldt voor de syntaxis (ibid., pp. 19-124).
Herhaaldelijk zijn in de prozatekst rijmwoorden blijven staan, o.a.:
‘want ic vloge liever wter noot dan ic dus doot bliven soude’ (edit.
Overdiep, p. 59) t.o.v.
Ic vlo mi lieuer vter noot,
Dan ic dus soude bliuen doot!
(edit. Diermanse, vss 2506-2507);

‘dat hi hem vanghen soude ende aen een boem hangen’ (p. 148) t.o.v.
Dat sine em[ere] so[ud]en va[nge]n,
Ende bi siere kelen angen;
(edit. Diermanse vss 9742-9743);

‘hanct Ripe mijn neve, hi en salder niet lange na leven’ (p. 159) t.o.v.
Henghet rype minen neuen,
Drey daghe ensal hey nicht leuen!
(vss 10804-5);

‘mi en mach niet misschien want ik heb versien Maeldeghijs’ (p. 159)
t.o.v.
Mi ne mach [n]ich[t] misscheen:
Ic hebbe m[a]leghise gheseen.
(vss 10838-9).

Vooral op pp. 80-81 komen er een hele reeks voor, doch dat gedeelte is in de verzen
niet bewaard, zodat we niet kunnen vergelijken. In ieder geval geven de rijmwoorden
iets vloeiends en welluidends aan de prozatekst.
Ongetwijfeld heeft dit volksboek, niettegenstaande zijn vaak onbeholpen toon,
veel schoonheid uit het gedicht bewaard. Overdiep wijst op ‘eenige staaltjes van de
tragiek, de epiek, de realistische plastiek, den humor’ die tot uiting komt in deze
heldenlevens, ‘de personificatie van den onverzettelijken drang naar souvereiniteit,
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die den ouden adel met den nieuwen Karolingischen heerscher in onverzoenlijke
veete doet leven’ (Overdiep. pp. 210-212).
Al kan men niet strikt bewijzen dat de volksboektekst ‘is vervaardigd met het oog
op den druk of althans in den tijd der drukkunst’, een reden om dat in twijfel te
trekken, zoals Diermanse p. 30 schijnt te doen, is er evenmin.

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e X V I e e e u w .
Buiten de editie van 1508 kennen we geen druk uit de XVIe eeuw. Waarschijnlijk
hebben er wel andere bestaan: het grote aantal latere drukken en het voorkomen van
het volksboek op de lijsten in het begin der XVIIe eeuw (cfr Dl II, Hfdst. III), staan
daar borg voor.
Er weze nog vermeld dat buiten die van 1493 en een andere ‘aus Frantzösischer
sprach in Teutsch transferiert’ (1535, Siemern, Jheronimus Rodler) naar het Frans
volksboek, in 1604 er een nieuwe Duitse bewerking verscheen door P[aul] v[on]
d[er] Ae[lst] [Keulen, Peter von Brachel], die in de titel vermeldt: ‘ausz dem Nider
Teutschs in unser gemein Teutschs ubergesetzet (cfr H. KIHDERMANN, Volksb. v.
sterb. Rittert., p. 262 en verder pp. XXXVII-XXXIX, 262-283, 285-286 en edit. F.
PFAFF, Das deutsche Volksbuch von den Heymonskindern. Nach dem niederländischen
bearbeitet von Paul von der Aelst. Mit einer Einleitung über Geschichte und
Verbreitung der Reinoltsage, Freiburg, 1887). Men is algemeen van oordeel dat deze
bewerking op het Nederlands volksboek berust (o.a. Kindermann, o.c. p. XXXVIII),
al meen ik er op te moeten wijzen dat ze ook toch kan teruggaan op de Keulse uitgave
van 1493, die vóór Diermanse's onderzoek vrijwel onbekend was.
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Helias Ridder metter Swane

A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
Er zijn vier bladen bewaard van een editie s.l., s.d. - NK 3172 meent: Antwerpen,
Jan van Doesborch? c. 1515-1520? (Gent UB) 4o. Het dichtst bij de oudste tekst staat:
EEN SCHONE || ENDE MIRACULEUSE HISTORIE || VANDEN RIDDER
METTER SWANE | DIE TE NIMME- || GHEN IN GELDERLANT T'SCHEEP
QUAM | BY DEN GELEYDE || VAN EEN SWAEN | WT DEN LANDE VAN
LILLE- || FOORDT | TWELCK MEN SEYDT TE WESEN || RIJSSEL | DUWAY
ENDE ORCHY || GHELEGEN IN VLAEN- || DEREN. || [Houtsn.] ||
T'AMSTELREDAM. || [Streep] || GEDRUCKT BY CORNELIS
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DIRCKSZ. COOL | WOONENDE INDE | WARMOESTRAET | INDEN
VERGULDEN PASSER. ANNO 1651. || (cfr edit. Boekenoogen, pp. 123-124)
('s-Gravenhage KB) 4o.

2. Te k s t u i t g a v e n .
Editie 1651 en afdruk van het oudste fragment:
BOEKENOOGEN G.J., Een schone ende miraculeuse historie vanden Ridder metter
Swane... Naar den Amsterdamschen druk van Cornelis Dircksz. Cool uit het jaar
1651, (NV III), Leiden, 1931.
Het o u d s t e f r a g m e n t ook bij:
VREESE W. de, Fragment van eene zestiendeeuwsche uitgave van het volksboek
van de ridder metter zwane, (Middelnederlandsche Fragmenten III), in TNTL, XIV
(1895), pp. 38-52.
De F r a n s e G e n e a l o g i e werd nog niet herdrukt. Samenvattingen ervan in:
PAULMY le Marquis de & ORVILLE Constant d', Extrait du Roman intitulé Histoire
miraculeuse du Chevalier au cyne (aux cygnes), fils du puissant Roy Oriant, duquel
est issu Godeffroy de Billon (Bouillon), avec les Faits de Roi & de plusieurs autres
Princes & Barons Chrétiens, in De la lecture des Livres Francois. Troisième Partie.
Fin des Ouvrages du quinzième siècle, (Mélanges tirés d'une grande bibliothèque,
F), Paris, 1780, pp. 4-62. Eveneens in:
REIFFENBERG Baron de, Ce que c'était que le chevalier au cygne, et de la
Généalogie du preux Godefroid de Bouillon, (Traditions populaires, II, in Nouvelles
Archives historiques des Pays-Bas, V (1830), pp. 62-68.
Engels volksboek:
a) edit. facs. Wynkyn de Worde:
HOE Robert, The History of Helyas, Knight of the Swan, translated by Robert
Copland from the French version published in Paris in 1504, (The Grolier Club),
New York, 1901.
b) Edit. William Copland (1550?) in:
THOMS W.J., Collection, III, X + 135 pp.

3. L i t e r a t u u r .
DOUTREPONT G., Mises en prose, pp. 48-59, verder passim en 689-690.
FLOEGEL Werner, Het Nederlandsche Volksboek ‘Historie van den Ridder metter
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B. I n h o u d .
Proloog (vss): hier zal men lezen over twee wondere kampen, door de R.m.S.
gestreden. - I. 1. Koning Oriant van Lillefoort, zoon van de gestorven koning Pyrion
en Matabrune, achtervolgt op jacht tevergeefs een hert. 2. Bij een fontein ontmoet
hij een jonkvrouw, Beatris, met haar gevolg: zij verwijt hem op haar grondgebied te
jagen. 3. Hij wordt op haar verliefd: refrein (vss). 4. Hij maakt zich als koning bekend
en vraagt haar ten huwelijk. 5. Zij meent dat ze hem onwaardig is: refrein (vss). 6.
Oriant wil niemand anders tot vrouw. - II. 7. Hij brengt Beatris in Lillefoort. 8. Zijn
moeder verwijt hem tevergeefs zijn nederige keuze. 8. 's Anderdaags huwelijk. 9.
Spoedig is Beatris in blijde verwachting. 10. Eens bij het zien van een tweeling vraagt
zij haar man of zij van één vader kunnen zijn, waarop hij verklaart dat zelfs een
vrouw zeven kinderen tegelijk kan hebben van één man. 11. Vijanden bedreigen het
land; eerst na zes maanden besluit hij tot de strijd. 12. Hij laat zijn vrouw achter in
de hoede van Matabrune, na afscheid te hebben genomen. - III. 13. Terwijl
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Oriant oorlog voert, roept Matabrune een vroedvrouw; op belofte van geheimhouding
beveelt zij deze wanneer Beatris' uur gekomen zal zijn, jonge honden in de plaats
van de borelingen te stellen - men verwachtte een twee- of drieling - en de kinderen
zouden dan worden omgebracht. Men zou dan beweren dat de koningin gemeenschap
had gehad met honden. - IV. 14. Wanneer de koningin nu zes zonen en een dochter
baart - en elk draagt een zilveren keten om de hals - worden er, terwijl ze in onmacht
ligt, zeven hondjes bijgebracht, en daarna overladen de vroedvrouw en Matabrune
haar met schande. - V. 15. De boze vrouw geeft aan haar dienaar Marcus de zeven
kinderen met het bevel hen te doden. 16. Deze neemt hen mede in het bos, doch als
hij hen op zijn mantel heeft neergelegd, kijken ze zo lief dat hij medelijden heeft.
17. Refrein (vss): hij zal er de kinderen achterlaten. 18. Marcus keert terug en
Matabrune zal bij Oriant's terugkeer deze ophitsen tegen zijn vrouw. 19. Een heremiet,
Helias, vindt de kindertjes en neemt hen mede naar zijn kluis. - VI. 20. Hij geeft hen
te eten. 21. Vss: refrein: Hij bidt om bescherming over hen. 22. God zendt een witte
geit om hen dagelijks te voeden; als zij groter worden verzamelen ze vruchten in het
bos. 23. Bij Oriant's terugkeer zegt Matabrune hem dat Beatris van een hond
ontvangen had; hij is diep ontsteld. 24. Een schildknecht verwittigt Beatris. 25. Vss:
refrein: zij bidt God de vriendschap van haar man te mogen bewaren. - VII. 26. Oriant
vraagt raad aan zijn heren. 27. Een Bisschop meent dat Beatris wellicht onschuldig
is: zij moet afgezonderd leven tot misschien de waarheid uitkomt. 28. Een ridder
meent het beter haar te doden, dan kan de koning hertrouwen. 29. Oriant volgt de
raad van de bisschop: eervol wordt Beatris in een kamer afgezonderd, tot Matabrune's
spijt. - VIII. 30. De heremiet ondertussen verzorgt de kinderen en laat hen dopen.
Zijn lieveling noemt hij Helias. 31. Savari, een jager van Matabrune, vindt de kinderen
in het bos en achtervolgt hen tot de kluis, waar de heremiet hem verhaalt hoe hij de
kinderen gevonden heeft. 32. Te Lillefoort vertelt deze jager aan Matabrune over de
zeven kinderen met de zilveren halsketen. 33. Zij geeft hem opdracht hen te gaan
doden. 34. Zij steekt Marcus de ogen uit omdat hij destijds de kinderen in leven liet.
- IX. 35. Savari trekt er met zeven mannen op uit. 36. In een dorp zien zij juist hoe
een vrouw zal verbrand worden omdat zij haar kind gedood heeft. 37. Zij besluiten
dan de kinderen slechts de halsketen af te nemen. 38. Zes kinderen slechts vinden
zij thuis; de heremiet is met een van hen op bedeltocht. 39. Wanneer zij de ketens
afnemen, veranderen de kinderen terstond in witte zwanen. 40. Vss: refrein: zij uiten
hun verwondering over die mysterieuze kleinen. 41. Zij brengen slechts zes ketens
bij Matabrune en zeggen de zevende verloren te hebben; zij is vergramd. 42. Zij
beveelt een goudsmid van het zilver een nap te maken. Als deze één keten in het
vuur legt, wordt dit zilver zo zwaar dat hij reeds genoeg heeft om er twee nappen
van te maken. Zo geeft hij één nap af en behoudt al de rest voor zichzelf. - X. 43. De
heremiet en Helias, teruggekeerd, zoeken tevergeefs de anderen. 44. 's Anderdaags
bemerkt Helias de zes zwanen en geeft hen voortaan voedsel. 45. Hij groeit flink op
en de heremiet denkt van hem een priester te maken. - XI. 46. Matabrune koopt
Macharis, een vals ridder, om, om Beatris te beschuldigen omgang met een hond te
hebben gehad en Oriant en Matabrune te hebben willen vergiftigen. Hij wil er zelfs
een kamp voor aangaan. 47. Oriant wil Beatrijs doen sterven. 48. Wanneer een
schildknecht haar dit mededeelt, bidt zij (vss: refrein) God om redding. - XII. 49.
God zendt naar de Heremiet een engel die alles omtrent de zeven kinderen openbaart
en aan de jonge Helias beveelt tegen Macharis ten strijde te trekken. Hij zal
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overwinnen en zijn broeders en zuster zullen later terug hun menselijke gedaante
krijgen. 50. Als de jongen terugkomt na brood aan de zwanen te hebben gegeven,
deelt de heremiet hem alles mede. Hij zal ter overwinning naar Lillefoort gaan en
uit zijn geslacht zal Godefroy van Billoen (Bouillon) voortkomen. - XIII. 51. De
koning doet Beatris vóórkomen; zij bidt om genade. 52. Macharis beschuldigt haar
opnieuw. 52. Niettegenstaande de doodsbedreiging, kan zij niets anders dan loochenen.
- XIV. 53. Helias komt in het paleis, slaat de spottende portier neer en komt eindelijk
in de zaal waar hij Macharis neerslaat.
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54. Hij zegt wie hij is en verhaalt al zijn lotgevallen van zijn geboorte af. 55. Men
mag bij de heremiet de waarheid van zijn woorden controleren. - XV. 56. Oriant doet
Beatris goed verzorgen en zegt aan Matabrune wat hij vernomen heeft. Men moet
voor Helias een harnas maken en Macharis gevangen zetten. 57. Oriant begeeft zich
in het geheim naar de heremiet, die hem alles op dezelfde wijze verhaalt. 58. Oriant
uit zijn spijt over zijn handelwijze tegenover zijn vrouw ingevolge het vals opzet der
verraders: vss: refrein. 59. Hij keert terug. - XVI. 60. De koning laat zijn vrouw vrij
en zet zijn moeder gevangen. 61. De kamp wordt voorbereid en begonnen. 62.
Wanneer Helias licht gekwetst wordt, bidt Beatris God haar zoon te beschermen en
te laten winnen: vss: refrein. 63. Helias brengt nu zozeer Macharis in het nauw dat
deze zich moet overgeven. 64. Deze bekent nu vóór de koning zijn verraad en spreekt
over de nap en de goudsmid. 65. Oriant vraagt en krijgt vergiffenis van zijn vrouw.
66. De verrader wordt gehangen. - XVII. 67. Hoffeesten. 68. Daarna roept men de
goudsmid die zegt wat hij gedaan heeft. 69. Dan komt Marcus die uitlegt hoe hij
blind is geworden. 70. Helias smeekt God hem het gezicht terug te schenken: vss:
refrein. 71. Helias tekent zijn ogen met een kruis en schenkt hem het gezicht weder.
72. Matabrune weet te ontsnappen en gaat naar het kasteel Mombrandt. 73. Helias
wil nu de zwanen opzoeken, doch deze verschijnen op het water rond het slot. 74.
Vier broeders en het meisje krijgen hun menselijke gedaante terug. 75. De
overblijvende zwaan is treurig, doch Helias voorspelt ook haar toekomstig geluk.
76. De kinderen worden gedoopt, de dochter Rasse geheten. - XVIII. 77. Oriant doet
troonafstand voor Helias en geeft hem volmacht Matabrune te straffen. - XIX. 78.
Helias trekt met een leger naar Mombrandt en neemt Matabrune gevangen. 79. Zij
zal op de brandstapel sterven, doch eerst schenkt hij haar vergiffenis als zij haar
zonden bekent. 80. Helias keert naar zijn moeder terug. - XX. 81. Op zekere dag
bemerkt Helias de zwaan, zijn broeder, die een schip aanbrengt: een teken voor hem
om mede te gaan. 82. Vss: refrein: hij neemt afscheid van zijn familie. 83. Flink
uitgerust, ontvangt Helias van zijn vader een hoorn: wie die luid blaast zal geen
onheil geschieden. 84. Hij vertrekt met de zwaan die vreugde betoont: God heeft dit
zo beschikt om Helias een vrouw te bezorgen die een dochter zou krijgen welke drie
zonen zou hebben: Godevaert van Billoen, Boudewijn en Eustachius. - XXI. 85. Te
Nimmegen heeft keizer Otto zich juist over een twist uit te spreken: de graaf van
Frankenborch had de hertogin van Billoen er van beticht haar man vergeven te hebben
en dat haar dochter onecht geboren was; aldus zou de hertogin moeten sterven en
haar erfgoed op hem vervallen. Een kamp om de waarheid moet geschieden, doch
niemand biedt zich voor de hertogin aan. 86. Daar komt nu Helias aan in zijn scheepje:
hij zal voor de hertogin kampen nadat zij hem zweert het recht op haar zijde te hebben;
als hij overwint krijgt hij haar dochter ten huwelijk. - XXII. 87. De kamp gaat terstond
door, Helias doodt de graaf. - XXIII. 88. De hertogin doet te zijnen voordele afstand
van het land van Billoen en hij huwt haar dochter Clarisse. 89. Op weg naar Billoen
wordt hij tevergeefs door vrienden van de verslagen graaf aangevallen. 90. Te Billoen
groot feest. Na negen maanden wordt er hen een dochter geboren: Yda, moeder van
Godefroy, Boudewijn en Eustaes. 91. Eens vraagt zijn vrouw hem van waar hij
afkomstig is; hij verbiedt haar ooit nog daarheen te vragen. - XXIV. 92. 's Nachts
ondervraagt zijn vrouw hem nog eens over zijn afkomst: daarom moet hij afscheid
nemen. 93. Hij stelt vrouw en dochter in de hoede van zijn heren die hen naar
Nimmegen (Nijmegen) moeten geleiden. 94. De zwaan verschijnt om hem naar
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Nimmegen te brengen. - XXV. 95. De hertogin klaagt bij de keizer; daar komt ook
Helias af, die zijn vertrekt uitlegt, en zijn familie in de bescherming van de keizer
stelt. Dan geleidt de zwaan hem weer naar Lillefoort. - XXVI. 96. Nabij Lillefoort
blaast Helias de hoorn, en zijn familie ontvangt hem. 97. De zwaan wordt
binnengehaald. 98. Er wordt gebeden voor zijn gedaanteverandering. 99. De goudsmid
moet een keten smeden van de nappen. Dan wordt de zwaan op een altaar gezet en
er wordt gebeden: zij verandert in een jongeling, die Esmeri wordt gedoopt.
Feestvreugde volgt. - XXVII. 100. Na al zijn avonturen
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verteld te hebben, trekt Helias zich terug als monnik in het klooster dat zijn vader
op de plaats van de heremietenkluis gebouwd heeft. 101. Later doet hij een groot
slot bouwen, Billoen genoemd, gelijkend aan dat in Billoen. - XXVIII. 102. Helias'
dochter Yda wordt ten huwelijk gegeven aan de graaf van Boenen (Boulogne). 103.
Tijdens haar zwangerschap wordt haar voorspeld dat zij drie zonen zal hebben, die
het H. Land zullen bevrijden. Zij moet ze zelf zogen: één van de drie zal geen koning
worden omdat een andere vrouw hem zoogt. 104. Op drie jaar tijd schenkt zij het
leven aan Godevaert, Boudewijn en Eustachius. 105. Op een keer dat Yda te lang
wegblijft, wordt Eustachius door een andere vrouw gezoogd, tot droefheid van Yda
als zij dit later verneemt. 106. Zij zegt haar man dat zij een grote waardigheid heeft,
wegens de toekomst van haar kinderen. - XXIX. 107. De hertogin liet Helias
opzoeken. Poncius, haar dienaar, maakte in Jerusalem kennis met de abt van
St-Truiden. Samen reizen zij terug. - XXX. 108. In hun land terug, verdolen zij en
komen bij het nieuwe slot van Billoen. Van een pastoor vernemen zij Helias' verdere
lotgevallen. - XXXI. 109. Zij komen bij Helias' familieleden. 110. Esmeri brengt
hen bij Helias die blij is nieuws te vernemen over vrouw en dochter. 111. Hij wil
echter niet mede gaan naar Billoen, doch geeft een ring als getuigenis mede, en met
vele geschenken keren de twee naar huis terug. - XXXII. 112. In Billoen is men
natuurlijk verheugd nieuws te vernemen. 113. De hertogin reist met Yda naar Helias,
die zij ziek te bed vinden. Vreugdevol weerzien. 114. Helias sterft, korts daarop ook
de koningin. 115. Yda begiftigt het klooster en keert naar haar land terug. 116.
Opvoeding harer zonen die 't H. Land zullen bevrijden.

Bladzijde uit het bewaarde fragment der uitgave van Jan van Doesborch.
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C. & D. H e r k o m s t e n e i g e n a a r d i g h e d e n .
De prozaroman eindigt met de mededeling dat men de wonderlijcke dinghen, ende
feyten van wapenen van de drie broeders kan vinden in der Historie van Godevaert
van Billoen. Ons volksboek geeft inderdaad slechts de legende van de zwaanridder
en laat het meer historische kruisvaartverhaal dat in de meeste versies daarop volgt,
weg, waarschijnlijk omdat zulk verhaal reeds afzonderlijk bestond in het Nederlands.
Cfr verder Bijlage III, i.v. Godevaert van Boloen.
De verschillende vormen en de verbreiding van het zwaanridderverhaal door de
middeleeuwen heen, werden een eeuw terug door Baron de Reiffenberg onderzocht
in een alleszins merkwaardige inleiding tot een Franse versie in verzen die zowel
het legendarische als het Godfried van Bouillon-gedeelte bevat. Eerste sporen van
het bestaan der sage duidde hij aan op het einde der XIIe eeuw bij Willem van Tyrus
(geb. te Jerusalem); in de
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volgende eeuwen vindt men langere en kortere verwijzingen en gegevens bij een
lange reeks schrijvers, waaronder Helinandus, Vincent van Beauvais, Philippe
Mouskès, Jacob van Maerlant, Jan van Boendale (cfr lijst in zijn Chev. au Cygne, I,
pp. II-X). De legende ‘est originaire des Pays-Bas’ (ibid., p. XIV), daarbij werden
o.m. de hertogen van Brabant en die van Kleef gedacht van de zwaanridder af te
stammen. Volgens de Reiffenberg zou Willem van Tyrus de legende hebben leren
kennen van de kruisvaarders zelf, wel terecht meende hij dat ze reeds vooraf en
onafhankelijk van Godfried van Bouillon bestond en als vleiende inschakeling in
zijn genealogie werd gebruikt om er een lacune te vullen (ibid., p. XII); voor de
werkelijke oorsprong kan men dan ook ten hoogste op parallellen met allerlei oude
verhalen wijzen, zonder tot enige zekerheid te komen.
Van een Mndl. gedicht over dit thema zijn er slechts fragmenten van het
kruisvaart-gedeelte overgebleven (edit. Kalff in Mndl. Ep. Fragm.). Boekenoogen
meende het ‘niet onmogelijk’ dat het oudste bewaarde fragment van het volksboek
‘gedrukt is door Jan van Doesborch en dus uit het begin der 16de eeuw dagteekent’
(edit., p. 122); NK 3172 sluit zich daar bij aan en plaatst het ca 1515-1520? Boekenoogen zegde dat het volksboek ‘wel een omwerking ... van den
Middelnederlandschen roman’ zou zijn: ‘Dit gedicht heeft blijkbaar, evenals het
Fransche voorbeeld, niet slechts de geschiedenis van Helias beschreven, maar ook
de lotgevallen van zijn nakomeling Godfried van Bouillon’ (Boekenoogen, De Ndl.
Volksb., TBB, III (1905), pp. 131-132). Dit alles zijn verkeerde voorstellingen vermits
in feite ons volksboek nauw verband houdt met een Franse prozaroman.
In het Frans bestonden er verscheidene redacties in verzen (o.m. die door de
Reiffenberg gepubliceerd), verder zijn er drie proza-versies bewaard: één van de
XIIIde eeuw, een andere door Berthault de Villebresme (ca 1465), en ten slotte de
Franse volksboektekst door Pierre Desrey (1499) (cfr voor deze gegevens Doutrepont,
Mises en prose, pp. 48-59, die ook naar jongere uitgaven verwijst en waaraan we
eveneens het volgende ontlenen). Dit laatste boek droeg de titel: La genealogie
avecques les gestes et nobles faitz darmes du trespreux et renomme prince Godeffroy
de boulion: et de ses chevalereux freres Baudouin et Eustace: Yssus et descendus de
la tresnoble et illustre lignee du vertueux chevalier au cygne. Avecques aussi plusieurs
autres croniques et hystoires miraculeuses: tant du bon saint Loys comme de plusieurs
aultres puissans et vertueux chevaliers. (Paris, Jehan Petit 10 octobre 1504.) Over
andere drukken en Duitse en Engelse versies, cfr de Reiffenberg, o.c., pp. XLII-XLVI.
- Deze jongste Franse prozaromanversie schijnt wel uit het Franse gedicht, uitgegeven
door de Reiffenberg, te zijn bewerkt (zie tekstparallel bij Floegel, pp. 79-80).
Wij gebruikten ter vergelijking de editie van de Genealogie Paris, Phil. Le Noir,
3 octobre 1523 (Brussel KB). Onmiddellijk is het duidelijk dat het Ndl. volksboek
in enge relatie staat met deze versie, hoewel de Ndl. tekst doorlopend bondiger is en
enkel het essentiële heeft overgehouden van de breedsprakige Franse redactie. Men
vergelijke b.v. een fragment door Doutrepont afgedrukt (p. 690) met ons volksboek
(p. 9).
De Franse prozaroman opent met een lange proloog, die de Nederlandse weglaat.
Dan volgt in het Frans een gedicht van 18 strophen van 8 vss, getiteld: Epigramme
de lacteur sur le contenu de ce present liure fait & narre en vers huytains; enigszins
dezelfde bedoeling - inleiding tot de inhoud - heeft de Ndl. proloog in verzen, maar
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is naar uitwerking geheel zelfstandig. Ndl. en Fr. verschillen niet veel in
kapittelindeling, zoals hieruit moge blijken:
I = Fr. I-II; II = III-IV; III = V; IV = VI; V = VII; VI = VIII; VII = IX; VIII = X;
IX = XI; X = XII; XI = XIII; XII = XIV; XIII en XIV = XV; XV = XVI; XVI =
XVII; XVII = XVIII; XVIII en XIX = XIX; XX = XX; XXI = XXI; XXII = XXII;
XXIII = XXIII; XXIV en XXV = XXIV; XXVI = XXV; XXVII = XXVI; XXVIII
= XXVII; XXIX = XXVIII; XXX en XXXI = XXIX; XXXII = XXX.
Na het dertigste Fr. hoofdstuk (fol. E5 ro) begint aldaar de geschiedenis van
Godfried van Bouillon, waarheen, zoals we reeds zegden, in ons volksboek op het
einde verwezen wordt.
Nu bestaat er echter ook een Engelse prozaroman, die, volgens de inleiding, door
Robert Copland uit het Frans werd vertaald.
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De oudste bewaarde editie is die van 1512, London, Wynkyn de Worde, 4o (eertijds
in bezit van R. Hoe, die een facs. uitgaf en één blad in London Brit. Mus.).
W. Floegel onderzocht de verwantschap met de Franse Genealogie in een parallele
tekstvergelijking tussen de drie volksboeken (hij gebruikte zoals wijzelf voor het Fr.
de edit. 1523 en voor het Engl. de edit. Thoms). Wij bespreken hier de ‘afwijkingen
en overeenstemmingen’ welke hij meende te ontdekken.
1. Ndl. en Engl. enkel de Helias-sage t.o.v. Fr. ook Godfried van Bouillon.
2. Ndl. en Fr. stemmen meer overeen in Kapittelindeling t.o.v. Engl. (43
hoofstukken).
3. ‘Waar de titels van de hoofdstukken afwijken, dekt zich het Ndl. Vb. nu eens
met de lezing van het Fr. Vb., dan weer met die van het Eng. Vb.’ - Van de vijf
aangehaalde voorbeelden, lijkt mij slechts het tweede een afdoende overeenkomst
tussen Ndl. en Eng. t.o.v. Fr. aan te duiden; daar in dit geval echter de Franse tekst
niet een andere versie heeft, doch helemaal niets, kunnen die woorden wel in een
oudere Franse editie hebben gestaan, zodat ook dit voorbeeld weinig bewijst. We
citeren de zin: F r . K a p . 19: Comment le roy Oriant... Et puys luy octroya daller
prendre sa mere Matabrune dedans Maulbryant. - E n g . K a p . 25. How Kynge
Priant... and than gave him leve to go take mother Matabrune in the castel of
Malbruyant, a n d there he m a d e t o b r e n n e h e r i n a great fire. - N d l . K a p .
19: Hoe coninck Oriant tslot bestormde daer Matabrune zijn grootemoeder in was,
ende hyse dede verbarnen.
4. Zoals de meeste Vlaamse edities vermeldt het Eng. Vb. de naam Helias in de
titel (niet in de Hollandse drukken! Vgl. de titels hierboven en hieronder). - Inderdaad
is het best mogelijk dat de titel Een schoone Historie van den Ridder van Avontueren
Helias genoemt den Ridder met de Swaen de oorspronkelijke is.
5. Slot van Ndl. en Eng. Vb. (verwijzing naar de Hist. v. Godfr. v. Bouillon) komt
overeen t.o.v. Fr.
6. De Ndl. spelling van ‘enkele persoons- en plaatsnamen... komt eens met de
Engelsche, dan met de Franse overeen’. - Volgens ons blijkt echter vooral de
samenhang Ndl.-Eng.!
7. Er bestaat verwantschap tussen de houtsneden in de Ndl. edit. Boekenoogen en
die van het Fr. Vb. - Floegel verwaarloosde echter daarbij ook de houtsneden van
de Eng. drukken te onderzoeken.
Floegel komt dan tot de conclusie: ‘1) Dat ons Ndl. Vb. naar het Fr. Vb. is bewerkt
en niet naar het Eng. Vb. 2) Dat de bewerker van het Ndl. Vb. ook zeker het Eng.
Vb. voor oogen heeft gehad’ (cfr voor dit alles, l.c., pp. 81-87).
Voor dit eerste besluit kunen we hem onmiddellijk bijtreden, hoofdzakelijk waar
hij zich daarvoor steunt op de indeling in hoofdstukken. Tegenover het tweede echter
menen we ietwat sceptisch te moeten staan. Floegel's bewijs voor de prioriteit van
het Eng. Vb. op het Ndl. vloeit vooral voort uit de aanhef van de Eng. tekst: Here
begynneth the hystory of the noble Helyas knyght of the swanne, newly translated
o u t o f f r e n s s h e i n t o e n g l y s s h e at thynstygacyon of the puys-saunt and
illustryous Prynce lorde Edwarde Duke of Buckyngham. Ook uit een
tegenovereenstelling van het begin van Kap. I blijkt bijna letterlijke overeenkomst
Fr.-Eng. (zie Floegel, p. 81). - Nu mogen we niet vergeten dat er van de oudste Ndl.
druk niet meer dan een klein fragment bewaard is en dat die oorspronkelijke uitgave
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hier en daar wel anders kan geluid hebben dan de druk van 1651. Nergens evenwel
geeft Floegel een bewijs van die tweede conclusie, zodat er met evenveel recht
andersom kan beweerd worden: dat de bewerker van het Eng. Vb. ook zeker het Ndl.
Vb. voor ogen heeft gehad! Daarvoor pleit b.v. de persoonsnaam: Fr. Esmere - Ndl.
Esmeri - Eng. Emeri: men ziet hoe deze zich geleidelijk vervormde. Daarvoor pleiten
ook andere Engelse prozaromans, uit het Ndl. bewerkt en die alleszins wijzen op een
prioriteit van de Ndl. prozaromans in het algemeen op de Engelse, terwijl een
beweging andersom moeilijk te bespeuren valt.
Ons besluit is dus: er moet niet aan getwijfeld worden dat het Eng. Vb. uit het
Frans vertaalde, maar toch is het waarschijnlijk dat de bewerker zich liet beïnvloeden
door het hem bekende Ndl. Vb. Voor ons
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volstaat het de mogelijke prioriteit van de Ndl. tekst op de Eng. te beklemtonen, doch
daardoor ook brengen we een oudste editie van onze prozaroman ten laatste tot 1512
terug, jaar waarin de editie van Wynkyn de Worde verscheen: is de uitgave van Jan
van Doesborch zelf zou oud, of heeft er nog een oudere bestaan?
Boekenoogen bezorgde in zijn uitgave een aantal houtsneden, aan verschillende
drukken ontleend (men weet niet waaruit die van p. 4 en 29 genomen zijn; cfr edit.
pp. 175-6), waarvan de meeste met zekerheid in verband mogen gesteld worden met
de door ons gebruikte Fr. editie. Vooreerst die van p. 92, behorend tot het oudste
Ndl. fragment, welke in spiegelbeeld de houtsnede weergeeft, doch ruwer voorgesteld,
van die welke in de Fr. druk voorkomt op de titelbladzijde en fol. d2 vo en d6 ro, en
waarop wel zullen teruggaan de Ndl. houtsneden op de titelbladzijde van p. 64 van
de edit. Boekenoogen. Ook de Engelse druk heeft dezelfde houtsnede met dezelfde
beeldrichting; lichte detailverschillen wijzen echter uit dat het niet van hetzelfde blok
kan getrokken zijn (afgedrukt door Jaffray, frontispice ontleend aan de
facsimile-uitgave). Zeker staan ook de houtsneden van Ndl. pp. 4, 18, 29 in verband
met die van de Fr. druk, respectievelijk op fol. a4 vo, b3 vo, b6 vo en c1 vo, telkens
ietwat ruwer en in spiegelbeeld weergegeven. Zelfs de jongere van pp. 13 en 26
stammen misschien af van die der Fr. fol. b1 vo en b5 vo (cfr daarbij edit.
Boekenoogen, pp. 175-176 en 148; ook Floegel, p. 86). Hier ook weer kunnen we
voor die op p. 29 wijzen op de gelijkheid met de Eng. houtsnede, echter weer met
zeer kleine detailverschillen (afgedrukt door Jaffray, tussen pp. 74-75): het is des te
meer spijtig dat Boekenoogen niet heeft opgetekend in welke Ndl. druk hij deze heeft
aangetroffen, daar zij dezelfde beeldrichting heeft als de Eng. tegenover de Fr.! We
mogen ook in dit verband zeer betreuren dat niet meer van de oudste Ndl. druk is
bewaard gebleven.
De verzen die in het Ndl. Vb. voorkomen zijn, op de proloog na, alle in refreinvorm
en geven een voor het verhaal enigszins overbodige uitbreiding aan wat door deze
of gene gezegd wordt. Er komen geen dialogen in verzen in voor.

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e XVIde e e u w .
De druk van 1651 (zoals de meeste latere Hollandse) heeft als colophon een
approbatie: ‘ghegheven || tot Brussel. Anno M.D.XLVII. Den || II. Februarij. ||’.
Boekenoogen schrijft (p. 146) dat in twee jongere drukken (Deventer, J.H. de Lange,
1806, en Amsterdam, B. Koene, s.d.) dat jaartal foutief werd vervormd, respectievelijk
tot 1548 en 1543; mag uit die approbatie een druk ca. 1547 worden verondersteld?
Dezelfde wijst (pp. 122-3: B, en 136) op een vermelding van het volksboek in een
Utrechtse catalogus 1608, waaruit hij tot een editie ca 1588-ca 1591 besluit. Mogelijk,
doch het kan ook een vroegere of een ietwat latere zijn.
Uit het volksboek werd een historielied getrokken, door Boekenoogen afgedrukt,
pp. 97-121, naar het enig bekende ex. Amsterdam, Jacob Brouwer, 1710 (ex.
Amsterdam Dr P. Leendertz Jr); hij meent dat het in de XVIIe eeuw is ontstaan (p.
95).
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Ten slotte dient er op gewezen dat een oudere volledige druk dan die van 1651 is
bewaard gebleven: Antwerpen, Arnaut van Brakel, 1647 (cfr edit. Boekenoogen, pp.
147-148, C*) (ex. Leiden Mij Ndl. Lett.). Dit belet niet dat de Amsterdamse druk de
beste volledige tekst heeft, daar de Antwerpse op een gecensureerde editie berust
(cfr ibid., pp. 143-147); deze laatste is, voor zover bekend, de eerste welke de titel
had waarop de meeste Vlaamse edities teruggaan: Den Ridder || van Avontveren ||
Helias || den Ridder met de Swaen || ghenoemt. ||
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Hughe van Bourdeus

Eerste bladzijde der oudste uitgave van ‘Hughe van Bourdeus’.

A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
[Titelblad verloren. Edit. 1584 luidt: VAN HUYGHE VAN || BOURDEUS | EEN
SCHOONE ENde NOYT WONDERLIJC- || KER HISTORIE | NOYT
ONGEHOORDER DINGHEN ENDE AUON || TUEREN DAN DIE BY HUYGHEN
VOORSCHRE- || UEN GHESCIET ENDE GHEUAL- || LEN SIJN. ||] - [In fine van
de oudste druk:] GHEPRINT TANTWERPEN IN DIE CAMER STRA || TE INDEN
GULDEN EENHO- || REN BI MY WILLEM || VORSTERMAN. ||
(NK 3163) (Wenen StB) 4o.

2. Te k s t u i t g a v e n .
Editie p r o z a r o m a n :
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WOLF Ferdinand, Huyge van Bourdeus. Ein niederländisches Volksbuch, (Bibliothek
des literarischen Vereins in Stuttgart, LV), Stuttgart, 1860.
Edities f r a g m e n t e n M n d l . g e d i c h t :
KALFF G., Huge van Bordeeus, in Mndl. Ep. Fragm., pp. 221-249 (hierin nam hij
over de vss uitg. door S. DE WIND, Vier fragmenten eener Nederlandsche bewerking
van den ridderroman Huon de Bordeaux, medegedeeld door -, in Nieuwe
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reeks van werken van de Mij der Ned. Lett., IV (1847), pp. 261-304.
VERDAM J., Een nieuw fragment van den Huge van Bordeeus, in TNTL, XVII
(1898), pp. 89-104.

3. L i t e r a t u u r .
DOUTREPONT G., Mises en prose, pp. 139-144 (met verdere bibliographie).
GUESSARD F. & GRANDMAISON C., Huon de Bordeaux. Chanson de Geste. Publiée
pour la première fois d'après les manuscrits de Tours, de Paris et de Turin, (Les
anciens poètes de la France, V), Paris, 1860.
MEYER K., Huon de Bourdeaux, in Niederl. Volksb., 4, pp. 3-4.
VERDAM J., Het volksboek van Huge van Bordeaux, in Taalkundige Bijdragen
van Dr. P.J. COSIJN, prof. H. KERN, Dr J. VERDAM en Dr Eelco VERWIJS, I, (Haarlem,
1877), pp. 113-115).
VORETZSCH Carl, Die Composition des Huon von Bordeaux. Nebst kritischen
Bemerkungen über Begriff und Bedeutung der Sage, (Epische Studien. Beiträge zur
Geschichte der französischen Heldensage und Heldendichtung, I), Halle a.S., 1900
(verdere bibliographie aldaar pp. 57-59).
WOLF Ferdinand, Ueber die beiden wieder-aufgefundenen niederländischen
Volksbücher von der Königinn Sibille und von Huon von Bordeaux, (Aus dem VIII.
Bande der Denkschriften der philosophisch-historicshen [sic] Classe der kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften besonders abgedruckt), Wien, 1857.

B. I n h o u d .
Prologhe: 1. De historie werd bewerkt uit oude geschriften tot vruchtbaar tijdverdrijf
van de lezer. Captatio benevolentiae. Na-Prologhe: 2. Over Keizer Karel, diens
voorbeeldig leven en hofhouding en familie. - I. 2. Karel houdt open hof te Riemen
(Reims). 4. Karel stelt wegens zijn ouderdom voor zijn zoon Charlot in zijn plaats
tot koning te kiezen. De heren stemmen toe. - II. 5. 's Anderdaags wordt Charlot
koning gekroond. - 6. De verrader Amoris is afgunstig, hij wil Charlot ten onder
brengen en vertelt Karel dat Hughe van Bourdeus (Bordeaux) het tegen Charlot en
Karel zal opnemen om zelf de kroon te bezitten. 7. Karel zendt Vyons van Poytiers
als bode naar Hughe om hem met zijn broeder en gevolg naar het hof te doen komen.
- III. 8. Vyons wordt door Hughe eervol ontvangen en ridder geslagen. 9. Vyons
brengt verslag uit over zijn reis; Karel kan niet geloven dat Hughe een verrader zou
zijn. - IV. 10. Hughe rijdt met zijn gezelschap naar Parijs; zijn oom, de abt van
Cloengi (Cluny), sluit zich onderweg bij hen aan. 11. Amoris verwittigt Charlot dat
Hughe op komst is om hem te doden; hij raadt hem aan zich in hinderlaag te leggen
en Hughe met zijn broeder te vermoorden. 12. Hughe, zijn broeder Gheraert en de
abt begrijpen niet wat voor wapenvolk hen op de weg opwacht. 13. Charlot rijdt op
hen in en kwetst Gheraert; Hughe slaat echter onmiddellijk Charlot het hoofd af.
Amoris vlucht met het wapenvolk. 14. Hughe komt bij de koning en beklaagt zich
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over de overval. Karel belooft zijn gerechte hulp. 15. Daar komt Amoris binnen met
Charlot's lijk en beschuldigt Hughe. 16. Deze verdedigt zich. Een kamp tussen hem
en Amoris zal beslechten. - V. 17. De kamp wordt bereid, beiden doen hun eed. 18.
Het gevecht; Amoris wordt gedood. 19. Karel weigert zich te verzoenen; Hughe stelt
zich volledig te zijner beschikking. - VI. 20. Hughe wordt verbannen, hij moet een
bedevaart volbrengen (22 vss). - VII. 21. Hughe mag slechts terugkomen als hij uit
Babilonië emir Gaudijs' haar uit de baard en de vier (verkeerdelijk staat er ‘drie’)
achterste tanden medebrengt, daar het hoofd afslaat van de langste man die bij de
emir staat en de dochter van de emir, Claramonde, op de mond kust. 22. Hughe gaat
met zijn tien ridders op reis. 23. Bericht over Oydon, diens neef Aliames en nicht,
en heer Geerwijn, allen Fransen die in Turkije leven. - VIII. 24. Te Rome biecht
Hughe bij de paus. 25. In Brandijs (Brindisi) vindt hij een schipper, Geerwijn, zijn
oom. Deze zal hem medenemen. - IX. 26. Voorspoedige reis over zee en land. 27.
Zij vinden een Christen slaaf, Aliames, Hughe's kozijn. Deze zal hen verder
vergezellen naar Babilonië. Zij zullen de langste maar veiligste weg nemen; hij
waarschuwt Hughe voor de kleine koning Abroen. - X. 28. Te midden der Saracenen
woont de waarheidlievende Christen koning Abroen, die door een heremiet beloofd
was al zijn wensen vervuld te zien en die toen ook een hoorn gekregen had met
wondere
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kracht, en een beker die zich bestendig met wijn vult als men er een kruisteken over
maakt, op voorwaarde dat de bezitter de waarheid op zijn zijde heeft. 29. Aliames
zegt dat Abroen dikwijls in het bos is, als Hughe hem ontmoet mag hij niet tot hem
spreken. - XI. 30. Hughe tracht herhaaldelijk aan Abroen te ontkomen; ten slotte
echter zal deze hem helpen, hij weet immers alles. 31. In een te voorschijn getoverd
kasteel krijgen zij te eten, en Abroen schenkt Hughe hoorn en beker. Wie in
doodzonde is, kan daarvan echter geen gebruik maken. - XII. 32. Hughe vertrekt.
Onderweg beproeft hij de geschenken. 33. Op het geluid van de hoorn komt Abroen
met een leger af; Hughe belooft hem deugdzaam te zullen leven. 34. In Dormonde
wordt hij bij de baljuw, een goedgezind renegaat, ontvangen. 35. Hughe doet al het
eten opkopen en nodigt het volk uit om de liefde Gods te komen eten. 36. De
proviant-meesters van de koning vinden geen eten en berichten hun heer wat er
gebeurd is. - XIII. 37. Koning Oydon, ook een renegaat, komt bij de baljuw waar hij
Hughe vindt. Oydon is woedend. 38. Als Hughe hem uit de beker laat drinken zinkt
de wijn weg. 39. Hughe verwijt hem zijn zonden: Oydon is in feite Hughe's oom.
40. Aliames en Geerwijn worden gevangen genomen. 41. Met hulp van de bewaker
kunnen de Christenen het kasteel bezetten tegen Oydon. 42. De baljuw, als afgezant,
weet Hughe hoorn en beker terug te bezorgen. - XIV. 43. Hughe blaast de hoorn;
Oydon en zijn wapenvolk moeten dansen op het geluid. 44. Abroen hoort het en
wenst zich met 100.000 man te Dormonde; Oydon wordt opgeknoopt. Baljuw en
gevangenisbewaker krijgen het land. 45. Abroen zegt dat Hughe voorbij het kasteel
Dunalster moet waar een reus woont die een wonder harnas bezit dat eenieder past
die edel geboren is en zuiver leeft. 46. Zij rijden er heen. - XV. 47. De toegang wordt
belemmerd door drie metalen mannen die met vlegels slaan; Hughe slaat op een van
de gouden bekkens aan een lindeboom; een jonkvrouw doet de deur open en laat
hem binnen: zij is zijn nicht dit door Oydon hier gebracht werd. 48. Op haar
aanwijzing gaat Hughe naar de slapende reus; hij werpt eerst in twee kamers de
afgodenbeelden om, in de derde maakt hij de reus Dagayant wakker, die hem het
harnas toont. 49. Hughe trekt het aan. 50. De reus belooft hem een ring waardoor hij
de emir zal bedwingen, als hij het harnas uittrekt. Hughe weigert, zij zullen vechten.
- XVI. 51. De strijd. Met de hulp van de jonkvrouw die de reus een stok tussen de
benen steekt, overwint Hughe en doodt Dagayant. - XVII. 52. Hughe laat ten slotte
zijn vrienden op het kasteel komen. 53. Hij neemt de ring van de reus en trekt dan
alleen verder. 54. Over de Rode Zee wordt hij gedragen door een wonderlijk schepsel,
Malproen, door Abroen gestuurd. -XVIII. 55. Hughe komt op St-Jansdag te midzomer
in Babilonië; het is er volop feest. 56. Hij begeeft zich naar het hof en zegt er tot de
eerste poortwachter dat hij gestuurd is door de koning van Mombrant; zodra Hughe
binnen is, slaat hij hem het hoofd af. Dan denkt hij er plots aan dat hij gelogen heeft:
Abroen zal boos zijn. 57. Nog twee wachten doodt hij, na de ring van Dagayant te
hebben getoond. 58. Ten slotte komt hij in de zaal bij de emir, waar hij de lange
koning van Anapele het hoofd afslaat en de dochter van de emir, Claramonde, op de
mond kust. 59. Hij zegt Dagayant te hebben verslagen. 60. Hughe moet zich
verdedigen en vlucht op een toren; hij blaast op zijn hoorn zodat allen moeten dansen.
61. Abroen hoort dit, doch wil geen hulp gaan bieden omdat Hughe gelogen heeft.
- XIX. 62. Hughe wordt gevangen genomen en alles ontnomen. Hij moet sterven.
63. Claramonde is op hem verliefd. Zij vraagt en bekomt hem als haar gevangene.
64. Op haar kamer biedt zij hem haar liefde aan, doch als hij haar als Saraceense
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misprijst, laat zij hem in de kerker werpen om te verhongeren. 65. Hughe jammert
om Abroen's ongenade. - XX. 66. Bevreesd bidt Hughe en overweegt Jezus' leven
en lijden. - XXI. 67. Claramonde, verliefd, komt toch weer bij hem: zij belooft zich
te bekeren als hij haar ter wille is. Hughe stemt toe. 68. Zij zegt haar vader dat Hughe
gestorven is; een jaar lang blijven zij bijeen. - XXII. 69. Op Dunalster zijn Hughe's
vrienden ongerust. 70. Afgezanten van koning Affriant die met een boot belastingen
aan Dagayant komen afdragen, worden door hen in een hinderlaag gelokt en gedood.
71. Zij nemen vele goederen in de boot en varen naar Babi
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lonië. 72. Aliames, die goed de Saraceense taal kent, maakt zijn haar en leden met
een kruid donker en begeeft zich naar emis Gaudijs, waar hij zich uitgeeft voor diens
neef Triakel. - XXIII. 73. Aliames laat zijn gezellen in de gevangenis brengen; Gherijn
(dit voortaan voor Geerwijn) is ontevreden. 74. Aliames slaat de bewaker het hoofd
af en vertelt de emir dat deze met de Christenen comploteerde. - XXIV. 75. De emir
stelt Triakel-Aliames aan als opperste heer. 76. Claramonde komt haar vermeende
neef om raad vragen over haar verhouding. 77. Hughe komt daarbij en verklaart zijn
liefde: 49 vss: refrein. 78. Claramonde verhaalt hem wat er met Hughe gebeurd is.
79. Triakel verwijt haar dat zij omgang met de Christen had; hij zal het aan haar
vader vertellen! - XXV. 80. Aliames komt bij Hughe. Claramonde is bevreesd. 81.
Vreugdevol weerzien der twee. Nu dreigt Claramonde uit te brengen wie Aliames
in werkelijkheid is. 82. Claramonde laat de gevangen Christenen vrij. - XXVI. 83.
De broeder van Dagayant, Agapaert, koning van Tartarië, komt bij Gaudijs de
schatting opeisen die deze vroeger aan zijn broeder verschuldigd was. 84. Een kamp
zal moeten beslissen wie van de twee, Gaudijs of Agapaert schatplichtig zal zijn. XXVII. 85. Triakel raadt de emir aan Hughe tot kampvechter te nemen. 86.
Claramonde moet vertellen hoe Hughe nog in leven is. 87. Hughe aanvaardt en krijgt
zijn harnas, beker en hoorn terug. Als hij wint zal de emir schatting aan koning Karel
betalen; daarmee is Hughe weinig tevreden. - XXVIII. 88. Voorbereiding tot het
gevecht. Agapaert tracht tevergeefs Hughe om te kopen. 89. De kamp: Hughe doodt
zijn tegenstrever. 90. De emir dankt, doch nu eist Hughe zijn baard en de achterste
vier hoektanden. 91. Woede van de emir; Hughe vlucht met zijn gezellen op een
toren. 92. Hughe blaast op de hoorn; terwijl de Saracenen dansen komt Abroen met
100.000 ruiters ter hulp en verslaat de Saracenen. - XXIX. 93. Hughe krijgt vergiffenis
van Abroen. 94. Hughe neemt de baard en de vier tanden van de emir, die Abroen,
om ze goed te bewaren, in Aliames' lenden wenst. 95. Hughe zal nu naar Frankrijk
terugkeren, doch Abroen verbiedt hem alle omgang met Claramonde vooraleer zij
Christen is en met hem gehuwd. - XXX. 96. Op zee wil Hughe met Claramonde
omgang hebben. 97. Allen waarschuwen voor de zonde; de gezellen gaan in de
reddingsboot. 98. In een plots opgekomen onweder, vergaat het schip met alles wat
er in is; de twee gelieven worden aan land gespoeld. - XXXI. 99. Door twaalf
Saracenen wordt Claramonde naar de koning van Palernen (Palermo) gebracht; Hughe
wordt gebonden achtergelaten. 100. De koning wil haar huwen, zij vraagt veertig
dagen respijt. - XXXII. 101. Zij gaan naar Palernen. 102. Hughe is bevreesd om haar
lot. - XXXIII. 103. Maleproen gaat Abroen vragen Hughe te mogen helpen. 104.
Deze stemt slechts toe nadat Maleproen uit de zee hoorn, beker en harnas heeft
opgehaald, Maleproen zal bovendien een jaar lang penitentie doen. 105. Maleproen
maakt Hughe's banden los en draagt hem over zee. 106. Hughe vindt Gaudijs'
speelman Astermant die hem kleedt en voedt; als diens knecht zal Hughe meegaan
naar Mombrant bij koning Yvorijn, emir Gaudijs' broeder. Hughe noemt zich Gherijn.
- XXXIV. 107. Astermant vertelt aan Yvorijn Gaudijs' einde. 108. Hughe somt zijn
vaardigheden op; vooral in het schaken. - XXXV. 109. De koning doet hem tegen
zijn dochter schaken; verliest hij, dan moet hij sterven, wint hij, dan zal hij haar tot
vrouw krijgen. 110. Het meisje is op hem verliefd en laat hem winnen. 111. Hughe
wil echter niet met haar zondigen. De koning is tevreden. - XXXVI. 112. Yvorijn
vraagt aan Hughe raad hoe hij Claramonde, zijn nicht, uit de macht van de koning
van Palernen kan halen. 113. Een leger wordt er heen gestuurd. Hughe wordt slecht
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uitgerust doch bemerkt dat hij een goed zwaard heeft. 114. Koning Galefier wil
Claramonde niet uitleveren. 115. Diens neef, koning Sorberijn, rijdt op zijn paard
Blansadijn naar Yvorijn om tot zeven ridders toe uit te dagen om over Claramonde
te beslechten. Yvorijn hoont hem. - XXXVII. 116. Hughe achtervolgt Sorberijn en
doodt hem; hij neemt diens uitrusting en paard. 117. Hij verslaat nog een andere
ridder. 118. Diens paard schenkt hij aan de Saraceen die hem het verroest zwaard
gaf. 119. De koning dankt Hughe. 120. Het beleg van Palernen wordt opgegeven. XXXVIII. 121. Aliames en zijn gezellen komen in Palernen waar zij
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in dienst treden van de koning. 122. Zij ontmoeten Claramonde, doch durven haar
niet toespreken; zij treurt om Hughe. 123. Aliames raadt aan naar Mombrant te gaan
vechten; de oorlog wordt voorbereid. - XXXIX. 124. Samenspraak Claramonde Aliames; zij vermoedt dat Hughe de man was die Sorberijn doodde. 125. De oorlog
begint. Hughe vecht tegen Aliames, zij herkennen elkaar, Aliames verzamelt zijn
gezellen en samen rijden ze naar Palernen. 126. Galefier wordt verslagen en vlucht
naar Palernen, waar hij de poorten gesloten vindt. Hij moet zich aan Yvorijn
overgeven en beklaagt zich over Astermant die Hughe in het land bracht. - XL. 127.
Zij willen Astermant ophangen, doch Hughe doet met zijn volk een uitval, verlost
de speelman, doch Gherijn wordt gedood. - XLI. 128. Ondertussen was Hughe's
broeder Gheraert gehuwd met de dochter van de verrader Gubewaert, hij wilde heer
worden van Bourdeus. 129. De edelen willen echter eerst zekerheid hebben
betreffende Hughe en zenden twaalf man uit om hem te zoeken. Zij vinden hem in
Palernen. - XLII. 130. Met Galefier's schat schepen zij in. 131. In Napels zendt Hughe
de Bordelezen naar Parijs om hem bij Karel aan te melden. 132. Te Rome bij de paus
worden Claramonde en Astermant gedoopt. 133. Gheraert en Gubewaert maken
plannen tegen Hughe. 134. Hughe reist naar de abt van Cloengi en vertelt hem zijn
avonturen. - XLIII. 135. Gheraert wordt daarheen genodigd; door Gubewaert wordt
met 500 man buiten Cloengi een hinderlaag gespannen. 136. Samenspraak
Hughe-Gheraert. 137. 's Anderdaags wordt Hughe onderweg aangevallen, zijn gezellen
gedood, Aliames de baard en de tanden van de emir uit de lenden gesneden. Hughe,
Aliames en Claramonde worden te Bourdeus gevangen gezet. 138. De verraders
klagen Hughe bij Karel aan. 139. Deze rijdt naar Bourdeus. Hughe verdedigt zich:
hij heeft zijn opdracht vervuld. 140. Karel laat de beslissing aan zijn pairs over. Deze
zijn het niet eens, vooral Dumaels (Dumay) van Beieren verdedigt Hughe. 141. Na
de maaltijd, waarbij de gevangenen vastgebonden toekijken, zullen zij verder
beslissen. - XLIV. 142. De gevangenen bidden. 143. Abroen komt dadelijk met
100.000 man ter hulp en verlost hen. 144. Tegenover Karel verklaart Abroen dat
Hughe de opdracht volledig volbracht. - XLV. 145. De verraders worden veroordeeld
en aan Abroen uitgeleverd. 146. Deze wenst hen onmiddellijk aan de galg buiten
Bourdeus. 147. Men gaat eten. Abroen laat de wondere beker rondgaan. Karel en
zijn genoten kunnen niet van de wijn drinken, enkel Dumaels van Beieren omdat hij
rechtvaardig is. 148. Abroen schenkt aan Hughe al zijn rijkdom; waar hij wenst te
zijn zal hij steeds zijn; Aliames moet zijn leenman zijn te Bourdeus. 149. Hughe zal
twee zonen hebben, uit de eerste zal het geslacht van de zwaan (Zwaanridder!) komen.
150. Abroen keert terug naar Bulgherie, waarheen hem Claramonde en Hughe volgen
om er hun bezit te ontvangen. Zij leven er nog lang. 151. Godvruchtige slotformule.

C. H e r k o m s t .
Deze ridderroman is een eigenaardig mengsel van heldenepos uit de kring van Karel
de Grote en van wonderlijke avonturen rond de figuur van koning Abroen, in de
Germaanse mythologie als Elberich, Alberich of Oberon bekend en die misschien
van Keltische oorsprong is (cfr Guessard - Grandmaison, pp. XXI-XXV). Voretzsch
toonde in zijn studie aan dat er allerlei aanknopingspunten zijn aan andere Franse
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ridderromans. Het Fr. gedicht is voorzeker een van de jongere chansons de geste,
het oudste handschrift dateert uit het begin der XIIIde eeuw; de volgende twee eeuwen
kenden nieuwe redacties met sterke uitbreidingen, zogenaamde ‘suites’. Tenslotte
werd er een prozabewerking gemaakt, waarin men aan het einde leest dat deze werd
ondernomen op verzoek van Monseigneur Charles Seigneur de Rochefort et de
Messire Hues de Longeual seigneur de Vaulx et de Pierre Ruotte, en voleindigd op
29 Januari 1454 (Doutrepont, p. 139 heeft foutief 1455; cfr Guessard - Grandmaison,
p. XXVI en Voretzsch, p. 375). (Zie de editie 24-12-1516, Paris, Michel Lenoir;
bestaat er een oudere editie van 1513? Cfr Doutrepont, p. 143.)
Het Ndl. Vb. nu wordt door NK 3163 ‘ca 1540’ geplaatst; NK weerlegt Wolf
(Ueber die beiden..., p. 4) die meende dat het tot Vorsterman's vroegste drukken
behoorde, evenals Te Winkel (Ontwikkelingsgang, I, p. 157), die dacht: ca 1516.
Terloops zij hier
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gewezen op een missing van CA 1011, die een fragment van de Vier Heemskinderen
(ca 1490) verkeerdelijk aanzag als behorend tot een Hughe van Bourdeus.
Van een Mndl. Huon de Bordeaux-gedicht zijn er enkele fragmenten bewaard, te
plaatsen bij de nabloei der helden-epiek (XVIVde eeuw). Wolf toonde aan dat dit
gedicht evenwel moet teruggaan op een andere redactie dan de bewaarde Franse, hij
dacht zelfs op een oudere (l.c., pp. 21-22). Met deze laatste hypothese zijn Guessard
- Grandmaison het niet eens (pp. VIII-XII). Het Mndl. gedicht is in ieder geval anders
uitgewerkt dan het Franse en heeft ook andere personages. Kalff betoogt bij zijn
uitgave van de fragmenten dat deze ‘deel hebben uitgemaakt van eene min of meer
zelfstandige bewerking der sage, waarbij de dichter gebruik maakte van zijne kennis
van andere middeleeuwsche gedichten als het Roelantslied, den roman der Lorreinen,
de koningin Sibille, de “Valentijn ende Nameloos” en misschien nog andere, die ons
onbekend zijn’ (p. 228 met redenering pp. 224-228); ook het fragment bij Verdam
zal tot deze afwijkende bewerking hebben behoord (cfr Verdam, Een nieuw fragment,
p. 91).
Het Ndl. Vb. nu kan moeilijk op d e z e Mndl. versie berusten; het komt algemeen
gesproken veel meer met het Fr. gedicht overeen. WOLF die het gehele volksboek
uitvoerig met het Fr. gedicht en de Fr. prozabewerking vergeleek (Ueber die beiden...,
pp. 22-86) had volgend oordeel: ‘Es ist im Ganzen wohl nur ein ziemlich dürftiger
und oft ungelenker Auszug aus der Chanson de geste in der Redaction der Handschrift
von Tours, wohl schon durch einen ähnlichen französischen, aber verloren gegangenen
vermittelt, in einer derben, rohen und skizzen-haften, aber naiv einfacher Darstellung;
so dass sich unser Volksbuch zu jener Chanson de Geste etwa so verhält, wie seine
ungefügen, rohen Holzschnitte zu den reichen, feinen Miniaturen der Handschriften.
Von dem bekannten französischen Prosa-Romane aber, der in seinem echten Theile
zwar ebenfalls nur eine Paraphrase jener chanson de geste ist, aber eine viel
wortreichere, schon vielfach in Motiven und Sitten modernisirte, mit müssigen
Zusätzen interpolirte und rhetorisch verwässerte Umschreibung, unterscheidet sich
unser Volksbuch nicht nur durch grössere Alterthümlichkeit, Einfachkeit und Naivetät,
sondern noch mehr zu seinem Vortheile durch Enthaltsamkeit von ungehörigen
Erweiterungen und insipiden Fortsetzungen. Auch enthält es manchmal ihm ganz
eigenthümliche Züge, die fast auf eine ältere, von den bekannten verschiedene Quelle
schliessen lassen’ (p. 22).
Toch mag het wel als zeer waarschijnlijk worden geacht dat die Quelle een Mndl.
redactie, zij het een andere dan die waarvan Kalff en Verdam fragmenten
publiceerden, is geweest. VERDAM wees reeds op enkele rijmen die in de prozatekst
zijn aan te wijzen (Het Volksb. v. H.v.B., p. 113), wij hebben er nog veel meer in
teruggevonden. Enkele voorbeelden: ‘ic wandele bat in dit water s o n d e r p i n e
dan yemant anders op dat land inder s o n n e n s c h i n e . Doe seyde die man. Nu
sidt op metter haest want wat mi mijn here A b r o e n ghebiet dat sal ic immer d o e n
(edit. p. 33) - hi soude mijn herte wel maken g h e s o n t want ic ben sijnder liefden
d o o r w o n t (p. 37) - O God door u o o t m o e t b e h o e t doch mi van quader
avontueren, ende b e w a e r t ooc mijn goede p a e r t ...’ (p. 66): zij wijzen op een
Mndl. gedicht dat tot bron moet gediend hebben.
Deze niet-bewaarde redactie kan zelfs enig verband hebben gehad met die van
Kalff-Verdam. Verdam merkte dit wel op bij zijn editie, waar hij onderaan pp. 96,
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98 en 100 min of meer overeenkomende fragmentjes van het volksboek afdrukte;
men vergelijke aldus: ‘ic heet malproen ende ic moet in deser zee mijn penitencie
doen’ (edit. p. 33) met
... - ‘Ic ben Maleproen’,
Vrome ridder Hugelijn,
‘Ende moet die penitencie mijn
Aldus doen in die see,
... (Verdam, vss 156-159, p. 97).

Verder: ‘ic soude inder zee gront duycken om den cop, halsberch ende horen, ende
brenghen hem die in corter stont’ (edit. p. 57) t.o.v.
Ic die soude in corter stont
Halen opter see gront
Cop, halsberch ende horen
... (Verdam, vss 177-179, p. 98).

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

88
VORETZSCH, na een uitvoerig onderzoek van andere punten van overeenkomst tussen
het Ndl. Vb. en de bewaarde fragmenten van het gedicht, kwam tot een besluit dat
in dezelfde richting wijst: beide kunnen zeer goed teruggaan op een ouder, verloren
Ndl. gedicht (XIIIe-XIVe eeuw), dat over een ‘Aliaumeversion’ uit het Frans origineel
zou stammen; voor het overige sluit Voretzsch zich aan bij Wolf (cfr Voretzsch, pp.
99-121).

D. E i g e n a a r d i g h e d e n .
In de prozaroman komen er twee intermezzo's voor in verzen. Het tweede is een
typisch rederijkersrefrein, waarin Hughe zijn liefde uit voor Claramonde. Het eerste
echter is een reeks van 22 paarsgewijde rijmende verzen, die misschien wel teruggaan
op het epische voorbeeld, doch naar XVIe mode breedsprakig zijn uitgesponnen.

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e XVIde e e u w .
K. MEYER (pp. 3-4) beschrijft de 4o druk: [in fine:] Gheprint Thantwerpen | op die
Lombaerde Veste in- || den witten Hasewint | by my Ian van Ghelen. || Anno
M.CCCCC. LXXXIIII. || (Göttingen UB). Daarin mag men uit de ‘Censurnotiz auf
Bl. O4 a ... vom letzten October 1550’ wel besluiten dat er dat jaar nog een, thans
verloren editie, verschenen is.
Achteraan de drukken 1632, Antwerpen, GUILLAM LEESTENS, kl. 4o (Gent UB)
en s.d. (ca 1660), Amsterdam, OTTO BARENTSZ. SMIENT ('s Gravenhage KB) lezen
we de approbatie door ‘den eerweerdigen Heer || Aernout van Mechelen Licentiaet
inder || Godtheyt ende Archid. van Brugge. ||’

Drukkersmerk van G. Leeu.
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Joncker Jan wt den vergiere

A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
EEN SCHONE || ENDE GHENOECHELIJCKE HISTORIE || VAN IONCKER
IAN WT DEN VERGIERE DES GRAVEN SOONE || VAN ARTOYS DIE VEEL
WONDERLIJCKE AVONTUEREN || GEHADT HEEFT ENDE DOOR ZIJN
GROOTE VROMIC || HEYT NAMAELS KEYSER VAN ROOMEN || ENDE
CONINCK VAN VRANCK- || RIJCK WERT. || [Houtsnede] || T' AMSTELREDAM.
|| BY MY HARMAN IANSZOON MULLER FYGUERLNYDER [sic] ||
WOONENDE INDE WARMOESTRAET | INDEN || VERGULDEN PASSER. ||
(Göttingen UB, onvolledig: fol. G3-4 ontbreken) 4o.

2. Te k s t u i t g a v e n .
F a c s i m i l e N d l . V b . en L a a t m i d d e l h o o g d u i t s g e d i c h t : PRIEBSCH
Robert, Johan ûz dem Virgiere. Eine spätmhd. Ritterdichtung nach flämischer Quelle
nebst dem Faksimileabdruck des flämischen Volksbuches Joncker Jan wt den Vergiere,
(Germanische Bibliothek, begründet von Wilhelm STREITBERG, II Abt., 32. Band),
Heidelberg, 1931.
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3. L i t e r a t u u r .
MEYER Karl, Jan wt den vergiere, in Niederl. Volksb., 10, pp. 17-22.
PRIEBSCH R., Ein Beitrag zu den Quellen des Esmoreit, in Neophilologus, VII
(1922), pp. 57-62.
Wanneer we hieronder eenvoudig ‘Priebsch’ zeggen, bedoelen we de tekstuitgave
met oriënterende inleiding.

B. I n h o u d .
I. 1. Keizer Sigmundes houdt omtrent Sinksen open hof. 2. Na de maaltijd gaat hij
in zijn tuin wandelen en vindt er in een vergier (prieel) een kindje met allerlei
rijkdommen en een brief dat het nog moet gedoopt worden. 3. Hij doet overal
rondzeggen dat de keizerin een zoon gebaard heeft, die nu ‘Joncker Jan wt den
vergiere’ gedoopt wordt. - 4. Jonker Jan wordt in de klassieke talen onderwezen. 5.
Als hij vijftien is, worden hem ook de ridderlijke vaardigheden geleerd en spoedig
wordt hij om zijn kwaliteiten bijzonder door prinses Gloriande bemind, die hij niet
anders dan zijn zuster meent te zijn. 6. Hij verzoekt de keizer hem ridder te slaan,
dan kan hij deel nemen aan tornooien. Hij moet echter nog wachten. 7. Hovelingen,
met de verrader Gouweron aan het hoofd, benijden Jan en maken plannen voor zijn
ondergang. - III. 8. De verraders spannen een hinderlaag; hiertoe hebben ze een
overeenkomst met de heidense vijand Sorborijn, als de keizer nabij de grens gaat
jagen. 9. Wanneer de keizer en Jan een everzwijn achtervolgen en neervellen, worden
zij door een groepje vijanden overvallen. 10. Jan doodt Sorborijn's broeder en wanneer
de door een page verwittigde mannen hulp komen bieden, worden de vijanden
uitgeroeid en Sorborijn gevangen genomen. - IV. 11. De verraders raden de keizer
Sorborijn te doden, anderen stellen voor hem in leven te laten, zo hij Christen wil
worden. 12. Deze aanvaardt dit, stelt zijn landbezit in 's keizers macht en wordt
Lanceloot gedoopt. 13. Eens, wanneer Jan een van de honden van de keizer afstoot
in het vuur, spatten er vonken tegen Gouweron; deze scheldt Jan een vondeling. 14.
Verrast vraagt deze aan de keizer uitleg. Deze verhaalt hoe Jan gevonden werd. 15.
Jan vraagt de zaken te krijgen die bij hem gevonden werden en na de ridderslag zijn
ouders te gaan zoeken. 16. Op aandringen van de keizer zal hij nog een jaar aan het
hof blijven. - V. 17. Gloriande troost Jan en verhaalt hem Gouweron's boos opzet.
18. Een hoffeest. 19. Plots wordt Jan ziek en gaat te bed. 20. Een bericht: de Saracenen
zijn het land binnengevallen, een reus komt hen uitdagen. De keizer vraagt een
kampvechter: wie zich aanbiedt krijgt zijn dochter tot vrouw met het halve rijk en
recht op troonopvolging. De paus moedigt nog aan. Wanneer niemand zich aanbiedt
begeeft Gloriande zich naar Jan. - VI. 21. Zij verhaalt hem wat voorviel; hij aanvaardt
de kamp uit liefde tot haar. 22. Hij biedt zich aan vóór de keizer; de twee
kampvechters staan op hun stuk. 23. Over drie dagen zal de strijd geleverd worden
te Lydewaert in de vallei. - VII. 24. Jan wordt uitgerust en ridder geslagen met goede
raadgevingen van keizer en paus. 25. Mis en feestmaal volgen. 26. Gouweron kleineert
de vondeling doch de keizer en de paus reageren daartegen. - VIII. 27. Jan maakt
zich klaar, neemt afscheid en rijdt naar de kampplaats. 28. Na wederzijdse schimp
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rijden ze op elkaar in; de strijd gaat op en neer, doch achtereenvolgens weet Jan beide
handen van de reus af te slaan en eindelijk zijn hoofd. 29. Hij hecht het hoofd aan
zijn zadel en moet de vijanden doorbreken die hem omringen. 30. Na een weinig te
hebben uitgerust, rijdt hij naar Rome waar de poorten wegens het vroege uur nog
gesloten zijn. 31. Gloriande ziet hem naderen en verwittigt de keizer. 32. Gouweron
raadt echter de keizer Jan buiten te laten: hij zou te machtig kunnen worden! De
keizer laat zich ompraten en Gouweron wordt overste van de stad. - IX. 33. Nu Jan
niet binnen kan, moet hij strijden tegen de Saracenen die hem achtervolgden, terwijl
Gloriande in onmacht valt als zij dit ziet. 34. Wanneer Jan's paard onder hem is
gedood, rijdt Lanceloot hem met 200 ruiters, tegen Gouweron's wil in, ter hulp. 35.
De valse Gouweron houdt daarna de poort gesloten, geen aandringen helpt. - X. 36.
Gautier, hertog van Salaberen, trekt met 3.000 ridders uit tegen Gouweron's verbod
in; ook hij echter moet na heldendaden terugwijken. - XI. 37. Eindelijk besluit de
keizer met zijn leger in slagorde uit te ruk-
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ken; ook de Saracenen krijgen versterkingen. 38. Alphonsus, koning van Spanje,
komt de Christenen ter hulp en wanneer Gouweron door vals opzet het leger laat
vluchten, zijn het Alphonsus, Gautier, Lanceloot en Jan die het leger veilig in de stad
terugbrengen. 39. De gekwetsten worden verzorgd, terwijl de Saracenen het beleg
slaan rond de stad. - XII. 40. Tevergeefs bestormen de Saracenen de stad, doch zullen
het beleg niet opgeven: in de stad moet er tekort zijn aan eten. 41. De keizer pleegt
overleg; Gouweron stelt hen voor zich over te geven en de wet van Mahomed aan
te nemen. Jan is verontwaardigd, de keizer benoemt hem gouverneur van de stad:
zij zullen hun betrouwen op God stellen. - XIII. 42. De vierde dag, als de voorraad
op is, besluit Jan in het vijandelijk leger te rijden: over zijn harnas trekt hij een lang
kleed met wijde mouwen. 43. Hij komt in een tent bij elf koningen die menen dat
hij als bode komt. 44. Ongezien stopt hij tijdens het eten veertig broden en vlees in
zijn mantel. 45. Om zijn boodschap gevraagd, slaat hij de sultan van Perzië het hoofd
af, doodt nog vijf anderen en kwetst de overigen. 46. Hij rijdt terug en ontkomt door
de hulp van Gautier en Lanceloot aan de achtervolgende vijanden. 47. Jan geeft aan
de keizer verslag en stelt voor de volgende dag een uitval te doen. - XIV. 48. In
groepen verdeeld, vallen ze aan; Jan strijdt bijzonder dapper. 49. Wanneer
Brandemant, sultan van Egypte, Lanceloot gekwetst heeft, achtervolgt en doodt Jan
hem en brengt zijn hoofd bij Lanceloot. 50. De Saracenen vluchten. 51. Terugkeer
in de stad, verdeling van buit, God wordt bedankt, de doden worden begraven. 52.
Jan en Gloriande komen bijeen, zij geeft een ring. 53. Nijd van de verraders om Jan's
gunst. - XV. 54. Jan vraagt de keizer thans Gloriande te mogen huwen. 55. De keizer
wil eerst met zijn heren raad houden: Alphonsus, koning van Spanje, herinnert aan
de belofte en Jan's heldendaden. Gautier en vele prinsen stemmen hiermede in. 56.
De tegenpartij werpt op dat Jan reeds voldoende beloond is: hij deed slechts zijn
plicht. 57. Als Jan's voorstanders weggaan, stelt Gouweron het voor alsof Jan's macht
een gevaar zou betekenen voor de keizer: de keizer geve hem de dochter van een
edelman tot vrouw en wat rijkdom, en zo hij daarmee niet tevreden is late men hem
in een kerker werpen. 58. Jan verneemt het besluit van de keizer en gaat ontsteld van
hem weg, terwijl Gouweron nogmaals waarschuwt tegen Jan's wil om te regeren en
de mogelijkheid dat deze de dochter van de keizer iets zou aandoen: men zou best
doen hem in het geheim gevangen te zetten. 59. Koning Alphonsus, met Gautier
hiervan op de hoogte, verwittigt Jan dat het best is uit het land te trekken: in Spanje
zal hij goed ontvangen worden. Jan begeeft zich naar Gloriande. - XVI. 60. Gloriande
aanhoort bedroefd zijn besluit te vertrekken: over vier jaar hoopt hij bericht van
zichzelf te laten. Wanneer zij hem verklaart zwanger te zijn, raadt hij haar aan dit zo
lang mogelijk te verbergen. Zij schenkt hem veel goud voor de reis. Beiden gaan
bedroefd vaneen. 61. Jan neemt van allen afscheid en beveelt Gloriande aan in
bescherming van Alphonsus en Gautier. 62. Jan begeeft zich naar Londen waar hij
door bemiddeling van een jonge Franse ridder, Guydo, opperjager, bij de hofmeester
geintroduceerd wordt aan 's konings hof. - XVII. 63. Het nieuws komt binnen dat op
de grens van Ierland een reus van uit een kasteel het omliggende land onveilig maakt.
De koning belooft aan hem die de reus overwint zijn zuster Clarisse met het hertogdom
Cloucestre. Geen ridder durft. 64. Guydo vertelt dit aan Jan die besluit de strijd aan
te nemen. 65. Onderhoud Jan-keizer. Jan wordt uitgeleide gedaan. - XVIII. 66. Nadat
hij zijn gezellen achtergelaten heeft, trekt Jan alleen naar het kasteel, waar hij de reus
uitdaagt. 67. Deze is woedend doch wordt door Jan gedood. 68. Jan moet daarna
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echter nog vechten tegen handlangers van de reus die op hem losstormen en bijna
wordt hij verslagen. De poortwachter helpt hem echter door de gevangenen van de
reus vrij te laten en te bewapenen, zodat Jan met hun hulp overwint. 69. Jan zendt 's
anderdaags de poortwachter met het lijk van de reus op een wagen naar Londen,
waar de koning hem blij ontvangt en het lijk doet verbranden. 70. Jan regelt alles op
het kasteel en vertrekt dan naar Londen. 71. De koning rijdt hem tegemoet en ontvangt
hem; 's anderdaags vraagt Jan het kasteel aan de poortwachter te geven: de koning
stemt toe. - XIX. 72.
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De koning houdt raad over de beloning van Jan; de hertog van Suffock raadt aan Jan
zelf naar zijn mening te vragen. 73. Deze verzoekt de beloofde zaken aan zijn vriend
Guydo af te staan. 74. Na beraadslaging, instemming; Jan en de koning worden door
Guydo bedankt. 75. Huwelijksvoorbereidselen en feestelijkheden. - XX. 76. Jan wil
Engeland verlaten, hij neemt afscheid van allen en in het bijzonder geeft hij Guydo
goede raadgevingen. 77. Jan reist naar Spanje en wordt er door koning Alphonsus
ontvangen die hem verhaalt hoe Gouweron in Rome tevergeefs getracht had Gloriande
en haar zoon in het verderf te storten. 78. Alphonsus schrijft naar vrienden aan het
hof van Rome om informatie en Jan verhaalt in een brief aan Gloriande zijn avouturen.
Beiden krijgen brieven terug die het beste doen verhopen: de keizer is zijn kleinzoon
goed gezind en is gewonnen voor het huwelijk van zijn dochter met Jan. - XXI. 79.
Wanneer Jan nadien besluit verder te reizen wordt hem in een vizioen medegedeeld
dat hij naar Frankrijk moet waar hij zijn vader en moeder zal ontdekken. 80. Nog
vijf dagen blijft hij in Spanje maar dan neemt hij afscheid van de koning na beloften
van onderlinge hulp. 81. De geschiedenis van Jan's ouders: Robrecht, graaf van
Artoys en Bollonoys (Artois en Boulogne), kamerling van Isabella, zuster van de
koning van Frankrijk, had met deze minneomgang zodat zij zwanger werd, de graaf
zou haar naar zijn land voeren. Onderweg bracht zij een zoon ter wereld. 82. De
graaf liet haar echter in de zorg van een waardin en reisde met het kind verder. 83.
Aan twee vrienden gaf hij opdracht het kind te vinden te leggen aan het hof van de
keizer. 84. Als de koning van Frankrijk het verdwijnen van zijn zuster en de graaf
verneemt, trekt hij met een leger naar Artoys. 85. De graaf komt van zijn zieke
geliefde afscheid nemen en is verplicht met zijn getrouwen uit het land te wijken.
86. Eerst verricht hij wapenfeiten in Antiochië, later krijgt hij een kasteel van een
neef, de hertog van Aquitanië. 87. Nadat de koning Robrecht's land heeft
overmeesterd, komt toevallig een ridder in de kamer van Isabella; deze brengt haar
oom bij haar, die de verzoening met de koning bewerkt. 88. Jan nu komt in Aquitanië
waar hij zijn onbekende vader ontmoet die met hem slaags geraakt daar hij hetzelfde
wapen draagt. Jan overwint hem en verhaalt hoe hij met die uitrusting als vondeling
werd opgenomen aan het hof van de keizer. - XXII. 89. De oude man begrijpt en
erkent Jan's vader te zijn. Hij verhaalt hoe alles in verband met Jan's geboorte gebeurd
is. 90. Na de verzoening vergezelt Jan zijn vader naar diens kasteel. 91. Jan zal naar
Frankrijk rijden om het huwelijk van zijn ouders te bewerken en zijn vader gaat naar
Rome om recht tegen Gouweron te eisen. - XXIII. 92. Jan begeeft zich naar Parijs
waar hij aan het hof wordt opgenomen. 93. Graaf Robrecht komt ondertussen in
Rome waar hij, bij de keizer, Gouweron van verraad beticht en hem uitdaagt. 94.
Gouweron schimpt op de graaf en Jan's afkomst; de graaf zegt dat Jan de zoon is van
de zuster van de koning van Frankrijk. 95. Dan moet de kamp doorgaan, waarin
Gouweron verslagen wordt en zijn verraderlijke daden bekent, zodat hij tot straf door
graaf Robrecht onthoofd wordt. - XXIV. 96. De graaf verhaalt zijn verhouding tot
Jan; Alphonsus vertelt Jan's avonturen in Engeland en drijft aan op toestemming
voor Jan's huwelijk. 97. De keizer stemt toe en zal de regering aan Jan overlaten. 98.
Graaf Robrecht maakt kennis met Gloriande en zijn kleinzoon. Open hof wordt
gehouden. - XXV. 99. De graaf vertrekt. 100. Jan was voorsnijder geworden bij zijn
hem-niet-kennende moeder die op zekere dag de ring bemerkt die zij ooit aan Robrecht
gegeven had: dit is voor Jan de aanleiding om, na eerst geveinsd te hebben de bezitter
van de ring te hebben gedood in een kamp, alles uit te leggen en te beloven dat zij
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nu spoedig zullen herenigd worden. - XXVI. 101. De Saracenen rukken Frankrijk
binnen tot vóór Parijs. 102. Een reus komt de Christenen uitdagen een kampioen of
zelfs drie of vier kampvechters te zenden. 103. Wanneer niemand durft neemt Jan
aan op voorwaarde dat zo hij overwint de koning hem een verzoek zal toestaan. 104.
De reus keert terug en 's anderdaags zal de kamp doorgaan. 105. Jan komt bij de reus
na zich te hebben voorbereid. [Ontbrekende bladen, denkelijk twee, waarin einde
Kap. XXVI, verder Kap. XXVII tot XXIX; hierin waarschijnlijk: 106. Jan
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overwint de reus. 107. Hij krijgt van de koning de toestemming voor het huwelijk
van zijn ouders en graaf Robrecht wordt in zijn vroeger aanzien hersteld. 108. Jan
haalt zijn vader naar Parijs waar de bruiloft gevierd wordt. 109. Jan met zijn vader
en een groot gevolg gaan naar Rome.] Einde Kap. XXIX. 110. Jan zendt vier heren
voorop naar de keizer die verklaart zijn dochter thans aan Jan te willen geven. 111.
De keizer doet zijn heren Jan in de rijkversierde stad voeren in een grootse optocht
van edelen. 112. Jan komt aan het hof van de keizer. 113. Nog een intieme ontvangst
bij Gloriande volgt. 114. De bruiloft wordt geregeld. - XXX. 115. De bruiloft.
Feestelijkheden. Daarna keren de meeste genodigden weder naar hun land. 116. Jan
verbetert de regering van het land. 117. Na een jaar komt er een zoon: Sigismundus.
118. De keizer sterft, en na zijn begrafenis volgt, volgens zijn wens, Jan hem op.
119. Kort daarop sterft de koning van Frankrijk: Jan is de nauwste verwant en krijgt
de kroon. Hij stelt zijn vader aan om het land te regeren. 120. Na een lang voorspoedig
leven laat hij het keizerrijk over aan zijn oudste zoon Jan en Frankrijk aan
Sigismundus. 121. Gloriande sterft een half jaar nadien.

C. H e r k o m s t .
De enige bekende druk van dit volksboek verscheen te Amsterdam, bij H.J. MULLER,
die bedrijvig was van 1570 tot 1617; Priebsch meent de druk te moeten plaatsen circa
1590 (p. 61). Ofschoon er rechtstreeks geen spoor van een vroegere druk is bewaard
gebleven, zullen we verder duidelijk maken waarom we aanvaarden dat er een bestaan
heeft.
Priebsch zelf neemt aan dat er een Antwerpse uitgave aan de Amsterdamse is
voorafgegaan; de taal van deze is Zuid-Nederlands met Noord-Nederlandse invloeden
(denkelijk aan de drukker te wijten), Priebsch weer er t.a.p. op dat Muller als graveur
met Antwerpse drukkers in verbinding had gestaan, waardoor hij het boek kan hebben
leren kennen.
De bron van deze prozaroman is ongetwijfeld een Mndl. gedicht waarvan echter
niets is bewaard gebleven buiten een Hgd. vertaling in 3.129 vss met de titel Disz
buch saget von dem starcken helte Johan | vszer dem friegere vnd dut vns grosz
mâheit bekant, dat in de inleiding verklaart:
Und diz buch werde vollenbraht,
Daz ich zu schriben habe gedaht
Uz flemschen in unser dutsche sleht.
(Vss. 25-27.)

Aan de Vlaamse oorsprong van dit gedicht kan er niet getwijfeld worden. In de Ndl.
prozatekst zijn er overigens heel wat rijmwoorden blijven staan die voor de bron
getuigenis afleggen (cfr Meyer, p. 21 en Priebsch, p. 6 nota 2).
Vatten we in het kort Priebsch' beschouwingen over de verdere oorsprong van het
gedicht samen. Het thema - een onecht kind gaat ouders zoeken en verenigt hen in
het huwelijk - heeft gemeenschappelijke trekken met enkele andere middeleeuwse
werken, met name de Oudfr. Lai de Milun van Marie de France, Lai de Doon, Yder
en de Mndl. Moriaen. Priebsch toont duidelijk aan dat Oudfr. Richars li Biaus het
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rechtstreekse voorbeeld van de dichter van Joncker Jan is geweest, hoewel deze er
in geslaagd is er een geheel zelfstandige roman van te maken (hetzelfde Franse
gedicht diende eveneens tot voorbeeld van het Mndl. Riddere metter Mouwen), met
de Lai d'Esgare (het verloren Fr. voorbeeld van het Mengl. Sire Degarre) als
nevenbron, daarnaast handig reminiscenties aan ridderromans benuttigend (cfr
Priebsch, pp. 1-6 en 17-22). Het ca 1300 ontstane gedicht zou op zijn beurt mede tot
bron gediend hebben van het abel spel Esmoreit (cfr Priebsch, ibid. p. 30 en zijn
artikel in Neophilologus). Door een ‘fahrender’ beroepsdichter, wiens dialect Priebsch
tot Zuid-Rheinhessen meent te mogen bepalen, werd dan, waarschijnlijk in de tweede
helft der XIVe eeuw, een niet onaardige Duitse bewerking geschreven, waarvan ons
slechts één handschrift is bewaard (ibid., pp. 25-50).

D. E i g e n a a r d i g h e d e n .
Het is natuurlijk niet zeer gemakkelijk te weten in hoeverre het Ndl. Volksboek
zelfstandig staat tegenover zijn voorbeeld, men moet zich voor een vergelijking met
het Duits gedicht tevreden stellen. Hoewel deze twee in de hoofdzaken
overeenstemmen, toch dient er gezegd dat zij in bijzonderheden
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meestal zeer veel van elkaar afwijken - maar wie kan er met zekerheid zeggen hoe
beide zich afzonderlijk tegenover het voorbeeld verhouden, welke versie, in geval
van afwijking, de originele is? Priebsch heeft het aangedurfd, na grondige vergelijking
Volksboek-Duits gedicht, te bepalen wat hij beschouwt als oorspronkelijk, en wat
als behorend tot de navolgingen. Zijn gissingen komen ons zeer waarschijnlijk voor.
We vatten hier samen wat hij op rekening van de volksboek-bewerker zet.
Het volksboek is, zegt hij, ‘redselig. Es liebt fremden, sei's erfundenen, sei's aus
anderen Quellen entlehnten Stoff einzuschalten. Stoffhunger und Wunsch nach
Befriedigung desselben charakterisiert ja diese Periode’ (p. 7): zo wordt de gehele
reeks van Jan's avonturen in Engeland en Spanje, gevolgd door het uitvoerig verhaal
over de ouders van Jan, zijn geboorte en hoe hij werd te vinden gelegd (zie
samenvatting hierboven, nrs 62-87) uitgelegd als uitbreiding van de bewerker;
eveneens het uitvoerig ceremonieel van de ridderslag (in nr 24), Gloriande die Jan
een sluier schenkt vóór de kamp (in nr 27); wat er gebeurt na de overwinning op de
Saracenen: H. Mis, enz., samenkomsten Gloriande-Jan en nijd van sommigen (nrs
51-53). ‘Ganz im Stil der mnl. Volksbücher sind auch die heimlichen
Zusammenkünfte und die dabei ausgetauschten höfischen Minnereden der Liebenden
gehalten: 5 r a und 14 v a (nrs 17, 52), die in Johan keine Parallele haben. Vgl. auch
die Darstellung ihrer letzten Zusammenkunft Bl. 15 v b - 16 r a (einde nrs 59-60) mit
Johan 2.341-2.354 und 2.404-2.418’ (p. 8). Details van het volksboek die niet in
Johan voorkomen, meent Priebsch meermaals toch aan het origineel te moeten
toeschrijven, behalve de rol van Alphonsus vóór Jan's vertrek die Gloriande en het
kind belooft te beschermen (nr 61) (cfr pp. 9-17). De strijd tegen de reus nabij Rome
en de oorlog tegen de Saracenen lijken met voorliefde door het volksboek te zijn
uitgewerkt (p. 10), zoals ook de pronkerige bruiloft van Gloriande en Jan ‘nachdem
erst der Einzug des Bräutigams in breiter, wohl dem Leben des 16. Jahrhunderts
nachgezeichneter Weise geschildert wird’ (pp. 14-15).
Verklaren wij thans, waarom wij dit volksboek - niettegenstaande er slechts een
jongere druk bewaard bleef - bij de prozaromans vóór 1540 geplaatst hebben. Onze
stelling is: deze prozaromans heeft op enkele plaatsen tot bron gediend voor de
historie van Margarieta van Lymborch en het is goed mogelijk dat beide volksboeken
door dezelfde auteur werden samengesteld.
Bij vergelijking Joncker Jan - Duits gedicht en Margarieta - Mndl. gedicht
Kinderen van Limborch (zie bijzonderheden hieronder bij de bespreking van dat
volksboek) ziet men dat beide volksboeken zeer zelfstandig staan, het zijn in ruime
mate nieuwe scheppingen geworden. Nu heeft Margarieta in Kap. LXXXII
klaarblijkelijk een thema uit Joncker Jan overgenomen. In Kind. v. Lim. (Boek V,
vss 2.139-2.180) ontmoeten Echites en ‘Heinrike den Limborchghere’ elkaar
vreedzaam aan tafel bij koningin Venus en daarna rijden zij samen weg en maken
elkaar hun namen bekend. In Margarieta echter wordt verhaald hoe Etsijtes Heyndric
ontmoet en met hem slaags geraakt omdat deze hetzelfde wapen draagt als hijzelf;
wanneer beiden om de beurt in moeilijkheden verkeren en Etsijtes jammert om
Margarieta en haar broeder, volgt de herkenning. Zoals men ziet is dit het thema uit
Joncker Jan waar deze met zijn onbekende vader in gevecht komt, waarop de
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herkenning volgt (cfr samenvatting nrs 88-89) zoals dit ten andere ook in het voorbeeld
moet gestaan hebben, vermits het Duits gedicht vss 2.453-2.535 hetzelfde verhaalt.
Nu zou men kunnen opwerpen dat slechts toevallig dit thema - twee in enig verband
tot elkaar staande ridders die evenwel elkaar niet kennen, komen in een tweegevecht
omdat zij hetzelfde wapen voeren, waarop de herkenning volgt - in beide volksboeken
voorkomt, vermits het in de middeleeuwse letterkunde goed bekend was (vgl. Richars
li Biaus en navolgingen; eveneens het Hildebrandslied), of nog, dat de schrijver van
Margarieta niet met de prozaroman Joncker Jan, doch alleen met het gedicht van
die naam bekend was. - Er zijn echter nog andere elementen van verwantschap, die
deze laatste mogelijkheid doen vervallen, met name:
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1. Woordelijke overeenkomst vinden we in de delen, waar Joncker Jan wordt ridder
geslagen en Etzijtes wordt koning gekroond (te vergelijken met St Paulus' Brief aan
de Ephesiërs, 6, vss 10-18).
Men oordele:
Joncker Jan (p. 7b, Kap. VII):
De Paus sprack tot hem ende zeyde, uwen Schilt sal heeten, stoudt wederstaen, u
Swaerdt scherpelijcken snijdende, uwen Helm heet vast gheloove, dat bediet dat ghy
den Helm voeren sult tegen die ongelovige honde ende daer op wreken Christus
lachter, versterckende tgeloove van kerstenhede, vliende alle Heresie, Toverie ende
Ketterie, dit is t'bewijs dijns Helms die sterck is wederstaende den Helschen Vyant,
u Spooren die heeten achterdencken, welck een teecken is dat ghy alle dinc doen sult
met wijsheden, ende met wysen Rade, want achterdencken doet ons wijsheyt leeren
ende alle dinc met scherpen rade doen, zoo salt een duechdelijcken voortganck hebben
wat ghy doet. Heer Jan zeyde, alle u leeringhe die hope ick wel te onthouden, ende
die te achtervolgen ten profijte van Kerstenheede, ende ter salicheydt van mijnder
Zielen.
Margarieta (p. 01, vo; Kap. XCI):
Doen seyde hem die bisschop uwen schilt heet stout weder staen u sweert dat heet
scherpelick snydende uwen helm heet vast ghelove, dat bediet dat ghi den helm
voeren sult teghen die onghelovighe honden, ende daer op wreken Christus lachtere
verstekende [sic] tghelove van kerstenhede, vliende alle heresije, toverije ende
ketterije, dits tbewijs dijns helms die sterc is weder staende den helschen viant. Hier
sijn u sporen wat si bedieden dat suldy vaten: u sporen die heeten achter dencken,
dat een teeken is her coninc dat ghi alle dinck doen sult met wijsheden ende met
wijsen rade. Dits tbewijs der sporen, want achter dencken doet ons wijsheit leeren
ende alle dinc met scherpen rade te doen so salt duechdelic voort gaen wat ghi doet.
Etsijtes seyde alle u leeringe die hoope ic wel tonthoudene, ende die tachter volghene
ten profijte vanden lande, ende ter salicheyt mijnder sielen.
Op varianten na, zijn deze teksten identiek, bovendien is de omringende tekst in
beide wel verschillend, doch lijkt sterk uit éénzelfde pen te zijn gevloeid.
2. In kleinere zaken voelt men meermaals in beide volksboeken éénzelfde geest.
Zo is dezelfde burgerlijke toon in de raadgevingen van Jan aan Guydo (Joncker Jan,
p. 20 a) en die van Heyndric's vader bij diens afscheid (Margarieta, Kap. XXXVII)
te vinden. In beide verhalen verloopt de strijd der helden tegen reuzen en de gevechten
tegen de Saracenen op gelijkaardige wijze. Men lette vooral op de pronkerige
beschrijvingen van optochten der edelen in beide volksboeken en bijzonder op de
behandeling der bruiloft van de helden in Joncker Jan, Kap. XXIX en Margarieta
Kap. CXVIII, welke zowel in de eerste als in de tweede prozaversie zelfstandig werd
uitgewerkt tegenover het gedicht. Geen van beide volksboeken heeft een proloog.
Wij besluiten: verwantschap tussen beide prozaromans valt moeilijk te loochenen,
en wegens het vermelde thema, geldt de prioriteit van Joncker Jan. Margarieta van
Lymborch nu verscheen te Antwerpen bij Willem Vorsterman in 1516, zodat we
daardoor een aanduiding hebben voor de ouderdom van het andere volksboek. -

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

Moeten we aan plagiaat denken? De geest, schrijfwijze en zelfs de gaafheid en
techniek der twee verhalen stemmen zozeer overeen, dat we alvast als zeer
waarschijnlijk aanvaarden dat ze door dezelfde auteur werden geschreven, en dan
liefst kort na elkaar, wanneer de voorstelling van het ene verhaal nog krachtig
nawerkte bij het schrijven van het andere.

E. J o n g e r e e d i t i e s .
Andere drukken of vermeldingen van dit volksboek hebben we nergens aangetroffen.
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De Pastoor te Kalenberghe

A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
EEN SCHOONE || GENUECHELICKE ENde SEER PLAYSANTE || HISTORIE
| VANDEN PASTOOR TE KALENBERGHE | VAN || SYN WONDERBAERLICKE
AVONTUEREN ENDE CORTSWIJLIGE CLUCH- || TEN DIE HY BY SYNEN
LEVEN BEDREVEN HEEFT: SEER || RECREATIF ENDE LUSTICH VOOR
ALLE MEN- || SCHEN OM LESEN. || NU VVEDEROM OP NIEU OVERSIEN,
ENDE MET SCHOONE FIGUEREN VERCIERT. || [Houtsnede] || T'AMSTERDAM,
|| BY ALBERT BOUW-MANSZEN | WOONENDE OP S. ANTONIS DIJCK, ||
ANNO 1613. ||
(Göttingen UB) (K. Meyer, Zwei Ausgaben. Cfr hieronder, p. 65) 4o.

2. Te k s t u i t g a v e n .
N d l . t e k s t : geen herdruk. Afdruk van een fragment bij Köppen, cfr hieronder,
pp. 101-105.
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H g d . t e k s t : DOLLMAYR Viktor, Die Geschichte des Pfarrers vom Kalenberg,
(Neudrucke deutscher Litteraturwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts, 212-214),
Halle a.S., 1906.
MANTELS Wilh., Aus einem niedersächsischen Pfarrherrn von Kalenberg, in NJ,
I, (1875), pp. 66-71.
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ID., Ein drittes Blatt aus dem niedersächsischen Pfarrherrn von Kalenberg, in NJ,
II (1876), pp. 145-148.
PRIEBSCH R., Ein viertes Blatt aus dem niedersächsischen Pfarrherrn von
Kalenberg, in NJ, XVIII (1892), pp. 111-113.
E n g . t e k s t : SCHRÖDER Edward, Der Parson of Kalenborow und seine
niederdeutsche Quelle, in NJ, XIII (1887), pp. 129-152.

3. L i t e r a t u u r .
HERFORD Charles H., Studies in the literary Relations of England and Germany in
the Sixteenth Century, Cambridge, 1886.
KOEPPEN Wilhelm, Die alten Kalenbergdrucke und Uebersetzungen, in NJ, XX
(1894), pp. 92-105.
MEYER Karl, Zwei Ausgaben der Geschichte des Pfarrers von Kalenberg, in
Beiträge zur Theorie und Praxis des Buch- und Bibliothekswesens. Herausgegeben
von Karl DZIATZKO, I (Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten von Karl
DZIATZKO, 6. Heft), Leipzig, 1894, pp. 62-66.
PROCTOR Robert, Jan van Doesborgh, no 26, pp. 34-35.
Voor verdere bibliographie en andere Hgd. edities, cfr DOLLMAYR, o.c., pp. III-IX,
en HEITZ-RITTER, Versuch, pp. 86-91 (met name herdrukken door Felix BOBERTAG,
Friedrich W. EBELING, Karl PANNIER, Karl SCHORBACH en Fr. von der HAGEN).

B. I n h o u d .
Prologe. Vss: ‘O God Almachtich van den hooghen throone...’ gebed tot bijstand bij
het schrijven van deze historie. - I. 1. Ten tijde van hertog Otto van Oostenrijk leefde
er bij een raadsheer een klerk die studeerde om priester te worden. 2. Eens was er
op de vismarkt een ongewoon grote vis te koop, de klerk vroeg geld aan zijn heer,
want hij wenste de vis aan de hertog te schenken. 3. Hij kocht de vis en leende van
zijn heer klederen om zich naar de hertog te begeven. - II. 4. Bij de burcht wil de
deurwaarder hem slechts binnenlaten op voorwaarde dat de klerk met hem zal delen
wat de hertog hem geven zal. - III. 5. De klerk schenkt de vis. 6. Als beloning vraagt
hij stokslagen. 7. Na de afranseling verhaalt hij zijn overeenkomst met de deurwachter;
deze wordt er des te erger om afgeranseld. 8. Dan zegt de klerk dat hij gaarne priester
zou zijn; juist komt men zeggen dat de pastoor van Kalenberg gestorven is,
onmiddellijk schenkt de hertog hem deze parochie. 9. Hij neemt de parochie over.
10. Hij vraagt de parochianen van alles wat ze hebben mede te delen om de kerk te
onderhouden. - IV. 11. De kerk is vervallen. Hij vraagt hen het dak te herstellen,
doch laat hen de keuze tussen koor en schip van de kerk. Zij herstellen het koor in
de veronderstelling dat de pastoor dan het grotere schip zal herstellen, doch deze is
tevreden dat hijzelf in het droge staat en laat het overige zoals het is. De boeren zijn
woedend, maar moeten toch zelf hun kerk overdekken. - 12. Als de pastoor ziek is,
bereidt de koster hem iets met linzenzaad. Juist vóór de mis echter begint dit te
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werken en de pastoor kan niet meer naar huis; hij ontlast zich dan op de sleutels en
de plaats van de koster. Deze bevuilt zich daarna deerlijk tot groot jolijt van de
pastoor, die zich aldus gewroken heeft. - VI. 13. De pastoor van Kalenberg heeft
bedorven wijn in zijn kelder. Hij laat rondzeggen dat hij over de Donau zal vliegen.
Terwijl hij zich met pauwenveren als vleugels op de toren stelt, verkoopt de koster
al de wijn aan de dorstige toeschouwers. Als alles goed verkocht is, zegt de pastoor
dat hij zomin als iemand anders kan vliegen. Boos gaan de bedrogenen naar huis.
14. Een oud priester, afgunstig op de Kalenberger, komt met hem discuteren, doch
moet het afleggen. Hij blijft logeren. - VII. 15. De pastoor van K. geeft aan zijn
parochianen geld dat ze 's anderdaags tijdens de mis moeten offeren. De oude priester,
begerig naar dat geld, biedt aan zijn parochie voor deze om te ruilen. De Kalenberger
aanvaardt en vertrekt naar zijn nieuwe kerk. Dra bemerkt de oude priester bedrogen
te zijn en begeeft zich naar zijn collega die enkel zijn oude parochie wil terugnemen
tegen dertig pond. 16. De bisschop roept de Kalenberger bij zich. - VIII. 17. De Kal.
rijdt op een zonderlinge wijze naar de bisschop, met een voet op de grond hangend.
De bisschop gaat heen, hij denkt dat de Kal. gek is. 18. Als de Kal. verneemt dat de
bisschop niet goed ziet, zegt hij een geneesmiddel te kennen: de bisschop moet zich
met een Venuscreatuur verlustigen. Als gevolg daar-
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van voelt de bisschop zijn geest totaal afgestompt. - IX. 19. 's Morgens leidt de Kal.
zijn bisschop in de open lucht, deze verklaart thans, in plaats van één, twee kerken
te zien staan. De Kal. vraagt een beloning voor zijn hulp. 20. De bisschop wil hem
niet laten vertrekken, hij moet hem vergezellen naar alle kerkwijdingen. - X. 21. De
Kal. geeft geld aan ‘des Bisschoppen boel’ om onder het bed te mogen liggen als de
bisschop bij haar komt. 22. Zij versiert de kamer en verklaart aan de bisschop dat zij
dit gedaan heeft opdat hij haar lichaam zou inwijden (obsceen!). - XI. 23. Als zij te
bed zijn, begint de Kal. de zang van de kerkwijding te zingen; hij vertoont zich aan
de verschrikte bisschop en zegt hem: gij wilde dat ik bij elke kerkwijding
tegenwoordig was, welnu... hier ben ik. 24. Hij mag naar huis keren. 25. Zijn
huishoudster is blij dat hij terug is, doch de bisschop beveelt hem die schone vrouw
weg te zenden en er een oude te nemen van veertig jaar. De pastoor besluit twee
meiden te nemen, elk van twintig jaar: dat maakt ook veertig. - XII. 26. Eens komt
de hertogin voorbijgereden, terwijl de pastoor schaamteloos naakt staat te wassen in
rivier en zij verwet hem dat hij geen vrouw heeft om voor hem te wassen. 27.
Thuisgekomen maakt zij met de hertog over hem plezier. - XIII. 28. De hertogin gaat
hem bezoeken en verwondert er zich over dat hijzelf kookt en wast. Hij verhaalt dan
dat hij zijn twee jonge meiden telkens wegsteekt als er iemand komt, uit vrees voor
de bisschop. De hertogin zal voor de toestemming zorgen dat hij ze mag houden. 29.
Als het op eten aankomt is er geen klaar: hij had verwacht dat ze zelf spijzen zou
medebrengen. 30. Ten slotte maakt hij vuur en steekt de twaalf apostelbeelden uit
de kerk in de stoof; nu kan zij niet anders dan nieuwe beelden voor de kerk laten
maken. - XIV. 31. Twee boeren die zijn hulp inroepen, brengt hij naakt naar de hertog
onder voorwendsel dat deze in de badstove alleen is. In feite brengt hij hen in een
volledig gezelschap en houdt zich dom en doof terwijl de boeren beschaamd zijn.
Daarna scheldt hij hen uit. 32. De hertog wil voor de pastoor nieuwe schoenen doen
kopen, doch deze vraagt enkel de kosten betaald om zijn oude te laten herstellen. XV. 33. Hij laat door een zilversmid zijn schoenen geheel met zilver beslaan; de
kamerling van de hertog wil echter niet betalen en gaat naar de hertog, die belooft
de kosten te zullen vereffenen. 34. De pastoor wordt bij de hertog uitgenodigd, doch
krijgt geen bord en kan aldus niet medeëten; van iemand anders kan hij niets nemen,
want, zegt de hertog, wat iemand op zijn bord heeft is van hem. 35. De zilversmid
wordt betaald en de pastoor zint op wraak voor de maaltijd; hij laat een groot bord
maken waarop een paard kan staan. - XVI. 36. Eens als de hertog uitrijdt om te jagen,
doet de pastoor diens paard op zijn bord stappen en eist dit nu op. 37. De hertog
schenkt hem in de plaats een gemakkelijker paard. 38. Dan mag de pastoor om voeder
voor zijn paard komen, doch hij neemt een zeer grote zak op zijn kar; de foerier
weigert hem haver te geven, doch de hertog stemt toe. - XVII. 39. De hertog, om
zijn gezelschap te vermaken, nodigt de pastoor uit te komen op de wijze van zijn
hof. Deze komt gezeten boven op een mestkar: dit is de wijze van zijn hof! Het
gezelschap gaat op jacht. - XVIII. 40. Laat in de avond komen vier ridders van de
hertog bij de pastoor; deze maakt hen dronken. Als zij slapen smeert de pastoor hun
bedden vol met wijndroesem en ruilt hun paarden voor vier oude merries. 41. De
mannen, wakker geworden, denken dat zij in hun dronkenschap alles bevuild hebben
en willen uit schaamte ongemerkt vertrekken; eerst onderweg bemerken ze dat zij
met de paarden gefopt zijn. - XIX. 42. In de kruisdagen heeft de pastoor geen banier,
daarom hangt hij een oude broek over een stok. De verontwaardigde parochianen
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zorgen dan voor allerlei kerksieraden. - XX. 43. De pastoor geeft de raad een vast
koeherder voor gans het dorp aan te stellen, doch men gaat daar niet op in; het is de
gewoonte dat elk om de beurt de koeien wacht; ten slotte is het de beurt aan de
pastoor. Na de mis, in volle ornaat, met een bel op de rug en staf en zweep in de
handen trekt hij met het vee door het dorp, zingend: ego sum pastor bonus. De
dorpelingen zijn vergramd. - XXI. 44. De parochianen klagen bij de rechter. Deze
gaat naar de pastoor op het veld. De pastoor verdedigt zich: hij moet overal de
waardigheid van zijn priesterschap tonen. De parochianen hebben spijt en
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nooit zal een priester voor hen nog de koeien moeten hoeden. 45. Hij krijgt een andere
parochie, dichtbij het graf van hertog Otto. 46. Dood van de pastoor in 1350.

C. H e r k o m s t .
Het Hgd. avonturenverhaal van de geestelijke grappenmaker, ‘der in seinem Wesen
an den Typus des Vaganten erinnert, welcher für seine Hofdienste mit einer Pfarre
belohnt wird’, vermeldt achteraan als auteur:
so redet Villip Franckfuerter
Czu Wien in der loblichen stat,
Der das zu reimen gemacht hat.

Deze verder onbekende schrijver putte voor een groot deel uit oudere, XIVde eeuwse
grappen, om rond twee kernen - hofmidden en dorpsleven - omstreeks het midden
der XVde eeuw zijn rijmwerk te schrijven (uitvoerig over dat alles Dollmayr, pp.
LII-LXXXII).
De geestigheid is meestal boosaardig en op of over het randje van het obscene;
we kunnen vermoeden dat de schrijver de geestelijke stand van zijn tijd geen warm
hart toedroeg.
Er is een groot aantal Hgd. drukken bewaard gebleven, waarvan de oudste een
fragment, tussen 1472-1480 aan Jodocus Pflanzmann te Augsburg wordt
toegeschreven (ex. München). De vergelijking tussen de bewaarde edities wijst uit
dat er een oudere redactie moet bestaan hebben (overzicht Dollmayr, pp. V-XXVI
en stamboom p. XXXV). Van een Ndd. bewerking zijn slechts fragmenten
overgebleven, waaruit een zekere zelfstandigheid tegenover het Hgd. voorbeeld
blijkt. Deze zag het licht te Lübeck, (Steffen Arndes), ca 1500 (cfr BC 337) (de vier
frag. te Lübeck SB, Berlijn Stb, Londen Br. Mus.). Op deze versie gaat het Ndl.
volksboek terug dat slechts in de Amsterdamse uitgave van 1613 werd teruggevonden.
Er bestaat echter nog een onvolledig exemplaar van een Engelse vertaling die op
haar beurt op het Ndl. volksboek teruggaat en door de tekstbezorger Schröder aan
Jan van Doesborch te Antwerpen, ca 1510 werd toegeschreven (Schröder, p. 130).
NK 3676 daarentegen, in navolging van Proctor, zegt ‘na 1520?’ (ex. Oxford Bodl.
Libr.). Dit brengt ons in ieder geval tot een oudste Ndl. druk ca 1500-1520, door NK
0625 bij de twijfelachtige opgaven gerangschikt, in navolging van K. Meyer, op ‘(c.
1500-1510?’. De Amsterdamse druk zegt overigens ‘Nu vvederom op nieu oversien’.
Nog een ‘bewijs van zijn populariteit reeds in het midden der 16de eeuw is de z.g.n.
bijbel van Uilenspiegel (1562), aldus genoemd naar een kantteekening bij Jezus
Schirach 19:5: ‘Wie hem verblijt dat hy schalckheyt bedrijven can, die wort verachtet
als Ulenspieghel, Vincentius, d e P a p e v a n C a l e n b e r g h e , etc.’ (Kruyskamp,
Ndl Volksb., p. 31, aangehaald ter gelegenheid van Ulenspieghel).
Mantels drukte naast zijn drie fragmenten van de Ndd. redactie de Hgd. tekst af,
waaruit duidelijk de samenhorigheid Ndl.-Ndd. blijkt, hoofdzakelijk dan in de sterk
afwijkende geschiedenis over de koster met zijn linzengerecht en de bredere
uitwerking van de vss 713-714:
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Er kam geryten und gegangen
Des ward er frolich do entpfangen.

De Ndl. en de Eng. teksten komen onderling eveneens overeen, hoewel deze laatste
nu precies niet een letterlijke vertaling mag genoemd worden (over de verhouding
raadplege men Meyer, pp. 65-66; Schröder, pp. 149-152; Köppen, pp. 92-93, 98,
101-105; Dollmayr, pp. XXVI-XXXIV).

D. E i g e n a a r d i g h e d e n .
Tegenover de Hgd. redactie heeft de Ndl. een aantal grotere en kleine episodes
weggelaten (cfr Köppen, pp. 101-102 en Dollmayr, p. XXX). Daartegenover staan
er gevallen van uitbreiding, die ten gunste van de bewerker getuigen (cfr Köppen,
p. 102 en Dollmayr, pp. XXX-XXXII). In het Ndl. volksboek zijn er nog rijmresten
terug te vinden cfr Meyer, p. 65 en Dollmayr, p. XXXII-XXXIII). We mogen intussen
niet verwaarlozen op het relatieve van alle vergelijking met de Hgd. tekst te wijzen,
vermits de Ndl. tekst op de Ndd. teruggaat, waarvan niet genoeg bewaard bleef om
een uitgebreide vergelijking mogelijk te maken.
Op het actief van de Ndl. bewerker staat in ieder geval de zelfstandige proloog in
elf verzen.
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Margarieta van Lymborch
A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
[Titelblad ontbreekt. Fol. 2a 1:] ¶HIER BEGHINNET DIE || SCHOONE HYSTORIE
VAN MARGARIETEN || DES HERTOGHEn DOCHTER VAn LYMBORCH. ||
ENde VAn HAER BROEDER HEYNDRICK. || [In fine:] GHEPRINT
TANTWERPEN. BI MI WILLEM VORSTERMAN. || [but?] EN DIE CAMER
POORTE. IN DEN GULDEn EENHOREN. INT IAER || [ons?] HEEREN
.M.CCCCC. ENde XVI. DEN IERSTEN DACH VAN [...]ER. (NK 3168) (Brussel
KB: bl. 1 ontbreekt, bl. 98 defect; Nordkirchen-Westfalen, Bibl. Arenberg) in-fol.

2. Te k s t u i t g a v e n .
Ndl. prozaroman niet herdrukt.
Editie van het gedicht met inleiding:
BERGH L.Ph.C. van den, Roman van Heinric en Margriete van Limborch, gedicht
door Heinric, 2 dln, Leiden, 1846-47.

3. F r a g m e n t e n v a n h e t g e d i c h t e n l i t e r a t u u r .
FRANCK J., Aus dem Roman van Limborch (Mittelniederländisches aus Köln, III),
in TNTL, XVIII (1899), pp. 274-278.
HERMESDORF B., De aesthetica in den roman der kinderen Limborch. Een simpele
vraag, in Onze Taaltuin, X (1941), pp. 46-48.
KALFF G., Een paar fragmenten van den roman van Limborch, in TNTL, XVII
(1898), pp. 297-301.
ID., Oude Liederen, in TNTL, V (1885), pp. 78-79.
KNUTTEL J.A.N., Een motief uit Ferguut bij Heinrik van Aken, in TNTL, LXIII
(1944), pp. 61-62.
KUIPER E.T., Het Heidelbergsche Handschrift van den Limborch, in TNTL, VIII
(1888), pp. 210-220.
PAUW Napoleon de, Kinderen van Limborch, in Middelnederlandsche gedichten
en fragmenten. Deel II: Wereldlijke gedichten, Gent, 1903, pp. 43-65.
SCHERLING E. von, Een verloren fragment van den roman van Heinric ende
Margriete van Limborch, in TNTL, XLVIII (1929), pp. 143-144.
VERDAM J., Het Brusselsche handschrift van Hein van Aken's Limborch, in TNTL,
VIII (1888), pp. 161-210.
VERWEY Albert, De roman van Heinric en Margriete van Limborch, in hedendaags
Nederlands naverteld en ingeleid, Santpoort-Antwerpen, 1937.
VRIES M. de, Een fragment van den roman van Limborch, (Mnl. Fragm.), in TNTL,
III (1883), pp. 50-59.
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WILLEMS Leonard, Een nieuw fragment van den roman van Limborch, in VMA,
1922, pp. 798-903.
Zie verder ibid., 1924, p. 239.
De enige die ietwat dieper het volksboek onderzocht was:
KALFF G., Gesch. Ndl. Lett., 16 E., I, pp. 369-374 en 388-389; ID., Gesch. Ndl.
Lett., II, pp. 402-405.

B. I n h o u d .
I. 1. IN 1310 ‘des Keysers Kaerle des calvus tijde’ leefde in Limburg hertog Otto,
die een zoon Heyndrick en een dochter Margarieta had. 2. Eens, als Otto op jacht
wil, dringen zijn kinderen er op aan om mee te mogen gaan. - II. 3. Heyndrick geeft
de jagers opdracht alles gereed te maken. - III. 4. Afscheid en vertrek. 5. De jacht.
6. De hertog verdwaalt bij het volgen van een ever; ook Margarieta vindt zich alleen
bij een rivier. - IV. 7. Klacht van Margarieta. Zij klimt in een boom. - V. 8. Klacht
van Heyndrick. 9. Hij komt op een plaats waar juist rovers kooplieden overvallen en
verslaat hen; hij zendt er een met zijn buit naar Limburg. 10. Droefheid aldaar als
Heyndrick zonder zijn zuster terugkeert. 11. Otto laat een beeld van haar maken met
een witte roede en een gouden appel in haar handen. - VI. 12. Margarieta's klacht bij
haar ontwaken. 13. Een van de kooplui wien alles ontstolen is, komt daar voorbij:
hij belooft haar thuis te brengen. 14. Zij vinden eten in een kapel, door rovers als val
gebouwd. Als een rover terugkeert, moeten zijn zich verstoppen. 15. Duivels ko-
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men in de gedaante van haar kameniers tot Margarieta. - VII. 16. Zij zeggen dat zij
haar met een wagen naar huis moeten voeren. 17. Zij gaat met de koopman op de
wagen; zij vallen in slaap. 18. De duivels voeren hen niet ver van de haven van
Athene, opdat Margarieta tot zonde zou komen. De ontvoerden ontwaken en weten
niet waar zij zijn. - VIII. 18. De duivels, om haar tot onkuisheid te brengen, bouwen
in de buurt een kasteel. 19. Margarieta komt daar aan met de koopman en wordt er
door een duivel in schone jongelingsgedaante ontvangen die haar bij een duivel
brengt die de gedaante van haar vader heeft aangenomen. 20. De kastelein laat zijn
kasteel zien en vraagt haar ten huwelijk. - IX. 21. Zij voelt liefde voor hem. 22.
Maaltijd. Eerst wil Margarieta echter bidden: als zij de tafel zegent verdwijnen de
duivels met veel getier. - X. 23. In Limburg laat de bedroefde hertog het beeld van
Margarieta voor zijn deur plaatsen; wie haar terugbrengt zal 100 mark zilver krijgen.
- XI. 24. Verwondering van Margarieta en koopman bij het verdwijnen van het
kasteel. Dankgebed. 25. De koopman gaat binnen in een hof. 26. Ondertussen doen
de duivels een schip naar de kust drijven; de schippers nodigen Margarieta uit op het
schip, doch als de koopman afkomt, doen de duivels het schip afdrijven. Margarieta
is nu alleen onder vreemden. - XII. 27. Klacht van de koopman; hij zal naar Limburg
zijn avontuur gaan vertellen; hij reist eerst tot Luxemburg. - XIII. 28. Zij landen te
Athene waar de graaf als tol het schoonste van de lading mag opeisen: dit is
Margarieta! Zij smeekt niet onteert te worden; zij zal kamenier worden van de gravin;
zij zegt een koopmansdochter te zijn uit Limburg en wordt voortaan Margrieta van
Lymborch genoemd. 29. De schippers varen weg. 30. Etsijtes, de zoon van de graaf,
wordt op haar verliefd. - XIV. 31. Coenraad en Everaert, na Margrieta zes maanden
gezocht te hebben, keren naar Limburg terug. De hertog veronderstelt dat ze door
de wilde dieren werd verscheurd. - XV. 32. Etsijtes' liefdeklacht. - XVI. 33. Margrieta
treurt om haar toestand. 34. Als zij in de rozentuin gaat, komt Etsijtes bij haar, en
zegt dat één bloem hem hier de liefste is. 35. Zij is echter op haar hoede, want ze is,
zegt ze, van te lage afkomst voor hem, en ze wil haar eer niet verliezen. - XVII. 36.
Etsijtes, alleen, klagend. Hij wil zelfmoord plegen. 37. Zijn vriend Evac ontrukt hem
het zwaard en spreekt hem hoop en moed in. 38. Samen gaan ze bij de graaf en de
gravin. Deze is boos op het meisje omdat haar zoon haar lief heeft. - XVIII. 39. De
koopman komt in Limburg zijn avonturen met Margarieta verhalen. 40. Hij wordt
beloond en de hertog legt uit hoe en waarom hij Margarieta's beeld heeft laten maken.
- XIX. 41. Gramschap van Etsijtes' moeder. Zij maakt hem slechts boos als ze zegt
de koopmansdochter te laten. 42. Tegenover zijn vader verdedigt hij de rijkdom van
gemoed tegenover die van het geld. 43. Zijn ouders besluiten door een bode Etsijtes
naar zijn oom in Armenië te doen ontbieden.- XX. 44. Aldus geschiedt. 45. Slechts
na de belofte dat Margrieta goed zal behandeld worden, wil Etsijtes vertrekken. XXI. 46. Hij draagt zijn neef Evac op goed op haar te letten, terwijl hij voorlopig op
een kasteel zal verblijven. - XXII. 47. De gravin dwingt een rechter de belofte af,
onder valse beschuldiging van Margrieta, deze ter dood te zullen brengen. 48. Evac
heeft alles afgeluisterd. - XXIII. 49. De rechter beschuldigt haar de gravin te hebben
willen vermoorden. Zij wordt in de kerker geworpen: 's anderdaags zal zij sterven.
- XXIV. 50. Evac gaat Etsijtes verwittigen. 51. Samen rijden ze terug. - XXV. 52.
Als de rechter de beul opdraagt Margrieta te verbranden springen Etsijtes en Evac
er tussen en doen de rechter zelf verbranden. 53. Margrieta verdedigt de goede
bedoelingen van de gravin. Met Etsijtes keert ze naar de stad weer. - XXVI. 54. De
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keizer van Griekenland laat een tornooi aankondigen. - XXVII. 55. Twist graaf-gravin
om Margrieta. - XXVIII. 56. De heraut komt het tornooi melden. 57. Etsijtes zal
gaan medekampen. - XXIX. 58. Evac vertelt aan Margrieta dat Etsijtes aan zijn vader
is gaan vragen of ze mee mag naar Constantinopel. - XXX. 59. Etsijtes mag haar
medenemen; zijn vader verzoekt hem zijn moeder vergiffenis te schenken. - XXXI.
60. De keizer en zijn dochter Eresebia ontvangen de strijders. 61. De graaf doet zijn
intocht in de stad, met zijn gevolg. 62. Feest. Algemeen wordt
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Margrieta geprezen. - XXXII. 63. ‘Die vesperye’: de kampvechters komen hun
wapens presenteren aan de ‘maechden’. 64. Feest. 65. Etsijtes en Evac met 24 gezellen
vertonen een ‘mommerye’. Danspartij. - XXXIII. 66. 's Anderdaags: mis, eetmaal.
67. De keizer, Eresebia, Margrieta op de tribune. 68. Het tornooi. Etsijtes wint de
prijs. Einde. - XXXIV. 69. 's Avonds: banket. 70. Etsijtes en Evac krijgen de prijzen.
- XXXV. 71. De gravin vraagt de keizer Margrieta bij hem aan het hof te houden. XXXVI. 72. Deze gaat hier op in, niettegenstaande Etsijtes' verzet. - XXXVII. 73.
In Limburg: Heyndrick wil naar Athene reizen, als koopman verkleed. - XXXVIII.
74. Afscheid Etsijtes-Margrieta. - XXXIX. 75. In het bos van Ardennes redt Heyndrick
een ridder uit de handen van rovers. 76. Hij vergezelt deze, Arnout van Ardennes,
naar Trier, om daar de zaak van de bisschop te gaan verdedigen, die belegerd wordt
door de hertog van Lorreinen en diens bondgenoten. 77. Heyndrick wordt er
opperbevelhebber van het leger. - XL. 78. Overwinning in de slag. - XLI. 79. Etsijtes
is mistroostig. Evac raadt hem aan een brief naar Margrieta te zenden. - XLII. 80.
Nieuwe aanval op Trier: de koning van Boheme en de hertog van Oostenrijk worden
gevangen genomen. - XLIII. 81. Margrieta beantwoordt Etsijtes' brief. 82. Haar
vriendschap met Eresebia. - XLIV. 83. De koning van Boheme stelt de bisschop voor
Heyndrick uit te leveren, dan mag hij zijn bisdom behouden. 84. Arnout luistert dit
af en zoekt Heyndrick, tevergeefs. - XLV. 85. Etsijtes krijgt Margrieta's brief waarin
ze hem tot een bezoek uitnodigt. - XLVI. 86. Door verraad valt Heyndrick in de
handen van de vijand; hij zal gedood worden, hij wordt een dag en een nacht aan een
boom gebonden. - XLVII. 87. Arnout gaat hem verlossen. 88. Arnout reist naar
Limburg terug om daar alles te melden. 89. Heyndrick doodt in hun tent de koning
van Boheme en de hertog van Lorreinen. Hij rijdt heen. 90. Vrees in Trier voor
weerwraak van Heyndrick's vader. - XLVIII. 91. Als Arnout het gebeurde komt
vertellen, besluit de hertog van Limburg het onrecht te wreken en stelt Arnout aan
als opperbevelhebber. - XLIX. 92. Heyndrick komt te Milaan waar hij Europa, de
dochter van de overleden hertog, treurend vindt omdat haar oom Fromont haar erfbezit
wil afnemen. 93. Heyndrick zal voor haar als kampvechter optreden. - L. 94. De
kamp. Fromont, verslagen, bekent zijn onrecht en wordt het hoofd afgehouwen. 95.
Heyndrick weigert Europa te huwen. 96. Deze, in liefde ontstoken, komt 's nachts
bij hem. Uit die vereniging zal een zoon geboren worden. - LI. 97. Hertog Otto
belegert Trier. 98. De stad vraagt een bestand, en de bisschop besluit tot herstel
Heyndrick's gewicht in goud en edelstenen op te wegen. - LII. 99. De domproost
maakt dit voorstel over. 100. De hertog eist dat ook de gemeente herstel zou doen.
- LIII. 101. Elke natie zal 10.000 kronen geven. Vrede wordt gesloten. Arnout krijgt
5.000 kronen. - LIV. 102. Heyndrick neemt afscheid van Europa die van hem zwanger
is en hij belooft te zullen terugkeren. 103. Hij komt in Calabrië bij de stad Tabor,
waar hij van een ridder verneemt dat de hertog er zijn vrouw 's anderdaags levend
zal doen verbranden; het is echter valselijk dat graaf Prysant haar van overspel
beschuldigt met haar kamerling. 104. Heyndrick belooft haar onschuld te zullen doen
blijken. - LV. 105. Heyndrick biedt 's anderdaags aan haar eer in een gevecht te
verdedigen; Prysant heeft schrik. 106. Op diens vraag stelt de hertog de kamp twee
jaar uit: de graaf kan ondertussen leren schermen en de hertogin zal, zonder gebrek
te lijden, gevangen blijven. - LVI. 107. Uit Calabrië vertrokken, ontmoet Heyndrick
Cupido die hem bij Venus brengt waar hij zal moeten blijven tot de tijd gekomen is
om Etsijtes te ontmoeten. 108. Een ander zal voor hem de aangenomen kamp vechten
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en hij zal in Griekenland een bloem plukken en keizer worden. - LVII. 109. Gesprek
over Margrieta door de ouders van Etsijtes. 110. Zij zullen haar doen vragen Etsijtes
naar haar uit te nodigen, in de hoop dat zijn liefde dan zal overgaan. - LVIII 111.
Etsijtes wandelt met Evac in de tuin; deze troost hem. - LIX. 112. Margrieta ontvangt
de brief van de gravin van Athene. - LX. 113. Terwijl Etsijtes en Evac schaken brengt
een bode een brief van Margrieta. 114. Etsijtes leest voor hoe zij hem uitnodigt. 115.
Evac mag hem naar Griekenland vergezellen. - LXI. 116. Zij reizen naar Con-
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stantinopel. 117. De keizer laat een nieuw tornooi beroepen. - LXII. 118. De twee
gelieven bijeen. Margrieta verwijt Etsijtes zijn houding tegenover zijn moeder. 119.
Hij belooft ridderlijk te zijn. 120. Zij schenkt hem een schild dat hij te harer eer moet
dragen, doch zij wil niet zeggen wat wapen het voorstelt. - LXIII. 121. Tornooidag.
Plechtigheden. Etsijtes en Evac overwinnaars. Feest. 122. Margrieta laat aan Etsijtes'
ouders zijn wapenfeiten weten; zij vraagt hem naar huis te gaan en zijn ouders
vergiffenis te vragen. - LXIV. 123. Terugkeer van Etsijtes en Evac naar Athene; hij
verzoent zich met zijn ouders. 124. Hij zal eeuwig Margrieta's wapen dragen. - LXV.
125. Etsijtes trekt in het geheim weg. 126. Evac belooft aan de graaf Etsijtes op te
zoeken. - LXVI. 127. Etsijtes ontmoet een jongeling die hem waarschuwt voor een
kasteel van twee wrede reuzen, Morant en Broadas. 128. Etsijtes wil tegen hen zijn
kracht gaan meten. - LXVII. 129. Etsijtes wordt door Morant opgemerkt, die hem
beschimpt. Strijd. Morant's hoofd wordt afgeslagen. 130. Broadas komt toegelopen
en brengt Etsijtes in het kasteel. - LXVIII. 131. Ondertussen is Europa van Milanen
gehuwd met de graaf van Virtuit die het kind van haar en Heyndrick een bastaard
heet en het wil doden. 132. Op raad van een oude overste zal er veertig dagen gewacht
worden op een mogelijke verdediging van het kind. - LXIX. 133. Etsijtes zendt
Broadas met Morant's hoofd naar de keizer van Griekenland; daar zal de reus zich
laten dopen. 134. Zelf trekt Etsijtes verder naar Milanen, waar hij Europa in een
prieel hoort jammeren en spreken over Heyndrick van Limburg. 135. Etsijtes gaat
de kamp tegen de graaf aan en doodt hem. 136. Hij vermoedt dat Heyndrick van
Limburg Margrieta's broeder is. - LXX. 137. Evac komt in Milaan en hoort er van
zijn waard over het gebeurde spreken. - LXXI. 138. Hij vindt Etsijtes aan het hof.
139. Er wordt gefeest. - LXXII. 140. De reus komt zich aan de keizer presenteren
en wordt Christoffel gedoopt. - LXXIII. 141. Etsijtes en Evac komen in Limburg en
worden er door de hertog ontvangen. 142. Etsijtes vertelt alles wat hij over Margrieta
en Heyndrick weet, doch zegt niet dat hijzelf de zoon is van de graaf van Athene.
143. Evac verklapt dit aan de hertogin. - LXXIV. 144. Ondertussen eist de koning
van Arabië, Alant, de koningin van Ar(r)agon, Sibilla, voor zich op. 145. Zijn bode
wordt met schimpwoorden teruggestuurd. 146. De Mahomedanen vallen het land
van Ar(r)agon binnen; de koning van Ar(r)agon, Terus, vraagt hulp aan de koning
van Frankrijk. 147. Etsijtes en Evac zijn juist in Parijs bij koning Lodewijk
aangekomen. - LXXV. 148. Als de bode van Ar(r)agon daar komt gaan zij op koning
Lodewijk's verzoek met een leger naar Voncekeur. 149. Daar verslaan ze reeds een
deel van de Saracenen en geraken in de bezette stad. 150. Woede van de belegeraars
die voor 's anderdaags een nieuwe aanval voorbereiden. - LXXVI. 151. Evac voelt
liefde voor koningin Sibilla. 152. De strijd herbegint. 153. Etsijtes wordt gevangen
genomen door Corborant van Tartarije. 154. Evac vraagt volk om hem 's nachts te
gaan verlossen. - LXXVII. 155. Zij overvallen twee wachters; met de hulp van een
van deze overvallen ze het slapende leger, verlossen Etsijtes, nemen Corborant en
de koning van Barbarië gevangen en doden Alant. 156. 's Morgens nieuwe strijd.
Ontzetting bij de Saracenen. Vlucht. Ook koning Yvorijn van Mombrant gevangen.
157. Slechts tegen betaling van vijftien millioen en de belofte niet meer te herbeginnen
worden de drie koningen vrijgelaten. 158. Etsijtes heeft in een droom Cupido gezien
die hem wondere zaken voorspelde; hij vertrekt. 159. Evac, op Sibilla verliefd, zal
haar na de dood van haar man huwen en koning van Aragon worden. - LXXVIII.
160. In Calabrië valt graaf Prysant voortdurend de opgesloten gravin lastig. 161.
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Daar zelfs een jaar over tijd Heyndrick niet verschijnt, verkrijgt de valse graaf dat
recht aan haar zal geschieden. - LXXIX 162. Etsijtes komt in Calabrië waar hij van
een schaapherder verneemt wat er met de hertogin gaat gebeuren. 163. Als men haar
opleidt om levend verbrand te worden, biedt hij zich als haar kampvechter aan. 164.
Niettegenstaande hij tegenstribbelt, moet Prysant aanvaarden en wordt verslagen.
165. Op belofte dat Etsijtes hem niet zal doden, bekent hij dat hijzelf met haar wenste
overspel te plegen. 166. Hij sterft op de brandstapel: niet Etsijtes maar het vuur doodt
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hem. - LXXX. 167. Sultan Carodos bereidt een leger voort: hij wenst Eresebia tot
vrouw voor zijn neef Amenius. 168. Hij zendt een brief naar de keizer van
Griekenland. 169. Deze leest hem voor aan zijn dochter en Margrieta. Eresebia is
verontwaardigd. 170. De bode gaat terug met het weigerend antwoordt. 171. De
sultan valt Griekenland plunderend binnen. - LXXXI. 172. De keizer bereidt de
afweer voor. 173. 's Nachts overvalt hij met succes een deel van het vijandelijke
kamp. Vier heren worden daarbij gevangen genomen. - LXXXII. 174. De sultan
zendt een bode om deze vier vrij te laten tegen een losprijs. 175. Eresebia en Margrieta
echter betogen dat het beter is ze bij te houden, dan kunnen ze later uitgewisseld
worden en ondertussen kunnen ze niet vechten. 176. De bode brengt verslag uit bij
de sultan. 177. Etsijtes krijgt bij zijn afscheid van de hertogin van Calabrië een juweel:
een kruisje met een steen die vergift verjaagt. 178. In een bos in Roemenië ontmoet
hij Heyndrick op jacht; hij kent hem nog niet. 179. Om hun eendere wapenrusting
worden ze handgemeen, komen beurtelings in moeilijkheden en uiten klachten: zo
herkennen ze elkaar. 180. Cupido brengt hen in de Venusberg en geneest hun wonden.
- LXXXIII. 181. De koningen van Frankrijk en Aragon komen de keizer van
Griekenland ter hulp met een leger van 50.000 man. 182. Zij vernielen de vloot der
Saracenen. 183. De twee koningen met hun legers worden in de stad ontvangen. 184.
Koning Evac vertelt zijn lotgevallen aan Margrieta. - LXXXIV. 185. Venus zegt
Heyndrick en Etsijtes naar het belegerde Constantinopel te gaan. 186. Zij varen naar
Athene; Heyndrick wordt aan de graaf en gravin voorgesteld die verheugd zijn te
vernemen dat Margrieta de dochter is van een hertog. 187. Zij krijgen een leger om
Constantinopel te ontzetten. Feest. - LXXXV. 188. Slag vóór Constantinopel. De
Saracenen moeten zich met zware verliezen terugtrekken. De keizer wordt gewond
in de stad gebracht. De doden worden begraven. - LXXXVI. 189. Heyndrick en
Etsijtes komen met hun leger vóór Constantinopel. 190. Zij leveren strijd om
ondertussen proviand te laten binnenvoeren. 191. Zij verslaan de koningen Caspus
en Flauskus. 192. Margrieta hoort over de aankomst van haar broeder en haar geliefde;
zij meldt dit aan Eresebia. 193. Zij gaan de aangekomenen tegemoet. 194. Zij brengen
hen bij de gewonde keizer. Eetmaal. - LXXXVII. 195. De koning van Armenië,
alvorens te sterven, laat zijn land over aan zijn neef Etsijtes en sticht een klooster
voor zijn vrouw. 196. De reus Poliphemus, aan hem verwant, wenst het land voor
zich en zendt een brief naar Armenië. 197. In Constantinopel: een nieuwe strijd.
Opnieuw zege van de Christenen. 198. Vooraleer te sterven stelt de keizer Heyndrick
aan als beschermer van Griekenland en Eresebia (die hij liefheeft). Begrafenis. LXXXVIII. 199. Demofoen stelt aan zijn broeder de sultan voor een maand
wapenstilstand te vragen om de doden te begraven. 200. Demofoen zelf wordt naar
de stad gezonden en bij de oversten gebracht die hem het gevraagde toestaan. 201.
Ondertussen wordt Demofoen verliefd op een aanwezige koningsdochter, Ysonia,
en wanneer de dode uit Armenië komt, biedt Demofoen een jaar wapenstilstand aan:
hijzelf zal mede tegen Poliphemus gaan strijden. 202. Hij spreekt met Ysonia die
hem wel zou beminnen moest hij Christen zijn. Hij zegt dat hij misschien om haar
Christen zou worden. - LXXXIX. 203. Demofoen verkrijgt bij de sultan het bestand.
204. Hij keert weer naar Constantinopel. 205. Afreis naar Armenië, zij overvallen
de vijand en trekken de stad binnen. 206. Poliphemus laat hen uitdagen voor een
geregelde slag. - XC. 207. Eerste strijd; de reus moet zich met verlies terugtrekken.
208. Poliphemus daagt Etsijtes alleen uit, ofwel met twee, om hem te bevechten ter
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beslechting van het geschil. Etsijtes aanvaardt. - XCI. 209. Demofoen smeekt Etsijtes
en Heyndrick de kamp te mogen aangaan. 210. Hij doodt Poliphemus die hem eerst
bespotte. 211. De plechtigheden en feestelijkheden van Etsijtes' kroning. - XCII.
212. De graaf en gravin van Athene reizen naar hun zoon en vragen ook Heyndrick
vergiffenis om wat ze zijn zuster aandeden. 213. Allen gaan terug naar Constantinopel
waar ze hartelijk ontvangen worden. - XCIII. 214. Bij het einde van het bestand zendt
de sultan een spion in de stad. 215. Na diens verslag is hij ongerust, doch zijn neef
spreekt hem moed in. - XCIV. 216. Vss:

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

106
dialoog: een koningsspel tussen de gelieven. Margrieta wordt koningin verkozen;
koning Lodewijk, Etsijtes, Demofoen en Heyndrick krijgen elk een raadsel op te
lossen. Etsijtes en Heyndrick raden juist. De anderen krijgen een straf: koning
Lodewijk mag eten noch drinken voor zijn geliefde Leliadone hem toelacht en
Demofoen mag niet spreken vóóraleer Ysonia het van hem begeert. - XCV. 217. Het
koningsspel wordt daarna dikwijls gespeeld. 218. Demofoen ontmoet Ysonia en
spreekt slechts als zij het hem gebiedt. 219. Koning Lodewijk, aan tafel, eet niet vóór
Seliadone het hem vraagt. 220. De geliefden bijeen. 221. Vss: dialoog
Heyndrick-Eresebia: hij verklaart haar zijn liefde en zij geeft hem tot onderpand een
ring. 222. Demofoen keert weer bij de sultan en waarschuwt hem voor de macht der
Christenen. - XCVI. 223. Succesvolle aanval van Etsijtes en Heyndrick: twee koningen
worden gevangen genomen. 224. De sultan houdt raad om 's anderdaags de stad aan
drie zijden te overvallen. 225. Een Christen spion wordt door Demofoen herkend,
doch om Ysonia's wille gespaard en hij moet haar een gouden deksel brengen. 226.
Deze spion brengt over alles verslag uit in de stad. - XCVII. 227. De Christenen
weerstaan aan de stormloop. 228. Ondertussen overrompelen Heyndrick en Evac de
legerplaats der Saracenen en sparen alleen de tent van Demofoen. 220. Deze tracht
de sultan te overtuigen dat verder strijden onzinnig is. 230. Besloten wordt drie
Christenen in een kampstrijd uit te dagen tegen drie Saraceense vorsten. 231. Een
bode wordt gezonden; Heyndrick, Koning Lodewijk en Etsijtes aanvaarden de kamp.
232. 's Anderdaags zal hij doorgaan in de aanwezigheid van beide partijen. - XCVIII.
233. In drie opeenvolgende kampen met bijl en zwaard, worden drie Saraceense
koningen overwonnen en als gevangene respectievelijk aan Eresebia, Margrieta en
Leliadone gezonden. 234. De derde koning wil zich zelfs laten dopen. - XCIX. 235.
Het doopsel. 236. Die koning laat zijn kamerling al zijn rijkdommen in de stad
brengen. Zijn volk laat hij vrij naar huis keren of zo ze het wensen mogen ze naar
Constantinopel komen en Christen worden. - C. 237. Teleurstelling van de sultan,
een astronoom voorspelt hem de nederlaag. 238. Demofoen met Amenius gaan naar
de stad om er te vragen of de gevangen koningen niet voor losprijs worden vrijgelaten..
239. De bekeerde koning van Libra bewerkt dat een andere gevangen koning, die
van Capadocië, zich laat dopen. 240. De gevangen koningen geven hun instemming
voor de gevraagde losprijs. - CI. 241. Demofoen keert met hem naar de sultan terug;
de losprijs wordt betaald en de losgelatenen keren naar hun land terug. 242. Heyndrick
huwt Eresebia. Hij wordt keizer gekroond. Ceremonie. Feestelijkheden. Demofoen
en Amenius feesten mede. - CII 243. Demofoen keert naar de sultan terug, die een
nieuw leger voorbereidt. 244. Zo doen ook de Christenen. Heyndrick zendt een bode
met een brief aan zijn ouders om hen te vragen naar Constantinopel te komen. 245.
Deze verlaten Limburg met twaalf edelen. - CIII. 246. De sultan krijgt belangrijke
versterkingen; de Christenen echter beschieten geweldig het kamp van de Saracenen.
247. Strijd. Volledige overwinning der Christenen. Sultan Carodos gedood, Demofoen
en Amenius gevangen, die respectievelijk aan Ysonia en Margrieta worden
geschonken. Demofoen is verdoofd door de slag hem door Evac toegebracht. - CIV.
248. Vss: dialoog Ysonia-Demofoen: weerzien, Demofoen besluit Christen te worden
en zij zullen huwen. 249. Maaltijd. Demofoen maakt zijn beslissingen bekend. Hij
tracht Amenius te overtuigen zich ook te bekeren. - CV. 250. Terwijl de Turkse
legerplaatsen en achtergelaten schepen worden bezichtigd, komen de hertog en
hertogin van Limburg aangevaren met twee galjoten. 251. Feestelijkheden. Een
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tornooi wordt aangekondigd. - CVI. 252. Toebereidselen. 253. Tornooi. 254. 's
Avonds banket. Margrieta en Etsijtes zijn het eens om te huwen. - CVII. 255. 's
Anderdaags worden de prijzen uitgereikt aan Etsijtes, Demofoen, koning Lodewijk
en Evac. Etsijtes geeft zijn prijs aan Margrieta, Demofoen aan Ysonia en de laatste
twee geven de hunne aan Leliadone. 256. Feestmaal. - CVIII. 257. Vss: dialoog: de
kalief van Baldak (Bagdad?) klaagt om de verliezen van de Saracenen en met zijn
vrienden trekt hij naar Griekenland. 258. Zij vallen het land binnen. 259. Een heraut
van de Griekse keizer kan niets uit-
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richten. 260. De Saracenen versterken hun legerplaats. - CIX. 261. De heraut keert
bij Heyndrick terug die overlegt. 262. Demofoen ontwerpt een plan om met list en
gebruikmakend van de taal der Saracenen de vloot in hun macht te krijgen. 263.
Samen met Amenius en bekeerde Saracenen geraken ze op de schepen. - CX. 264.
Zo is het 's anderdaags voor Heyndrick en Etsijtes gemakkelijk de schepen te
overmeesteren. 265. De koning van Libra wordt ondertussen aan land gevangen
genomen. 266. De admiraal (emir) van deze koning wordt als gezant naar de kalief
gezonden om zijn onderwerping en terugkeer naar zijn land te eisen. - CXI. 267.
Deze brengt zijn boodschap over. 268. Woede van de Saracenen. Zij zenden de bode
terug om des te meer de Christenen uit te dagen. 269. Zij brengen hun legers in
gevechtsorde. - CXII. [Van hier af nummert de edit. 1516 verkeerd CXIII enz.] 270.
De Christen heren vernemen met vreugde de boodschap. 271. Zij vermaken zich in
de boomgaard. Etsijtes vraagt Margrieta met hem te huwen. 272. Heyndrick raadpleegt
zijn vader. Deze zal met koning Lodewijk de nachtwake doen.- CXIII. 273. Deze
twee vernemen door een spion waar zich de Saraceense wacht bevindt, overvallen
en verslaan deze. 274. Zij voeren de koning van Capadocië gevangen mee naar
Heyndrick. - CXIV. 275. Een gevluchte reus, Cleopatra, meldt alles aan de kalief.
276. Beide legers bereiden zich voor tot de strijd. - CXV. 277. Gevecht. Triomf van
de Christenen; vreugde in de stad. - CXVI. 278. Als al de heren bijeen zijn vraagt
de graaf van Athene aan de hertog van Limburg en Heyndrick Margrieta voor zijn
zoon ten huwelijk. 279. Instemming; ook van Margrieta. 280. Algemene vreugde.
281. De gesneuvelden worden begraven. - CXVII. 282. Huwelijksplechtigheden.
Feest. 283. Allen keren naar hun landen terug. Demofoen, met Ysonia gehuwd, blijft
bij Etsijtes. 284. Vrome slotformule.

C. H e r k o m s t .
Een der fijnste producten uit de nabloei der ridderepiek is ongetwijfeld de roman
der kinderen van Limborch, meestal toegeschreven aan de bewerker van de Roman
de la Rose, HEIN VAN AKEN, die het tussen 1291 en 1318 zou gedicht hebben
(Jonckbloet - Gesch. Ndl. Lett., II, p. 221 - was de eerste die het gedicht aan hem
toeschreef; L. Willems - cfr artikels VMA - wilde dit niet aanvaarden. Voor de
datering, zie eveneens Jonckbloet, pp. 219-220 voetnota, ter weerlegging van Van
den Bergh's uitleg - I, pp. XXV-XXVI - die het duister colophon verkeerd verklaarde).
Het is een stevig geconstrueerde geschiedenis rond enkele hoofdpersonen, die,
niettegenstaande de lengte (12 boeken, meer dan 22.000 vss) tamelijk doorzichtig
en vrij genietbaar is gebleven. Hoewel meermaals uitdrukkingen als ‘als ict in den
Walsce las’ e.d. worden gebruikt, is het wel zeker dat we hier met een oorspronkelijk
werk te doen hebben, het is overigens een zuiver Nederlands werk met Nederlanders
als hoofdpersonen, al valt moeilijk een verband met welbepaalde historische feiten
aan te wijzen. Van den Bergh kwam tot het besluit dat er slechts een uiterst geringe
historische kern aanwezig is: de bedoelde Heinric zou Hendrik IV zijn, die een zuster
Margriete had; hij was de zoon en opvolger van hertog Waleram III, die in 1227
keizer Frederik II naar het H. Land vergezelde, waar een oorlog aan gang was tegen
sultan Coradijn (in de roman Karados geheten); deze hertog werd evenwel geen
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keizer van Constantinopel. De dichter kan hem verward hebben met een ander
Nederlander, Hendrik I, die aldaar in 1206 werd keizer gekroond (cfr voor dit alles
Van den Bergh, I, pp. III-XI). Voor het overige is het verhaal vrijwel zuivere fictie,
waarbij herinneringen aan allerlei ridderliteratuur vruchtbaar hebben nagewerkt.
Misschien mag er wel een zekere verheerlijking van het huis der hertogen van
Limburg in gezocht worden, al kan het verwondering wekken dat dan zoveel meer
belang aan Margriete wordt gehecht dan aan de jonge hertog.
Verwonderlijk is het niet dat dit avontuurlijk epos tot een prozaroman werd
omgewerkt. De colophon van het Brussels exemplaar der oudste editie is verminkt
en werd met de hand aangevuld tot ‘... Den iersten dach van || t'Iaer.’ NK 3168 merkt
terecht op: ‘Mogelijk, al zou men dan eer verwachten: ‘van den iare’. Er kan ook
gestaan hebben: ...Den iersten dach van || September
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(October, November of December)’. Geen oudere druk schijnt er bestaan te hebben.

D. E i g e n a a r d i g h e d e n .
Had het riddergedicht in zijn genre uitzonderlijke hoedanigheden, het volksboek
heeft er niet minder in het zijne: taal en stijl zijn beter verzorgd dan in de meeste van
zijn soort, doch vooral de wijze van bewerken is oorspronkelijk; meer dan andere
bewerkers is de schrijver van deze prozaroman persoonlijk te werk gegaan. Hij heeft
voorzeker in grote lijnen het gedicht gevolgd, maar in zoveel details is hij afgeweken,
op zoveel plaatsen heeft hij tonelen weggelaten of gewijzigd, en daarnaast heeft hij
zo dikwijls er ganse hoofdstukken van eigen vinding of visie aan toegevoegd, dat
we werkelijk voor een nieuw letterkundig werk zijn komen te staan, met zijn
verdiensten en eigenaardigheden. De auteur bezat een niet gewone bekommering
om ‘schoon’ te schrijven en beschikte over een tamelijk uitgebreide woordenschat,
die o.m. tot uiting komt in de breedsprakigheid der dialogen; veel meer toch dan in
het gedicht treden de helden hier sprekend op, nu eens in monologen, dan weer in
dialogen, waardoor we wel eens meer de indruk krijgen van een toneelspel dan van
een roman.
Van het VIe Boek is er haast niets en van het Xe helemaal niets overgebleven.
Daarentegen is het laatste gedeelte (Kap. XCVI tot het einde) zozeer bewerkt, dat
het bijna onmogelijk is er het gedicht nog in terug te vinden. Wij geven hier een
schema over de verhouding der twee versies.
Gedicht
Boek I =

Vo l k s b o e k
Kap. 1 tot 4, 6 tot 9, 11, 13, 15, 16, 19 tot
36, 38.
Kap. 12 en 18 die in het gedicht op het
einde van het eerste boek voorkomen,
zijn hier veel vroeger behandeld. - De
nieuwe kap. 5, 10 en 14 sluiten hierbij
aan.

II =

Kap. 37, 39 tot 42, 44, 46.
Kap. 47, 48, 51, 52, 53 geven een grote
uitbreiding van Boek II, vss 1917-1946.

III =

Kap. 49, 50, 54 tot 56.

IV =

Kap. 43, 45, 47 tot 49, 57 tot 73.

V=

Kap. 74 tot 79, 82, 84.

VI =

in enkele woorden samengevat aan het
einde van Kap. 77.

VII =

Kap. 80 tot 83, 85 tot 89.

VIII =

Kap. 89 tot 91.
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IX =

Kap. 92, 93.

X=

is helemaal weggelaten.

XI =

Kap. 94, 95 (dat ook na Kap. 93 bij Boek
IX aansluit).

XII =

Kap. 96 tot einde, hoewel ten zeerste
gewijzigd.

(We wijzen er op dat dit schema veel uitvoeriger en nauwkeuriger is dan dat van
Van den Bergh, I, p. XLIII).
Uit dit overzicht blijkt dat meermaals de volgorde werd omgeworpen. Van de
algemene bouw van het gedicht in twaalf boeken is er helemaal niets meer terug te
vinden, dat was ook niet nodig, de bewerker borduurde op zijn eigen weefsel, alle
heterogene elementen weglatend, het verhaal kreeg er een eigen uitzicht door. De
indeling in kapittels is zeker willekeurig. Door zijn doel eenheid aan het verhaal te
geven, liet de auteur gehele boeken (VI en X) weg: zij behandelen avonturen die
niets met de hoofdfiguren te maken hebben, het zijn nevenhandelingen, welke, op
zichzelf niet onaardig, het geheel geenszins zouden ten goede komen.
Waar hij de kern van het verhaal volgde, is hij niet minder zelfstandig geweest.
Zo haalde hij zeer dikwijls de volgorde door elkaar, waar deze in het gedicht logischer
aaneen hangt: telkens wordt daar één handeling volledig afgewerkt alvorens met een
volgende wordt begonnen. Waarschijnlijk deed de bewerker zulks opzettelijk: door
het telkens verplaatsen van het toneel en het afbreken der handeling op een
hoogtepunt, ontstaat er een zekere spanning, weliswaar goedkoop verkregen, een
nieuwsgierigheid naar wat volgt wordt opgewekt; toch schaadt dit aan de gave bouw
va nhet geheel. Zulke wisselingen van toneel hebben we o.a. in het begin waar
beurtelings Margarieta's lotgevallen en de stemming aan het hof van Limburg gevolgd
worden; ook later nog: Kap. XXXVI - Margarieta te Constantinopel; Kap. XXXVII
- hof van Limburg; Kap. XXXVIII - Margarieta; XXXIX en XL - Heyndrick's
lotgevallen; Kap. XLI - Etsijtes en Margarieta. In het gedicht evenwel werden eerst
Margarieta's avonturen verteld en slechts daarna hoe ondertussen de koopman
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over haar bericht bracht bij haar familie: het zijn dus twee chronologisch
gelijkverlopende handelingen die in het volksboek ook dooreen verhaald werden.
Wanneer de eerste vier boeken van het epos nog tamelijk nauwkeurig gevolgd
werden, dan is dit van Boek V af (en Kap. LXXX) niet meer het geval geweest. Boek
VI wordt vrijwel overgeslagen en onmiddellijk begint men met wat er in Boek VII
gezegd wordt. Eerst in Kap. LXXXII wordt het einde van Boek V gegeven, nml. de
ontmoeting van Etsijtes en Heyndrick op de Venusberg. Dit deel heeft in de bewerking
veel gewonnen, waar het gedicht te veel overliet aan de verbeelding en aldus
onvolledig en zelfs duister was. Van Kap. XCVI af is alles uitermate veranderd.
Door dit omwerpen der volgorde komen we soms voor eigenaardige feiten te staan:
zo valt het koningsspel midden de belegering van Constantinopel; daarbij, waar dit
in het Mndl. stuk een ijdel gebazel was over liefdeskwesties, waar weinig ‘spel’ mee
gemoeid was, werd het in het volksboek een aangenaam tijdverdrijf: ook hier worden
aan de deelnemers vragen gesteld, doch op slechte vragen staat een straf (soort
pandenspel) waaruit geestige situaties volgen voor koning Lodewijck, Demofoen en
Heyndrick. Het is bovendien veel bondiger, enkel de meest karakteristieke zaken uit
het gedicht werden hier genomen, b.v. de vraag over de jonkvrouw met drie minnaars
die elk een teken gaf van haar liefde: wie ze dan wel het meest beminde?
Even langdradig als het gedicht heeft het volksboek de talrijke gevechten tegen
de Saracenen. Dààr echter gaat de schrijver er in op, hier is het een koud prozaïsch
relaas van wapenfeiten geworden en van de spontaneïteit van de verzen is er niet
veel overgebleven.
Zagen we reeds dat ganse boeken bij de bewerking werden weggelaten, ook andere
delen, grotere en kleinere, werden overgeslagen, waarschijnlijk om het langdradige
te vermijden. Zo b.v. het eerste gedeelte van Boek V (vss 1-566), dat in het gedicht
zeer onduidelijk is en weinig continuïteit vertoont met Boek IV. Eveneens een lange
mythologische uiteenzetting door Venus (Boek III, vss 1247-1346). Zaken die
helemaal eigen waren aan het gedicht, zoals de inleiding tot elk boek afzonderlijk
met de opdracht aan de geliefde, vinden we hier natuurlijk evenmin weder.
Andere langdradige delen, met name Boek VII, schijnen door de persoonlijke
behandeling, minder langdradig.
Ook in kleinere zaken is er heel wat weggelaten, o.a. de inleiding waarin de dichter
de hulp van God en O.L. Vrouw afsmeekt; de verwijzingen naar het ‘walsch’
voorbeeld. Dat hierbij soms schilderachtige details en fijne trekjes teloor gingen is
begrijpelijk. B.v. de schipper die Margrieta aan de zee vond
... hadde gewandelt in menich lant
dies was hem meneghe tale becant
(I, vs 765-766).

Het volksboek schijnt het heel normaal te vinden dat die twee zich zonder meer aan
de andere kant van de wereld aan elkaar verstaanbaar kunnen maken.
Fijn is in het gedicht het fragment (I, vss 861-870) hoe de inwoners van Athene
telkens er een schip aanlandt, naar de aanlegplaats komen gelopen - voor dit mooie
tafereeltje had het volksboek geen oog.
Soms was het onmogelijk langdradige delen zomaar weg te laten; de bewerker
stelde zich tevreden met hier en daar in te korten. In plaats van de breedvoerige
afschildering van de hertogelijke familie (B. I, vss 34-75) heet het in enkele woorden:
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‘... een hertoghe van Lymborch gheheten Otto, ende sijn edel huysvrouwe van
Lymborch die hadden te samen eenen sone hietende Heyndrick van Lymborch, ende
een dochtere hietende Margrieta van Lymborch’ (Kap. I): de plechtige voorstelling
van het gedicht is hier een koude, zakelijke mededeling geworden. - Van andere
bekortingen, schijnbaar ietwat willekeurig gedaan, zijn er voorbeelden bij de vleet:
de scenes Margarieta-koopman; het besluit van het gravenpaar van Athene Etsijtes
naar Constantinopel te zenden; de strijd Heyndrick-Fromont; het huwelijksaanbod
in Europa's naam en Heyndrick's afwijzing, in het gedicht B. III, vss 418-534 hier
in enkele woorden samengevat (Kap. L); ook de verdere avonturen te Milaan zijn
bondiger verteld. Een gelukkige bekorting is die van de langdradige episodes van
het beleg van Trier
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en wat daarrond gebeurde (B. II, vss 227-1946 t.o.v. Kap. XXXIX, XL, XLII en
XLVI tot XLVIII).
De meeste eigennamen hebben een lichtjes gewijzigde vorm aangenomen, b.v.
Echites werd Etsijtes, Eusebia: Eresebia, enz.
Uit dit alles zal het wel duidelijk zijn dat er van de weergave van de verzen zeer
weinig terug te vinden is; zelfs in de gedeelten van het volksboek waar het verhaal
nauwkeurig gevolgd wordt, vindt men b.v. haast geen rijmresten.
Deze prozaroman mag gerust als een model aangezien worden van het nieuwe
genre tegenover de vroegere ridderepiek. De zelfstandig uitgewerkte hoofdstukken
zijn meestal geen toevallige veranderingen of toevoegingen, doch zij geven aan de
roman zijn typisch einde-middeleeuws karakter: de ridderlijke feiten zijn niet meer
gezien met de ogen van iemand die leefde circa 1300, doch werden gedacht en
overgeplaatst in de atmospheer van omstreeks 1500. Meer daarover in deel II,
hoofdstuk IV. Als nieuwe elementen zijn hier vooral aan te stippen: de stijl is minder
verheven, de toon en denkwijze zijn die van de burgerij (cfr o.m. Kap. XIX en
XXXVII); de ridderwereld is die van de XVe eeuw met zijn pralerige uitstalling van
rijkdommen en de beschrijving van eindeloze tornooien met grote kleurige optochten
in schitterende kostumering en overdadige feesten (cfr o.m. Kap. XXXI, LXIII, CV
tot CVII). Eveneens worden godsdienstige elementen geaccentueerd, voornamelijk
in de houding der helden tegenover de Saracenen (cfr b.v. Kap. LXXXVII; CIV) en
worden liefdetonelen en -verhoudingen idyllisch uitgewerkt (b.v. Kap. XVI).
In vier hoofdstukken werden verzen ingelast: Kap. XCIV, XCV, CIV, CVIII. Het
zijn samenspraken en ze geven het verhaal een dramatisch karakter; het belangrijkste
fragment in verzen is dat van Kap. XCIV: het koningsspel, dat zeker esthetische
kwaliteiten bezit. Zit er in de aanspraak van Heyndrick tot Eresebia een refrein
verborgen op de stok: ‘Roosboom daer alle Deugde uit groeye’ (Aanvang: ‘O Venus
reen amoruese monstrance’, Kap. XCV)? - De schrijver zal deze meer dan 500 verzen
wel hebben geschreven met het bewuste doel zijn roman te verfraaien, hij kondigt
zelfs in zijn prozatekst eenmaal aan dat iets gaat volgen in verzen: ‘Als demofoen
die woorden hoorde si doorsneden sijn herte, ende hi ontstack in lancx so meer in
liefden so men noch wel horen sal in schonen dichte’ (Kap. C): in Kap. CIV volgt
dan inderdaad het amoureus dialoog.
Voor verband met de prozaroman Joncker Jan wt den Vergiere cfr aldaar hierboven.

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e X V I e e e u w .
Een schoone historie van Margriete van Limborch. Gheprent bi mi Symon Cock.
Antwerpen 1544 (Londen Brit. Mus.). Cfr daarover: VEERDEGHEM F. van, Een en
ander over den roman van Jason, in TNTL, XV (1896), p. 107, nota 1.
In de editie S. en W. Koene, Amsterdam, s.d. (Gent UB) lezen we in-fine een
approbatie ‘Gegeeven tot Brussel || Anno M.D.IIII. || Ondertekend || T. CHRISTIANUS.
||’: dit is ofwel een gefingeerd jaartal, ofwel een drukfout, in ieder geval werden er
in 1504 nog geen prozaromans geapprobeerd (Kalff wees reeds op die datum in
Gesch. Ndl. Lett. 16 E., I, p. 370, nota 1: hij spreekt er over een druk S. en W. Koene,
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Amsterdam, 1798. Misschien is 1504 een missing voor 1604, zoals andere edities
schijnen uit te wijzen, cfr Van den Bergh, I, pp. XLII-XLIII.
Over een gedicht uit het volksboek getrokken, cfr Mone, Übersicht, p. 230 en
KALFF G., Oude Liederen, 5o, in TNTL, V (1885), pp. 78-79.
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Meluzine
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A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
[Titelblad verloren. Fol. A ij:]
HIER BEGHINT EEN SCHOEN HISTORIE || SPREKENDE VAN EENRE
VROUWEN GHE || HEETEN MELUZINE | VAN HAREN KINDE || REN ENde
HAREN GESLACHTE | ENde VAN HA- || REN WONDERLIKEN WERCKEN ||
[In fine:] ¶ HIER ES VOLEYNDT DIE WONDerLIKE VREEmDE ENde SCHONE
HISTORIE VAn MELUSYNEn || ENde VAn HAREn GESLACHTE. GEPREnT
TAnTWERPEn BI MY GERAERT LEEU. M. CCCC. ENde XCI. || DEN IX DACH
FEBRUARIJ ||
(CA 975-POL. 2239) Brussel KB) In-fol.

2. Te k s t u i t g a v e n .
N d l . p r o z a r o m a n niet herdrukt.
F r. p r o z a r o m a n :
BRUNET Ch., Melusine par Jehan d'Arras. Nouvelle édition, conforme à celle de
1478 revue et corrigée. Avec une préface, (Bibliothèque Elzévirienne), Paris, 1854.
MEYER W.-J., L'histoire de la belle Mélusine de Jean d'Arras. Reproduction en
facsimile de l'édition de Genève, imprimée par A. Steinschaber en 1478, 2me et 3me
publication annuelle pour 1923 et 1924 de la Société Suisse des Bibliophiles éditée
avec une préface, Berne, 1923-24. Met verdere bibliographie pp. 6-7 en 10-12.
STOUFF Louis, Mélusine. Roman du XIVe siècle par Jean d'Arras. Publié pour la
première fois d'après le manuscrit de la Bibliothèque de l'Arsenal avec les variantes
des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, (Publications de l'Université de Dijon,
V), Dijon-Paris, 1932.

3. L i t e r a t u u r .
BOEKENOOGEN G.J., Een boekverkoopers-prospectus van Geeraert Leeu te Antwerpen
(1491), in TBB, III (1905), pp. 191-192 met facs. p. 190.
BRUNET, Manuel, III, kol. 519-522 en Suppl. I, kol. 695-697.
KOHL Richard, Das Melusinenmotiv, Bremen, 1934.
MEYER Karl, Melusine, in Niederl. Volksb., 5, p. 4.
STOUFF Louis, Essai sur Mélusine. Roman du XIVe siècle par Jean d'Arras,
(Publications de l'Université de Dijon, III), Dijon-Paris, 1930. Verdere literatuur pp.
1-2.
SCHORBACH Karl, Eine Buchanzeige des Antwerpener Druckers Geraert Leeu in
niederländischer Sprache (1491), in Zeitschrift für Bücherfreunde, IX (1905-1906),
pp. 139-148, met facs.
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B. I n h o u d .
I. 1. Proloog. 2. Wonderlijke zaken zijn mogelijk. 3. Voorbeeld: een ridder, Rocher
van Roussel, huwde een ‘alvinne’; zolang hij haar niet naakt zag, leefde hij in
voorspoed, eens dat hij haar echter in het water zag, veranderde ze in een serpent en
verdween; zijn voorspoed was ten einde. 4. Uit haar geslacht stamde Meluzine. - II.
5. De afstammelingen van Raymondyn en Meluzine. - III. 6. De koning van Albanyen
(Albanië), Elinas, weduwnaar en vader van Nathas (op zijn beurt vader van Florimont)
ontmoet tijdens een jacht bij de dorstbron een wonderlijk zingende vrouw op wie hij
terstond verliefd wordt. 7. Zij spreken met elkaar. 8. Als haar dienaars komen rijdt
zij met hen weg. 9. Hij volgt haar en verklaart zijn liefde. 10. Zij huwt hem op
voorwaarde dat zij door hem nooit in een kraambed zal gezien worden. 11. Elinas
regeert voorspoedig; zijn zoon Nathas haat zijn stiefmoeder. 12. Koningin Prissyne
baart een drieling, de meisjes Meluzine, Melior en Palatijne. 13. Door Nathas' schuld
gaat Elinas onmiddellijk zijn vrouw bezoeken: vergramd dat hij zijn belofte brak,
verdwijnt zij met haar drie dochters. 14. Elinas treurt; Nathas neemt de regering over
en huwt. 15. Prissyne voedt
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haar dochters op in een dal; van op de berg Elienos toont zij hen dagelijks het land
van hun vader. 16. Als zij vernemen wat er met hun moeder gebeurd is, besluiten de
meisjes op raad van Meluzine hun vader door ‘valscher conste’ te besluiten in het
gebergte van ‘Northobelan geheeten Brunbeliois’. 17. Hun moeder straft hen:
Meluzine zal alle Zaterdagen van de navel af een serpent zijn, als zij huwt en haar
man haar nooit aldus ziet zal zij als een natuurlijke vrouw sterven, anders echter zal
zij in haar vroeger lot hervallen tot de oordeelsdag, en op haar slot telkens drie dagen
bij voorbaat aankondigen als de heer sterven zal. 18. Ook Melior en Palatijne worden
gestraft, de eerste opgesloten in een kasteel, de tweede in een berg. 19. Elinas sterft
en wordt door Prissijne rijkelijk begraven. 20. Een ridder, uit Britanien (Bretagne)
getrokken om een geschil, sticht vele steden en sloten in een wild land; hij huwt, de
derde zoon is Raymondijn, thans veertien jaar. - IV. 21. De graaf van Poitiers, die
twee kinderen heeft, Bertrand en Zwane, richt een feest in voor de ridderslag van
zijn zoon. De graaf van Foret is er te gast met drie van zijn kinderen. Raymondijn
zal aan het hof van Poitiers blijven. 22. Een jacht wordt voorbereid in het bos van
Colombiers op een wild varken. - V. 23. De jacht. 24. De graaf en Raymondijn zijn
samen tot 's nachts. De graaf, die de ‘const van astronomien’ kent, voorspelt dat zo
thans een onderdaan zijn heer doodslaat, hij zeer machtig zal worden. 25. Het
everzwijn valt aan. - VI. 26. Het valt de graaf aan, Raymondijn steekt, doch mist en
doodt de graaf, daarop steekt hij het varken dood. 27. Treurnis van Raymondijn. VII. 28. Raymondijn komt aan de wondere dortsbron waar drie vrouwen (één van
hen is veruit de schoonste) staan. - VIII. 29. [Stom rijdt Raymondijn hen voorbij. De
voornaamste dame spreekt hem toe - Bl. ontbreekt.] 30. Zij weet alles wat er gebeurd
is. Hij zal doen wat ze verlangt. Nooit zal hij haar 's Zaterdags mogen zien. 31. Hij
moet naar Poitiers terugkeren en doen of hij van niets weet, men zal menen dat de
graaf door het zwijn gedood werd. De dag voordat Bertram de grafelijke macht zal
krijgen moet Raymondijn bij haar terugkeren. Zij geeft hem nog twee wonderlijke
ringen, de ene beschermt tegen dodelijke gevolgen van wapenkwetsuren, de andere
geeft voorspoed op tegenstanders. 32. Afscheid. - IX. 33. In Poitiers weet niemand
iets van de graaf, Raymondijn houdt zich ook aldus. - X. 34. Het lijk van de graaf
wordt aangebracht. 35. Begrafenis. Grote rouw. - XI. 36. Raymondijn keert terug
naar de bron. Hij vindt er een stenen huis en een gehele hofhouding. Feestelijk wordt
hij door de vrouw ontvangen. 37. Zij beveelt hem de volgende dag van de nieuwe
graaf Bertram op deze plaats zoveel grond te vragen als een hertenhuid omspannen
kan; na toestemming zal hij van een man een vel kopen en dit zo smal mogelijk laten
snijden en daarmede het land omspannen. - XII. 38. Bij de inhuldiging van de jonge
graaf doet Raymondijn zijn verzoek; het land wordt hem geheel vrij geschonken.
Groot feest. - XIII. 39. Raymondijn koopt een vel en laat het versnijden. Hij rijdt
naar de dorstbron waar de bomen reeds alle omgehakt zijn. XIV. 40. Het behulp van
twee mannen wordt het land omspannen; een waterloop ontspringt. 41. Met vreugde
laat Raymondijn de graaf danken, doch vertelt nog niet al wat er hem gebeurd is. XV. 42. R. gaat naar de vrouw bij de bron; zij zullen huwen; zij zegt een
koningsdochter te zijn, en eerst moeten de graaf en R.'s bekenden daar een bezoek
afleggen. 43. R. nodigt de graaf uit op zijn huwelijk. 44. Deze is verwonderd als R.
niet juist kan zeggen wie zijn bruid is. 45. 's Anderdaags rijdt R. met de graaf en het
gevolg - ook R.'s broeder de graaf van Foret - naar de fontein, waar Meluzine alles
heeft toebereid voor het feest: vele tenten waren er opgericht en zelfs een kerk van
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O.L. Vrouw was er gebouwd. - XVI. 46. Zij worden door een oude ridder opgewacht
die bijzonder de graaf van Poitiers welkom heet in naam van de jonkvrouw Meluzine
van Albanien. 47. De gasten worden in de tenten gelogeerd. - XVII. 48. De gravin
van Poitiers en haar dochter Swane komen bij de bruid. 49. Deze wordt door de graaf
van Poitiers en de graaf van Foret naar de kapel geleid. Een bisschop zegt het huwelijk
in. - XVIII. 50. Groot feestmaal. - XIX. 51. Tornooi; Raymondijn vecht schitterend.
52. Verder feest. De huwelijksnacht gaat beginnen: de vrouwen brengen Meluzine
te bed;
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R. praat intussen met de graven van Poitiers en Foret. - XX. 53. Raymondijn gaat
ook slapen. De bisschop zegent het huwelijksbed. 54. Meluzine maant R. aan verder
juist te doen zoals zij het hem verzocht, dan zal alles voorspoedig gaan. 55. Die nacht
wordt hun zoon Urian verwekt. - XXI. 56. Volgende dag; mis; feest. 57. Na veertien
dagen feest vertrekken de graven. R. doet hen uitgeleide; zij ondervragen hem verder
over M.'s afkomst. Hij verzekert hen nogmaals dat ze hooggeboren is. 58. Zij keren
huiswaarts. 59. Thuis vindt R. nog al de edelen in feest; M. herhaalt hem al de
woorden die hij met de graven van Poitiers en Foret sprak: zo moet hij voortgaan.
60. Zij doet het grootste aantal van hun hovelingen van daar vertrekken. - XXII. 61.
Na het feest doet M. werklieden op wondere wijze een versterkt kasteel bouwen. 62.
Een groot feest wordt er gehouden waarop o.m. de graaf van Poitiers met zijn moeder
aanwezig is. - XXIII. 63. M. spreekt de gasten toe; de burcht wordt Lusignen
genoemd. - XXIV. 64. Haar zoon Urian wordt geboren, hij heeft een kort, breed
aangezicht met een rood en een paars oog, en grote ogen. 65. M. beveelt R. naar
Bretagne te gaan: hij is er erfgenaam en moet zijn land opeisen. 66. Zij verhaalt hoe
zijn vader, welke de erfgenaam was, hierom werd overvallen. Nadat hij zijn belager,
's konings neef, doodde, vluchtte hij naar het land van Foret, waar hij zich vestigde.
67. R. moet bij zijn oom Alain gaan en de aanstichter van de twist, Joesken vander
brugghen, vóór de koning dagen; hij zal diens zoon Olivier bevechten. R. zal recht
geschieden. 68. R. trekt met zijn gevolg naar Bretagne, twee ridders van de koning
zetten hem op weg naar Quemenigant. 69. Deze twee verwittigen aldaar Alain van
Leon van R.'s komst. 70. M.'s oudste ridder had er reeds voor logies gezorgd. - XXV.
71. Alain's twee zonen brengen R. bij hun vader, zijn oom. 72. Zij spreken over het
onrecht aan R.'s vader aangedaan. 73. Allen samen trekken ze naar 's konings hof.
74. De koning ontvangt hen te Nantes. Joesselijn de Pont van Leon (vgl nr 67) is
tegenwoordig. - XXVI. 75. R. beschuldigt Josselijn vóór de koning van het onrecht
aan zijn vader, Heinric van Leon, aangedaan. 76. Hij daagt diens zoon Olivier met
een ander ridder uit ter beslechting van het geschil. 77. De koning staat hem toe
Olivier te bevechten. 78. Borgen worden gesteld en beiden bereiden zich voor op de
kamp van 's anderdaags. 79. R. en Joesselijn doen een eed op hun goed recht. 80. De
kamp. R. overwint doch spaart zijn tegenstander. 81. De koning doet Joeselijn en
zijn zoon hangen, niettegenstaande R.'s genadeverzoek. 82. Hoffeest. 83. R. geeft
de hem toegekomen baronie aan zijn neef Heynric van Leon, en Joesselijn's land aan
zijn neef Alain. 84. R. geeft aan de koning en de baronnen veel juwelen ten geschenke.
85. Joesselijn's geslacht is in rouw. 86. Meluzine versterkt Lusignen. 87. Terwijl R.
in een tornooi eer behaalt, vergadert de kastelein van Arval Joesselijn's familieleden
en vrienden om R. een hinderlaag te spannen. 88. R. met zijn gevolg neemt afscheid
van de koning; ze worden goed ontvangen door het volk van Leon. 89. R.'s neven
vernemen dat er een hinderlaag gespannen is en zenden een gewapende groep vooruit.
90. Dan verneemt ook R. wat er gaande is. - XXVII. 91. De kastelein overvalt hem,
doch wordt verslagen en gevangen. 92. R. stuurt al de gevangenen naar de koning
die hen laat ophangen. 93. R. vraagt zijn familieleden een klooster van acht monniken
te stichten om voor zijn vader en 's konings neef te laten bidden, alsook voor de
andere onschuldige slachtoffers. 94. Heynric en Alain gaan naar de koning die juist
op jacht is: de koning schenkt hen land, hout en voordelen voor het klooster dat
gesticht wordt. 95. R. rijdt door Poytau (Poitou) en langs het klooster van Mailliers
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naar Lusignen terug. 96. Verwondering om de nieuwe bouwwerken aldaar. 97.
Welkom. 98. M. baart een zoon: Edon, die een oor veel langer heeft dan het andere.
99. M. laat andere burchten bouwen. 100. 't Volgend jaar wordt Guyon geboren, die
een oog hoger heeft dan het andere. 101. Nieuwe steden en burchten worden gebouwd.
102. Het vierde kind is Anthonijs, die een leeuwenklauw heeft. 103. Het vijfde,
Reynault, heeft slechts één oog. 104. In het achtste jaar baart M. Godefroy, die een
grote tand heeft en wonderlijk sterk is. 105. 't Volgende jaar baart zij Froimond, op
zijn neus heeft hij een ruwe vlek, hij is devoot en zal later monnik worden. 106. In
het elfde jaar wordt een achtste zoon geboren, met
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drie ogen, hij is wreedaardig. 107. De kinderen groeien sterk op. 108. Urian en Guyon
vernemen van twee ridders hoe de koning van Cypers (Cyprus), die een dochter
heeft, wordt lastig gevallen door de sultan van Damascus. - XXVIII. 109. Urian en
Guyon bekomen van hun ouders de toelating weg te reizen, zij krijgen een sterke
legermacht mede. 110. Meluzine geeft hun elk een ring ter beveiliging tegen alle
kwaad. 111. Raadgevingen van Meluzine. - XXIX. 112. Afvaart. 113. Op zee helpen
ze twee schepen van Rhodes die door de Saracenen worden achtervolgd en verslaan
deze. 114. Onthaal te Rhodes. 115. De meester van de orde van Rhodes trekt met
hen mede. 116. Op het eiland van Coles zien ze een grote Saraceense legermacht.
117. De kapitein van Limasson ontmoet hen en zendt een bode naar Famagosse om
de komende hulp te melden. - XXX. 118. De kapitein verhaalt hoe de oorlog begon;
de sultan wilde de dochter van de koning tot vrouw en wilde zich niet laten dopen.
119. Zij overnachten. - XXXI. 120. De bode kan ter gelegenheid van een uitval in
de stad geraken. Hij brengt er het goede nieuws. 121. De Saracenen zijn verwonderd
om de vreugde in de stad. XXXII. 122. De koningsdochter Hermine vraagt nieuws
aan de bode. 123. Zij geeft hem een juweel mede voor Urian en een diamanten ring
voor Guyon. 124. Terwijl een schermutseling bezig is, kan de bode de stad verlaten.
- XXXIII. 125. Urian en de kapitein bereiden de opmars voor. 126. De bode brengt
de geschenken bij Urian en Guyon. 127. Onderweg bij een brug ontmoeten ze
Christenen, achtervolgd door Saracenen. 128. Zij nu doen de Saracenen wijken. 129.
Het Saraceense leger in beroering. 130. Een ridder brengt eerst aan de koning van
Cyprus de goede tijding, dan aan Hermine. 131. Urian en zijn volk legeren rond de
voornoemde brug. 132. Hermine is verlangend Urian te zien. - XXXIV. 133. 's
Anderdaags gaat de koning een gevecht aan. Hij wordt door een vergiftigde spies
getroffen en is in doodsgevaar. XXXV. 134. Urian stelt zijn leger in slagorde en
spreekt zijn volk toe. 135. Zij trekken op. - XXXVI. 136. De sultan valt de stad aan.
137. Urian rukt hierop met zijn volk op. 138. Urian doodt de sultan; de Saracenen
slaan op de vlucht. Buit gedeeld. - XXXVII. 139. De kapitein van Limasson trekt
met dertig ridders in de stad, welke bedroefd is om de erge kwetsuur van de koning.
140. Hij komt bij de koning die hem vraagt de twee gebroeders bij hem te brengen.
141. Hij brengt hem de boodschap; Urian zou graag door de koning worden ridder
geslagen. 142. Dit wordt aan de koning medegedeeld; Hermine is in spanning. 143.
De twee gebroeders en hun gevolg rijden 's anderdaags de stad binnen. XXXVIII.
144. De koning dankt hen. 145. Als enige beloning vraagt Urian voor hen beiden de
ridderslag. Alzo geschiedt. 146. De koning roept zijn dochter, doet haar hen bedanken
en vraagt Urian met haar te willen huwen. 147. Hij aanvaardt. 148. Zij doen
ondertrouw, de koning wil feestelijkheden en Urian moet onmiddellijk het bewind
overnemen. XXXIX. 149. Huwelijksplechtigheden. 150. 's Anderdaags; de koning
spreekt tot zijn dochter, dan tot Urian. Hij sterft en wordt begraven. 151. Guyon en
de meester van Rhodes met de kapitein van Limasson varen af om te zien hoe het
met de Saracenen gesteld is. 152. Ondertussen bezoeken Urian en Hermine hun land.
153. Zij keren tenslotte naar Famagosse terug. Hermine is zwanger. XL. 154. Guyon
verslaat de Saracenen op zee. 155. Hij komt aan in Armenië, waar de koning een
broeder is van de overleden koning van Cyprus. - XLI. 156. Deze koning heeft een
enige dochter, Florie. 157. Guyon wordt door haar minnelijk ontvangen. 158. Men
brengt aan de meester van Rhodes het nieuws dat waarschijnlijk Saraceense schepen
met de kalief van Baldach (Bagdad) op weg zijn naar Cyprus. 159. Aldus moet Guyon
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ongaarne afscheid nemen. - XLII. 160. De kalief is met koning Brandimont van
Tharsen op weg naar Cyprus om de sultan van Damast te wreken. 161. In Cyprus is
alles op hun komst bereid. Hun schepen worden door een onweder uiteengeslagen.
162. Guyon overvalt acht schepen met munitie geladen en verovert ze. 163. Guyon
zendt twee schepen en honderd gevangenen naar Armenië. De koning en zijn dochter
zijn verheugd. 164. Guyon en de meester van Rhodes brengen de artillerie bijeen in
minder schepen en zenden de ledige naar Rhodes. 165. De kalief en koning
Brandimont treffen elkaar weder voor de haven
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van Limasson; zij landen te St ‘Andries hoode’. 166. Terwijl ze aan land zijn komen
de Christenen hun schepen vernielen, op zes na. 167. De meester van Rhodes brengt
verslag uit bij Urian. 168. De legers worden dichter bij de Saracenen gebracht. 169.
Op verkenning, komt Urian in het zicht van het leger van zijn broeder. 170. Urian,
Guyon, de meester van Rhodes plegen samen overleg. - XLIII. 171. Overval op de
Saracenen. 174. De kalief en de emir ontkomen samen met een schip. 175. Urian
wordt met zijn broeder en de anderen door Hermine ontvangen. 176. Groot feest; zij
baart een zoon, Henrick. - XLIV. 177. Baronnen uit Armenië boodschappen dat de
koning aldaar overleden is; alvorens te sterven heeft hij een brief voor Urian
geschreven, waarin hij zijn dochter in Urian's hoede stelde en vroeg haar aan Guyon
uit te huwen. 178. Guyon stemt hiermede in. 179. Hij reist naar de stad Cruli in
Armenië en wordt er ontvangen. - XLV. 180. Hij huwt Florie. 181. Na de bruiloft
keren de gasten terug en gaan aan Urian verslag uitbrengen. 182. Vele edelen keren
naar Poitau terug. - XLVI. 183. Raymondijn en Meluzine zijn verheugd om het goede
nieuws dat teruggekeerde baronnen hen brengen. 184. Odon huwt de dochter van de
graaf ‘vandermarcke’. 185. Andere terugkerenden brengen er nieuws over Guyon.
186. Anthonis en Reynaut krijgen de toelating ook de wereld in te trekken. 187. De
graaf van Lutzenborch (Luxemburg) laat na zijn dood zijn dochter Christine achter.
188. De koning van Anssay, een weduwnaar met een dochter, Melidee, vraagt haar
tevergeefs ten huwelijk. Hij verwoest haar land. 189. Een edelman die samen met
Urian en Guyon gevochten heeft, stelt die van Lutzenborch voor bij die van Lusignen
hulp te vragen. Hij gaat met twee voorname edelen daarheen. - XLVII. 190. Hij
vraagt er Anthonis en Reynaut mede te komen naar Lutzenborch. 191. Zij krijgen
volk mee. - XLVIII. 192. Een groot leger is klaar. 193. Vreugde in Lutzenborch als
zij vernemen dat ze komen. De koning van Anssay wordt gewaarschuwd. - XLIX.
194. Meluzine doet haar kinderen ridder slaan en geeft hen goede raad. 195. Zij
trekken op met een legermacht, eisen strenge tucht en stellen hun troepen met een
vals alarm op de proef. 196. Wanneer ze Anssay naderen wordt deze gewaarschuwd
en ook de burgers van Lutzenborch. - L. 197. Legerkamp. 198. Met een groep vallen
de twee gebroeders succesvol aan. - LI. 199. De strijd. 200. In de stad wijst de gezant
die er het nieuws bracht, aan de jonkvrouw wie Anthonis en Reynaut zijn. 201.
Anthonis neemt de koning van Anssay gevangen. 202. Overwinning. 203. De koning
bidt om genade, hij zal bij de jonkvrouw worden gebracht. - LII. 204. Aldus geschiedt
en op uitnodiging van de jonkvrouw komen de twee broeders met hun gevolg in de
stad. 205. Zij worden door haar ontvangen en bedankt. 206. De koning wordt
vrijgelaten doch moet de schade herstellen en een klooster van twaalf monniken
stichten. 207. Feest. De koning van Anssay stelt het huwelijk voor van Christine met
Anthonis. Beiden stemmen in. - LIII. 208. Huwelijk. Uit die echt spruit de zoon
Bertrant. 209. Een bode komt vanwege Frederic, koning van Boheme, hij is broeder
van die van Anssay, welke in Praag bedreigd wordt door de Saracenen. Deze heeft
een dochter Ayglentine. Anthonis zal hen helpen, en dan zal deze princes Reynaut's
vrouw worden. 210. De legers worden klaar gemaakt. - LIV. 211. Zij trekken weg.
213. Na enige moeite mogen ze door Keulen en krijgen er zelfs vierhonderd
krijgslieden en honderd boogschutters mee. 213. Hertog Otto van Beieren ontvangt
hen in Nürenberg. - LV. 214. Tijdens een schermutseling wordt de koning van Boheme
door de koning van Krakau gedood. - LVI. 215. Vóór de stadspoort doet deze het
lijk verbranden. Droefheid in de stad; vooral Ayglentine is treurig. 216. Enkele oude
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ridders doen de stad verder weerstand bieden. 217. Anthonis en de anderen komen
hen ontzetten. 218. Strijd. - LVII. 219. Idem. De Saracenen worden verslagen. De
overwinnaars worden in de stad ontvangen. - LVIII. 220. Ayglentine treurt bij haar
oom. Deze doet al de gevallen Saracenen verbranden. 221. De twee gebroeders komen
in de stad voor de uitvaart van koning Frederic. 222. Ayglentine dankt hen. 223. Op
raad van de koning van Anssay zal zij met Reynaut huwen. 224. Het huwelijk wordt
voorbereid. - LIX. 225. De plechtigheid. Steekspel. Feest. 226. De nacht. Zij zullen
een zoon krijgen, de machtige Oliphart. - LX. 227. 's Anderdaags
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krijgt Anthonis de boodschap dat hem een zoon geboren is. 228. Anthonis reist met
een leger over Beieren en Keulen terug naar Lutzenborch. 229. Verdere lotgevallen
van Anthonis, zijn zonen en de koning van Anssay. - LXI. 230. Meluzine krijgt nog
twee kinderen: Fromont, later monnik te Mailliers, en Diederic. 231. Nu over
‘Godefroy metten groten tande’. 232. Hij gaat in Ierland opstandelingen bestraffen.
233. Hij komt aan het kasteel Syon waar drie opstandige broeders heersen. 234.
Tijdens een speurtocht verslaat en verjaagt hij tegenstanders. 235. Terwijl Godefroy
vecht, komt zijn gezel Philibert met list in bezit van het kasteel. De drie broeders
worden gevangen gezet. 236. Vóór een ander kasteel, Valbruyant, hangt hij hen op.
237. De eigenaar, Gherijn, trekt op raad van zijn vrouw in stilte daar vandaan naar
zijn neef Gheraerdt te Monfrijn. 238. Zij zullen hun vrienden ter beraadslaging laten
komen. 239. De vrouwe van Valbruyant rijdt met haar twee kinderen naar Godefroy,
zegt dat ze niets tegen hem ondernomen hebben en nodigt hem op het kasteel. Zij
krijgt voor haar man acht dagen vrijgeleide. 240. Gherijn en zijn familie maken vrede
met Godefroy. 241. Tenslotte keert deze naar Lusingnen terug. 242. Godefroy gaat
nu naar Armenië om zijn broeder Urian te helpen tegen de kalief van Baldach en de
grote Khan. 243. Met zijn volk vertrekt hij uit La Rochelle. 244. Hoe de oorlog, door
de Saracenen voorbereid, wordt bespied. 245. Drie dagen nadat Urian uit Limasson
is weggezeild, komt Godefroy daar en wordt door koningin Hermine ontvangen.
246. Hij reist Urian achterna. 247. Een zeeslag van de Saracenen tegen de Christenen
onder leiding van Guyon en de meester van Rhodes. - 248. Godefroy komt hen ter
hulp. 249. De Saracenen lijden een zware nederlaag. 250. Godefroy achtervolgt de
vluchtenden tot in Jaffa, aan land. 251. Ook Urian en Guyon komen daar strijden.
252. Vier dagen wapenbestand. 253. De sultan beraamt een list om hen in te sluiten.
254. Een bode daagt de Christenen uit naar Damascus te komen om de macht van
de Saracenen te zien en een bestand te maken. 255. Godefroy trekt met de zijnen op
naar Jaffa. 256. De bode brengt te Damascus verslag uit. - LXII. 257. Jaffa wordt
verwoest, daarna ook Baruth. 258. Dit alles wordt aan de sultan te Damascus
medegedeeld. 259. Godefroy's broeders zijn verheugd om zijn succes. 260. Godefroy
rijdt met tweehonderd man 's nachts in het kamp van de Saracenen en sticht er veel
onheil. 261. Er ontstaat een hevige strijd; tenslotte staat Godefroy tegenover de sultan.
- LXIII. 262. Strijd. Als de sultan bijstand krijgt, houdt Godefroy vreselijk onder hen
huis. 263. De strijd luwt. 264. 's Anderdaags vallen de Christenen weer geweldig
aan. 265. Acht dagen oponthoud. - LXIV. 266. Vrede wordt gesloten. 267. Godefroy
gaat met de sultan naar Jeruzalem. 268. De Christenen keren naar hun landen terug.
269. Godefroy komt bij zijn ouders thuis. 270. Godefroy verneemt dat de reus Gwedon
het land van Guerende usurpeert, en gaat hem opzoeken. - LXV. 271. Tot nu toe had
Raymondijn nooit 's Zaterdags Meluzine gezien. 272. Nu op een Zaterdag krijgt hij
bezoek van zijn broeder de graaf van Foret die hem naar zijn vrouw vraagt, en het
vermoeden oppert dat zij 's Zaterdags in overspel leeft ofwel als geest penitentie
doet. 273. In woede neemt Raymondijn zijn zwaard en gaat een gat boren in de ijzeren
deur van de plaats waar hij zijn vrouw weet. Hij ziet haar met een visstaart in het
water. 274. Bedroefd gaat hij heen en jaagt zijn broeder weg. 275. Jammerklachten.
276. Bij de nieuwe dag komt Meluzine bij haar man en doet alsof ze van niets weet.
277. 's Anderdaags trekt ze naar Moret waar ze een vesting met twee torens doet
bouwen. 278. Godefroy laat zich intussen naar het kasteel van de reus Gwedon
brengen. 279. Hij valt de reus aan. - LXVI. 280. Gevecht. De reus wordt geveld. -
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LXVII. 281. Als Godefroy op de hoorn blaast komt zijn volk af. Vreugde. 282. Hij
zendt het hoofd van de reus naar zijn vader. - LXVIII. 283. Froymont, Godefroy's
broeder, mag van zijn ouders in het klooster van Mailliers treden. 284. Raymondijn
meldt dit aan Godefroy. 285. Het hoofd van de reus wordt aan Meluzine gezonden
die het doet tentoonstellen. 286. Het volk van Northumberland vraagt Godefroy's
hulp tegen een andere reus, Grymaut. - LXIX. 287. Woede van Godefroy als hij
verneemt dat Froymont monnik is geworden. 288. Hij wil het klooster met de
monniken in brand steken. - LXX. 289. Dit gebeurt.
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Godefroy rijdt heen. 290. Een bode meldt het gebeurde aan Raymondijn, die klaagt
om Meluzine en haar geslacht. 291. Meluzine komt nog drie dagen te Lusignen
doorbrengen. - LXXI. 292. Raymondijn overlaadt Meluzine met verwijten. 293. Zij
valt in onmacht. Daarna klaagt ze dat ze nu niet van de doem kan verlost worden. LXXII. 293. Wederzijdse klachten. 295. Zij geeft hem raad, ook over hun kinderen.
296. Zij neemt afscheid. - LXXIII. 297. Zij geeft hem twee ringen die veiligheid
geven in een rechtvaardige strijd. 298. Klacht om afscheid. 299. Zij geeft haar afkomst
te kennen. 300. Kermend vliegt zij als een serpent weg. 301. Algemene ontsteltenis.
- LXXIV. 302. Zoals Meluzine bevolen had, wordt haar zoon Horrible levend
verbrand. Daarna begraven. - LXXV. 303. Met zijn twee jonge kinderen, Raymonnet
en Diederic verblijft hij in Lusignen. 304. Daar komt Meluzine hen regelmatig voeden.
Raymondijn echter ziet haar nooit. 305. In Northumberland wordt Godefroy nabij
de burcht van de reus gebracht. - LXXVI. 306. Hij ontmoet de reus. - LXXVII. 307.
Strijd. 308. De reus vlucht in een hol. 309. 's Anderdaags waagt Godefroy zich daar
ook in en vindt er het graf van zijn hem onbekende grootvader Elinas en hoe de reus
dit moet bewaken - het was voorspeld dat hij door één van Elinas' nakomelingen zou
overwonnen worden. 310. Godefroy vindt er ook vele gevangenen. 311. Als hij de
reus opnieuw ontmoet, vlucht deze in een kamer. - LXXVIII. 312. Godefroy geraakt
er binnen; strijd; reus gedood; gevangenen verlost. - LXXIX. 313. De reus wordt op
een kar medegevoerd. Vreugde bij het volk. 314. Te Monionnet ontmoet Godefroy
zijn broer Raymonet die hem het vertrek van hun moeder mededeelt, en van welke
afkomst zij was. 315. Hij zint op wraak op de graaf van Foret en trekt naar zijn
verblijfplaats. - LXXX. 316. Daar achtervolgt hij zijn oom, die uit een venster springt
en dood valt. 317. Raymondijn wordt nu graaf van Foret. - LXXXI. 318. Verzoening
Raymondijn-Godefroy. 319. Godefroy verhaalt over het graf van Elinas. 320.
Raymondijn neemt afscheid van zijn kinderen. Aan Diederic geeft hij Meluzine's
ring. - LXXXII. 321. Raymondijn reist naar Rome en biecht bij de paus het niet
houden van de eed tegenover zijn vrouw. 322. Raymondijn zal heremiet worden en
reist daarvoor naar Montserrat in Arragon. 323. Daar wordt hij bij de kluizenaars
aangenomen. 324. Godefroy volgt zijn vader op. 325. Hij besluit ook naar Rome te
gaan en zijn vader te zoeken.- LXXXIII. 326. Daar biecht hij; penitentie: 't klooster
van Mailliers herstellen voor 120 monniken. 327. Hij verneemt waar zijn vader is
en reist er heen. 328. Wordt er ontvangen. 329. Hij bezoekt zijn vader. 330. Keert
naar Lusignen terug. 331. Diederic en Godefroy willen de koning van Anssay gaan
helpen in een oorlog tegen Oostenrijk. 332. Hun broeder Odon komt hen bezoeken.
Ook Raymonnet. 333. Gevieren trekken ze op. 334. Ook Anthonis en Reinaut hebben
zich voor de koning van Anssay klaargemaakt. Alle zes ontmoeten elkaar te
Lutzenborch. 335. Zij trekken op. 336. Met list veroveren ze Fribourch. 337. Ook
de hertog van Oostenrijk wordt verslagen. Vrede. 338. Huwelijk van Anthonis' zoon
Bertrant met Melidee, dochter van de koning van Anssay. 339. De zes broeders
bezoeken hun vader. 340. Wanneer later eens Godefroy en Diederic naar hun vader
willen reizen, zien en horen ze een serpent jammerend: hun moeder. Te Montserrat
vinden zij hun vader overleden. 340. Begrafenis. 342. Het lot van Bernardt, Odon's
zoon. 343. Terugreis. Uitvaart te Lusignen. 344. Allen regeren verder voorspoedig.
345. Godefroy verneemt hoe er een jaarlijkse rente moet betaald worden om de appel
op de toren van Lusignen te behouden. Hij gaat zelf en ontmoet de ridder die de rente
ophaalt. Zij vechten. 's Anderdaags zal de strijd hernomen worden. 346. Dit gebeurt;
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ten slotte zegt de ridder van Gods wege te komen: Godefroy moet een hospitaal en
een kapel stichten voor de zielelafenis van zijn vader. 347. De ridder verdwijnt.
Godefroy doet het gevraagde. - LXXXIV. 348. Melior, Meluzine's zuster, woont op
een kasteel. Als een ridder drie nachten haar sperwer wenst te komen bewaken,
vertoont zij zich aan hem de vierde dag en geeft hem wat hij verlangt, behalve
zichzelf. De koning van Armenië trekt er naartoe met de hoop haar te verwerven. LXXXV. 349. De koning kijkt in het kasteel rond. 350. Na volbrachte taak komt
Melior bij hem. Hij vraagt haar ten huwelijk. - LXXXVI. 351. Zij is vergramd en
lacht

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

119
hem uit dat zij zijn moei is. 352. Hij wordt uit het kasteel verdreven. 353. Zijn verder
leven en nakomelingen. - LXXXVII. 353. Palestine, de andere zuster van Meluzine,
bewaart op een berg de schat van haar vader. Er zijn daar vele wilde dieren. 355.
Een ridder uit Engeland komt om de schat te verwerven. [Fol. 135 en 136 - z III en
z IV - ontbreken; verdere samenvatting volgens de Franse tekst: 356. Godefroy
verneemt wat er met die ridder is gebeurd en wil zelf naar het kasteel trekken, doch
wordt ziek en sterft. 357. Diederic en diens kinderen volgen hem op. 358. Verder lot
en beheer van de vesting van Lusignen. 359. Drie maal vertoonde Meluzine zich als
het kasteel in andere handen overging. 360. Ook aan leden van haar geslacht heeft
ze zich vertoond. 361. Al is deze historie wonderlijk, toch is ze waar. 362. Bewijs:
het slot van Lusignen bestaat. Het verhaal is getrokken uit oude boeken.]

C. H e r k o m s t .
Jehan d'Arras schreef deze prozaroman in het Frans. Men bezit slechts weinig
gegevens over hem; hij zou tegelijk geweest zijn ‘Layetier, libraire, relieur... (et)
auteur’ (Stouff, Essai, p. 22). Hij ondernom dit werk ‘au plaisier de mon tres hault,
puissant et reroubté seigneur, Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et
d'Ouvergne, conte de Poictou et d'Ouvergne’, en begon er mede dit verhaal ‘a mettre
en prose le mercredi devant la Saint Cley (ment) en yver l'an de grace mil ccc iiijxx
et xij’ (1392) (edit. Stouff, pp. 1-2). De druk van 1478 echter heeft 1387! - In het
begin der XVde eeuw werd er een bewerking in verzen gemaakt door een zekere
Couldrette; hierop gaat de Duitse bewerking van Thüring von Ringoltingen (1456)
terug. Omstreeks 1500 werd de roman ook in het Engels bewerkt.
Al bezit men geen oudere versie van de Meluzine-historie dan die van Jean d'Arras,
het is zeker dat hij deze zo maar niet geheel zelf heeft verzonnen. In verband met de
herkomst van de fee, schreef Stouff: ‘on y reconnait les traces de croyances très
anciennes. Les Gaulois tenaient pour sacrés les arbres, les forêts, les rochers, les
sources. C'étaient des objets religieux ou des sanctuaires. Chacun d'eux appartenait
à une divinité. Des femmes que les Romains appelaient matres, mairae, nymphae,
fata, desservaient ces cultes champêtres’ (Essai, pp. 16-17). Bij het samenstellen van
het verhaal werden er ongetwijfeld een groot aantal bronnen benut; vooreerst allerlei
literatuur van die tijd, men heeft zich zelfs afgevraagd of de ‘historie’ waarop Jean
d'Arras zich meermaals beroept, niet werkelijk zou bestaan hebben (in verzen? in
het Latijn?). Er werd voor een aantal elementen ruim geput uit allerlei middeleeuwse
wonderverhalen, kronieken en dergelijke, en er zijn aanknopingspunten aan vroegere
legenden in te vinden (cfr ibid., pp. 43-88). Men heeft daarbij onderzocht of het
verhaal een zekere historische ondergrond zou bezitten en werkelijk in enig
oorspronkelijk verband staan met het huis van Lusignan; duidelijk is de historische
kern zeker niet en enkele historische personen en feiten zijn slechts met moeite aan
te wijzen (ibid., pp. 89-118). De naam der heldin verklaarde Stouff aldus: ‘Le nom
de la fée de Lusignan n'est pas Mélusine. Jean d'Arras dit toujours Mélusigne,
Couldrette Mellusigne et le peuple Merlusine ou Mère Lusine. Si Lusignan vient du
gallo-romain Liciniacum, Mère Lusine pourrait ètre la divinité de la Fontaine de Soif,
la Mater Licinia’ (ibid., p. 90).
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De historie was in Frankrijk in handschrift verspreid (oudste XVde eeuw, gepubl.
door Stouff), vooraleer de incunabel in 1478 te Genève verscheen, gedrukt door
Steinschaber van Schweinfurt:
[Geen titel - In fine:] Cy finist le liure de melusine en francoys imprime par maistre
adam || steinschaber natif de suinfurt en la notable cite de geneue ‡ Lan de grace ||
mil .cccc. lxxviii. ou mois daoust ||
(Bibl. Wolfenbüttel; fragm. te Parijs, Bibl. Nat. en Genève, Th. Dufour) in-folio.
Over de voornaamste afwijkingen tussen deze druk en de handschriften, cfr Stouff,
Essai, p. XIII. - Daar de Ndl. bewerker dikwijls meer paraphraseert dan vertaalt, is
het vrij moeilijk vast te beslissen of een druk ofwel een manuscript tot Vorlage diende.
Dit laatste is alleszins niet onmogelijk.

D. E i g e n a a r d i g h e d e n .
Er is meermaals een tendenz tot verkorten, door hier en daar liever de Franse tekst
samen te vatten dan hem onveranderd weer te geven, waarnaast wel eens een zinsdeel

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

120
wordt weggelaten. Een paar voorbeelden: N d l .: ‘Dese grave hadde vele voghelen
ende honden van alderley manieren groot ende cleyn die ter iachten dienen mochten’
(fol. 7 ro, kol. 2) t.o.v. Fr. ‘Or est bien vray que le conte avoit moult de chiens,
oyseaulx, braches, levriers, chiens courans et limiers braconniers, oyseaulx de proye
et chiens de grosse chasse de toute manières’ (edit. Brunet), p. 28. N d l .: ‘... so reet
hi henen al totter middernacht soe dat hi gheraecte...’ (fol 9 vo kol. 1) t.o.v. Fr.: ‘...
il chevaucha tant parmy la haulte forest, menant tel dueil que c'estoit piteuse chose
à ouyr et à racompter, que il se approucha, environ la minuyt...’ (edit. Brunet, p.
35).
De vertaling mag soms om kleine wijzigingen geprezen worden, zo b.v. het
weglaten van een op het verhaal vooruitlopende zin: ‘Las! depuys il luy faillit de
convenant, dont Raimondin emperdist la dame, et le conte de Forestz emprist depuys,
pour ce, mort par Geuffroy au grant dent, dont on vous parlera cy après plus à plain
en l'istoire, mais quant pour cause de briefveté’ (edit. Brunet, pp. 69-70) t.o.v. N d l .
fol. 22 vo kol. 1. - Namen worden natuurlijk voortdurend verhaspeld.
De lange inleiding van Jean d'Arras werd slechts bondig overgenomen. De
kapittelindelingen komen slechts voor een klein gedeelte overeen: tot Ndl. Kap. XX
nog herhaaldelijk, daarna heeft de Ndl. prozaroman zeer lange Franse hoofdstukken
in vrij regelmatige korte kapittels verdeeld (zo zijn de Ndl. Kap. XXI tot XXVII,
XXIX tot XXXV en XXXIX tot XLIV telkens gelijk aan één enkel Frans). Verzen
komen er niet in voor.
Schorbach oppert de veronderstelling dat Ger. Leeu zelf de vertaler zou zijn ‘dem
auch die Abfassung einiger lateinischer Werke zugeschrieben wird. Möglicherweise
hat ihn das Vorbild William Caxtons dazu angeregt, sich auch in der Übertragung
französischer Literaturwerke zu versuchen. Manches deutet darauf hin, dasz diese
beiden Männer, die sich vielleicht in Köln oder Brügge begegneten, Beziehungen
zu einander hatten...’ (pp. 146-147). Dezelfde bracht een merkwaardig klein folioblad
aan het licht, een boekaankondiging van G. Leeu's editie, zoals die meer bekend zijn
uit die tijd dat de boekhandel nog voor een groot deel berustte op het ‘Wanderbetrieb’.
Men leest erop, achter een houtsnede, Raymondijn voorstellend, kijkend naar
Meluzine in het bad (vgl. de druk fol. 104 - ‘C iij’ - s 2 ro):
¶ Een schoene ghenuechlicke ende seer vreemde hys || torie van eenre vrouwen
gheheeten Meluzyne | || ende van harer afcoemste ende gheslachte van haer || voert
ghecomen synde. ende van harer alre won || derlike ende vrome wercken ende feyten
die sy gedaen || ende bedreuen hebben Ende es nv nyewelyc wt || den walsche
ghetranslateert in duytsche || ende || met schoonen personagen ende figueren na den
|| eysch der materien verciert Ende men salse met || vele meer andere niewe boecken
vinden te coo || pe ter plaetzen hier onder gheschreuen ||
(ex. Leipzig, Börsenverein dt. Buchhändler.)
Boekenoogen, Een boekverk. Prosp., p. 192, denkt dat de houtsnede van het
prospectus ook op fol. a 1 van de druk zal hebben gestaan; is uit die aankondiging
de ontbrekende titel van de oudste editie af te leiden? Daarin komen 45 houtsneden
naast het drukkersmerk voor, mogelijk is het dat er ook enkele stonden op de vijf
ontbrekende bladen (fol. 1, 10, 105, 134 en 135: in feite fol. 1, 10, 106, 135 en 136,
vermits van fol. 87 af de paginering verkeerd is).
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E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e XVIde e e u w .
a) 4 Januari 1510, Antwerpen, Henr. Eckert van Homberch, in-fol. (Mone, Übersicht,
pp. 74-76 en NK 0622) (Bibl. Arenberg).
b) 1510, Antwerpen, Gov. Bac, in-fol. (NK 0623) (geen ex. bekend).
c) In de 4o druk 1602, Antwerpen, Hieronymus Verdussen komt een approbatie
voor die op een uitgave van het midden der XVIde eeuw kan wijzen (cfr Meyer, Nied.
Volksb., p. 4).
NK 0624 wijst er op dat een editie Delft, 1510, vroeger door Schorbach opgegeven,
niet bestaat.
De Ndl. prozaroman heeft geen rechtstreekse betrekkingen met de Duitse tekst
van Thüring von Ringoltingen (bibliographie Heitz-Ritter, Versuch, pp. 125-131),
zomin als met de Engelse (edit. A.K. DONALD, E.E.T.S., London, 1895).
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Merlijn
A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
[Titel onbekend. - HISTORIE VAN DEN WONDERLICKEN MERLIJN - Antwerpen,
Symon Cock? Circa 1540?] (NK 3169) (Brussel KB: slechts katernen met signatuur
Bi tot Biv en Di tot Div bewaard) 4o.

Bladzijde Bi vo uit het bewaarde fragment van ‘Merlijn’.

2. Te k s t u i t g a v e .
KRONENBERG M.E., Een onbekend volksboek van Merlijn (c. 1540), in TNTL, XLVIII
(1929), pp. 18-34.

3. L i t e r a t u u r .
BRUNET, Manuel, III, kol. 1654-1658.
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B[URGER] [C.P.], Fragmenten van een volksboek van Merlijn, in HB, XIX (1930),
pp. 216-220.
KOELBING Eugen, Arthour and Merlin nach der Auchinleck-HS. Nebst zwei Beilagen
herausgegeben, (Altenglische bibliothek, IV), Leipzig, 1890.
PARIS Gaston en ULRICH Jacob, Merlin. Roman en prose du XIIIe siècle. Publié avec
la mise en prose du poème de Merlin de Robert de Boron d'après le manuscrit
appartenant à M. Alfred H. Huth, (Société des Anciens Textes français), 2 dln, Paris,
1886. (Introduction, dl. I, pp. I-LXXX van G. Paris).
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SOMMER H. Oskar, Lestoire del Saint Graal, Washington, 1909.
ID., Lestoire de Merlin, Washington, 1908. (Deze twee delen vormen Volume I-II
van The Vulgate Version of the Arthurian Romances. Edited from Manuscripts in
the British Museum.
VERDAM J., Nieuwe Merlijn-fragmenten, (en) Naschrift op -, in TNTL, XIX (1900),
pp. 65-84 en 131.
VLOTEN J. van, Jacob van Maelants Merlijn, naar het eenig bekende Steinforter
handschrift uitgegeven, Leiden, 1880.
WHEATLEY Henry B. ... F.S.A., Merlin or The Early History of King Arthur: a
Prose Romance (about 1450-1460 A.D.). Edited from the Unique Ms. in The
University Library, Cambridge, by -, With an Introduction containing Outlines of
the History of the Legend of Merlin. By William Edward MEAD, Ph.D. (Lips.). Also,
Essays on Merlin the Enchanter and Merlin the Bard, by D.W. NASH, F.S.A.; and
Arthurian Localities, by J.S. STUART GLENNIE, (E.E.T.S., 4 dln, 1899.
WINKEL J. te, De Borron's Joseph d'Arimathie en Merlin in Maerlant's vertaling,
in TNTL, I (1881), pp. 305-363.
Voor andere edities van Mndl. fragmenten, cfr bibliographie bij
PETIT, I, pp. 57-58 en II, p. 37; en
MIERLO J. van, Gesch. Lett. Ndl., I, p. 178.

B. I n h o u d .
K a t e r n B. - I. 1. Vortigher wordt koning gekroond. 2. Edelen zorgen er voor dat
de kinderen Uter en Pandragon buiten het land gestuurd worden. 3. Aldus mislukt
Vortigher's opzet de kinderen te doden. 4. Vortigher levert strijd tegen Angis, die
zich op het kasteel Tintageel terugtrekt. - II. Hoe die coninc Angis tracteerde ende
begheerde pays van Vortigher. 5. Angis vraagt en krijgt van Vortigher de toelating
met zijn volk terug te trekken naar Denemarken. 6. Na een tornooi doet Vortiger de
twaalf edelen die koning Moyn doodden, ophangen. 7. De vrienden van deze edelen
leveren strijd tegen Vortigher. - III. Hoe Vortigher bryeven sandt aen coninc Angis
van Denemercke om bistant. 8. Vortigher vraagt Angis ter hulp, en deze komt. 9. Te
Salsburch worden de edelen verslagen en verdreven uit het land. - IV. Hoe Vortigher
vercreech conink Angis dochtere in huwelike. 10. Terwijl Angis uitrust op een kasteel,
wordt Vortigher op diens dochter verliefd en doet haar door een bode ten huwelijk
vragen. 11. Vss: dialoog ‘Een abbassaet’ - Angis - diens dochter Sarasine over dit
huwelijk. 12. Feestelijk wordt bruiloft gevierd. 13. Vss: dialoog: Angis - Sarasine Vortigher: Angis neemt afscheid. 14. Ieder leeft verder. - V. Hoe Vortigher dede
maken een sterc casteel opt pleyn van Salsburch. 15. Met het oog op Uter en
Pandragon die buiten het land zijn, doet Vortigher in Salsburch een zeer sterk kasteel
bouwen...
K a t e r n C o n t b r e e k t : waarschijnlijk behelsde deze ‘het verdere verhaal van
de torenbouw en de tegenspoeden, hierbij ondervonden, en is vandaar overgesprongen
naar de beraadslagingen der duivels en de wijze, waarop Merlijn gewonnen is’
(Kronenberg, p. 20).
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K a t e r n D. VI. 16. [Merlijn's moeder] moet beoordeeld worden door twaalf
vrouwen, die allen zeggen dat enkel Jezus ‘ghewonnen was sonder mans toedoen’.
17. Op voorspraak van haar biechtvader, de heremiet Blasius, mag zij blijven leven
in gevangenschap tot een half jaar na de geboorte van haar kind. 18. Een eigenaardig
gevormd kind wordt geboren. - VII. Hoe die heremijt quam tot dat vroetwijf ende
begheerde dat kint te doopen. 19. Het kind wordt door de kluizenaar gedoopt en
Merlijn geheten. 20. Het kind beschimpt de vroedvrouw. 21. Ook zijn moeder is
bevreesd, doch hij troost haar. - VIII. Hoe Merlijns moeder voor tgherechte quam
daer dat ionghe kint haer sone haer verantwoorde. 22. De rechter wil nu Merlijn's
moeder levend doen verbranden. 23. Merlijn verdedigt haar. Hij verhaalt verwekt te
zijn door een duivel, doch, daar hij gedoopt is, hebben de duivels geen macht meer
over en door hem. 24. Hij verwijt de rechter zelf een onecht kind te zijn; deze is boos.
25. De rechter laat zijn moeder halen. 26. Apart in een kamer wil Merlijn haar
tevergeefs haar omgang met de ‘prochiaen’ doen bekennen, en hoe zij dit voor haar
wettige echtgenoot verborgen hield. 27. Zij gaat heen; Merlijn voorspelt dat de pastoor
zich zal verdrinken bij het vernemen van het nieuws. 28. Daar dit zo uitvalt, spreekt
de rechter Merlijn's moeder vrij. 29. Merlijn groeit op in wijsheid. - IX. Hoe Merlijn
dat kint ghevonden wert. 30. De boden die (door Vortigher) waren uitgezonden om
Merlijn's bloed, treffen hem
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spelend aan. 31. Merlijn legt hen uit dat zijn bloed hen niet baten kan, doch hij zal
meegaan naar het hof. 32. Hij legt hen uit hoe hij geboren werd. - X. Hoe dese .iij.
boden merlijn te peerde setten om hem by haren coninck te brenghen. 33. Na afscheid
genomen te hebben, vertrekken ze. 34. Onderweg op een markt voorspelt Merlijn
dat een man die er een paar schoenen koopt, zal sterven vóór hij één mijl ver gaat:
het komt aldus uit. 35. 's Anderdaags lacht Merlijn bij het zien van een lijkstoet: hij
verklaart dat in feite de zingende pastoor de vader is van de gestorven jongen, en dat
dus de vermeende vader, die treurt, blij zou moeten zijn. Dit blijkt waar te zijn. 36.
Merlijn lacht een derde maal en verklaart hoe de koningin omgang zoekt met haar
kamerling, die echter een vrouw is in mannenklederen. Bij de weigering van de
kamerling, wil de koningin zich wreken.

C. & D. H e r k o m s t e n e i g e n - a a r d i g h e d e n .
De enige overgebleven gedeelten van het volksboek werden door Nijhoff ontdekt in
een exemplaar van: Die cronijcke van || vlaenderen Int || Corte vanden Iare ses
hondert | ende .XXI. tot den || iare ons heeren .M.CCCCC. ende .XXXII. || [In fine:]
Gheprint Thantwerpen | op die Lombaerde veste | teghen || die Gulden hant ouer |
By mi Symon Cock | int iaer ons || heeren .M.CCCCC.XXXIX. den .xxvij. dach van ||
Februarius. || (NK 660) (Brussel KB) 4o.
In de plaats van de er thuishorende katernen zijn deze van ons volksboek (met
name katernen B en D) gebonden. Kronenberg (zie bespreking l.c., pp. 18-23) is van
oordeel dat de verkeerde inbinding waarschijnlijk op de drukkerij zelf gebeurde,
zodat ook het volksboek wel rond 1540 zal verschenen zijn bij dezelfde drukker.
Tot de sagenliteratuur van Keltische inspiratie behorend, kreegt de Merlijn-figuur
reeds een litteraire vorm in Geoffrey of Monmouth's Historia Britonum en Vita
Merlini. De grootste bekendheid vond echter een Frans prozawerk (ca 1200), in
enkele redacties bewaard. Men mag er over twisten of het proza zelf, ofwel een
gedicht dat het proza tot voorbeeld kan gediend hebben, van Robert de Borron is,
zeker is het dat het Mndl. gedicht, in zijn geheel door Van Vloten uitgegeven, naar
het Fr. proza werd bewerkt: voor een klein deel is het geschreven door Jacob van
Maerlant, voor het overige werd het voortgezet door Lodewijk van Velthem.
De inhoud van de bewaarde katernen laat geen twijfel het volksboek als een versie
van het Merlijn-verhaal te identificeren. Een vluchtig onderzoek reeds doet
onmiddellijk inzien dat dit Ndl. prozaverhaal onmogelijk het Ndl. gedicht of een der
door Paris-Ulrich, Sommer of Wheatley uitgegeven versies tot voorbeeld kan gehad
hebben. Daarvoor is er een te groot verschil in opeenvolging van woorden, zinnen
en gedachten.
Als verhaal komt katern B overeen met:
a) Jacob van Maerlant vss 4609-4768 (edit. Van Vloten);
b) edit. Sommer, p. 21, regel 27 tot p. 23 regel 15;
c) edit. Paris-Ulrich, I, p. 35 regel 16 tot p. 38 regel 23;
d) edit. Wheatley, I, p. 25 regel 11 tot p. 27 regel 22.
K a t e r n D komt overeen:
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1) Kap. VI tot en met VIII:
a) Jacob van Maerlant vss 3673-4329 (edit. Van Vloten en gedeeltelijk fragment
Verdam);
b) edit. Sommer, p. 11 regel 36 tot p. 18 regel 17;
c) edit. Paris-Ulrich, p. 18 bovenaan tot p. 30 regel 13;
d) edit. Wheatley, I, p. 13 regel 20 tot p. 21 regel 31.
2) Kap. IX tot einde, met:
a) Jacob van Maerlant vss 4931-5246 (edit. Van Vloten);
b) edit. Sommer, p. 25 regel 31 tot p. 30 regel 1;
c) edit. Paris-Ulrich, p. 43 regel 14 tot p. 51 regel 6;
d) edit. Wheatley, I, p. 30 regel 3 tot p. 34 regel 31.
Kronenberg (l.c., pp. 19-20) wees op de verschillen van deze versies met de onze:
‘Daar gaat het gedeelte van Merlijn's geboorte en de verdediging voor de rechter
vooraf aan Vortiger's avonturen, zijn kroning, huwelijk, torenbouw.’ Ook het derde
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staaltje van zijn voorspellingskracht betreffende de koningin en haar kamerling komt
in die drie redacties niet voor. - Systematisch schijnt in onze fragmenten elke
verwijzing naar de Graallegende, waarvan in de andere versies sprake is, weggelaten.
Er wordt in het volksboek geen gewag gemaakt van Merlijn's afscheid van de heremiet
Blasius.
Het verhaal verschilt ook te zeer van het Frans Merlijn-volksboek, waarvan
Kronenberg ‘in het British Museum vier verschillende uitgaven kon raadplegen
(waaronder de oudste, met name ‘Parijs, Vérard, 1498; ib. Trepperel (1510?); ib.
1528 en Rouaan, c. 1520)’ (ibid., p. 19). Aan de hand van Mead wijst Kronenberg
er dan op ‘dat ons volksboek beide afwijkingen, de andere rangschikking van 't
verhaal en het derde voorbeeld van Merlijn's zienersgave, gemeen heeft met de oudste
Engelse vorm, de berijmde Arthour and Merlin. Aangenomen wordt door Mead, dat
dit Middelengelse gedicht (begin 14de eeuw of iets vroeger) weer teruggaat op een
latere Franse versie van de bovengenoemde Roman de Merlin in proza, Maerlant's
voorbeeld’ (Kronenberg, pp. 20-21. Zie aldus Mead in de edit. Wheatley, vol. II or
Part IV, pp. LV-LVIII).
We raadpleegden zelf het gedicht in kwestie (edit. Kölbing) en bevonden deze
gegevens juist; de twee fragmenten van onze prozaroman komen er overeen in
dezelfde volgorde met vss 275-536 en 924-1358. Van alle bekende versies zijn deze
twee zeker het nauwst met elkaar verwant. Kronenberg acht het evenwel, en wij
menen terecht, ‘in hoge mate onwaarschijnlijk’ dat onze prozaroman een bewerking
van het Middelengsels gedicht zou zijn. ‘Maar een gemeenschappelijke Fransche
stamvader zullen ze stellig gehad hebben’ (ibid., p. 21). - Doch heeft de Ndl.
prozaroman diè rechtstreeks benuttigd? Zo het een gedicht was, ware dit een enig
feit in het ontstaan van de Ndl. prozaromans, zo het een prozatekst was, waarom nam
de bewerker dan niet liever één der bekende Franse prozaroman-drukken? Of heeft
er een onbekend Ndl. gedicht tot tussenschakel gediend? We zochten naar rijmresten
en vonden er heel wat. Oordeel: hi wilde hem laten p a s s e r e n met sinen volcke hi
wilde hem b e s w e r e n ; sal ic u aen een galghe doen h a n g e n Niet l a n g h e daer
na...; ende vergaderden al haer m a c h t met haren vrienden so dat si in corter tijt
een grote h e y r c r a c h t versaemden (alle p.24); aldus b e r e y d e n hem b e y d e
p a r t y e n om s t r i j d e n (p. 25); heeft mi al haer l e v e n te kennen g h e g e v e n ;
Als die rechter h o o r d e dat zijn w o o r d e n duechdelick waren; mocht niemant
comen dan een vroet w i j f die als den tijt volcomen waer des kints l i j f salveren
mochte; Blasius die h e r e m i j t wist wel den t i j t (alle p. 29); ic sal mijn moeders
lijf s a l v e r e n in spijt hem allen die haer leet b e g h e r e n (p. 30); die mi seyden
te d o d e n . Als die b o d e n die w o o r d e n a a n h o o r d e n van merlijn (p. 33). Hieruit moge blijken dat deze laatste hypothese de meest waarschijnlijke is.
Het was ons onmogelijk te raadplegen:
A Lytel treatise of the byrth and prophecye of Marlyn (1510, London, Wynkyn
de Worde - cfr BRUNET, III, kol. 1657): het is niet onmogelijk dat dit boek enig licht
zou werpen op het Nederlandse.
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We wijzen ten slotte op twee dialogen in verzen tussen de prozafragmenten. ‘Deze
poëzie is van gering allooi; slechts twee regels met een welluidende alliteratie
verheffen zich eenigszins boven de rest:
Nv oorlof dochter wi willen ten weghe
Want die wint wayet nv juyst te deghe’
(Kronenberg, p. 21).

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e XVIde e e u w .
Er zijn geen jongere drukken bewaard gebleven.
Naar een mededeling van Dr G.J. Boekenoogen vermeldt M.E. Kronenberg dat
in 1599 aan de Utrechtse bibliotheek een Antwerpse druk van 1588 ‘van den
wonderlicken Meerlijn’ werd gelegateerd door Hub. Edm. Buchelius. Ook deze editie
schijnt thans volledig verloren te zijn.
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Olyvier van Castillen

A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
[Versiering, gelijkend op hoofdletter E] EEN SEER || SCHONE ENDE SUUERLIKE
HYSTORIE VAN OLYUIER VAN CASTILLEN. || ENDE VAN ARTUS VAN
ALGARBE SIJNEN LIEUEN GHESELLE ENDE OECK || MEDE VAN DIE
SCHONE HELENA DES CONINCS DOCHTER VAn ENGHELANT || [In fine:]
ENde IS GHEPRINT TANTWERPEn BI || MI HENRIC ECKERT VAn
HOMBURCH WOE- || NEnDE BIDER CAMMERPOERTEn INT HUYS || VAN
DELFT. ||
(NK 3170) (Tot 1940: Leuven UB; Nordkirchen-Westfalen, Bibl. Arenberg) in-fol.
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Wij konden slechts de editie gebruiken uit de tweede helft der XVIde eeuw:
Een · schoone · historie · van || oliuier · van · castillen · ende · [de voorgaande
woorden omringd door dubbele lijn en daaronder versieringsmotief] || van Artus van
Algarbe sinen lieuen gheselle. Ende ooc mede van die schoone || Helena des Conincx
dochter van Engelant Die welcke veel wonderlijcke || auontueren in haer leuen
ghehadt hebben | ende is seer ghenoechlijck om lesen. || [Houtsnede: twee ridders
vóór een tent; rechts en links versieringsmotief] || ¶ Gheprint Thantwerpen inden
witten Hasewint | by Ian van Ghelen. || [Versieringsmotief] ||
(Reeds beschreven door STAINIER, cfr hieronder, p. 77 met afdruk titelblad, p. 76)
(Parijs Bibl. Nat. onvolledig (B 2, F 1-4 en N 3-4 ontbreken - wij vullen de analyse
tussen haakjes aan met behulp van de Franse tekst) in-fol.

2. Te k s t u i t g a v e n .
Ndl. prozaroman: geen herdruk.
Voor het Frans, naar een handschrift, cfr BERGMANS Paul, Olivier de Castille,
roman de chevalerie, d'après un manuscrit du XVe siècle, Gand, 1896.

3. L i t e r a t u u r .
BERGMANS Paul, Un manuscrit illustré du roman d'Olivier de Castille, in Analectes
belgiques, Gand, 1896, pp. 171-185. Vooraf gedeeltelijk verschenen in Messager
des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique,
1895, pp. 64-72.
BRUNET, IV, kol. 183-185 en Suppl. II, kol. 72-73.
DOUTREPONT, Mises en prose, pp. 429-431 en 450-451 (in voetnota verdere
bibliographie).
GESSLER Jan, Op zoek naar Ahasverus' gade en de ‘Historie van Olyvier’. Twee
bibliographische schetsjes, in Gedenkboek A. Vermeylen, s.l., (1932), pp. 299-306.
STAINIER Louis, Deux impressions populaires anversoises de l'‘Histoire d'Olivier
de Castille’, in GP, XII (1934), pp. 69-78.
Voor de gelijknamige Engelse prozaroman (1518 - London - W. de Worde), cfr
edit.: GRAVES R.E., Roxburghe Club, CXXX, 1898.
Voor de Duitse edit. cfr: HEITZ-RITTER, Versuch, p. 137.

B. I n h o u d .
Proloog. 1. Heel wat verhalen, waaronder vele over beroemde mannen worden te
boek gesteld. 2. Zo hier het verhaal van Olyvier van Castilië en Artus van Algarbe.
3. Een vroegere druk voldeed niet; daarom werd de historie thans beter geschikt
uitgegeven. - Inhoudstafel. - Een soort na-proloog: 4. De vertaler vraagt
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welwillendheid van zijn lezers voor zijn vertaling ‘vanden walsche int duytsche | ter
begheerten ende || bevelen, van N.’ - I. 5. De schrijver wil de daden van grote mannen
naar voor brengen. 6. Het duurt lang vooraleer de koning van Castilië een kind krijgt;
God verhoort ten slotte het gebed der koningin, dochter van de koning van Galacië;
zij baart een zoon; de moeder sterft echter twee uur later. - II. 7. Algemene droefheid
bij de begrafenis. Doopsel van het kind. 8. De koning treurt. 9. Zijn edelen geven
hem de raad opnieuw te huwen. 10. Juist was de zeer mooie koningin van Algarbe
weduwe geworden; zij had een zoon, Artus. 11. De koning van Castilië zendt
afgevaardigden om haar ten huwelijk te vragen. - III. 12. Zij roept de raad in van
haar heren, die haar aanzetten te aanvaarden. 13. Het besluit wordt aan de afvaardiging
overgemaakt, de voorkeur wordt gegeven aan een bruiloft in stilte. - IV. 14. Vertrek
van de gezanten. 15. Vreugde van de koning als hij de boodschap ontvangt. [16.
Huwelijk. 17. De jonge Artus gelijkt helemaal aan zijn eigen zoon Olyvier. Zij worden
samen opgevoed en zijn uiteen niet te kennen. - V. 18. Zij groeien op in grote
vriendschap en besluiten nooit van elkaar te scheiden. 19. Na kindervermaken, mogen
zij aan een tornooi deelnemen.] 20. De twee jonge mannen behalen de eer, Olyvier
krijgt de prijs voor de deelnemers van dààr en een ander edelman die voor die van
buiten kwamen. 21. Olyvier is beschaamd als twee jonkvrouwen hem de prijs
overmaken. - VI. 22. Olyvier en Artus gaan slapen; Artus zegt zonder afgunst, een
volgende maal zijn best te zullen doen om ook de prijs te behalen. 23. Tijdens de
nacht voelt de koningin verlangen opkomen naar haar stiefzoon. 24. 's Anderdaags
zegt zij hem gaarne te bezien; Olyvier begrijpt niet juist haar bedoeling. - VII. 25.
De twee jongens leven ridderlijk. 26. De koningin is
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voor Olyvier in een zondige liefde ontstoken. 27. Eens polst zij hem of hij geen
vriendin heeft. Hij ontkent. Als zij hem vraagt wat hij doen zou moest een voorname
vrouw hem haar liefde aanbieden, weet hij niet wat antwoorden. - VIII. 28. Met Artus
gaat hij van haar weg. Hij is ontevreden dat zij hem de vingeren drukt. 29. De koningin
is overtuigd dat hij haar begrepen heeft en dat zij hem zal hebben. 30. Olyvier bidt
God dat zij tot inkeer moge komen. - IX. 31. 's Anderdaags als hij haar aan het hof
gaat groeten, neemt zij hem terzij en biedt zich aan als zijn maîtresse. 32. Hij zegt
haar als zoon getrouw te willen dienen, doch dat hij haar hierin niet mag ter wille
zijn. - X. 33. Zij verwijt hem hoovaardij en oorzaak te worden van haar dood. 34.
Olyvier gaat heen. Hij is bedrukt; Artus merkt het. 35. Olyvier zegt hem die nacht
niet bij hem te komen slapen. Zij omarmen elkaar en nemen afscheid. - XI. 36. Olyvier
stuurt iedereen uit zijn kamer weg. 37. Hij uit klachten en besluit weg te reizen. 38.
In een brief aan Artus legt hij uit niet daar te kunnen blijven. Hij laat hem een fiool
(lang flesje) met klaar water achter: zo Olyvier ooit in gevaar komt dan zal het water
zwart kleuren. Moge Artus hem dan opzoeken; hij zal steeds zijn vriend blijven. XII. 39. Olyvier rijdt weg zonder dat iemand het merkt. 40. Hij komt aan een
zeehaven, waar hij een schip vindt dat hem met andere heren mede zal nemen naar
Constantinopel. - XIII. 41. 's Morgens verwondering dat Olyvier niet verschijnt. 42.
Artus gaat de kamer binnen, vindt fiool en brief. Bedroefd valt hij in bezwijming. XIV. 43. De koning, verwittigd, komt af, gaat ook de kamer binnen, vindt enkel
Artus in bezwijming. 44. Hij leest de brief. Droefheid en klachten. - XV. 45. Vele
vrienden van de koning gaan tevergeefs op inlichtingen uit. 46. De koning wordt
ziek. 47. Inkeer van de koningin die haar schuld inziet. - XVI. 48. Olyvier op zee.
Groot tempeest, schipbreuk, alleen Olyvier en een edel ridder redden zich al
zwemmend. 49. God zendt hen een hert dat hen aan land voert. 50. Zij vinden een
goed onderkomen. 51. God helpt wie op Hem betrouwt. - XVII. 52. Zij bevinden
zich in Engeland. 53. Olyvier's gezel, die ziek is, blijkt Jan Talbot van Cantelberghe
te zijn. 54. Deze vraagt naar huis gevoerd te worden om daar te kunnen sterven. 55.
Hij wordt er heen gebracht en sterft. 56. Wegens een niet voldane schuld zou hij niet
in gewijde grond begraven worden; de erfgenamen zijn te hebzuchtig. - XVIII. 57.
Olyvier betaalt het verschuldigde, zodat de ridder eervol kan begraven worden. 58.
Olyvier verneemt dat de koning van Engeland de edelen oproept voor een tornooi,
waarin 400 ridders ‘van binnen’ het opnemen tegen buitenstaanders. Zijn enige
dochter is de prijs: zij staat bekend als de mooiste vrouw ter wereld. Haar vader is
meer uit op een dappere echtgenoot en troonopvolger dan op een rijke. 58. Olyvier
verlangt mede te kampen. - XIX. 59. Olyvier trekt naar Londen. 60. In een bos wordt
hij door vijftien straatrovers overvallen; hij doodt er elf van en de overigen gaan
lopen. 61. Zijn paard is echter met zijn geldbeurs weggelopen en valt in de handen
van één der rovers. 62. Olyvier bidt God om hulp. - XX. 63. Een ridder die zijn
klachten afgeluisterd heeft belooft hem te helpen zo hij de helft van zijn verdienste
in het tornooi aan hem overlaat. Olyvier aanvaardt. 64. Hij wordt de weg gewezen
naar een heremitage, waar hij de ridder moet opwachten. - XXI. 65. Hij overnacht
daar en dient 's morgens de mis van de heremiet. 66. Daarna gaat hij te biechten en
vertelt van zijn ontmoeting met de ridder; de heremiet spreekt hem vertrouwen in. XXII. 67. Hij blijft daar vier dagen, tot twee dagen vóór het tornooi. Hij is slechts
een halve mijl van Londen. 68. Hij kan de toebereidselen van het tornooi volgen. 69.
Hij vreest dat de ridder niet komen zal. 70. Daar komen vijftien ruiters en tien ridders

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

met praal omgeven, allen in het zwart, gevolgd door een zwart tornooipaard, pages
en knapen. - XXIII. 71. Olyvier herkent de ridder uit het bos. 72. Hij maakt zich
gereed. 73. Helena, 's konings dochter, komt naar het tornooi kijken. - XXIV. 74.
De regeling; drie dagen tornooi: eerste dag, steken (‘jouster’), de tweede, tornooi
met snijdende zwaarden, de derde te voet. 75. Vele edelen doen mede. 76. Als de
ridder Olyvier wijst wie Helena is, is deze verdoofd van bewondering. 77. In
verwarring raakt hij een tribune en werpt die om, zodat vele toeschouwers op een
hoop vallen. 78. Daarna overwint hij
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een koning van Ierland. 79. Olivier krijgt de prijs. 80. Helena voelt sympathie, doch
wacht af hoe hij er voor het overige zal uitzien. - XXV. 81. Aan het hof bij de
feestelijkheden is men benieuwd wie die zwarte ridder wel zou zijn. 82. Olyvier is
echter naar de heremitage teruggekeerd. 83. 's Anderdaags wordt hij weer afgehaald;
thans zijn al de gezellen in het rood gekleed, en als paard krijgt hij ‘een beyaert’ (Fr.:
‘le coursier... estoit boyart’). - XXVI. 84. Olyvier opnieuw op de strijdbaan. 85. Vele
hoge edelen komen medestrijden. 86. Olyvier gelukt erin het teken van de ridders
‘van binnen’ er onder te krijgen. - XXVII. 87. Er vallen vele doden; de koning beveelt
enkele mannen zulks te beletten. 88. Juist dan slaat Olyvier een ridder neer die hem
onverhoeds wil overvallen. 89. De koning doet de strijd staken, uit vrees voor meer
slachtoffers. 90. Olyvier keert naar de heremitage terug. 91. 's Avonds klaagt Helena
en de koning besluit zulk bloedvergieten niet meer toe te laten. 92. Die avond wordt
er geen hoffeest gehouden. - XXVIII. 93. De doden worden voor de derde dag door
nieuwe strijders vervangen. Twintig ridders zullen er op waken dat Olyvier thans
niet meer onbekend weggaat, en hem naar het banket brengen. Toezicht op de strijd
en voorbereiding van het banket worden bevolen. 94. Olyvier komt nu met zijn volk
in witte klederen. 95. De strijders worden geteld; de strijd begint. 96. Olyvier slaat
zijn bijl stuk, doch ontrukt er een aan een andere ridder. 97. Twee koningen van
Ierland vallen hem nijdig aan, doch hij doodt een van hen. 98. De koning doet de
strijd ophouden. - XXIX. 99. Het lijk van de overleden koning wordt naar diens land
gevoerd. 100. Olyvier bevindt zich alleen; hij besluit, daar zijn gevolg verdwenen
is, alleen maar de heremitage terug te keren. 101. De twintig ridders, daartoe
aangeduid, verzoeken hem bij de koning te komen. 102. Hem wordt logies gegeven,
doch hij is beschaamd zonder gewone klederen te zijn en zonder dienaars. 103. De
waardin verwittigt hem dat de ridder die hem vroeger bijstond ook nu voor alles
gezorgd heeft. - XXX. 104. Alles is geregeld: geld, dienaars, paarden, klederen. 105.
Hij gaat naar het hof. - XXXI. 106. Bij zijn aankomst in het paleis verwekt hij ophef
wegens zijn schoonheid. Sommigen zijn afgunstig. 107. Olyvier wordt aan Helena
voorgesteld. 108. De andere jonkvrouwen zijn ietwat afgunstig. - [XXXII. 109. Het
banket. Olyvier zegt uit Spanje te komen, doch van geen hoge afkomst te zijn. 110.
De jury trekt zich terug; zij delen de koning mede dat zij Olyvier tot winnaar hebben
uitgeroepen. 111. Deze vraagt hen hem te vragen eerst een jaar aan het hof te leven
vóór het huwelijk om hem te kunnen beoordelen. - XXXIII. 112. Een der prinsen
van de jury gaat met Olyvier spreken; hij onderwerpt zich aan de wens. 113. Daarna
neemt de koning zijn dochter terzij, die zich niet tegen Olyvier's overwinning verzet.
- XXXIV. 114. De prijs wordt uitgereikt, en Olyvier stemt officieel in met de
beslissing dat hij een jaar zal wachten alvorens te huwen. Hij wil voorlopig zijn
familienaam niet bekend maken. - XXXV. 115. Olyvier bekomt de gunst Helena's
voorsnijder te zijn. 116. Zij kust hem; verder feest. 117. De grote heren vertrekken;
de koningen van Ierland zijn boos op de koning van Engeland. - XXXVI. 118. Olyvier
keert terug naar zijn logies. 119. s' Anderdaags aan het hof moet hij de eed afleggen.
120. Hij dient Helena bij de maaltijd. - XXXVII. 121. Iedereen is over Olyvier
tevreden.] 122. Olyvier is zeer op Helena verliefd. 123. Verward snijdt hij, haar
dienende, eens in de vinger. Zij bemerkt zijn gevoelens. - XXXVIII. 124. Olyvier
wordt ziek van liefde. 125. Helena, dit vernemend, trekt zich ziek terug. Om hem
bekommerd, bidt zij tot O.L. Vrouw. 126. In een vizioen verneemt ze dat ze Olyvier
moet gaan troosten. 127. Zij gaat naar zijn ziekbed en geeft te verstaan dat ze na het
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jaar zijn vrouw wil worden. - XXXIX. 128. Hij wordt door haar getroost, geneest en
herneemt zijn functie. 129. Tijdens een open hof op Pinksterdag, komt een bode
vanwege de koningen van Ierland de koning beledigend uitdagen. - XL. 130. Deze
is boos. 131. Olyvier vraagt volk te zijner beschikking om hem te wreken. 132. De
bode wordt teruggestuurd: men vreest die van Ierland niet. 133. Tien duizend man
staan Olyvier ter beschikking om het grotere doch minderwaardige leger van de
vijand te bekampen. - XLI. 134. De slag begint. 135. Olyvier, dapper, doodt een der
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Ierse koningen, neemt er twee gevangen, werpt de Ierse trofee neer. 136. De Ieren
vluchten naar hun land. 137. De overwinnaars doen hun intrede in de ontzette stad.
138. Een bode brengt een bondig verslag naar het hof. - XLII. 139. Olyvier's brief
brengt vreugde in Londen. 140. Olyvier stelt zijn kapiteins voor de vijand in Ierland
te overvallen. - XLIII. 141. Toebereidselen. 142. Een groot deel van Ierland wordt
ingenomen. 142. Beleg van het slot waar de zoon verblijft van de koning die door
Olyvier verslagen werd in het tornooi. 143. Koning Maquemor komt met twee andere
koningen ter hulp; ze worden verslagen en gevangen genomen. 144. Het slot wordt
tevergeefs bestormd. - XLIV. 145. Ten slotte wordt het ingenomen. 146. De laatst
overblijvende koning geeft zich over. 147. Er wordt aan de zeven gevangen vorsten
een maaltijd aangeboden. Olyvier zegt dat ze zich voor de Engelse vorst zullen
moeten verantwoorden. - XLV. 148. Terugkeer naar Engeland. 149. Een ridder,
vooruitgezonden, meldt al het gebeurde. 150. Triomf bij de thuiskomst. - XLVI. 151.
Olyvier brengt de zeven vorsten bij zijn koning. 152. Vriendschappelijk gesprek.
Maaltijd. - XLVII. 153. De koning biedt aan Olyvier zijn dochter ten huwelijk.
Olyvier dankt. - XLVIII. 154. Helena wordt gehaald; ze verneemt alles. Ondertrouw.
155. De Ierse koningen mogen vrij naar hun land, doch als vazallen van de Engelse
koning. 156. Voor 's anderdaags wordt het huwelijk voorzien. - XLIX. 157. Olyvier
en Helena komen ter bruiloft. Huwelijk. Maaltijd. Tornooi. Banket en dansen. 158.
Voorbereiding tot de nacht. 159. Huwelijksnacht. Zij winnen een zoon, later een held
tegen de Turken. - L. 160. 's Morgens komt de koning hen wekken. 161. Feest
voortgezet. 162. Voorspoed in Engeland. 163. Eerst wordt hen een zoon, Heynrick,
geboren; later een dochter Clarissa. - LI. 164. Olyvier zal ter everjacht. 165. Helena
droomt dat een tijger haar man verslindt; zij verwittigt hem. 166. Toch gaat hij op
jacht, en achtervolgt het everzwijn ver weg in het woud. Dit zal de reden worden
van een lange afwezigheid. - LII. 167. Voortgaande valt hij bij toeval in de handen
van de zoon van de Ierse koning die door hem gedood werd. In het geheim werpt
deze hem in een kerker in Ierland. 168. Droefheid in Londen: de koning en Helena
weten niets af van Olyvier. - LIII. 169. Na Olyvier's vertrek uit Castilië was spoedig
zijn vader gestorven. Artus was koning van Algarbe geworden en regent van Castilië.
170. Op zekere dag bemerkt hij dat het water van de fiool donker is geworden: zo
moet hij gaan trachten Olyvier te helpen. 171. Hij stelt in Castilië en Algarbe
plaatsvervangers aan, en reist dan alleen weg. - LIV. 172. Hij doorzoekt Portugal,
Spanje, Frankrijk. Reist naar Engeland. 173. Onweder. Artus wordt naar Ierland
gedreven, hij gaat er aan land. 174. In een bos, door een leeuw aangevallen, doodt
hij deze. - LV. 175. Hij geraakt niet uit het woud; zoekt eten; overnacht in een boom.
176. Wordt door een wonder beest aangevallen. - LVI. 177. Erg gekwetst, weet hij
het dier te doden. 178. Hij bidt tot O.L. Vrouw. 179. Een man in het wit, door God
gezonden, komt hem genezen, brengt hem uit het bos, en vertelt hem Olivier's
avonturen. 180. Artus, die ten zeerste op Olyvier gelijkt, moet naar Londen om de
koning te troosten en Helena, die zeer ziek is. Zij zullen denken dat hij Olivier is.
Om haar te laten genezen, zal hij bij haar slapen, doch hij mag geen gemeenschap
met haar hebben. Als zij genezen is, moet hij naar dit bos weerkeren om de witte
man terug te vinden. Deze verdwijnt. - LVII. 181. In Engeland wordt hij voor Olyvier
aangezien. 182. De koning is verheugd na drie jaar Olyvier weer te zien. Artus zegt
enkel over het voorgevallene nog niets te mogen zeggen. - LVIII. 183. Algemene
vreugde. 184. Helena verneemt eveneens het nieuws en ontvangt haar vermeende
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man met vreugde. Feest. 185. De geneesheren raden hem af bij de zieke vrouw te
slapen; kort daarop echter geneest ze. 186. Dan komt het nog niet tot echtelijke
omgang, omdat hij zegt eerst een bedevaart naar St-Jacob te hebben beloofd. Meer
verhaalt hij niet. - LIX. 187. Een maand gaat voorbij. 188. Artus wendt voor op
bedevaart te gaan. 189. Hij gaat naar het bos waar hij opnieuw de witte ridder ontmoet
die hem op zijn paard medeneemt. 190. Artus wordt op een plaats gebracht waar de
koning komt die Olyvier gevangen houdt; deze zal met drie dienaars Artus moeten
bevechten. Zo Artus Olyvier bevrijdt, moet hij de groe-
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ten doen van de witte ridder. - LX. 191. Artus gaat alleen verder, verslaat de drie
dienaars en neemt de koning gevangen, die hij de belofte afdwingt Olyvier vrij te
laten. 192. Alzo geschiedt. Olyvier wordt bij Artus gebracht; weerzien. - LXI. 193.
Getwee op het paard van de koning rijden ze naar Londen; iedereen is verbaasd over
hun gelijkenis. Men weet niet wie van hen Olyvier is. 194. Zij vertellen elkaar hun
avonturen. Als Artus zegt bij Olyvier's vrouw te hebben geslapen, werpt deze hem
van het paard zodat Artus zijn been breekt. Olyvier laat hem liggen en rijdt vergramd
verder. - LXII. 195. Verwondering aan het hof dat Olyvier zo vlug terug is, zozeer
vermagerd. Hij zegt wegens ziekte niet naar St-Jacob geweest te zijn. 196. 's Nacht
bij zijn vrouw, als hij echtelijk verkeer zoekt, verwijt zij hem zijn gelofte niet na te
komen. 197. Nu begrijpt hij Artus' onschuld. Verdriet. - LXIII. 198. 's Anderdaags
gaat Olyvier zijn gekwetste gezel zoeken, vraagt vergiffenis en brengt hem naar het
hof, 199. Hij vertelt alles aan Helena en de koning. - LXIV. 200. De koning heeft
veel achting voor Artus. Deze geneest. 201. Artus trekt naar Ierland met een leger
en doodt de koning die Olyvier heeft gevangen gehouden. - LXV. 202. Artus krijgt
dit koninkrijk. 203. Artus begrijpt niet waarom Olyvier zijn afkomst niet bekend
maakt; hij vertelt hoe Olyvier's vader stierf. 204. Artus krijgt een afschuwelijke ziekte
en wordt blind. Olyvier is zeer bedroefd. - LXVI. 205. Artus zegt liever te sterven.
206. Artus en Olyvier dromen enkele nachten dat genezing mogelijk is. 207. Na een
gebed droomt Olyvier dat het bloed van een onschuldig gedood jongetje en meisje
gemengd, Artus moet te drinken worden gegeven. 208. Olyvier bidt de H. Maagd
om raad: hij wil zijn kinderen opofferen voor zijn vriend. - LXVII. 209. Olyvier gaat
alleen in de slaapkamer van zijn kinderen. 210. Hevige gemoedsstrijd. 211. Hij
onthoofdt hen en vangt het bloed op. 212. Hij gaat heen met het bekken en doet de
deur op slot. - LXVIII. 213. Hij komt bij Artus, geeft hem het bloed te drinken en
wrijft hem er mee in. Artus geneest. 214. Olyvier verhaalt het gebeurde; Artus is
ontzet. Olyvier zegt daar niet verder te kunnen leven. 215. De vrouw die toezicht
heeft over de kinderen maakt zich ongerust. - LXIX. 216. Olyvier wil de lijkjes gaan
verstoppen. Hij vindt de kinderen springlevend. Mirakel. Hij dankt O.L. Vrouw. 217.
Hij roept het gehele hof bijeen in de kerk waar hij zijn afkomst bekend maakt, alsmede
die van Artus, en wat die voor hem gedaan heeft. - LXX. 218. Olivier's verdere
lotgevallen. 219. Wat met zijn kinderen voorgevallen is. 220. Hij toont hen. Helena
in onmacht; grote ontroering. 221. De koning is over dit alles verwonderd. - LXXI.
222. Overal blijdschap. 223. Olyvier zal naar Castilië gaan; Artus wordt
vooropgestuurd. 224. Olyvier wordt met Helena, haar vader en een groot gevolg in
zijn land ontvangen en daar gekroond. - LXXII. 225. De koning van Engeland en
Artus met zijn moeder keren elk naar hun land terug. 226. Olyvier regeert voorspoedig
in Castilië. 227. Op een nacht komt de witte ridder aan Olyvier's kamer. - LXXIII.
228. Daar Olyvier wegens belofte gehouden is hem de helft te geven van wat hij
door het tornooi gewonnen heeft, biedt hij hem de helft van zijn bezit. 229. Doch
ook van vrouw en kinderen wil de ridder de helft; hij kiest de jongen. 230. Ook van
Helena wil hij de helft: er staat Olyvier niets anders te doen dan haar in twee stukken
te delen. Zij schenkt hem vergiffenis. Olyvier heft het zwaard op. - LXXIV. 231. De
witte ridder houdt hem tegen. 232. Hij zegt dat hij Jan Talbot is, die door Olyvier
met ere begraven werd en door zijn hulp van de duisternis (zwart) en het vagevuur
(rood) naar de hemel (wit - vgl. de kleuren in het tornooi) werd opgevoerd; alles
werd gedaan om Olyvier op de proef te stellen. Dan stijgt hij ten hemel op. 233.
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Artus komt Olyvier bezoeken; deze biedt hem zijn dochter ten huwelijk. - LXXV.
234. Artus gaat hierop in. 235. Olyvier's zoon gaat de koning van Cyprus helpen
tegen de Turken en verovert vele landen doch zal jong sterven en nooit weerkeren;
zijn dochter vertrekt met Artus naar Algarbe. 236. Drie jaar later worden Olyvier en
Helena ziek [en sterven. - LXXVI. 237. Nieuws over Heyndrick die in gevangenschap
bij de Saracenen stierf na grote heldendaden. 238. Artus met Clarissa worden vorsten
van Castilië. 239. Na de dood van de koning van Engeland verslaat Artus de hertog
van Glou-
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cester die de troon wil bemachtigen. Artus is dus nu koning van Castilië, Algarbe,
Engeland en een Iers koninkrijk. 240. Zijn kinderen en hun verder lot.] [241. Epiloog.]

C. H e r k o m s t .
NK 3170 plaatst de druk van H. Eckert van Homberch, in navolging van Stainier,
circa 1510. Dit is gebaseerd op het feit ‘que l'imprimeur a employé la gravure sur
bois des deux premiers mots du titre: ‘Eeen Seer’, de la même façon qu'ici, mais en
l'imprimant en rouge, dans le titre d'un autre roman de chevalerie: Historie van
Seghelijn van Iherusalem, qui porte la date de 1511; het feit echter dat de
oorspronkelijke bezitter van het Leuvense exemplaar - Anton Tirol, zoals zijn ex-libris
mededeelt - toevallig slechts eenmaal in een archiefstuk, en wel op 1512 wordt
aangetroffen, pleit wel voor die periode, doch laat geen nauwkeurige datering toe
(cfr voor dit alles Stainier, pp. 73-74). De tekst is klaarblijkelijk een vertaling van
het Frans volksboek.
Gewoonlijk wordt er aangenomen dat Philippe Camus de auteur is van deze Franse
prozaroman, die zou geschreven zijn op verzoek van Jean de Croy, heer van Chimay
(† 1473), al wordt soms David Aubert in zijn plaats aangeduid (o.a. in GW 2770 tot
2772; vgl. Doutrepont, pp. 450-451). Er zijn verscheidene manuscripten van bewaard.
De oudste bekende druk, in-fol., zonder titel, aan de drukker Louis Cruse
toegeschreven, eindigt:
¶ Cy fine listoire de oliuier de castille Et de son loyal compai- || gnon Artus
dalgarbe Et de helaine fille au roy dangleterre et || de henri filz de oliuier qui grans
faiz darmes firent en leurs temps || comme cy deuant auez oy Dieu pardoint aus
trespasses Amen. || Imprime a genesue Lan mil .cccc.lxxxij. le .iij. iour de iuing. ||
(GW 2770 en PELLECHET 2259) (Parijs Bibl. Nat.)
In de proloog van deze Franse prozaroman lezen we, na een vrome formule:
Ie phelippe camus esperant la tressaincte grace ay entreprins de translater ceste
presente hystoire de latin en francoys a la requeste et commandement de mon
tresredoubte seigneur monseigneur ihean de ceroy seigneur de chunay non regardant
de la couchier en aultre ou en plus bel languaige que le latin le porte...’ (a 2 ro).
Het beroep op een Latijnse bron is een meer voorkomende wending, waaraan wel
geen geloof dient gehecht (vgl. Doutrepont, p. 323). Het verhaal is verwant aan dat
van Ami et Amile.

D. E i g e n a a r d i g h e d e n .
Tegenover de korte Franse proloog staat de lange Nederlandse geheel zelfstandig
(die van de druk H. Eckert van Homberch blijkt volgens de door J. Gessler
gepubliceerde fragmenten met de door ons gebruikte tekst overeen te stemmen; vgl.
Gessler, pp. 304-305). We achten deze belangrijk genoeg om volledig afgedrukt te
worden:
¶ D[ye prolog]he op dye scho[one] historie van Olyvyer van Castillien.
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Om dat die Memorie vanden menschen verghetelijck is ende dye menschelijcke
natuere om haere boosheyt seer verwandelijck is | duechdelijck is gheintroduceert |
ende ingheleydt gheweest als dat dye redenen verstandelijck sluytende ende
concluderende dye woorden oock ende auctoriteyten vanden heylighen | ende wijsen
des ghelijckx Hystoryen ende exempelen weardich [sic] zijnde van ghedenckenisse
| ghereduceert ende ghesedt worden in schriften | als om te bethoonen den gheenen
dye nae ghecomen zijn | tgheene dat daer te voren ghedaen gheweest is ter instructie
leeringhe ende salicheydt der sielen van allen kersten menschen. Nu ist alsoo als dat
op desen tijt die schriften midts den aert ingenioes ende subtijle practijcke vander
prente hem selven multipliceren | verbreeden ende open baren by manyeren als dat
veel schoone salighe leeringhen ende exempelen | vanden welcken luttel lyeden dye
boecken ende kennisse hadden | nu voort ghesedt zijn ende ghegheven tot alsoo
cleynen pryse | als datmen niet minder segghen en mach. Nochtans om dies wille dat
dye ghemeene verstandenisse meer ghegheven is om te onthouden Historyen ende
exempelen dan ander saken. Soo hebben veel ingenyoese ende verstandighe mannen
hem selven ghepijndt ende neersticheydt ghedaen | om te verbreeden ende in scriften
te setten | dye woorden ende wercken | die virtuyten | crachten | wonderlijcke fortuynen
ende groote avonturen ende oock miraculose ende wonderlijcke wercken vanden
goeden devoten ghetrouwen ende vromen mannen. Byden welcken wy ons leven
regeren moghen | ende dat bekeeren ende aftrecken van allen schandelijcken ende
sondelijcken saecken | augmenterende dat |
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ende vermeerderende in allen crachtelijcken ende duechdelijcken wercken | tot
haerlieden exempel. Ende onder dye ander Hystoryen soo isser eene ghevonden van
over langhe tijden gheschreven dye welcke ghenaemt is dye Hysterie van Olyvyer
van Castillien. Ende van Artus van Algarben sinen lieven ende ghetrouwen gheselle.
Die welcke om haer lieder duechdelijcke crachten wille | ende om eere meer te
beminnen dan consent ende wille te gheven tot quaden wercken te doen. Sy hadden
menigherleye groote wonderlijcke fortuynen ende avontueren. Dye welcke om haer
lieder groote rechtveerdicheyt | vierighe ende broederlijcke minne ende oock
ghetrouwicheyt malcander belooft hebbende | namen si een salich eynde | ende dat
mits grooter vromicheydt ende hoocheydt van herten midts grooter edelheydt van
afcoemste ende gheboorte | ende midts by nae eenpaerlycke onghelooflijcke
lichamelijcke pijne ende moeyenisse met eenighe specye van overdadighe nede [sic]
onverstandelijcke desolacye ende mistroosticheyt. Nu isset alsoo als dat nae dat dye
voorseyde Historye eerst gheprent gheweest is | soo is sy in sommighe articulen
ghevonden gheweest seer incorreckt ende mismaeckt | ende oock als dat dye
intitulacyen ende capittelen nyedt en gheleken dye sake over al claerlijck inhoudende.
Ende om dattet van eenighen sonderlinghen ende notabelen persoonen ghesoliciteert
ende versocht is dye te prenten tot decoratie ende chierheydt van Historien ende
merckelijcke delectatie vanden Lesers | ende tot consolacye ende troost vanden
begherenden. So zijn nu nyeus doen setten dye Historyen ende figueren voor dye
capittelen | om dye voorseyde Hystorye vruchtbaerder te maken | tot behaghen ende
ghenoechte van allen menschen. Ende sonder toedoen | af nemen | noch diminueren
| soo zijn nu doen setten dye intitulacyen ende verclaringhen vanden Capittelen
vervolghende dye materye. Des ghelijckx heeftmen doen suppleren dye imperfectien
| ende beteren dye incorrectien dye daer in ghevonden zijn geweest. In alsulcker
manie[re alsda]t byder gratie van Gode alle sa[ken hem] selven vinden mogen ende
claerlijc vers[ien. E]nde int beghinsel vanden boecke | so is gh[eset] die tafel
achtervolghende dye materie. Ende int eynde so is ghemaeckt een corte ende nutte
epylogacie om int corte te connen verhalen ende brenghen ter memorien al dat in
houden vanden voorseyden boecke. Alsoe dattet hem selven te vollen openbaert ende
wijst byden voorseyden capittelen | die cort ende verstandelijck zijn ende alleen
begheerende eere | ende salicheyt beminnende profijt. ¶ Hier eyndet die Prologhe.
Daarop volgt de inhoudstafel, met name de opschriften der kapittels, waaraan is
toegevoegd een tweede proloog, die, wat het begin en het einde betreft, het Frans
volksboek tot voorbeeld heeft:
Ten alder Heylichsten ende alder salichsten love | magnifiencie ende hoocheyt
van onsen behouder Ihesus Christus | ende van zijnder alre heylichster ende gloriooster
moeder Maria | dye beroeringhe ende verweckinghe zijn van allen goeden ende
duechdelijcken wercken | ende sonder welcke gheen dinck beghonnen noch gheeyndt
wesen en mach Ick .N. hopende inder gracien gods hebbe begrepen desen
teghenwoordighe historye te translateren ende over te setten | vanden walsche int
duytsche | ter begheerten ende bevelen van N. Nyedt aensiende noch denckende dye
in ander oft schoonder tale te setten dan si int walsche staet oft ghesedt is | wandt
daer in hadt ick lichtelijck moghen dwalen. Soo bidt ick alle den ghenen diese lesen
sullen | oft hooren lesen | als dat si excuseren ende ontschuldighen mijn arme cleyne
ende donckere verstandenisse | onsen lieven here biddende | als dat hy my gracie
ende cracht verleenen wille | dye te volbrenghen. In alsulcker manieren | dat si
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behaghelijck zijn mach | danckelijck ende profijtelijck alle den ghenen dyese lesen
sullen oft hooren lesen.
(A 1 vo-A 3 vo).
Uit dit alles is zeker het belangrijkste de mededeling dat aan dit type van druk (ook
die van Eckert van Homberch behoort tot dit model: cfr fragment Gessler, pp.
304-305) een ouder is voorafgegaan, dat voor een nieuwe uitgave werd herzien,
verbeterd en aangevuld op de wijze zoals in de proloog wordt medegedeeld. Er schijnt
van die oudere druk evenwel niets te zijn bewaard gebleven.
De vertaling van de hoofdstukken is vrijwel letterlijk en volgt dezelfde indelingen,
op uitzondering van Kap. LVIII na, dat er enkele zinnen bijneemt van het volgend
Fr. hoofdstuk, zodat ook Kap. LIX een ander en logischer opschrift krijgt. De tekst
van die opschriften wijkt wel eens af. Uitbreidingen van zinnen in het Ndl. zijn
onbeduidend; zeer zelden worden woorden uit de Franse tekst weggelaten. Typisch
zijn tautologieën t.o.v. Fr., o.a.: ‘beghonste hy te verlieven ende amoreus te worden’
(C 4 vo) t.o.v. ‘prinst a devenir amoureulx’ (b 7 vo); ‘vanden quaden vianden ofte
der booser gheesten’ (D2 ro) t.o.v. ‘de mauvais ennemy’ (C2 ro); ‘foreeste oft
woestijne’ (ibid.) t.o.v. ‘hors
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la forest’ (ibid.); ‘een yeghelijck dede silentie ende swijghen’ (G2 vo) t.o.v. ‘chacun
faisoit silence’ (C1 vo); ‘medt medelijden ende compassien bevanghen worden’ (M1
vo) t.o.v. ‘furent meuz de pitie’ (h5 ro).

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e XVIde e e u w .
De hierboven vernoemde druk s.d., Antwerpen, Jan van Ghelen, is de enige ons
bekend tussen 1540-1600.

Parijs ende Vienna

1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
¶ DIE HISTORIE VANDEn VROMEN RIDDER PA- || RIJS ENDE VAn DIE
SCHONE VIENNA DES DOL || PHIJNS DOCHTERE. || [houtsnede] || [In fine:] ||
¶ DIT BOECK IS VOLEYNDT ENDE GEPRENT IN DIE VERMAERDE
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COOPSTADT VAN ANT- || WERPEn BIJ MY GERAERDT LEEU. INT IAER
ONS HEEREN .M.CCCC. ENde LXXXV IJ. OP || DEN XIX. DACH VAN MEYDE
||
(CA 942 en CA suppl. 2, 942) (Parijs Bibl. Nat.) kl. fol.

2. Te k s t u i t g a v e n .
N d l . p r o z a r o m a n niet herdrukt.
F r . h a n d s c h r i f t met belangrijke inleiding:
KALTENBACHER Robert: Der altfranzösische Roman Paris et Vienne, in Romanische
Forschungen, Erlangen, XV (1904), pp. 321-688a. De uitgave pp. 391-629 is kritisch
naar de hss. B. ACDE; daarna geeft hij o.m. een afdruk van het oudste fragment (3
bladen) uit de Bibl. te Carpentras.
Histoire du Chevalier Paris et de la belle Vienne. Nouvelle édition publiée d'après
les manuscrits de la bibliothèque royale, Paris, 1835. Dit is een oudere tekstuitgave.
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Eng. druk:
H[AZLITT] W.C., Paris and Vienne. Thystorye of the Noble Ryght Valyaunt and
Worthy Knyght Parys | and of the Fair Vyenne the Daulphyns Doughter of Vyennois
|. From the Unique Copy printed by William Caxton at Westminster in the year
M.CCCC.LXXXV. With a Preface, Glossary, and Notes, Printed for the Roxburghe
Library, 1868.
Over de Ndd. druk:
ÄSDAHL Märta, Die mittelniederdeutsche Version des Volksbuches von Paris und
Vienna, overdruk uit Niederdeutsche Mitteilungen, I (1945). Met twee fragmenten.

3. L i t e r a t u u r .
Verdere bibliographie bij KALTENBACHER, o.c., inleiding, pp. 321-391 passim.

B. I n h o u d .
I. 1. In 1271, ten tijde van koning Karel, leeft er in het land van Dolfinie (Dauphiné),
in Vienne, ‘een rijc baenre here Dolfyn’, Godevaert Dallenson, een familielid van
de koning; zijn vrouw heet Dyane. 2. Pas na acht jaar wordt er een kind geboren, een
meisje, dat Vienne genoemd wordt. 3. Deze groeit op met Ysabeele, de dochter van
haar voedster. 4. Vienne wordt buitengewoon schoon, zodat ze door vele aanzienlijke
heren wordt ten huwelijk gevraagd. 5. In de stad woont er een rijk ridder, heer Jacob,
die een zoon heeft, Paris, een goed opgevoede jongen, die, nadat hij op vijftienjarige
leeftijd werd ridder geslagen, zeer knap is in tornooi en ridderspel. 6. Deze heeft een
goede vriend, de ridder Eduwaert. 7. Terwijl deze met een jonkvrouw verkeert aan
het hof van Brabant, wordt Paris op Vienne verliefd, doch daar zij te hoog boven
hem staat, durft hij het enkel aan Eduwaert bekennen. - II. 8. Zij besluiten 's nachts
vóór haar kamer te gaan zingen en muziekspelen. 9. Vienne en haar ouders zijn
benieuwd wie deze mannen zijn. 10. De Dolfijn (Dauphin) nodigt al de speellieden
van zijn land aan zijn hof, doch als zij die horen, vinden ze er de gezochte niet bij.
11. Vienne zegt aan Ysabeele spijt te hebben niet te weten wie voor haar speelden.
- III. 12. De Dolfijn geeft aan tien gewapende mannen de opdracht hen, als ze 's
nachts wederkomen, bij hem te brengen. 13. Zij komen opnieuw om te spelen, doch
als ze worden aangesproken, overleggen ze: ze willen niet herkend worden; zij zenden
de jongen, die hun instrumenten draagt, naar huis. - IV. 14. De tien vallen hen aan,
doch ze weren zich goed en kunnen ontkomen. 15. 's Morgens brengen de tien verslag
uit bij de Dolfijn. 16. Deze zendt de volgende nacht honderd mannen, doch de
speellieden verschijnen niet. 17. Vienne verlangt te weten wie zij zijn. 18. Paris die
geen uitkomst ziet, besluit meer omgang te zoeken met de bisschop van St-Laureys.
19. De Dolfijn richt een steekspel in, om zijn dochter te vertroosten; zij hoopt daardoor
haar minnaar te leren kennen. 20. Vele edelen komen af. 21. Paris en Eduwaert
besluiten onbekend, in witte kleding, mede te doen. 22. Bij een voorafgaandelijk
maal dient Paris aan de tafel van de Dolfijn en wordt nog meer op Vienna verliefd.
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- V. 23. Vóór het tornooi begint moet iedere deelnemer vóórrijden. Vienne oordeelt
dat de twee ridders in het wit, het ‘amorueselicste’ reden. 24. Het tornooi. Paris wint.
- VI. 25. Paris ontvangt uit Vienne's handen de prijs: een kristallen schild en een
bloemenkrans. 26. In stilte vertrekt hij met Eduwaert. 27. Iedereen vraagt zich af wie
die twee witte ridders zijn. 28. De deelnemers keren naar hun land terug. 29. Onder
de edelen van Frankrijk en Engeland ontstaat er twist wie de schoonste is: Vienne,
of de dochter van de hertog van Normandië, of de zuster van de koning van Engeland.
30. Vienne is verliefd op de onbekende. 31. Paris is bedroefd dat hij zijn liefde niet
kan uiten. 32. Zijn vader verwijt hem zijn omgang met de bisschop in plaats van met
de wapenen. 33. Geschil onder de edelen. Telkens vijf ridders willen beurtelings in
een tornooi de schoonheid verdedigen van de drie voornoemde vrouwen. 34. De zaak
komt vóór de koning, die besluit een tornooi te laten beslechten. 35. De vaders van
de drie meisjes worden uitgenodigd en geven prijzen: de koning van Engeland geeft
omwille van zijn zuster Constancie een gouden kroon, prachtig versierd; de hertog
van Normandië omwille van Florije een rijke Franse hoed, en de Dolfijn omwille
van Vienne een kostelijke halsband. 36. Vele ridders maken zich gereed. 37. Eduwaert
raadt Paris aan als onbekende aan het tornooi deel te nemen. 38. De koning laat
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grote tribunes oprichten en laat drie banieren maken, waarop in gulden letters de
namen der drie vrouwen geschreven staan; de partijen krijgen elk hun banier. 39.
Alles is gereed. De koning voert het woord: de uitslag zal ontegensprekelijk zijn. De
vader der winnende jonkvrouw krijgt een kroon, en de winnende ridder de drie
banieren met de juwelen. 40. Optocht van al de deelnemers. 41. De Dolfijn en heer
Jacob zijn als toeschouwers gekomen. - VII. 42. Het steekspel. Paris strijdt
voornamelijk tegen Godefroy van Picardië. 43. Ten slotte blijven er enkel Paris en
van de andere twee partijen elk drie ridders over; deze willen het tornooi tot 's
anderdaags schorsen; Paris verslaat hen. - VIII. 44. Paris krijgt de banieren en de
juwelen. 45. Met Eduwaert reist hij in het geheim vlug naar huis en leeft er zoals
voorheen. 46. De edelen zijn verwonderd dat de overwinnaar zich niet bekend heeft
gemaakt. 47. De Dolfijn krijgt de kroon voor zijn dochter. 48. Aan Vienne wordt
alles medegedeeld. 49. Vienne uit haar droefheid aan Ysabeele dat zij hem niet kent
die zoveel eer voor haar behaalde. 50. Paris' vader verwijt zijn zoon zijn omgang
met de bisschop. 51. Dan vraagt hij Eduwaert hem te helpen. 52. Deze haalt Paris
over met hem naar Brabant te trekken. 53. Paris sluit de gewonnen prijzen in zijn
kamer, geeft zijn moeder de sleutel en vraagt haar er niemand binnen te laten. 54. In
Brabant behalen ze grote riddereer; Paris denkt steeds aan Vienne. - IX. 55. Tijdens
een ziekte van Paris' vader bezoekt eerst de Dolfijn hem, daarna diens vrouw Dyane
met Vienne en Ysabeele. 56. Paris' moeder leidt de vrouwen het kasteel rond en laat
hen ook Paris' kamer zien. 57. Vienne ziet er een wit paardendeken: zij vermoedt dat
het dit is van de winnaar van het tornooi. 58. Zij veinst ongesteldheid om met Ysabeele
alleen in de kamer gelaten te worden. 59. Zij zoeken alles af en vinden in een
aanpalend vertrek Paris' trofeeën: Paris moet dus de onbekende zijn! 60. Ysabeele
verwijt haar de sympathie voor Paris die van lagere stand is. 61. Vienne verdedigt
hem. 62. In het weggaan nemen ze de halsketen en Vienne's banier mede onder hun
mantel. 63 Heer Jacob geneest. - X. 64. Na ontvangst van een brief over de ziekte
van zijn vader keert Paris met Eduwaert naar huis terug; zijn vader is tevreden. 65.
Paris ontdekt de verdwijning van de trofeeën en verwijt zijn moeder iemand te hebben
binnengelaten in zijn kamer. 66. Zo verneemt hij dat Vienne daar geweest is. 67.
Paris legt een bezoek af bij de Dolfijn. 68. De verliefde Vienne zegt kort daarop aan
haar gezellin dat ze Paris wil laten weten dat ze zijn zaken heeft. 69. Zij laat de
bisschop van St-Laureys komen om te biechten. 70. Hij moet 's anderdaags met Paris
terugkeren: zekere zaken werden hem ontnomen, zij moet het hem mededelen. - XI.
71. 's Anderdaags komen ze. Vienne gaat met Paris terzijde en zegt hoe ze zijn bezit
medenam. Dat geeft niet, zegt hij, zij is zijn meesteres en kan over al zijn goed
beschikken. Overigens, zegt hij, hij kreeg die juwelen kort geleden van een Frans
ridder. 72. Vienne lokt zijn bekentenis uit dat hij haar lief heeft en al de wapenfeiten
om harentwille gedaan heeft. 73. Zij verklaren elkaar hun liefde en gaan uiteen. 74
Paris vertelt alles aan de bisschop en Eduwaert; deze waarschuwt hem alles stil te
houden. 75. De Doflijn wenst dat zijn vijftienjarige dochter zou huwen. 76. Vienne
stelt de bedroefde Paris gerust: hem alleen zal ze huwen. 77. Zijn vader, zegt ze,
moet bij haar vader voor Paris om haar hand vragen. 78. Paris verzoekt zijn vader
dit te doen; deze is eerst vergramd en bevreesd voor de Dolfijn, maar belooft toch
het te zullen doen. - XII. 79. Heer Jacob komt bij de Dolfijn; deze is woedend bij
Jacob's verzoek en zendt hem weg. 80. De Dolfijn roept zijn dochter: hij zal haar
vlug uithuwelijken. 81. Vienne laat door Eduwaert Paris verwittigen over de woede
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van haar vader. 82. Eduwaert raadt Paris aan een tijdje weg te reizen. 83. Paris stemt
in, maar wil eerst Vienne nog ontmoeten. - XIII. 84. Door een venster kan Paris
Vienne spreken, die hem tegen haar vader waarschuwt. Zij besluit met hem mede te
trekken, op voorwaarde dat hij haar voor hun huwelijk niet zal ‘ghenaken’ en dat zij
Ysabeele mag medenemen. 85. Paris laat door een man, Jorijs genaamd, de reis
voorbereiden: paarden onderweg en een schip te Agemoirte (Aigues-Mortes). 86.
Die nacht zullen ze vertrekken; Jorijs moet hen opwachten met twee paarden. - XIV.
87. De tocht bij slecht weder. 88. 's Anderdaags 's avonds logeren
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ze bij een kapelaan. 89. De volgende dag zoeken ze een doorwaadbare plaats over
de rivier; Jorijs verdrinkt. 90. Zij keren naar de kapelaan terug die schippers voor
hen wil zoeken om hen over te zetten. - XV. 91. De Dolfijn laat Vienne zoeken. 92.
De kapelaan ontmoet een der speurders. 93. Hij verwittigt het paar dat ze moeten
vertrekken. 94. Zij uiten klachten. 95. Vienne raadt Paris aan alleen verder te rijden;
zij geeft hem een ring met een diamant als pand van hun trouw. - XVI. 96. Roerend
afscheid. 97. Over Aigues-Mortes bereikt Paris Genève waar hij gaat wonen. 98.
Vienne doet de kapelaan de ridders die haar zoeken roepen; zij zullen haar terugleiden,
de kapelaan zal medegaan om te getuigen over haar maagdelijke zuiverheid. - XVII.
99. Vienne bidt bij haar vader om verontschuldiging. 100. De kapelaan getuigt voor
haar. 101. Vienne verdedigt Paris' leven en liefde. 102. De Dolfijn laat Paris' vader
gevangen zetten en ontneemt hem zijn bezittingen. 103. Vienne en Ysabeele worden
in een kamer opgesloten. 104. Vienne laat Eduwaert naar Paris informeren. 105. Na
een tijd krijgt Vienne haar vrijheid terug. 106. De Dolfijn vraagt schriftelijk aan de
graaf van Vlaanderen raad om haar uit te huwen. 107. Op Vienne's verzoek wordt
heer Jacob in zijn vroegere staat hersteld. 108. Vienne spreekt veel met Eduwaert
over Paris. 109. De graaf van Vlaanderen stelt voor haar te laten huwen met de zoon
van de hertog van Bourgondië of van de koning van Engeland. Vooral de eerste prijst
hij aan; de Dolfijn stemt met het laatste voorstel in, en de graaf zal de nodige stappen
doen. - XVIII. 110. Paris in Genève; hij schrijft twee brieven. 111. In die aan zijn
vader waarin hij zegt op pelgrimstocht te vertrekken, vraagt hij vergiffenis en verzoekt
hem Eduwaert in zijn plaats als zoon aan te nemen. - XIX. 112. Aan Eduwaert schrijft
hij over zijn liefde tot Vienne, en dat hij hem bij zijn vader als zoon moet vervangen.
113. Een bode brengt de brief naar Eduwaert die hem aan heer Jacob en Vienne laat
lezen. 114. Vienne wil de brief niet teruggeven. - XX. 115. Eduwaert schrijft terug
wat er intussen met heer Jacob en Vienne is voorgevallen en dat Vienne hem een
wissel zendt van 3000 kronen. 116. Afwisselend leed en vreugde bij Paris om het
nieuws. 117. Hij leeft in aanzien in Genève; XXI. 118. De zoon van de graaf van
Vlaande-regelmatige correspondentie met Vienne. - deren komt met de zoon van de
hertog van Bourgondië voor het huwelijk. 119. Vooraf verwittigt de Dolfijn zijn
dochter. 120. Deze verklaart voorlopig niet te willen huwen daar zij ongesteld is.
121. Beide edelen worden feestelijk ontvangen. 122. Intussen wil Vienne niet
toegeven, zelfs niet wanneer de Dolfijn haar op water en brood zet. 123. De
hertogzoon van Bourgondië moet vertrekken en belooft terug te keren na haar
genezing. - XXII. 124. De Dolfijn laat Vienne en Ysabeele in een duistere plaats
gevangen zetten. Vienne blijft evenwel Paris beminnen. - XXIII. 125. De hertogszoon
komt terug om haar te bezoeken. 126. De Dolfijn bekent hem haar onwil, toch zou
deze haar graag spreken; om haar te herstellen zendt de Dolfijn haar klederen en
eten. 127. Vienne staat de jongen toe haar na drie dagen te spreken. Zij laat de
kwartieren van een hoen onder haar oksels verrotten om een kwalijke geur te hebben.
128. Als de pretendent komt, zegt zij een andere te beminnen. Als hij naderkomt
ruikt hij de verrotting en meent dat zij de dood nabij is. 129. Hij vertrekt naar huis.
130. Vienne blijft gevangen. 131. Eduwaert laat vanuit een kerk nabij het paleis
graven, zodat hij ongeweten met haar langs een schuifvenster in verbinding komt.
132. Eduwaert verhaalt Paris in een brief de gebeurtenissen. 133. Klachten van Paris;
hij zal naar vreemde landen trekken. - XXIV. 134. Paris schrijft dit aan Eduwaert,
en hij zal geen verdere brieven meer zenden. 135. Eduwaert deelt dit mede aan Paris'
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vader, moeder en Vienne, die zeer mistroostig zijn. - XXV. 136. Paris trekt met zijn
knecht naar het H. Land; onderweg leert hij de taal der Saracenen en neemt hun
kleding en gewoonten aan. 137. Hij pelgrimeert naar Jerusalem. 138. Door geldgebrek
kan hij slechts pover leven. 139. Eens ontmoet Paris de valkeniers van de sultan; hij
geneest diens lievelingsvalk. 140. De sultan maakt de valkenier die met de genezen
valk terugkeert tot een groot heer; door deze nu komt Paris in aanzien aan het hof.
141. Paus Innocentius bereidt een kruisvaart voor. - XXVI. 142. De koning van
Frankrijk zendt de Dolfijn van Viennoys
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met een gevolg in pelgrimsklederen ter bespieding naar het H. Land. - XXVII. 143.
De Dolfijn trekt er heen, doch verraden door slechte Christenen wordt hij gevangen
genomen. 144. Hij maakt alles aan de sultan bekend. 145. Deze zet hem gevangen
in een toren in Alexandrië, tot voorbeeld van andere bespieders. - XXVIII. 146. Paris
die in Babilonië verbleef, wist daar niets van, doch verneemt alles van twee
minderbroeders-pelgrims. 147. Met deze zal hij naar Alexandrië gaan, zij weten
echter niet beter dan dat hij een Saraceen is. 148. De valkenier zorgt voor een
vrijgeleide van de sultan, die hem daarbij nog rijke geschenken geeft. - XXIX. 149.
In Alexandrië wordt Paris door de emir goed verzorgd. 150. Eens rijden zij samen
door de stad langs de gevangenistoren, zij gaan naar de Dolfijn zien; Paris krijgt
toelating er terug te komen. 151. Korts daarop komt hij met één der Minderbroeders
als tolk terug; hijzelf houdt zich steeds als Saraceen. 152. Paris vraagt de Dolfijn
naar zijn familie en troost hem. 153. Nadien zegt Paris aan de Minderbroeders dat
hij de Dolfijn wil verlossen, doch deze moet beloven in zijn land later goed in Paris'
onderhoud te voorzien en hem een gift in te willigen die hij daar eisen zal. 154. 's
Anderdaags zweert de Dolfijn dit te aanvaarden. 155. Met een schipper wordt
overeengekomen om hen die nacht te vervoeren. 156. Paris laat goed eten en drinken
gereed maken. - XXX. 157. Paris onthaalt de wachters die avond tot ze dronken zijn
en in slaap vallen. 158. Nadat de Dolfijn door de Broeders is vrijgemaakt, doodt
Paris de wachters. - XXXI. 159. Zij gaan samen scheep en varen naar de Christen
stad Levan. 160. In Cyprus wordt de Dolfijn hartelijk door de koning ontvangen.
161. Verdere reis naar Aigues-Mortes. - XXXII. 162. De Dolfijn wordt thuis feestelijk
onthaald. 163. Hij biedt nu aan Paris - uiterlijk steeds een Saraceen - beurtelings zijn
land aan en zijn dochter tot vrouw; op dit laatste gaat deze in. 164. Paris komt bij
Vienne; de broeder is steeds tolk. Vienne wil echter de vrouw niet worden van de
Saraceen. 165. Zij keren weder bij haar; opnieuw weigert ze hem te huwen; zij zegt
doodziek te zijn - opnieuw speelt ze de toer met de rotte hoenders; de broeder en de
bisschop van St-Laureys die Paris vergezellen, wijken terug, doch de verliefde Paris
merkt niets. 166. Vienne dreigt zich te zullen zelfmoorden. 167. De broeder maant
haar aan het huwelijksaanzoek die nacht eens goed te overwegen. 168. Daarna zegt
Vienne aan Ysabeele nooit een andere man te willen dan Paris. - XXXIII. 169. 's
Anderdaags komt Paris met de broeder terug; als zij zegt nooit te zullen huwen, geeft
de broeder haar vanwege Paris de ring die zij hem vroeger schonk. 170. Paris doet
de broeder weggaan; nu spreekt hij haar toe in het Frans en maakt zich bekend. 171.
Vreugdevol herkennen. 172. Ysabeele, die geslapen heeft, ontwaakt, en verwijt
Vienne met de Turk te doen te hebben. Dan herkent zij Paris. 173. De twee gelieven
treden buiten, de Dolfijn stemt in hun huwelijk toe; dan zegt Vienne dat de Saraceen
Paris is. 174. Paris gaat met zijn vader naar huis; 's anderdaags zal de bruiloft
gehouden worden. - XXXIV. 175. Bruiloft. 176. Hun verder leven; zij krijgen drie
kinderen. Eduwaert huwt Ysabeele: na de dood van Paris' ouders ontvangen zij het
bezit van deze; Paris wordt Dolfijn. 177. Het einde der hoofdpersonen.

C. H e r k o m s t .
Op 15 Mei 1487 verscheen:
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[Fol. 2 ro:] ¶ Cy commence listoire du tresuail || lant cheualier paris et de la belle
vi || enne fille du daulphin lesquelz pour || loyaulment amer souffrirent moult ||
dadversitez auant quilz peussent iou || yr de leurs amours. || [In fine:] ¶ Cy finist
listoire du vaillant || et noble cheualier paris Et de || la belle Vienne fille du daul- ||
phin de viennois. Emprien- || tee en Anvers Par moy Ghe- || rard leeu. Lan Mil .CCCC.
|| lxxxvij. le .xve. iour du mois || de May. ||
(CA 941) (Paris Bibl. Nat.) in-fol.
Vier dagen later kwam de Ndl. vertaling van de pers. Merkwaardig is het feit dat
die oudste druk van de Franse prozaroman te Antwerpen het licht zag. Een aantal
Franse hss. zijn bekend (cfr Kaltenbacher, pp. 338-341), die zich in twee groepen
laten verdelen. De druk-redactie komt het best overeen met hs. S (Paris, Bibl. Nat.,
Fr. 20044 - waarschijnlijk nog XVe eeuw), dat tot de tweede groep behoort welke
volgende afwijkingen - met
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kleinere zaken wordt hier geen rekening gehouden - vertoont met groep I:
‘1. II ist vor allem geringer an Umfang, da die Reden und Schilderungen gekürzt
sind.
2. Bei II fehlt der Prolog des Pierre de la Cypede.
3. Es fehlen die fünf Träume, die wir in I haben.
4. Der Bischof ist von St. Laurent statt St. Vinzent, und der Name von Paris'
Knappen George statt Olivier.
5. II enthält die Angabe des Jahres 1271, in dem die Handlung beginnt.’ (ibid., p.
356. Voor de vergelijking der hss en uitgaven, pp. 351-361).
De inleiding bij groep I is merkwaardig omdat ze een aantal gegevens bezorgt
voor de ontstaansgeschiedenis der redactie. We citeren daaruit: ‘Plusieurs aultres
livres ay je veu, mes entre les aultres j'ay tenu ung livre, escript en langaige
prouvensal, qui fut extraist d'ung aultre livre, escript en langaige cathalain. Auquel
livre se contenoit la vie d'ung baron, qui s'appelloi messire Godeffroy de Lanson,
qui estoit dauphin de Vienne... cy ay entrepris a vous estrayre l'ystoire du langaige
provencial en francoys... et aussi que je ne suis pas Francois de nature, ains fuz nes
et nouris en la cote de Marcelle. Et c'il vous plaist savoir qui je suis: de saint Piere
j'ay prins le non, de la Cypede pour sournon. Et fut encommance a escripre cest livre
l'an de grace mil CCCC trente deux le tiers jour du mois de septembre’ (edit.
Kaltenbacher pp. 392-393). - Wat is er waar van die vertaling uit het Provencaals,
zelf gebaseerd op het Catalaans? Kaltenbacher neemt aan dat de geschiedenis reeds
vóór 1432 werd verspreid, vermelding van Paris et Vienne in oudere gedichten staat
daar borg voor. Hij trekt de Catalaanse herkomst in twijfel om de relatie tot Koning
Karel en de juiste kennis van plaatsen en feiten in verband met de stad Vienne; de
roman zou zelfs ouder zijn dan 1364. ‘In Pierre de la Cypede wird jedenfalls der
letzte Bearbeiter zu sehen sein, bezw. Uebersetzer aus dem Provenzalischen, wenn
nicht das Datum 1432 in dem Original der erhaltenen Überlieferung ein fehlerhaftes,
oder Pierre de la Cypede nur ein Schreiber ist, der zur Bekräftigung seines Romans
ein kleines Vorwort hinzugelogen hat’ (p. 364); de la Cypede is wel niet meer dan
een schuilnaam; hij zegt uit Marseille afkomstig te zijn (ibid., pp. 362-364). De versie
van groep II zou tussen 1460-1470 ontstaan zijn (ibid., p. 361).
Het verhaal zal wel niet de bedoeling hebben de steden Parijs en Vienne op een
allegorische wijze te verheerlijken; de Dauphiné werd slechts in 1349 aan Frankrijk
afgestaan, en Frankrijk is nog niet hetzelfde als Parijs; Kaltenbacher stelt daar
tegenover dat de roman de uitbeelding zou zijn van een dynastieverandering in de
Dauphiné, en wel in 1282 ‘wo mit dem Dauphin Jean die burgundische Linie ausstarb
und die Herrschaft an den Vasallen Humbert de la Tour du Pin kam, den Gemahl
seiner einzigen Schwester Anna, unter heftigem Wiederspruch Roberts von Burgund.’
Andere historische overeenkomsten spoorde hij op waaronder vooral, onder de
regering van Humbert II, ‘der Erbfolgekrieg der drei Töchter Philipps des Langen
von Burgund, nämlich der Dauphine, der Herzogin von Burgund und der Gräfin von
Flandern, ein blutiger Kampf, den der König von Frankreich 1337 beilegte’
(Kaltenbacher, pp. 364-367). Kaltenbacher verwaarloosde daarbij te wijzen op het
verband van de schoonheidswedstrijd tussen de drie edelvrouwen, met het beroemde
Parisoordeel, waaraan toch ook de held van deze roman zijn naam kan ontleend
hebben; o.i. is dat deel de eerste kern van het verhaal geweest: Paris die optreedt
voor haar die hij als schoonste heeft verkozen - wat in het verhaal voorafgaat leidt
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er naar toe, wat volgt vloeit er uit voort. Een aantal elementen zijn, zoals dat gewoon
is bij die soort literatuur, met andere romans te vergelijken, in zijn geheel zelfs heeft
de roman heel wat aanknopingspunten met de chantefable Aucassin et Nicolette
(ibid., pp. 367-368).
Alles samen genomen is het een fijn verhaal geworden, een levendig beeld van
de ridderwereld der late Middeleeuwen, waartoe een aantal goed geziene details in
niet geringe mate bijdragen. In de zorg van de schrijver om het realistische steeds te
bewaren, valt bijzonder de totale afwezigheid van al wat wonderbaar is aan te stippen
(ibid., pp. 368-371).
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D. E i g e n a a r d i g h e d e n .
De vertaling uit het Frans is meestal letterlijk te noemen. Hier en daar nochtans is er
een streven naar vereenvoudiging waar te nemen, die vooral tot uiting komt in de
houding tegenover tautologieën. Enkele voorbeelden: ‘wtnemender schoonheit’ (a
2 ro) - ‘souveraine beaulte et gentilese’ (a 2 ro); - ‘dede hy en leeren ter wapenen’ (a
2 ro) - ‘le fist adrecier et enseigner en armes’ (a 2 vo). Soms worden gehele zinsdelen
weggelaten of vereenvoudigd, b.v.: ‘die steecspel ende ridderschap hantieren woude.
dat die quame in die stadt van Vienne...’ (a 4 vo) - ‘qui vouldrait faire faitz darmes
ou de chevalerie p o u r l a m o u r d e s d a m e s e t d e s d a m o i s e l l e s quil
vint en la cite de Vienne...’ (a 4 vo - a 5 ro). Aldus kunnen wel eens fijne trekjes
verloren gaan, b.v.: Ende als Vienne Parijse sach w a r t s y g h e d a e n r o o t
g h e l i j c k e e n d e r r o o s e n van grooter begheerten die sij hadde om hem te
siene, ende doer dye liefde die sij te hemwaerts droech. ende...’ (c 1 ro) - ‘Et quant
Vienne vit Paris du grand desir quelle avoit de la veoir | et de la grand amour quelle
lui portoit | t o u t e s a c h a r e s t o i t a i n s i c o m m e c o l o r e e e t f r e s c h e
c o m m e u n e r o s e d e m a y | et...’ (c 2 ro-vo). Ook ietwat langere stukken worden
wel eens weggelaten, klaarblijkelijk om langdradigheid of herhalingen te vermijden,
zo laat de Ndl. tekst, fol. a 4 vo, weg: ‘Et Vienne avoit tousiours le cueur quant
viendroit le iour de celle feste. car elle avoit grant talent de savoir lequel estoit celluy
qui tant estoit amoureux delle’ (a 5 ro); deze zin herhaalt eenvoudig wat enkele regels
daarvóór reeds gezegd was! Een enkele keer heeft de Ndl. prozaroman eens een zin
meer, zoals: ‘Het waer te vele langhe te vertellen die namen vanden heeren ende
ridderen die daer vergadert waren. want daer wasser vele gecomen wt Spaengien
ende wt Arragon om te proeven haer macht ende haer personen’ (b 1 vo tegenover
Fr. b 2 vo).
Het Ndl. volksboek volgt gewoonlijk dezelfde verdeling in hoofdstukken als het
Fr. (beide zonder nummering en verder ingedeeld in paragraphen die evenwel niet
steeds overeenstemmen) behalve enkele keren waar het Ndl. een opschrift heeft, en
er dus een nieuw kapittel begint, en het Fr. niet: dit is viermaal het geval.
Beide drukken gelijken elkaar zeer goed; de drukspiegel is even groot; de
houtsneden die in dezelfde volgorde in de twee edities voorkomen, zijn dezelfde: er
zijn er 27 in de tekst, waarvan één tweemaal en één driemaal voorkomen; daarbij is
er achteraan het drukkersmerk. Bovendien heeft het Ndl. volksboek de houtsnede
van het titelblad die op het verso herhaald wordt; daar het Fr. exemplaar met fol. a
2 begint, mogen we veronderstellen dat voor het verloren Fr. titelblad dezelfde
schikking werd gevolgd. De Fr. druk heeft nochtans een ander lettertype en meer
tussenruimte, zodat we er, het verloren titelblad medegerekend, tot 40 bladen komen,
tegenover 36 voor de Ndl. druk.

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e X V d e e n X V I d e e e u w .
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Het verhaal was klaarblijkelijk vlug zeer populair, daarvoor getuigen de talrijke
uitgaven in Frankrijk en de bewerkingen in het Italiaans, Spaans, Katalaans, Engels,
Nederlands, Zweeds, Latijn en Armeens (cfr Kaltenbacher, pp. 341-351).
We vernoemen volgende N d l . u i t g a v e n :
a) [1491?, Antwerpen, G. Leeu],
(CA Suppl. II, 942a) (Dublin Trinity College) in-fol.
b) s.d., Antwerpen, Gov. Back,
(CA 944) (in 1860: Gent, Serrure, nu: Bibl. Arenberg?) 4o.
c) 1510, Antwerpen, int huys van Delf [Henr. Eckert van Homberch],
(NK 1090) (Londen Brit. Mus.) in-fol.
d) s.d.s.l.? [‘ca 1540 of iets later’, Antwerpen, Jac. van Liesvelt],
(NK 4155) (eerste vier bladen in 's-Gravenhage KB) 4o. - In NK wordt er op gewezen
dat de titelhoutsnede dezelfde is als die van de edit. 1554 bij Wwe van Liesvelt van
Turias ende Floreta. ‘In geval het boek na den zomer van 1545 is verschenen, een
druk van de Weduwe van Jac. van Liesvelt.’
Er dient bovendien vermeld te worden dat bij G. Leeu te Antwerpen nog
verschenen:
in 1488 een Nederduitse vertaling
(CA 943 en BC 130) (Bibl. Arenberg; Upsala UB) en
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op 23 Juni 1492 een Engelse
(CA Suppl. 2, 944a) (Dublin Trinity College).
CA aanzag de eerste voor een Ndl. editie; H. PAUL (Grundriss der Germ. Phil.,
e
2 Edit., II, 1, p. 415) wees er op dat deze Nederduits is en duidde er aan de hand
van Goetze op dat er nog een andere Ndd. druk zou bekend zijn, met name 1494,
Magdeburg (we vragen ons af of hij niet verwarde met de druk van Soven wisen
meisteren, bij MORITZ BRANDIS, 1494 - cfr BC 129 en 244). De Engelse is een
herdruk van William CAXTON's editie 19 December 1485, Westminster (edit. W.C.
H[AZLITT]; cfr KALTENBACHER, pp. 348-349 en W. BLADES, W. Caxton, pp. 308-310).
De Ndd. tekst heeft, naar de fragmenten door Äsdahl gepubliceerd te oordelen, de
Ndl. versie tot Vorlage, terwijl de Engelse zelf verklaart te zijn ‘translated out of
frensshe in to Englysshe’.
N o t a . VAN HEURCK, Liv. Pop., p. 55, publiceert een houtsnede uit Paris ende
Vienna. Wij waarschuwen er voor dat deze niet in de oudste druk voorkomt, doch
wel in de Historie van Troyen, druk van 1485, [Jac. Bellaert], Haarlem, cfr CA 1095
en vgl. J.M. SCHRETLEN, Dutch and Flemish Woodcuts, plaat 23A).
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Peeter van Provencen

A 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
[Houtsnede:] DIE HISTORIE VAN PEETER VAN PROUEnCEN || [gewone letters:]
ENDE DIE SCHOONE MAGHELONE VAN NAPELS || [Htsn.: Peeter en
Maghelone] || [In fine:] BI WILLEm VOORSTERMAn INDEn GULDEn
EENHOREN ||
(NK 3171) (was aanwezig in München UB; wordt er sedert 1942 vermist) 4o.

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

142

2. Te k s t u i t g a v e n .
N d l . p r o z a r o m a n niet herdrukt.
Er bestaat een moderne bewerking:
VORRINK Joh., De schoone historie van Peeter van Provence en Magelone van
Napels. Naar het oude volksboek opnieuw verteld, s.l. (W.B.-Vereeniging), 1934.
Hoewel de schrijver p. 81 beweert dat het een bewerking is van W. Vorsterman's
druk, kunnen we daar geen geloof aan hechten; hij zal wel een uitgave van het type
der Van Waesberghevertaling hebben gebruikt.
MONE, Übersicht, pp. 62-64, gaf uit een editie s.d., Antwerpen, Claes van den
Wouwere, de incipits der refreinen.
F r. p r o z a r o m a n :
BIEDERMANN Adolphe, (Pierre de Provence et la belle Maguelonne), Paris-Halle,
1913.
Duitse prozaroman:
BOLTE Joh., Die schöne Magelone, (Bibliothek älterer deutscher Uebersetzungen,
herausgegeben von August SAUER, I), Weimar, 1894.
DEGERING Hermann, Die schoene Magelone. Hystoria von dem edeln ritter Peter
von Provenz vnd der schoensten Magelona, des koenigs von Naples tochter. Älteste
deutsche Bearbeitung nach der Handschrift der preussischen Staatsbibliothek Germ.
4o 1579 mit Anmerkungen und Überlieferungsgeschichtlichen, literarischen und
kunsthistorischen Exkursen, (Veröffentlichungen aus den Handschriftschätzen der
preussischen Staatsbibliothek), Berlin, 1922.

3. L i t e r a t u u r .
BRUNET, IV, kol. 643-648 en Suppl. II, kol. 235-236.
HEURCK Emile H. van, Une ancienne édition anversoise de Pierre de Provence,
in GP, I (1923), pp. 74-77.
WESTERMANN R., Die niederdeutschen und dänischen Uebertragungen von Veit
Warbecks schöner Magelone, Diss. Greifswald, 1932. Ook afgedrukt in Zeitschrift
für deutsche Philologie, LVII (1932), Heft 3-4.
N o t a . Het feit dat het unicum te München zoek is, verhinderde ons de oudste druk
door NK 3171 ‘ca 1517?’ geplaatst, in te zien. Naar de omvang oordelend, durven
we aannemen dat hij vrijwel gelijk zal geweest zijn aan de 4o-druk, midden der XVIde
eeuw, waarvan Mone de volgende aanvangsverzen der refreinen mededeelde:
Kap. II, 60 vss:
wat sal ick begaen wat sal ick bestaen
t-herte is mi belaen mach ick niet gaen.
Kap. VI, 59 vss:
o claer lichtende robijn
wiens oogskens fijn dat jonge herte mijn etc.
Kap. VIII, 51 vss:
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Eylaes verdoolde mensche ghelaten
Kap. XI, 48 vss:
O wreete wordt dat mi t-herte doorsnijt
Kap. XII, 50 vss:
alder costelijcksten rinck in-t herte weerdre etc.
Kap. XIV, 50 vss:
ghebenedijt si dach ure wijle ende tijt
Kap. XV, 49 vss:
o dach van vruechden noyt gheen souters
Kap. XVI, 51 vss:
die doncker wolck is nu verkeert in claerheyt
Kap. XVII, 54 vss:
wat is ons beyden vruechden verschenen
Kap. XVIII, 52 vss:
verblijt u gheheel man gheluckich
Kap. XIX, 55 vss:
almoghende God wiens hooghe macht
Kap. XX, 54 vss:
wat lof wat danck wat referencie
Kap. XXI, 60 vss:
o honich vloeyende woort van trooste 50 vss:
bedrijft nu vruechd solaes en feest
Kap. XXIII, 50 vss:
wat-s hier wat-s ditte wat will ick dincken
Kap. XXV, 52 vss:
dine wtnemende schoonheyt is onghelijckelijck
Kap. XXVI, 56 vss:
o onsalich katijf vermaledijt
Kap. XXVII, 50 vss:
o walghelijck leven in staet verheven
Kap. XXVIII, 53 vss:
wat-s mi gheschiet eylaes wacharmen
Kap. XXIX, 60 vss:
nemmermeer en sal ick t-huyswaert keeren 45 vss:
ghy stomme onredelijcke creaturen
Kap. XXX, 47 vss:
o maachdelijcke schoonheyt so verre vermeert
Kap. XXXI, 53 vss:
o zee vloeyende sent een zee vol tranen.
Kap. XXXII, 61 vss:
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o god almachtich die Daniel den prophete.
Kap. XXXIV, 53 vss:
o wonderlijck wonder noyt sulcken wondre.
55 vss:
o godlijck pilaer wtvercoren steen.
Kap. XXXVII, 52 vss:
ghelijck dees bloeme in schoonheden te boven gaet.
Kap. XLI, 52 vss:
o god almachtich vader, sone, heylighe gheest
Kap. XLIV, 31 vss:
dialoog Peeter - Maghelone:
Peeter: O Maghelone!
Mag.: O princelijck saet.

C. H e r k o m s t .
Vroeger meende men dat de roman uit de XIIde eeuw dagtekende en door Bernard
de Tréviers, kanunnik te Maguelonne zou geschreven zijn; Petrarca als student te
Montpellier zou de tekst hebben bewerkt. In feite is de Franse prozaroman niet ouder
dan het begin der XVde eeuw en lijkt wel enig locaal en historisch verband met het
eiland Maguelonne te veronderstellen. Er bestaan twee verschillende Franse redacties
en van beide zijn er zowel handschriften als drukken bekend. Deze laatste werden
respectievelijk de eerste maal gedrukt (ca 1480 te Lyon) door B. Buyer en (ca 1485)
te Lyon door Guillaume le Roy (cfr voor dit alles Biedermann's inleiding). Volgens
Degering (l.c., pp. 134-144) zou de oervorm Italiaans zijn en niet ouder dan de XVde
eeuw. In het Duits bestaan er eveneens twee verschillende versies, één uit Nürnberg
en de andere gemaakt door Veit Warbeck.

D. E i g e n a a r d i g h e d e n .
Over de oudste redactie van het Ndl. volksboek kunnen we verder niets mededelen;
de door Mone aangewezen refreinen laten ons toe te veronderstellen dat die tekst
een vrij grote graad van oorspronkelijkheid vertoonde. De aldaar opgegeven
aanvangsregels, welke we hierboven overnamen, gaven ons de hoop ergens varianten
van die refreinen te vinden, zoals dit voor enkele andere prozaromans het geval was;
deze hoop bleek echter ijdel.

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e XVIde e e u w .
Mone zegt van de druk Claes van den Wouwere, Antwerpen: ‘Anf. des 16. Jahrh.’;
dit is echter onmogelijk, die drukker was slechts werkzaam in het midden der eeuw,

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

we durven zelfs veronderstellen dat deze editie omstreeks 1565 verscheen, tijd
waarrond die drukker verscheidene andere prozaromans uitgaf. Van Heurck vermeldt
dat een exemplaar zich in de Bibl. van de Hertog van Arenberg bevindt, maar dit
kan niet geraadpleegd worden.
Voor het overige konden we slechts drukken raadplegen van een jongere, letterlijke
vertaling die eerst in 1587 verscheen, samen met de Franse Vorlage, nadat er bij
dezelfde drukker reeds vroeger een Franse 4o druk van de pers gekomen was, nl.
1560, Anvers, Ian de Waesberghe (cfr BRUNET, IV. kol. 647). We vragen ons af of
deze ook niet reeds tweetalig was. Cfr de opgave bij V.A. dela Montagne,
Schoolboeken..., p. 22). Die jongere editie is:
La Plaisante || Histoire || dv noble et vaillant || Chevalier Pierre de Provence, &
de la belle || Maguelonne, fille du Roi de Naples. || Nouvellement mise en Flamen &
François ensemble. || [Streep] || ¶ De ghenuechlijcke Historie vanden || Edelen ende
vromen Ridder Peeter van Provencien, || ende vande schoone Maguelonne, Dochter
|| des Konincx van Napels. || Nieuvvelijcx in Nederduyts ende Fransoys tsamen
ghestelt. || Op een nieu ghecorrigeert ende oversien. || [Houtsn.: tornooizicht]
||T'ANTWERPEN. || By Ian van Waesberge inde Kamer- || strate | inden Schilt van
Vlaenderen 1587. ||
(Cfr beschrijving in het artikel van Van Heurck) (Antwerpen Mus. Plantin) 4o.
Deze tekst met onderwijs-doeleinden geeft in twee kolommen links de Ndl. tekst
in civilité-letter en rechts de Fr. in romein. Niettegenstaande het om een andere
bewerking gaat, geven we hieronder bij gebrek aan de oudere versie, de inhoud van
deze.
I. 1. In Provence regeert graaf Jan van Oesire, gehuwd met de dochter van graaf
Alvaro d'Albere, hun zoon is Peeter: het is een edel ridder. - II. 2. Peeter wint de prijs
in een tornooi. 3. Vele ridders loven hem; zij praten veel over Maguelone, dochter
van de koning van Napels. 4. Een ridder raadt Peeter
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aan de wereld in te trekken. 5. Hij vraagt daarvoor de toestemming zijner ouders,
die hem smeken niet weg te gaan. - III. 6. Ten slotte geven ze toe. 7. Zijn moeder
schenkt hem drie kostbare ringen. 8. Peeter vertrekt met een gevolg. 9. Hij begeeft
zich naar Napels en verneemt er dat de koning ter ere van een ridder de volgende
Zondag een tornooi inricht. - IV. 10. Op de Zondag, verlangend Maguelone te zien,
begeeft Peeter zich naar het tornooi; op zijn wapenrusting draagt hij ter herkenning
twee zilveren sleutels (St Pieter!), 11. In een eerste gevecht verliest jonker Heyndric
de Crapana op ongelukkige wijze. 12. Dan biedt Peeter zich aan en overwint de eerste
winnaar. 13. Op navraag van de koning wil Peeter zijn naam niet bekend maken,
zegt enkel dat hij een arme ridder uit Frankrijk is. 14. Hij wekt veel ontzag, ook bij
Maguelone, door zijn verdere overwinningen. 15. Peeter en jonker Heyndric worden
goede vrienden. - V. 16. De koning richt, op Maguelone's verzoek, meer tornooien
in. Deze ziet Peeter graag strijden. 17. De koning acht hem hoog. - VI. 18. Peeter
wordt door de koning ten dis gevraagd; Maguelone is er ook aanwezig. 19. Beiden
ontvlammen in liefde. 20. Na het maal krijgt zij de gelegenheid hem te vragen meer
aan het hof te komen. 21. Daar haar moeder in de kamer komt, moeten zij scheiden,
niet nadat zij hem een kus gegeven heeft en aangedrongen zo spoedig mogelijk terug
te komen. 22. In 's konings gezelschap wil Peeter niet meer zeggen dan dat hij een
arme Franse ridder is, uit op avontuur. - VII. 23. Maguelone denkt aan hem. 24. Zij
wil de hulp van haar voedster, die na vergeefse opwerpingen toegeeft hem te zullen
spreken om zijn afkomst te weten te komen. - VIII. 25. Deze zoekt hem dan op in
de kerk. 26. Nog deelt hij enkel mede van edele familie te zijn en geeft een mooie
ring mede als geschenk aan zyn geliefde. 27. Maguelone is verheugd bij het nieuws;
zij zegt hem te willen huwen. 28. Daarop belooft zij aan de voedster wat geduld te
willen oefenen: deze zal een oplossing trachten te vinden. 29. Maguelone ziet in een
droom Peeter, die haar belooft dat ze spoedig zijn afkomst zal kennen en haar nog
een mooiere ring dan de eerste geeft. 30. Bij haar ontwaken vertelt ze de droom aan
haar voedster, die haar troost. - IX. 31. Peeter zoekt de voedster op in een kapel van
de kerk en zegt zijn oprechte liefde voor Maguelone niet meer te kunnen verbergen.
32. Hij vraagt Maguelone te mogen ontmoeten om haar over zijn staat te spreken.
33. Hij geeft de voedster voor haar nogmaals een ring mede. - X. 34. De voedster
brengt het nieuws aan het meisje, dat minneziek te bed ligt. 35. Vreugde; de voedster
moet een samenkomst regelen. - XI. 36. 's Anderdaags vindt deze Peeter in de kapel
en zegt hem dat de verliefde Maguelone hem 's anderdaags 's avonds verwacht; de
voedster zal hem aan de poort afwachten en hem op Maguelone's kamer brengen. XII. 37. Hij komt bij haar; zij verklaren elkaar hun liefde en trouw; zij geeft hem een
gouden halsketen, hij haar opnieuw een ring. 38. Terug thuis, herdenkt Peeter zijn
geluk. 39. Hij maakt zich zeer bemind aan het hof. - XIII. 40. Een ridder uit
Normandië, jonker Ferrier vander kroonen, die Maguelone bemint, vraagt de koning
in Napels een tornooi te houden op 8 September (Feest O.L. Vrouw). 41. Er komen
vele edelen. 42. De koning met zijn heren en edelvrouwen, ook Maguelone, nemen
plaats op de eretribune, waarna het ‘monsteren’ begint. 43. Tornooi; verscheidene
ridders strijden, dan biedt Peeter zich aan en overwint zijn tegenstanders. 44. Ten
slotte komt tegen hem op zijn oom, jonker Jaques [sic] van Provence, die hem niet
herkent. 45. Peeter laat hem zeggen dat hij niet verlangt tegen hem te strijden, omdat
hij hem eer verschuldigd is; zijn oom is vergramd en wil absoluut kampen. 46. Peeter
weert daarop de lansstoten niet af, doch vangt ze tweemaal zo kordaat op, dat niet
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hij maar zijn oom uit het zadel valt. 47. Al de andere ridders verliezen tegen Peeter,
die overwinnaar wordt uitgeroepen. De koning geeft hem grote eer. 48. Veertien
dagen wordt er open hof gehouden. - XIV. 49. Al de ridders blijven nadien in
bewondering voor Peeter, die ze de ‘ridder metten sleutelen’ noemen. 50. De geliefden
ontmoeten elkaar. 51. Peeter zegt, om haar op de proef te stellen, zijn ouders te willen
gaan bezoeken. Zij klaagt echter zijn afwezigheid niet te kunnen verdragen. 52. Hij
stelt haar gerust, zij mag hem vergezellen, in stilte zullen ze vertrekken, de volgende
dag, zonder iemand's medeweten. - XV.
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53. Zeer vroeg komt Peeter met drie paarden, waarvan één met proviand beladen;
zij rijden weg. 54. Als de dag opkomt gaan zij slapen in een bos bij de zee, zij legt
haar hoofd in Peeter's schoot. - XVI. 55. De voedster ontdekt het verdwijnen van
Maguelone en Peeter; zij verwittigt de koning en de koningin. 56. Ridders worden
uitgezonden om te zoeken. 57. De voedster verontschuldigt zich dat zij er niets van
af had geweten. 58. De uitgezonden ridders vinden niets. - XVII. 59. Terwijl
Maguelone in zijn schoot slaapt, bewondert Peeter haar schoonheid. 60. Zij draagt
een rode sluier, waarin hij de drie ringen vindt die hij in de sluier naast zich op een
steen legt. 61. God beproeft hem: een roofvogel vliegt met de sluier weg. 62. Hij rolt
zijn mantel onder het hoofd van de slapende prinses en achtervolgt de vogel. 63. De
vogel rust op een rots, omgeven met water; als Peeter met een steen werpt, laat de
vogel de sluier in de rivier vallen. 64. Peeter vindt een oude bark. 65. Door een
stormwind wordt hij echter naar de zee afgedreven. Groot gevaar. 66. hij wordt door
zeeroovers (Moren) opgepikt en wegens zijn edel voorkomen aan de sultan te
Alexandrië aangeboden. 67. Hij moet er dienen. 68. Vlug is hij daar in hoog aanzien,
doch denkt met rouw aan Maguelone. - XVIII. 69. Maguelone ontdekt Peeter's
verdwijning. Droefheid, klachten. 70. Zij overnacht in een boom; zij besluit nooit
naar huis terug te keren. 71. Zij laat de paarden vrij lopen en trekt te voet weg. 72.
Nabij de weg naar Rome verwisselt ze haar klederen voor die van een ‘pellegrimster’.
- XIX. 73. Zij gaat naar Rome, bidt in St Pieterskerk opdat Peeter terug bij haar zou
komen. 74. Zij wordt niet herkend door haar oom die zij bij het buitengaan ontmoet.
75. Als een arme pelgrim verblijft zij vijftien dagen in het gasthuis en gaat dagelijks
in St-Pieters bidden. 76. Zij besluit naar Provence te gaan. 77. Van Genua vaart ze
naar Aigues-Mortes. 78. Als pelgrim wordt ze bij een goede vrouw in huis geroepen,
die haar over Rome ondervraagt en met lof spreekt over de graaf en gravin van
Provence, die bezorgd zijn over hun zoon die bijna twee jaar afwezig is. Maguelone
is ontroerd. - XX. 79. Zij besluit tot een devoot leven daar ter plaatse. 80. Zij sticht
een gasthuis met drie bedden om zieken op te nemen die in de ‘Sarrazijnsche haven’
aankomen en een kerkje wordt daarnaast gebouwd. 81. Zij wordt als heilig aangezien
en krijgt veel aalmoezen. 82. Het gravenpaar bezoekt haar. Zij troost de gravin over
haar zoon. - XXI. 83. Vissers geven een mooie vis, Leu geheten, aan de gravin en
de graaf ten geschenke. 84. Dienaars vinden in de buik van de vis een rode sluier,
die ze aan de gravin geven. Deze vindt daarin de drie ringen weder, zodat ze besluit
dat haar zoon dood is. 85. De graaf tracht haar te troosten. Algemene rouw. 86. Zij
gaat in het kleine St-Pieterskapelletje bidden en zoekt opbeuring bij de zelf bedroefde
Maguelone. 87. Deze bidt tot God dat Hij Peeter zou behoeden. - XXII. 88. Peeter
leeft zeer goed aan het hof van de sultan, doch bij een feest vraagt hij de toelating
zijn ouders te mogen bezoeken. Ongaarne stemt deze toe, hoewel hij hem alle
mogelijke hulp verleent voor de reis. 89. Hij reist over Alexandrië waar hij een schip
vindt. 90. De schat die hij van de sultan gekregen heeft, plaatst hij in veertien tonnen
met zout; hij zegt aan de schipper dit zout in Provence te willen verkopen; deze raadt
dit echter af. 91. Op een eiland, Sagona, nemen ze zoet water in. 92. Peeter gaat wat
wandelen, plukt een bloem die de schoonste is, zoals Maguelone ook alle andere
vrouwen overtreft, dan valt hij in slaap. 93. De voordelige wind verplicht de schipper
weg te zeilen; daar men Peeter niet weervindt, blijft deze achter. 94. In de Saraceense
haven aangeland, besluit men de tonnekens zout aan het St-Pieters gasthuis te
schenken. - XXIII. 95. Maguelone vindt de schat tussen het zout, zij laat daarmee
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een mooi gasthuis en een kerk bouwen, waar veel volk heenkomt. 96. Maguelone,
ondanks haar eigen leed, troost opnieuw de graaf en de gravin op bezoek. - XXIV.
97. Peeter, ontwaakt, is radeloos. 98. Door vissers wordt hij medegenomen naar de
stad Tropana, waar hij in een gasthuis wordt opgenomen; negen maanden blijft hij
er ziek. 99. Hij vindt een schip om terug naar Provence te keren. 100. De matrozen
hoort hij spreken over Maguelone en Sint-Pieters gasthuis; zij raden hem aan zich
daar voor zijn ziekte te laten verzorgen. Hij besluit dat te doen; zonder zich er een
maand lang bekend te maken aan zijn ouders; hij denkt echter dat Maguelone dood
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is. 101. Aan land, bezoekt hij de kerk en wordt in het gasthuis opgenomen. 102.
Maguelone verzorgt hem, doch ze herkennen elkaar niet. 103. Eens uit Peeter een
lange klacht over zijn tegenspoed, Maguelone hoort dit, hij vertelt alles, zo herkent
zij hem. 104. Zij geeft hem moed en samen bidden ze in de kerk. 105. Zij doet
koninklijke klederen maken en stelt zich aldus aan Peeter voor, die haar nu herkent.
Vreugde. Zij vertellen hun avonturen. 106. Daar hij beloofd heeft een maand te
wachten vooraleer zich bij zijn ouders te presenteren, moet hij daar nog vier dagen
blijven. 107. Maguelone zoekt het gravenpaar op, zij zegt een hoopgevend vizioen
te hebben gehad, zij moeten alle rouwklederen afdoen en de volgende Zondag in
St-Pieterskerk komen. 108. Zij keert bij Peeter terug; alles wordt voor het weerzien
toebereid. - XXV. 109. De Zondag daarop komen de graaf en de gravin in de kerk
bidden. 110. Daarna brengt de gasthuisvrouw (Maguelone) hen bij Peeter. Vreugde;
overal wordt het rondverteld. 111. Intussen trekt Maguelone haar koninklijke klederen
aan en komt zo terug; Peeter kust haar en verklaart dat zij de dochter is van de koning
van Napels. - XXVI. 112. Algemene vreugde. 113. Zij danken God. 114. Een bisschop
zegent het huwelijk in. 115. 22 dagen feest. 116. Verder leven: de graaf en de gravin
sterven na tien jaar en worden begraven in St-Pieterskerk. Nog acht jaar leven Peeter
en Maguelone, zij hebben een zoon die koning wordt van Napels en graaf van
Provence. Er wordt een gasthuis gesticht en een kerk.
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Reynaert

A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
[Ai ro begint:] [D]IT IS DIE TAFEL VAN DESEN BOECKE DATMEN || HIET
DIE HYSTORIE VAn REYNAERT DIE VOS || [In fine:] HIER EYNDET DIE
HYSTORIE VAN REYNAERT||DIE VOS.ENDE IS GHEPRENT TER GOUDE
IN HOLLANT || BY MI GHERAERT LEEU DEN SEUENTIENDEN DACH
IN||AUGUSTO INT IAER M.CCCC. ENde LXXIX || DEO GRACIAS | [Houtsnede:
drukkersmerk G. Leeu] ||
(CA 976 met verbetering door Muller in zijn edit., p. XXX) ('s-Gravenhage KB;
Londen Brit. Mus.) 4o.
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2. Te k s t u i t g a v e n
Druk 1479:
MULLER J.W. & LOGEMAN H., Die Hystorie van Reynaert die Vos. Naar den druk
van 1479, vergeleken met William Caxton's Engelsche vertaling, met inleiding en
aanteekeningen, Zwolle, 1892.
Druk 1485:
SUHL Ludewig, Die historie van reynaert de vos. Nach der Delfter Ausgabe von
1485 zum genauen Abruck befördert, Lübeck-Leipzig, 1783.
Druk 1564:
MARTIN Ernst, Das niederländische Volksbuch Reynaert de Vos nach der
Antwerpener Ausgabe von 1564 abgedruckt mit einem Facsimile des Titels und einer
Einleitung, Paderborn, 1876.

Druk 1566:
SABBE Maurits & WILLEMS L. ... Az., Reynaert de Vos. Reynier le Renard. Herdruk
van de Plantijnsche uitgave van 1566 met een voorbericht van Dr Maurits SABBE
en een inleiding van Mr L. WILLEMS Az. - Ré-impression de l'édition Plantinienne
de 1566 avec un avant-propos par Maurice SABBE et une introduction par Léonard
WILLEMS Az., Antwerpen, 1924.
E d i t i e v a n G e d i c h t R e i n a e r t (I en) II.
MARTIN Ernst, Reinaert. Willems Gedicht Van den Vos Reinaerde und die
Umarbeitung und Fortsetzung Reinaerts Historie herausgegeben und erlaeutert,
Paderborn, 1874.
Henric van Alcmaer's Reinaert II:
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PRIEN Friedrich, Reinke de vos, (Altdeutsche textbibliothek, herausg. von H. PAUL,
n 8), Halle, 1887: Anhang, Die Culemannschen Reinaert-Bruchstücke. (Antwerpen,
1487?), pp. 267-272.
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, Horae Belgicae, XII.
Engels volksboek:
THOMS W.J., The History of Reynard the Fox, (Percy Society), London, 1844.
Andere edities door:
ARBER A., 1880; MORLEY H., (Early Prose Rom.), 1889; STALLYBRASS W.S.,
1924.
o

3. L i t e r a t u u r .
MULLER J.W., Van den Vos Reinaerde, (Leidsche Drukken en Herdrukken, Mij Ned.
Lett. te Leiden, Groote Reeks, I-II), Leiden, 1939-1942. Dit boek geeft een uitstekende
voorstelling van de Reinaert-problemen. Met literatuuropgave, bijzonder dl. I, pp.
63-102.
PETIT, I, pp. 75-84 en II, pp. 46-51 en 160-161.
TEIRLINCK Herman, Een tweede exemplaar van de Plantiniaaansche
Reinaert-uitgave (1566) ontdekt, in VMA, 1934, pp. 325-327.
TEIRLINCK Is., Reinaert en Rabelais, in VMA, 1904, pp. 37-49.
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WILLEMS Leon. ... Az., De datums der beide volksboeken van Reinaert de Vos, in
TNTL, XXX (1911), pp. 204-216.
ID., Reinaerdiana III. De verhouding van den Reynke de Vos tot den
Nederlandschen incunabel rijm-druk, in VMA, 1920, pp. 372-388.
ID., Reinaerdiana IV. Het Reynaert-volksboek van 1614, in VMA, 1922, pp.
1195-1199.
ID., Reinaerdiana VI. Erasmus Quellijn de Jongere en de Reinaert, in VMA, 1922,
pp. 1207-1210.
ID., Reinaerdiana VII. Het leven van Johannes Florianus, vertaler van den Reinaert,
in VMA, 1922, pp. 1211-1233.
Over het Eng. Volksb. zie nog:
POLLARD - REDGRAVE, Short-Title Catalogue, nrs 20919-20925a.
REUL Paul de, The Language of Caxton's Reynaerd the Fox. A Study in Historical
English Syntax, (Univ. de Gand. Recueil de Trav. publ. par la Fac. de Philos. et Lettr.,
26), Gand-London, 1901.

B. I n h o u d .
Proloog. Het boek werd geschreven om de lezers een inzicht te geven in de ‘subtile
scalcheden’ der wereld. - I. 1. Als rond Pinksteren de koning alle dieren laat naar
het hof komen, ontbreekt alleen Reynaert; allen behalve de das klagen hem aan. - II.
2. Isegrym, de wolf, verhaalt R.'s wangedrag tegenover Isegrym's vrouw en kinderen.
- III. 3. Het hondje Cortois zegt dat R. hem tijdens de winter een worst ontnam. 4.
Tybert de kater beweert echter dat de worst in kwestie hemzelf toebehoorde. 5. De
panter beschuldigt toch R. en verhaalt hoe R. bijna Cuwaert doodde, terwijl hij hem
zogezegd in religieuze zaken inwijdde. - IV. 6. Grymbaert, de das, R.'s neef, verdedigt
zijn oom: Isegrym heeft hem meer onrecht gedaan: hij bemeesterde pladijzen en spek
die R. toekwamen. 7. R. heeft inderdaad minnehandel gehad met Isegrym's vrouw
lang vóór diens huwelijk. Isegrym zou dat beter verzwijgen. 8. R. sloeg gans terecht
zijn domme leerling. 9. R. nam Cortois terecht de worst af: ze was immers gestolen.
10. R. is een rechtvaardige, die voorbeeldig leeft in vasten. 11. Juist dan komt
Cantekleer, de haan, en brengt op een lijkbaar de hen Coppe, die door R. werd
doodgebeten. - V. 12. De lijkstoet komt plechtig naderbij. 13. Cantekleer verhaalt
hoe zijn kroost gelukkig leefde in een ommuurd park, waaruit R. steeds verdreven
werd door zes honden. 14. Eens echter wist hij Cantekleer te verleiden met zijn
kinderen buiten te komen, onder voorwendsel dat hij een rouwvol kluizenaar is
geworden. 15. Elf van hen worden door R. gedood. - VI. 16. Coppe wordt op last
van de koning waardig begraven. 17. Na beraadslaging wordt Bruyn de beer naar R.
gezonden om hem te ontbieden. - VII. 18. Vóór de poort van Malperduijs brengt hij
R. de boodschap. Deze luistert toe in zijn behendig gebouwde burcht. 19. Na enkele
tijd doet hij open: hij had eerst zijn vespers gelezen. 20. R. zal niet onmiddellijk
mede kunnen: hij heeft te veel honig gegeten. Bruyn vraagt hem ook honig te krijgen.
- VIII. 21. R. zal hem die bezorgen naar hartelust. 22. Hij brengt Bruyn naar een
opengespalkte eik van timmerman Lantfert: wanneer de beer er snuit en voorpoten
insteekt, trekt R. er de wiggen uit. 23. Op Bruyn's geroep komt Lantfert met de
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dorpsgenoten hem afranselen. 24. Lelijk toegetakeld weet de beer te ontkomen. 25.
R. was er van door gegaan, in de mening dat de beer werd doodgeslagen. 26. Hij
vindt hem echter bebloed terug aan de rivier en bespot hem. 27. Bruyn keert met
moeite terug aan het hof. - IX. 28. Hij beschuldigt R. 29. De raad zendt Tybaert naar
R. om hem te dagen. - X. 30. Deze aanvaardt niet graag, maar moet: een vogelvlucht
voorspelt hem ongeluk. 31. Hij komt bij R. 32. Op Tybaert's vraag naar eten belooft
hij muizen. 33. Hij brengt echter Tybaert terecht in een strik bij de paap. 34. Deze
komt met zijn huisgenoten de kater afranselen. 35. Wanneer deze hem gevoelig bijt,
laat hij hem los en Tybaert ontkomt. 36. Hij keert weder aan het hof. 37. Grymbert
zal aannemen R. ten derden male te dagen. - XI. 38. Te Malperduys maant hij R. aan
mee te komen, anders zal zijn gehele familie worden uitgeroeid. 39. R. zal medegaan
en beveelt zijn vrouw Armeline zijn kinderen goed te verzorgen. - XII. 40. Onderweg
spreekt R. een lekenbiecht: wat hij Bruyn en Tybaert aandeed en ook Cantekleer, de
koning en de koningin, Isengrym echter meest van al. 41. Aan een klok deed hij diens
poten vastmaken en zo werd deze afgeranseld. 42. Bij een paap in het land van
Varmeduys werd Isegrym nogmaals door R.'s toedoen mishandeld. 43.
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Een andere maal beloofde hij hennen en bracht hem opnieuw in een hinderlaag. 44.
Ten slotte biecht R. met Isegrym's vrouw Erswynde te hebben geslapen. 45. Grymbert
geeft hem zijn penitentie. 46. Zij gaan voorbij een klooster waar R. begerig is naar
de hoenders; op Grymbert's vermaning gaan zij verder. - XIII. 47. Schijnbaar
onbevreesd groet R. de koning, die hem spoedig het zwijgen oplegt. 48. R. verdedigt
zich: dat Tybaert en Bruyn gekwetst zijn is hun eigen schuld. 49. Alle dieren klagen
hem aan, zodat hij gevangen genomen wordt. - XIV. 50. Na het geding moet R.
sterven. 51. Op aansporen van Tybaert zal Ysegrym hem vóór de nacht laten
ophangen. - XV. 52. Onder R.'s spot leiden Tybaert, Ysegrym en Bruyn hem naar
de galg. 53. Terwijl de koning, de koningin en vele toeschouwers komen kijken,
tracht R. iets te verzinnen om zich te redden. 54. Terwijl de drie alles in gereedheid
brengen om R. op te knopen, vraagt deze een openbare biecht te mogen spreken. XVI. 55. R. verhaalt hoe hij de smaak van bloed leerde en begon te moorden. 56.
Verder hoe dikwijls hij met Ysegrym op roof uittrok, doch steeds door deze benadeeld
werd. 57. Dan praalt R. met een grote schat die hij bezit. De koning en de koningin
zijn nieuwsgierig. - XVII. 58. R. Verhaalt hoe hij vernam dat zijn vader, Grymbert,
Bruyn, Ysegrym en Tybaert samenzweerden tegen de koning om Bruyn koning te
maken. R.'s vader had namelijk de schat van koning Ermerijc gevonden in een put.
59. Door bespieding kwam R. de plaats te weten waar de schat lag, en samen met
zijn vrouw verplaatste hij die. Het verraad werd aldus verhinderd: zij konden hun
handlangers niet betalen. R.'s vader verhing zich. 60. De koning en de koningin zijn
begerig naar de schat: R. zal vrij uitgaan als hij de verborgen plaats mededeelt. 61.
R. deelt de plaats mede: Kriekenput in Hulsterloe. 62. De koning is wantrouwig: R.
laat Cuwaert echter bevestigen dat die plaats bestaat. 63. De koning wil R. naar die
plaats laten meegaan. R. zegt in de kerkban te zijn: hij zal naar Rome reizen om er
vergiffenis te bekomen. 64. De koning deelt R.'s vrijspraak en de omstandigheden
mede. 65. Tyselijn, de raaf, verwittigt Ysegrym, Tybaert en Bruyn tot hun ontsteltenis
van het gebeurde. - XVII. 66. Ysegrym en Bruyn worden gevangen genomen. 67.
R. vraagt en bekomt van de koningin een stuk uit Bruyn's huid tot pelgrimstas en
van Ysegrym en diens vrouw Eerswynde elk twee schoenen. - XIX. 68. R. bespot
hen terwijl ze dit moeten afstaan. 69. Vóór R.'s vertrek moet Bellijn, de ram, die
hofkapelaan is, mis lezen. 70. R. neemt afscheid van het hof. 71. Bellijn en Cuwaert
vergezellen hem naar Malperduijs. - XX. 72. Daar doet hij Bellijn buiten wachten
en neemt Cuwaert mede naar binnen. 73. R.'s vrouw en kinderen zijn blij. Cuwaert
wordt gedood en opgegeten. 74. R. vertelt hoe hij het hof bedroog; nu wil hij
verhuizen, doch Ermelyne raadt dit af. 75. Bellijn roept ongeduldig. R. gaat naar
buiten en zegt dat Cuwaert nog niet terugkeert. - XXI. 76. Aan Bellijn worden brieven
medegegeven voor de koning. R. steekt Cuwaert's hoofd in zijn tas, en Bellijn vertrekt
ermee. 77. Als de koning dit ontvangt, is hij zeer vergramd. Bellijn zal als straf
overgelaten worden aan Bruyn, Ysegrym en Eerswijnde. - XVII. 78. Fyrapeel verlost
op 's konings bevel de gevangenen en laat hen Bellijn over. Zij worden in ere hersteld.
- XXIII. 79. Terwijl het hof in feest is komt Lapreel, het konijn, vertellen, hoe hij
bijna door R. werd gedood. - XXIV. 80. Corbant, de roek, komt klagen dat R. zijn
vrouw Scerpenebbe, met list in zijn nabijheid heeft gelokt door zich voor dood neder
te leggen, en haar dan heeft verslonden. - XXV. 81. Koning Nobel is woedend en
zint op wraak. 82. Ysegrym en Bruyn durven niets zeggen; de koningin maant aan
tot kalm overleg. 83. Fyrapeel, de luipaard, stelt een tweede geding voor. 84. Ysegrym
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rakelt R.'s zonden op en stelt voor R. te gaan belegeren in Malperduijs. - XXVI. 85.
Grymbert gaat bekommerd R. verwittigen van hetgeen gaat gebeuren met hem, nadat
men inzicht in zijn ware aard heeft gekregen. - XXVII. 86. R. nodigt Grymbert uit
met zijn gezin twee jonge duiven op te eten; hij maakt de lof van zijn kroost. 87. 's
Anderdaags gaat R. met Grymbert naar het hof. Onderweg spreekt hij zijn biecht,
waarin hij alles wat hij sedert de eerste biecht misdreef, verhaalt. 88. In het bijzonder
verhaalt hij een zonde die hij de eerste maal vergat: hoe Ysegrym door zijn schuld
er inliep en halfdood gestampt werd door een merrie
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wier veulen hij wilde opeten. 89. Grymbert vermaant hem. 90. R. verontschuldigt
zich in een lange rede: de gelegenheden tot zonde verlokken hem en de slechte
voorbeelden; de wereld is leugenachtig en bedrieglijk. 91. Getwee komen ze aan het
hof. R. bekijkt alles. - XXVIII. 92. R. zegt dat hij in de rechtvaardigheidszin van de
koning en de koningin vertrouwen stelt; de anderen betichten hem met leugentaal,
beweert hij. - XXIX. 93. De koning zegt dat R.'s woorden niet zullen baten. 94. R.
stelt zich voor als een onschuldige, die ten onrechte beschuldigd wordt: anders ware
hij wel niet naar het geding gekomen. 95. Zijn oom Mertijn, de aap, heeft hem goede
raad gegeven in zijn moeilijkheden: tegelijk beschuldigt hij Lapreel en Corbant dat
ze hem lasterlijk beticht hebben; Mertijn heeft goede relaties in Rome, hij zal zorgen
dat R. van zijn ban ontheven wordt. R. moet aan het hof hulp vragen aan Rukenauwe,
de apin. Moest R. geen voldoening bekomen, dan zal Mertijn door invloed bij een
kardinaal er voor zorgen dat hof en land in de ban komen. 96. Niemand van de dieren
durft spreken. 97. Tegenover de koning wijst R. er op dat nu hij daar aanwezig is,
niemand hem aanklaagt. 98. Wanneer de koning hem van moord op Cuwaert beticht
weet hij echter niets te antwoorden. - XXX. 99. De apin Rukenauwe, R.'s moei,
neemt het woord: zij herinnert aan haar geleerdheid. Alvorens iemand te beschuldigen,
onderzoeke eenieder zijn eigen geweten. 100. Thans klagen allen R. aan, zegt zij,
die nochtans vroeger dan deze personen in aanzien stond. Zij zal zijn verdienste laten
uitschijnen. - XXXI. 101. Twee jaar geleden werd R.'s raad door de koning
ingeroepen. Een serpent, door een man uit een strik gered, wilde deze nadien, tegen
zijn belofte in, doden. Corbant, Bruyn en Ysegrym, geraadpleegd, stemden uit eigen
belang met het serpent in. R. echter bracht het serpent terug in de strik en liet de man
opnieuw kiezen: deze kon aldus ongedeerd weggaan. R. is de rechtvaardige, de
anderen zijn voordeelzoekers. De apin wil haar drie kinderen voor R. borg stellen. XXXII. 102. Zij prijst de eigenschappen van elk harer kinderen. 103. Vervolgens
doet zij al R.'s familieleden naar voor komen om hem voor te spreken. 104. Op
voorspraak van de koningin en Fyrapeel wil de koning R.'s verdediging aanhoren.
Deze is verheugd. - XXXIII. 105. R. beweert niets af te weten van een moord op
Cuwaert, integendeel: hij heeft drie juwelen medegegeven voor koning en koningin.
106. Het eerste was een toverring met een wonderlijke steen. Meester Abrioen van
Trier had de toverkracht ervan uitgelegd. 107. Het tweede: een kam van panterbeen.
De historie van Paris was er op afgebeeld. 108. Het derde was een spiegel, in een
lijst van uitzonderlijk hout: naar aanleiding van dit hout verhaalt hij de geschiedenis
van Cleomedes en zijn toverpaard. Op de spiegelrand staat het verhaal uitgebeeld
van een ondankbare herder tegenover een paard; ook dat over de ezel Boudewijn die
zijn meester wilde liefkozen zoals hij het door de hond had zien doen, en daarom
slaag kreeg. Dan verhaalt R. hoe zijn vader in het gevaar verraderlijk door Tybaert
werd in de steek gelaten. Ook hoe Ysegrym geenszins een kraanvogel beloonde die
hem een been uit de keel haalde. Dat alles en nog veel meer stond op de spiegel. 109.
R. scheldt op de moordenaar van Cuwaert. 110. Hij herinnert de koning er aan met
hoeveel succes R.'s vader als geneesheer van de koning optrad en in ere kwam. 111.
Hij vertelt het voorval waar Ysegrym slechts een klein beetje van zijn buit aan het
vorstenpaar afstond, R. daarentegen alles. 112. Koning en Koningin geloven dat R.
onschuldig is: hij zal Cuwaert's moordenaar en de dief der juwelen opsporen. 113.
Ysegrym beschuldigt R. van leugentaal. - XXXIV. 114. Ysegrym vertelt dat R. ooit
zijn vrouw met haar staart deed vastvriezen door haar een goede visvangst voor te
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spiegelen, en hoe hij haar verkrachtte. Wanneer Ysegrym haar redde, werden zij
bijna zelf doodgeslagen door de toegelopen dorpelingen. 115. R. ontkent schuld. Zij
was te begerig naar vis; als ze vastgevroren was, wilde R. haar helpen. Ysegrym
heeft zich ten onrechte vergramd. 116. De wolvin Eerswijnde voorspelt R.'s
ondergang. Zij vertelt hoe hij haar eens in zijn plaats in een put bracht door een op
en neder gaande emmer. Zij heeft aldus geleerd, antwoordt hij, en ieder zorgt voor
zichzelf. - XXXV. 117. R. vertelt hoe hij eens met Ysegrym vóór een hol kwam. R.
ging er binnen, vond er een vreselijke meerkat met haar drie kinderen;
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hij prees hen en kreeg goed eten. Ysegrym na hem echter, wist niet te liegen en kwam
met schade uit het hol. - XXXVI. 118. Ysegrym verwijt R. zijn spot en bedrog. Hij
daagt R. uit tot een tweekamp. R. is bevreesd. - XXXVII. 119. R. aanvaardt. De beer
en de kater staan borg voor Ysegrym, Grymbert en Biteluys voor R. - XXXVIII.
120. Rukenauwe geeft R. allerlei raadgevingen hoe hij zich moet toebereiden voor
de kamp; zij spreekt toverwoorden over hem uit. 's Anderdaags brengt de otter aan
R. een vette entvogel. R. eet en drinkt. - XXXIX. 121. R. en wolf zweren hun eden
vóór de strijd. 122. Rukenauwe geeft R. nog raad. - XL. 123. De kamp gaat op en
neer. R. volgt de raad van zijn moei en slaat Ysegrym meermaals zijn staart ‘dien hi
vol gheseyket hadde’ in de ogen. R. slaat de wolf een oog uit. XLI. 124. Op een
gegeven ogenblik heeft Ysegrym R.'s poot beet in zijn muil. R. biedt hem alle diensten
aan als hij hem laat leven. 125. Ysegrym betrouwt hem echter niet. Ten slotte weet
R. hem pijnlijk te grijpen zodat Ysegrym moet loslaten en zich belachelijk maakt. XLII. 126. R. sleept de bewusteloze Ysegrym buiten het strijdperk. Op bevel van de
koning wordt de strijd gestaakt. R.'s familieleden gaan allen tot bij hem. De koning
zal later uitspraak doen. - XLIII. 127. R. zegt dat degenen die in het begin stelling
tegen hem namen, erger zijn dan een hoop honden die, wanneer een van hen, ten
koste van een verbrande rug, een stuk vlees wist te ontstelen, hem alleen achterlieten.
R. maakt dan allusies op het vele onrecht bij de grote heren. - XLIV. 128. R. wordt
door de koning in ere hersteld: hij zal 's konings raadsman zijn. Zijn geslacht deelt
in de eer. 129. Ysegrym wordt door vrienden en geneesheren verzorgd. - XLV. 130.
R. vraagt naar huis te mogen weerkeren. 131. Er zijn er veel van R.'s soort in de
wereld, gerechtigheid is er niet meer; aan hoven, bij heren en vrouwen, bij de
geestelijken, is er winstbejag en erger. 132. R.'s familieleden vertrekken allen. 133.
R. gaat naar Malperduijs waar hij alles aan zijn vrouw vertelt en gelukkig leeft. 134.
De lezer moet niet ongelovig staan tegenover het verhaal: in exempelen ligt er veel
wijsheid, waaruit men zijn profijt kan halen.

C. & D. H e r k o m s t e n e i g e n a a r d i g h e d e n .
Het gedicht Van den Vos Reinaerde schijnt wel lang in de belangstelling te zijn
gebleven. Verschillende theorieën werden door de onderscheidene vossenjagers
vooruitgezet aangaande al-of-niet originaliteit tegenover Le Plaid, de eerste branche
van de Roman de Renart, over de eeuw waarin de eerste kern werd gedicht (einde
XIIde eeuw?) en de verschillende omwerkingen die deze kern onderging tot het
meesterwerk dat wij thans bezitten, of over de dualiteit in het auteurschap - door de
enen zo krachtdadig voorgestaan als door de anderen bestreden - in de strijd om
‘Willem die Madocke maecte’ en Aernout.
Bewaarde handschriften dateren uit de eerste helft der XIVde eeuw; in de tweede
helft dier eeuw werd het gedicht bewerkt en tot meer dan dubbele omvang uitgebreid,
in de literatuurgeschiedenis bekend als Reinaerts Historie of Reinaert II. Tussen
1267 en 1274 was er reeds een Latijnse vertaling gemaakt, Reinardus Vulpes, door
BALDUINUS.
Onder de eerste in de Nederlanden gedrukte boeken neemt Reinaert reeds een
plaats in: omstreeks 1473 verscheen te Utrecht bij Nic. Keteleer en Ger. de Leempt
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een editie van Balduinus' vertaling (CA 978), verdeeld in hoofdstukken met
opschriften en hier en daar voorzien van korte zedelessen. Omstreeks 1487 gaf Ger.
Leeu te Antwerpen Reinaert II uit, waarbij gebruik gemaakt werd van Henric van
Alcmaer's commentaar; het was echter niet veel meer dan de uiterlijke aanpassing
van de bestaande tekst, in vier boeken en verder in kapittels met opschriften ingedeeld,
met telkens een moraliserende glosse.
Deze druk diende tot Vorlage voor de bewerker van Ndd. Reinke de Vos, dat in
1498 te Lübeck van de pers kwam.
Intussen had dezelfde Ger. Leeu op 17 Augustus 1479 te Gouda een
prozabewerking van Reinaert II laten verschijnen: over de bron kan geen twijfel
bestaan bij zulke haast woordelijke prozaomzetting waarin nog vele rijmwoorden
bleven staan. Er zijn natuurlijk lichte wijzigingen - o.m. te wijten aan een soms
verkeerd verstaan van het
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gedicht -, weglatingen, bekortingen, ook toevoegsels en verbeteringen, zelfs lichte
uitbreidingen (opsomming van deze wijzigingen bij Muller, edit. 1479, pp. XVI-XX).
De proloog nochtans is oorspronkelijk.
Moesten we niets meer hebben dan deze redactie, dan zou men geredelijk besluiten
kunnen dat de prozabewerking gemaakt werd kort vóór en met het oog op de druk
van G. Leeu. In 1481 echter gaf William Caxton een Engelse vertaling uit in-fol. (ex.
Londen Brit. Mus.; Eton College; Manchester John Rylands Libr.). Na vergelijking
van deze tekst met de oudste Ndl. editie komt Muller (edit. 1479, pp. XI-XVI) tot
het besluit dat er een betere Ndl. prozatekst aan deze vertaling tot grondslag moet
gediend hebben dan de ons bekende (ook met de jongere Ndl. volksboekredactie
1564-66 kan dit het geval zijn): het ware anders inderdaad onbegrijpelijk hoe Caxton
enkele verkeerde of zinledige lezingen van de Goudse redactie zou rechtgezet hebben.
Muller verwerpt o.i. terecht de waarschijnlijkheid dat de vertaler tegelijk de prozadruk
en een handschrift van Reinaert II vóór zich had, ‘het verschil’ tussen deze beide ‘is
zoo gering, dat Caxton, ziende dat R. II de oudere betere tekst was, dan zeker wel
den jongeren, slechteren geheel ter zijde gesteld en eenvoudig R. II rechtstreeks in
Engelsch proza vertaald zou hebben. Dit laatste nu is stellig niet het geval, gelijk uit
de vergelijking van de eerste de beste bladzijde blijkt...’ (p. XIV). De mening wordt
dan geopperd dat Caxton werkte op een Ndl. proza-handschrift, hij zou dit tijdens
zijn verblijf in Vlaanderen (vooral Brugge, 1442 tot 1476) hebben gebruikt (ibid.,
p. XV). LOGEMAN wijst overigens op de zeer gebrekkige kennis van het Nederlands
die uit deze vertaling blijkt en trekt hieruit het besluit dat Caxton deze schreef ‘pas
kort in de Nederlanden zijnde’ (ibid., p. LVII). Men kan echter even goed
vooropzetten dat, zo Caxton de tekst in Engeland, in 1481, vertaalde, hij reeds heel
wat van zijn courante kennis van het Nederlands zal verloren hebben, wat dan weer
de gebrekkige lezingen zou verklaren! In dat geval is het niet nodig met Logeman
aan te nemen dat Caxton's colophon: ‘...by me william Caxton translated in to this
rude and symple englyssh in thabbey of westmestre. fynysshed the vj daye of Iuyn
the yere of our lord. .M.cccc.Lxxxj. and the xxj yere of the regne of kynge Edward
the iiijth.’ enkel zou slaan ‘op den datum van het drukken’ (ibid., p. LVII).
Ons komt het voor dat Muller-Logeman al te zeer de waarschijnlijkheid
beklemtonen van een ‘handschrift’ waarop Caxton en ook de editie-Leeu zouden
berusten; zij gingen immers van de gedachte uit dat de vertaling werd gemaakt tijdens
Caxton's verblijf alhier, liefst zo vroeg mogelijk. - De mogelijkheid dat Leeu's druk
echter niet de eerste was wordt enkel eventjes in nota geopperd door Muller (p. XV)
en Logeman (p. XLIII). Prozabewerkingen naar Nederlandse gedichten en in omloop
vooraleer te worden gedrukt, zijn overigens verder in onze literatuur niet bekend;
een Reinaert-handschrift zou een uitzondering in deze literatuursoort vormen. Niet
totaal onmogelijk, natuurlijk, maar het is evenmin nodig zulke hypothese te
aanvaarden. Wij achten het waarschijnlijker dat Caxton een exemplaar bezat van een
oudere editie dan deze van G. Leeu (L. Willems meent ook dat er een betere druk
verloren is gegaan, cfr TNTL, XXX, p. 204); of die reeds bestond in 1476, zodat
hijzelf het boek kon medenemen naar Engeland, ofwel of hij een exemplaar op een
andere wijze naar Londen liet komen, laten we in het midden.
Een argument voor handschriftelijke verspreiding vóór de druk kan men trachten
te vinden in de laatste regel van de historie: ‘Ende soe wie dit verscrijft, die wil dit
doch laten alsoe hijt vijnt’; Muller (ibid., p. XIII) hechtte er zelf zeer weinig belang
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aan: ‘Zulk een verzoek tot de afschrijvers was in 't algemeen niet ongewoon aan het
slot van middeleeuwsche werken; zie b.v. de bekende plaats van Maerlant: Rijmb.
34.841 vlgg. enz.)’, wat meer is, hetzelfde werd reeds, hoewel met andere woorden,
in Reinaert II uitgedrukt, zodat onbewuste overname aannemelijk is:
doch wie dit ghedicht laet, als hijt vint,
enmisdoet teghen mi niet een twint
(vss 7791-7792).

Door wie de prozabewerking werd bezorgd is niet geweten, noch waar de schrijver
verbleef. Muller opteerde voor: ‘in Zeeland of Zuid-Holland door een geestelijke of
althans
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een “clerc”’ en maakte dit waarschijnlijk door uit de tekst 's mans kennis van het
Latijn en geestelijke zaken aan te tonen (id., p. XXIX); wegens enkele opvallende
wijzigingen in de plaatsnamen dacht hij zelfs dat de schrijver van het eiland Schouwen
afkomstig was (ibid., pp. XXI-XXIV).

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e XVde e n X V I d e e e u w .
Op 4 J u n i 1 4 8 5 verscheen er te Delft een nieuwe uitgave van de Ndl.
prozabewerking, die waarschijnlijk door Jacob Jacobs-zoon van der Meer gedrukt
werd (CA 977 - zie ook Muller, ibid., pp. XXXIII-XXXVI) (Lübeck SB; een tweede
ex. eerst Gent-bibl. Vergauwen, later Brussel-Alph. Willems): zij is quasi volkomen
aan die van 1479 gelijk.
In 1 5 6 4 verscheen er een nieuwe redactie, Antwerpen, ‘te coope ...by peeter van
keerberghen’, doch het boekje was voor hem door Plantin gedrukt met de
Granjon-civilité letter (ex. Freiburg i.B., UB). De oude prozatekst (de Vorlage van
G. Leeu's uitgave?) werd bekort en herwerkt in 70 hoofdstukken, die meermaals
vergezeld gaan van ‘morael’-en, waarvan de inhoud en soms de woorden zelf ontleend
zijn aan de glossen van Henric van Alcmaer. Vooral schijnt de bewerker plaatsen
die naar de mutsaard roken, b.v. deze welke kerkelijke inrichtingen en de geestelijke
stand konden kwetsen, te hebben veranderd (cfr voor dit alles vooral Martin's inleiding
tot de editie van die tekst, benevens Willems, TNTL, XXX, pp. 204-209). Is. Teirlinck
(VMA, 1904, pp. 37-49) wees er op dat in de bewerking enkele eigennamen
voorkomen die op Rabelais wijzen, met name Alcofribas, Rabelais' schuilnaam: hij
trok hieruit het besluit dat de schrijver Rabelais kende, dus Frans las en een voldoende
geleerd man was.
In 1 5 6 6 kwam er een zeer weinig afwijkende herdruk, te Antwerpen, door Plantin
uitgegeven (München StB; over het tweede ex. - Brussel - graaf Willy de Hemricourt
de Grunne, cfr H. Teirlinck, VMA, 1934, pp. 325-327): hier werd naast de Ndl. tekst
een Franse vertaling gegeven ‘op dat de iongers (voor den welcken wijt gedaen
hebben) meerder vorderinge hebben om Francoysch te leeren’ (proloog). Deze
vertaling werd gemaakt door JOHANNES FLORIANUS (cfr over hem L. Willems, VMA,
1922, pp. 1211-1233) en met 43 houtsneden geïllustreerd (waarvan 25 verschillende),
ontworpen door de Fransman Geoffroy Ballain (voor dit alles cfr de inleiding tot de
edit. Sabbe-Willems). Het boek kwam op de Antwerpse index 1570.
Ons is in de XVIe eeuw nog een druk bekend ‘Tot Delff, by Bruyn Harmansz
Schinckel, wonende aent Merct-velt. Anno 1589.’ (Leiden Bibl. Thysius) (cfr photo
van titelpag. o.a. in TEN BRINK, Gesch. Ndl. Lett., tegenover p. 148; waar men
tegenover p. 146 ook Fol. 3 ro van de edit. 1479 gereproduceerd vindt).

Ridder metter Swane
Cfr hierboven: Helias ridder metter swane.
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Russche

A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
EEN VVARACHTIGHE HISTORIE VAN BROE- || DER RUSSCHE DIE EEN
COCK WAS IN EEN CLOESTER || DIE EEN DUUEL WAS ENDE HEM IN
MEnSCHE || LIKER FORMEN GHESCAPEN HADDE.) (|| + || [Houtsn. met randen]
|| ... [In fine:] GHEPRENT IN DIE VERMAERDE COOPSTAT VAN ||
ANTWERPEN BUYTEN DIE CAMER POORTE || INT GULDEN MISSAEL BI
MI ADRIAEN || VAN BERGHEN. [Houtsn. met randen] ||
(NK 1091) (Brussel KB) 4o.

2. Te k s t u i t g a v e n .
Ndl. prozaroman:
DEBAENE Luc., De Historie van Broeder Russche, Antwerpen, 1950.
Verder fragmenten uit edit. 1596 bij MEYER en PRIEBSCH, cfr hieronder.
Oudste Ndd. druk:
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ANZ Heinrich, Broder Russche, in NJ, XXIV (1898), pp. 76-112.
PRIEBSCH Robert, Bruder Rausch. Facsimile-Ausgabe des ältesten niederdeutschen
Druckes (A) nebst den Holzschnitten des niederländischen Druckes (J) vom Jahre
1596, eingeleitet und mit einer Bibliographie versehen, (Zwickauer Facsimiledrucke,
28), Zwickau, 1919.
Hgd. druk:
WOLF Ferd. & ENDLICHER Steph., Von Bruoder Rauschen, und Was wunders er
getriben hat in einem Closter, dar in er syben iar sein zeit vertriben und gedienet
hat in eins kochs
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gestalt, in J. SCHEYBLE, Das Kloster, XI, Stuttgart, 1849, pp. 1070-1118 (vooraf
afzonderlijk verschenen: Wien, 1835).
Eng. druk:
THOMS W.J., Frier Rush, in Coll. Early Prose Rom., I, London, 1828.

3. L i t e r a t u u r .
ANZ Heinrich, Die Dichtung vom Bruder Rausch, in Euphorion. Zeitschrift für
Literatur-geschichte, IV (1897), pp. 756-772.
DEBAENE Luc, Rederijkers en Prozaromans.
HERFORD Charles H., Studies..., vooral pp. 293-322.
MEYER Karl, Bruder Rausch, in Niederl. Volksb., 8, pp. 6-13.
PETERSEN Carl S., og ANDERSEN Vilhelm, Illustreret Dansk Litteraturhistorie, I,
Kobenhavn, 1929, pp. 306-307.
POLLARD - REDGRAVE, Short-Title Catalogue, nrs 21451-21452.
PRIEBSCH Robert, Die Grundfabel und Entwicklungsgeschichte der Dichtung vom
Bruder Rausch, in Prager deutsche Studien, VIII, pp. 423-434 (dit artikel is geheel
verwerkt in zijn edit., cfr supra, waarheen we steeds verwijzen).
Verdere uitvoerige bibliographie in de edit. PRIEBSCH, pp. 51-72 en passim, met
vermelding van andere herdrukken: Zweedse, Deense, Eng. en Duitse (deze laatste
door SCHADE, SIMROCK, BOBERTAG, PAYER von THURN).
N o t a . Voor de Duitse tekst gebruiken we ANZ, omdat deze bij een kritische
afdruk van de oudste Ndd. tekst de varianten opgeeft van de andere twee Ndd. en
van twee Hgd. drukken.

B. I n h o u d .
1. Vss: voorrede tot stichting. 2. Prologhe: waarschuwing tegen de duivel met
verwijzing naar Russche's geval. 3. Die prologhe: vss: inleiding over Russche's boze
daden. - I. 4. In een Saksisch klooster leven de monniken in weelde en zonde. 5. De
duivels zenden een der hunnen daarheen in menselijke gestalte. 6. Deze wordt door
de abt als knecht aanvaard, hij moet de kok helpen. 7. Vss: monoloog van de duivel:
vreugde dat hij in het klooster is. 8. De abt ondervraagt hem; hij heet Russche en
belooft die avond een mooie vrouw uit het dorp bij de abt te brengen. 9. Vss: Dialoog
Russche - Dat vrouken: hij nodigt haar uit; zij stemt toe. 10. Vrolijk samenzijn abt
- de vrouw. 11. De andere monniken vragen Russche voor hen op dezelfde wijze te
zorgen. Deze wenst niet beter. - II. 12. Als de kok hem afranselt werpt hij hem in de
kokende ketel. 13. De monniken vinden hem aldus terwijl Russche op loop is voor
de abt. 14. Russche wordt tot kok aangesteld. 15. Na zeven jaar maakt men hem
lekebroeder. - III. 16. Russche maakt stokken voor het geval de monniken ze zouden
nodig hebben. 17. Er ontstaat een twist om een vrouw tussen de aanhangers van de
prior en die van de abt; beide groepen vragen stokken aan Russche. 18. Te
middernacht, groot gevecht in het koor, waarbij Russche het licht uitdoet en grote
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verwarring sticht. 19. Ten slotte komt hij met licht en doet hen zachte verwijten. 20.
Vss: monoloog Russche: hij brengt hen tot zonde, zo blijven ze in zijn macht. 21.
Als de abt eens op reis gaat, beveelt hij Russche, als voerman, de wagen te smeren;
deze besmeert alles tot gramschap van de abt die verplicht is een andere wagen te
nemen. 22. 's Avonds in de herberg laat Russche drie potten wijn brengen. Als daarna
de abt boos is dat te moeten betalen, zegt Russche dat ze voor de paarden waren. 23.
Russche moet nu 's nachts de monniken tellen als ze naar de metten komen. Hij breekt
de trappen af zodat ze allen naar beneden vallen en zich bezeren. 24. Omdat hij zo
handig is in het ‘vrouwen hem lieden te beschicken’, durven ze niet reageren. Voortaan
echter zal Russche zich nog enkel met de keuken inlaten. - IV. 25. Eens blijft Russche
te lang uit en moet zich haasten om op tijd het eten te gaan bereiden. Onderweg
neemt hij het achterste deel van een koe uit de weide en laat het voorste deel staan.
Hij bereidt het vlees en het wordt opgegeten. 26. De landman, wiens grond aan het
klooster toebehoort, gaat zijn koe zoeken en vindt tot zijn verbazing slechts de helft.
Hij zoekt verder, verdoolt en zet zich voor de nacht te rusten in een holle boom. 27.
Op die boom komen duivels te samen. Belsebub, Incubus, Norpel, Duvenest brengen
verslag uit aan hun meester hoe zij mensen tot zonde brengen. De meester roept ten
slotte Russche. 28. Vss: dialoog: Russche zegt hoe hij de monniken verbeest heeft
en ‘die meester’ spoort hem aan zo voort te doen; hij zal in de hel
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beloond worden. 29. De duivels vliegen weg; de landman is vervaard en besluit: 30.
Vss: hij zal Russche's spel uitbrengen. - V. 31. De landman vertelt alles aan de abt,
deze bidt met berouw tot God en Maria. 32. Vss: het berouwvol gebed. 33. De abt
brengt de monniken tot inkeer. 34. De abt verplicht Russche de mis bij te wonen,
deze wil weg, de abt bezweert hem in de gedaante van een zwart paard vóór de
kloosterpoort tot na de mis. Russche is beschaamd en vergramd. - VI. 35. Na de mis
vraagt de abt Russche waarom hij al die boosheid in het klooster heeft gebracht. 36.
Russche mag weggaan op de belofte niemand meer kwaad te doen en niet meer in
het klooster te komen. 37. Vss: klacht van Russche omdat zijn opdracht mislukt is.
38. Vss: dialoog: Die meesters - Russche - Die knechten: Russche wordt om zijn
mislukking bestraft en geslagen. - VII. 39. Russche neemt de gedaante aan van een
dorpsknecht en presenteert zich bij een landman die hem wel wil nemen, doch zijn
vrouw wil geen knecht - zij boeleert met de prochiaen en wil thuis met hem gerust
gelaten worden. 40. De vrouw is boos omdat haar man een knecht heeft aangeworven.
41. Russche doet zijn werk buitengewoon goed. 42. Eens als hij vóór het morgeneten
reeds al het dagwerk heeft gedaan, zegt hij naar huis te gaan om de schoenen te
smeren. Hij weet dat de pastoor in huis is. 43. Dicht bij huis begint Russche te zingen.
Als zij hem hoort versteekt de vrouw de pastoor onder de kist met oude schoenen en
stopt wijn en spijzen in de oven. 44. Tot haar ontzetting wordt de pastoor met de
schoenen te voorschijn gehaald. De pastoor vertrekt beschaamd. 45. 's Middags geeft
Russche zijn meester het goede eten en drinken tot nijd der vrouw. 46. Kort daarop
wil de pastoor weer bij haar komen. Opnieuw heeft Russche vroeg gedaan met werken
en gaat zingend naar huis: hij zal de stal mesten. 47. Als zij Russche zingend horen
afkomen, steekt de vrouw de paap onder mest en stro in de stal. 48. Bij het mesten
haalt Russche hem boven. 49. Na een waarschuwing van Russche mag de pastoor
gaan. 50. Weer wil de paap naar de vrouw. 51. Zeer vroeg doet Russche het zware
landwerk. 52. Zijn meester komt met het morgeneten; daar de kaas vuil is zegt Russche
naar huis te gaan om de kaaskorf in de rivier te reinigen. 53. De paap moet zich in
de kaaskorf versteken als Russche zingend nadert. 54. De vrouw wil Russche beletten
de kaaskorf te zuiveren. 55. Vss: klacht van de vrouw dat haar schande thans zal
uitkomen. 56. Russche bindt de kaaskorf aan een paard en rijdt er aldus, met de paap
er in, mede door al het slijk van het dorp tot verbazing der dorpelingen. Ten slotte
voert hij de korf door de rivier. 57. De paap smeekt om zijn leven en biedt 100 gulden;
hij zal niet meer bij hen in huis komen. 58. Russche geeft de helft van het geld aan
zijn meester en vertrekt. 59. Vss: Mocht Russche er nog zijn om de tegenwoordige
onzedigheid tekeer te gaan. 60. Russche gaat naar Engeland waar de koningsdochter
door hem bezeten wordt. 61. Als niemand hem kan uitdrijven, zegt hij dat alleen de
abt uit Saksen macht over hem heeft. 62. Boden vragen de abt te komen. - VIII. 63.
De abt drijft de duivel uit en bindt hem in de gedaante van een paard. 64. De koning
wil de abt belonen; deze vraagt enkel wat lood om het klooster te bedekken. Hij mag
alles hebben. Tijdens het middagmaal voert de duivel het lood naar het klooster.
Daarna moet Russche de abt zonder letsel door de lucht naar het klooster terugvoeren,
waar deze de kerk overdekt ziet met het lood. 65. De abt duidt een burcht aan waar
Russche moet blijven tot de laatste oordeelsdag.
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C. H e r k o m s t .
Aan degenen die tot nog toe de Russche-legende behandelden was de oudste Ndl.
druk onbekend. NK 1091 plaatst hem ca 1520. Vóór die datum hadden er reeds Ndd.
(Broder Rusche) en Hgd. (Bruder Rausch) drukken van een rijmbewerking het licht
gezien, waarvan we hier de oudste bewaarde vermelden:
Ndd:
A. - S.d., s.l. [Joachim WESTVAL, Stendal, ca 1488], (Charlottenburg, Prof. Anz)
(BC 138).
B. - S.d., s.l., (Volgens Priebsch ca 1490? BC 636 zegt: [Braunschweig, Hans
DORN, ca 1519] (Berlijn StB).
C. - S.d., s.l., [Servais KRUFFTER, Keulen, 1520-30]. BC 669 zegt: ‘um 1520’
(Berlijn StB).
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Hgd.:
M. - 1508, Martinus FLACH, Strassburg.
W. - 1512, Hanns FROSCHAUER, Augsburg.
St. - 1515, Mathis HÜPFUFF, Strassburg.
(Van een editie s.d., s.l.? [Nürnberg, J. GUTKNECHT, 1515-20?] cfr Priebsch, p.
57, is er geen ex. meer bekend).
De oudste Deense druk is Broder Russes Historie, s.d., s.l. [1555, Hans VINGAARD,
Kopenhagen] - herdruk Chr. BRUUN, Kobenhavn, 1868. Voor een volledige
bibliographie van deze en latere drukken, cfr Priebsch, pp. 51-62.
Men is het er niet over eens of de legende van Deense of Ndd. oorsprong is, al
erkent vrijwel iedereen dat het oorspronkelijk verhaal zal geëindigd hebben na de
eerste herkenning en bestraffing van Russche als duivel. In de Ndd. drukken A en B
(zoals ook in de Ndl.) is het klooster gelegen ‘in sassen lanth’ (vs. 338) terwijl de
Hgd. drukken M en N (een jongere editie, door Schade herdrukt) hebben ‘in
dennmarck landt’, met name in Esrom, terwijl in Denemarken zelf de sage werkelijk
verbonden is aan het klooster van Esrom. Dergelijke duivellegenden waren in de
middeleeuwen zeker niet ongewoon. Anz gaf voorbeelden waarin de duivel een
actieve rol speelt, ook in religieuze milieu's, en dat één van die legenden het kon
brengen tot een zeer verspreid volksverhaal, waar het satirische een scherp kant aan
gaf, zal niemand verwonderen. Priebsch vond zelfs in een prozatractaat uit de tweede
helft der XIIIde eeuw (N.W. Duitsland) een exempel dat als een variant van Russche
mag aangezien worden; hij meende dat het uit een ietwat oudere Latijnse bron stamde
en in een klooster zijn oorsprong zou gevonden hebben, bij voorbeeld in verband
met een kloosterkok met bijzondere culinaire vaardigheden. Al kunnen we ons niet
volstrekt eens verklaren met Priebsch waar deze te veel belang hecht aan deze
toevallig hem bekende versie en aan het door Thiele gepubliceerde volksverhaal dat immers op het Deense volksboek kan teruggaan - toch is het niet onmogelijk dat
de sage in het Ndd. gebied onder het volk verpreid werd en vandaar in Denemarken
opgenomen en in het Esrom-klooster gelocaliseerd. Achteraf zou dan het tweede
deel - Russche's exploten in Engeand - er zijn bijgevoegd, waarvan de oorsprong
zou liggen in de legende van de H. Zeno (voor dit laatste cfr Wolf-Endlicher, pp.
1084 en 1092).
Tegenover de hierboven geschetste opvatting kan men nochtans ook vasthouden
aan het klooster Esrom als uitgangspunt van de sage, die zich zou kunnen ontwikkelen
hebben uit de lotgevallen van een monnik, Jens Krause genaamd, die om zijn ergerlijk
leven uit het Esrom-klooster werd verjaagd, zoals een document van 1371 uitwijst
(cfr Petersen-Andersen, p. 307).
Priebsch, zich aansluitend aan Schade (Weimarisches Jahrbuch, V, p. 381) en
bijgestemd door Anz (artikel NJ, p. 87), verklaarde Russche's naam als ‘der Stürmer,
Lärmer’, afgeleid van het werkwoord russchen = stürmen. Wolf en Endlicher echter
brachten hem in verband met ‘roes, dronkenschap’: ‘Rausch’ plattd. ‘Ruusk’, dän.
‘Ruus’, ...temulentia, ingurgitare se mero’ (pp. 1085-1086).
Het onderzoek van de bewaarde Ndd. en Hgd. drukken wees uit dat verscheidene
edities verloren moeten zijn, waaronder de oudste (cfr Anz, NJ, pp. 87-94).
Meyer toonde door vergelijking aan dat de Ndl. op een Ndd. tekst moest berusten
(pp. 10-11), daarbij wees Priebsch er op dat zoals de Ndd. versie ook de Ndl. het
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klooster situeert ‘in Sassen’ en hij beweerde dat deze geen van de talrijke Hgd.
afwijkingen heeft (p. 23); dit laatste is licht overdreven, zoals verder zal blijken.
Vergelijken we hier een aantal varianten aan de hand van Anz' editie.
Vs 47, A: potte vnde schottelen; BC: Pote vnde vate; MN enkel: schüssel; Ndl.:
scotelen ende potten.
Vs 74, A: Dar henck eyn ketel vnde soeth; B: Eyn ketel henck dar vnde soeth; C:
Eyn duppen stoinde dair vnd soit; MN: Uber dem feür ein kessel do hing; Ndl.: een
ketel... hinck ende soot.
Vs 94, Ndl. heeft evenmin als ABC iets over ‘kapittelhausz’ (MN wel).
Vs 159, AB: De eyne brack de knaken dar; C: Der ein brach ein bein entzwey;
MN: Der ein münch brach die bein entzwey; Ndl.: soe dat die een sijn been brack.
Vs 189: A: Eyne ko in der weyde gaen; B: Eine grote vette ko stan; C: Vant he
eyn
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groisse vette koe stain; Mn: Ein kuo dort in der weide ging; Ndl.: Soe vant hy staende
inden wech een vette koe.
Vs 231: AB: Norpel; C: Dorpel; MN: Nürfel; Ndl.: Norpel.
Vs 241: ABC: duuen nest; M.: taubennöst; N: -; Ndl.: Duvenest.
Vs 283: A: Dat stilnisse was nicht verne; C: Als die stilnisse...; BC: ... sere verne;
MN: Do das ewangeli ward gelesen; Ndl.: Als dye stilte vander missen nakende was.
Uit deze gevallen leert men dat Ndl. met A, B of C overeenstemt, meestal tegen MN.
Daartegenover staat nochtans:
Vs 35 en 38: MN spreekt van kuppelen; ABC niet; Ndl.: coppelen.
Vs 211: A: Ere meyster reep lude myt macht; BC: ... mit groter macht; MN: Ir
a l l e r meister rüfft mit krafft; Ndl.: harer a l r e meester ende riep met luder stemmen.
Besluit: de Ndl. bewerker zal een verloren Ndd. druk tot bron gehad hebben,
waarmede ook de Hgd. versie in enig verband staat.

D. E i g e n a a r d i g h e d e n .
Vergelijken we thans het Ndl. volksboek naar de inhoud met de Ndd. rijmtekst (voor
de nummering cfr de inhoudsanalyse hierboven).
Gans nieuwe elementen:
De drie prologen: 1-3.

Naar Ndd. bewerkt:
I. 4 tot 6 = vss 1-25 doch Ndl. veel
uitvoeriger.

7.
8 = vss 26-49.
9.
10-11 = vss 50-67. Ndl. uitvoeriger.
II. 12 tot 15 = vss 68-105.
III. 16 tot 19 = vss. 106-183. Ndl. veel
uitvoeriger.
20.
21 tot 24.
IV. 25 tot 27 = vss 184-250; 28 = vss
251-260. Ndl. veel uitvoeriger; 29 = vss
261-268.
30.
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V. 31 = herneemt vss 268-277; 33-34 =
vss 278-304.
32.
V. 35-36 = vss 305-312.
37-38.
VII. 39 tot 59.
Ndl. veel uitvoeriger. 60 tot 62 = vss
313-344.
VIII. 63 tot 65 = vss 345-420 (einde).
Het is duidelijk dat in het Ndl. het verhaal aanzienlijk werd uitgebreid.
Rederijkersverzen zijn de nummers l, 3, 7, 9, 20, 30, 32, 37, 38, 55, 59. Van 21 tot
24 en bijna het gehele zevende kapittel zijn nieuwe elementen, waarvan niets in het
voorbeeld te bespeuren valt, de eerste zijn een reeks van drie grappen door Russche
uitgehaald in dienst van het klooster, de tweede reeks vertoont ons Russche als
landbouwersknecht zijn streken uithalend tegen zijn overspelige meesteres en haar
minnaar. Ook in de andere delen, waar nochtans de loop van het Ndd. werk gevolgd
wordt, is alles persoonlijk behandeld en uitgewerkt. Priebsch duidde er reeds op (edit.
p. 31) dat 21 en 23 aan Ulenspieghel ontleend werden. Zij beantwoorden er aan de
Kap. LXIV en LXXXIX der Duitse edit. 1515 of Kap. XXXI en XLII van de
Nederlandse (Hoe Ulespieghel hem verhuerde voor een cock; en: Hoe Ulespiegel
die trappen afbrac daer die moniken af vielen ter aerden). Werden ze aan de Duitse
of aan de Ndl. tekst ontleend? Een tekstvergelijking is moeilijk, daar deze
Russche-episodes veeleer een aangepaste navertelling vormen dan een omzetting.
Bovendien is de Ndl. Ulenspieghel-tekst op bewuste plaatsen haast een letterlijke
vertaling uit het Duits. Toch geloven we dat de Ndl. Ulenspieghel tot bron heeft
gediend, omdat Kap. XXXI tegenover de Duitse tekst de volgende uitbreiding heeft:
‘Ende des morgens vroech ghinc die coopman te wagen metten pape ende reden te
samen, e n d e t u s s c h e n w e g e n s l o e c h d i e p a p e z i j n h a n d e n a e n
die leeder ende
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m a e c t e s i j n h a n d e n v e t , ende seyde...’; vgl. Duits (Kap. LXIV): ‘Des morgen
früg stund der kouffman uff mit dem pfaffen, unnd hiesen Ulenspiegel die pferd
anspannen, das thet er. Sie sassen uf unnd furen dahin, da hub der pfaff an unnd
sagt...’: men merkt op dat hier niets aan Ndl. ‘l e e d e r ’ en ‘v e t ’ beantwoordt. Nu
heeft Russche: ‘... ghinc den waghen smeeren al omme die raders, die l e d e r e n
ende al datter aen was. Ende als dye abt meende op den waghen te gaen sitten so
was hi al omme v e t ende besmeert...’: dezelfde woorden gebruikt in hetzelfde
verband lijken ons nadere verwantschap aan te duiden.
Russche's streken als landbouwersknecht komen gezamenlijk vrijwel overeen met
een Italiaanse novelle, Il Monaco punito. Natuurlijk niet deze, maar een onbekende,
in de Nederlanden verspreide versie, zal tot bron gediend hebben (Priebsch, pp.
32-37).
De Ndl. bewerking ziet Russche veel minder nog dan het voorbeeld als duivel;
voornamelijk door de grote uitbreidingen heeft Russche het karakter van een ‘schalc’
gekregen en staat niet ver meer van de ‘land-fahrende’ Ulenspieghel verwijderd.
Enkel de moraliserende verzen bewaren nog iets van de oorspronkelijke tendenz die
er in zal bestaan hebben door een satire op te wekken tot een vromer kloosterleven.
De verzen van de eerste proloog, die overigens gelijkenis vertonen met verzen uit
een bewaard refrein, vindt men eveneens in Frederick van Jenuen, nml. als epiloog,
op de laatste vier verzen na. Cfr over dit alles supra, Fred. v. Jenuen, waar ook over
de mogelijkheid van Anna Bijns' auteurschap gesproken wordt.

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e XVIde e e u w .
Op de index van 1570 komt voor: De Historie van Broer Ruysche, by Claes vanden
Walle. Sine nomine auctoris et privilegio. Een drukker met die naam is onbekend.
Is de Antwerpse drukker Claes van den Wouwere bedoeld, die verscheidene andere
prozaromans drukte (Priebsch maakte die veronderstelling, p. 22)? Er schijnt geen
exemplaar van bewaard te zijn.
Een volgende editie, in-4o verscheen te Antwerpen bij Jan van Ghelen in 1596
(beschreven door Meyer, p. 7 en edit. Priebsch, pp. 63-65) (ex. Göttingen UB).
Naar het Ndl. volksboek werd er in de XVIde eeuw een Eng. prozabewerking
gemaakt. Er moet een druk van John Alde, ca 1568-'69 bestaan hebben. De oudste
bewaarde druk is Imprinted at London by Edw. All-de, dwelling || neere Christ-Church
|| 1620, 4o, (cfr Priebsch, pp. 37-47 en 65-72 (Londen Brit. Mus.); mogen we
veronderstellen dat met andere Engelse bewerkingen dit Eng. volksboek een eerste
maal te Antwerpen bij Jan van Doesborch zou verschenen zijn, omstreeks 1515-'20?
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Die Seven Wijse Mannen van Romen
Cfr hieronder, geclasseerd op: Wijse...

Sibilla
A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
Titelblad verloren? [HISTORIE VANDER CONINGHINNEN SIBILLA], s.l.?, s.d.?
[Antwerpen, Willem Vorsterman, circa 1538]. NK 3173) (Wenen StB) 4o.

Bladzijde B 1 ro uit ‘Sibilla’.

2. Te k s t u i t g a v e n .
Ndl. prozaroman niet herdrukt.
De Kapittelopschriften en enkele uittreksels met inleiding door:
WOLF Ferdinand, Von der Königinn Sibille, in zijn Über die beiden
wiederaufgefundenen niederländischen Volksbücher von der Königinn Sibille und
von Huon von Bordeaux, (Aus dem VIII. Bande der Denkschriften der
philosophisch-historicshen [sic] Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
besonders abgedruckt), Wien, 1857. Met verdere literatuuropgave.
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3. L i t e r a t u u r .
DOUTREPONT, Mises en prose, pp. 131 en 136.
GAUTIER Léon, Epop. franç., III, pp. 686-689 en 701-704.
ROQUES Mario, Nouveaux fragments de la chanson de la Reine Sibile, in Romania,
XLIV (1915-1917), pp. 1-13.
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SCHELER Aug., Fragments uniques d'un roman du XIIIe siècle sur la reine Sebile,
restitués, complétés et annotés d'après le manuscrit original récemment acquis par
la Bibliothèque royale de Bruxelles, in Bulletin de l'Académie royale des sciences,
des lettres et des beaux-arts de Belgique, XLIV (1875), pp. 404-423 (vervangt
voldoende de vroegere edities der fragmenten door De Reiffenberg, F. Wolf en
Guessard).

B. I n h o u d .
[Proloog? - begint Aij ro:] I. 1. Tijdens een feest komt een lelijke dwerg bij koning
Karel. Deze vraagt hem bij hem te blijven. - II. 2. Op een morgen, terwijl de koning
op jacht is, komt de dwerg bij de slapende koningin en wil haar kussen. 3. Zij
ontwaakt; als hij haar oneerbaar toespreekt, slaat ze hem drie tanden uit. 4. 's Avonds
zegt de dwerg aan Karel dat hij van de trappen gevallen is. De koning gaat slapen. III. 5. 's Nachts komt de dwerg ongemerkt in de slaapkamer van de koning en verbergt
zich achter de gordijn. 6. Als 's morgens de koning naar de kerk is, gaat de dwerg
naakt bij de slapende koningin te bed; hij valt er in slaap. 7. De koning, teruggekeerd,
vindt hem in zijn bed en roept de edelen. 8. Hij vraagt hen zijn vrouw, die hij meent
ontrouw te zijn, te oordelen. 9. Macharis, woordvoerder der verraders, zegt dat ze
om haar overspel moet verbrand worden. - IV. 10. Buiten Parijs wordt er een vuur
klaargemaakt om de koningin en de dwerg te verbranden. 11. Zij is bereid te sterven,
hoewel onschuldig, maar vraagt de koning te wachten tot het kind, dat zij verwacht,
geboren is. 12. Wegens het aanstoken van de verraders, geeft de koning niet toe. 13.
Drie heren stellen voor haar te verbannen. 14. De dwerg wordt gebracht; de verraders
stoken hem op: zij zullen hem rijk maken. - V. 15. De dwerg zegt dat de koningin
hem 's nachts riep. 16. De koning doet hem in het vuur werpen. 17. Koningin Sibilla
wordt verbannen. Rijk gekleed, op een muilpaard gezeten, wordt ze door Auberijn
van Mondiser, die vergezeld is van een hazewind, uitgeleide gedaan. - VI. 18.
Macharis rijdt hen achterna. 19. Hij vecht met Auberijn omdat deze hem belet de
koningin te onteren, en doodt hem. 20. De koningin is intussen weggereden, en
Macharis vindt haar niet terug. - VII. 21. De hond van Auberijn jammert bij het lijk
van zijn meester. - VIII. 22. Geheel de nacht rijdt de koningin verder. 23. Zij ontmoet
een boer, Baroquel geheten, die getroffen is door haar schoonheid; zij doet hem aan
koningin Sibilla denken. 24. Zij vertelt hem haar avonturen. 25. Hij zal haar
vergezellen naar haar vader, de keizer van Constantinopel. Zij gaan eerst naar de
stad Videunium. 26. De ezel van de boer keert alleen naar diens huis terug. Baroquel's
vrouw is ongerust. - IX. 27. In Videunium kijken de burgers naar hen. Sibilla zegt
dat Baroquel haar man is. Zij overnachten in een herberg. - X. 28. Auberijn's hond
bedekt na vijf dagen het lijk van zijn meester met aarde, en loopt naar het paleis van
de koning. 29. Daar valt hij aan tafel Macharis aan. 30. Dan vlucht de hond met een
brood het bos in. 31. Verwondering van de koning. 32. Hertog Iames stelt de koning
voor met ridders de hond te volgen: hij vreest dat Macharis Auberijn gedood heeft.
33. De koning, geroerd door het misbaar van de hond, rijdt met zijn heren de hond
achterna. Macharis wil niet medegaan. - XI. 34. Het lijk van Auberijn wordt gevonden.
- XII. 35. Auberijn wordt begraven, de hond door de koning verzorgd, en Macharis
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gevangen gezet. 36. Iames stelt voor Macharis tegen de hond te doen vechten: het
zal een godsoordeel zijn, om uit te maken of Macharis de moordenaar is. Zo zal het
gebeuren. - XIII. 37. De kamp; de hond overwint Macharis. 38. De heren trekken de
hond van Macharis af; deze bekent zijn misdaad. 39. Hij wordt achter een paard door
Parijs gesleept en opgehangen. De hond sterft op het graf van zijn meester. - XIV.
40. Sibilla komt met Baroquel in Hongarije, in de stad Nuega gaan ze in een herberg.
41. Daar baart zij een zoon. 42. Vrouwen dragen het kind naar de kerk om het te
laten dopen; zij ontmoeten de koning van Hongarije die wil peter zijn. 43. Het kind,
dat Loys geheten wordt, heeft tussen de schouders een rode ster: een bewijs van hoge
afkomst. 44. De koning beveelt Iosaran, de waard, goed voor het kind zorg te dragen
en het later naar het hof te brengen. 45. Sibilla betreurt haar lot. 46. Twaalf jaar blijft
zij ziek, goed verzorgd in het huis van de waard; Baroquel blijft haar dienen. - XV.
47. Als Loys een mooie jongeling is, wordt hij door Iosaran en

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

163
Baroquel naar de koning gebracht, die hem de riddermanieren doet aanleren. - XVI.
48. Een van de twee dochters van Iosaran, Belisarte, is op Loys verliefd en zegt het
hem. Hij versmaadt haar echter. - XVII. 49. Als Sibilla genezen is, zal zij met
Baroquel en Loys naar Constantinopel voortreizen. 50. In een bos worden zij door
twaalf straatrovers overvallen, maar Loys en Baroquel doden er elf van. 51. De
twaalfde krijgt genade en zegt hen dat dichtbij een heremiet, de broeder van de koning
van Constantinopel, woont. - XVIII. 52. Zij komen bij de heremiet, die met vreugde
verneemt dat de rovers uitgeschakeld zijn. Hij geeft hen logies. 53. Sibilla vertelt
hem wie zij is en wat er met haar gebeurd is. 54. Hij zegt dat hij haar oom is, hij zal
haar eerst naar Rome brengen bij de paus, en dan naar Constantinopel. Daarna zullen
ze naar Frankrijk gaan, bij Karel. - XIX. 55. Eerst gaan ze naar de paus, dan met
deze naar Constantinopel, ten slotte allen samen met een leger naar Frankrijk. - XX.
56. Baroquel gaat zijn familie bezoeken. - XXI. 57. Baroquel rijdt als pelgrim naar
Parijs. Hij vertelt aan koning Karel dat de keizer van Constantinopel met zijn dochter
en haar zoon Loys op komst zijn; Loys wenst koning van Frankrijk te worden. 58.
Listig rijdt hij er met het paard van de koning weg. - XXII. 59. Hij brengt het naar
Loys. 60. Intussen zijn de Fransen hem achterna gereden, die echter voor de Grieken
vluchten. 61. Enkele Fransen worden gevangen genomen, waaronder twee verraders,
welke Sibilla gebiedt goed te bewaken. - XXIII. 62. De twee verraders worden
opgehangen. 63. Loys zendt de andere gevangenen naar koning Karel met de vraag
dat hij zijn vrouw opnieuw zou erkennen. 64. Verzoening. Bestraffing der verraders.
Vreugde in Parijs.

C. & D. H e r k o m s t e n e i g e n a a r d i g h e d e n .
Het unicum, dat samengebonden met de historie van Hughe van Bourdeus bewaard
wordt, werd samen met deze, door WOLF (p. 4) aangezien als een der vroegste
uitgaven van Vorsterman. Door vergelijking met andere edities van deze drukker
werd de historie van Sibilla in NK 3163 circa 1538 geplaatst.
Wolf bespreekt de oorsprong der sage, welke Grundtvig uitlegde ‘als ursprünglich
mehreren gothischen Stämmen gemeinsam, wie den Langobarden (Gundberga) und
Franken’ (Wolf, p. 7).
Wolf vergelijkt daarna het Ndl. volksboek met een Spaanse prozabewerking en
met de weinige hem bekende fragmenten van het Franse gedicht de la Reine Sibile
uit de cyclus van Karel de Grote, die hij tevens afdrukt. Zijn besluit: ‘Das vorliegende
niederländische Volksbuch von der Königinn Sibille schliesst sich im Ganzen so
enge an das Spanische an, dass beide unbezweifelt nach demselben französischen
(in voetnota: Wenn dieses sonst noch eines Beweises bedürfte, so könnten es auch
die vielen im Niederländischen fast unverändert beibehaltenen Wörter bezeugen.)
Vorbilde, wahrscheinlich ebenfalls einem Volksbuche oder Prosa-Romane, bearbeitet
worden sind’ (p. 8); en verder: ‘Man sieht aus diesem Capitel-Verzeichniss des
Niederländischen, verglichen mit dem Auszuge aus dem spanischen Volksbuche,
dass wohl eine gemeinsame Quelle beiden zu Grunde gelegen hat; das aber das
niederländische eine viel gedrängtere Redaction mit Hinweglassung alles Episodischen
enthält’ (p. 15).
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Nu treft het dat Léon Gautier wees op een Franse prozabewerking in handschrift
(Paris Bibl. de l'Arsenal ms 3351) en er enkele uittreksel uit publiceerde, alsook de
kapittelopschriften (l.c., pp. 701-704), die met de Nederlandse wel enige gelijkenis
vertonen.
VAN MIERLO (Gesch. Lett. Ndl., I, p. 124) bespreekt Koningin Sibille bij de
Frankische Heldenepiek: ‘Over Koningin Sibille bezitten wij nog een volksboek.
Misschien is dit ook vrij vroeg te onzent bewerkt geworden.’ Hij schijnt dus te
veronderstellen dat het Ndl. volksboek op een Mndl. Vorlage zou berusten. Dit werd
overigens reeds vóór hem beweerd door PETIT (Bibliographie, I, p. 56) die er tevens
op duidde dat van die versie een vertaling voorkomt in de Karlmeinet (edit. A. VON
KELLER, Stuttgart, 1859).
We hebben de tekst nauwkeurig onderzocht en het groot aantal rijmwoorden in
de tekst schijnt het vrijwel zeker te maken dat
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de bron een Mndl. ridderroman is. Enkele voorbeelden uit de vele:
met sommighen van sijn heeren ter kercken gegaen Die naen na dat de coninck
wech was. es heymelijcken... (fol. A4 ro); swerende dat hi haer thooft afslaen soude
als hi sinen wille met haer ghedaen hadde (fol. B3 vo); want de coninghinne seer
werre gereden was die wijle dat die ridders teghens malcanderen streden (ibid.); en
wilt mi god dair voer niet beschermen die de macht heeft Ic bid u dat ghi u dair voer
wacht (fol. C3 ro); Ende ter stont bleven si sijn borghen Doen gheboot den coninck
den hont te bringhen (fol. D1 vo); want hy int aensichte soe ghewont was dat hem
den mont vol bloets vloedt (fol. D2 ro); Heer aenveert dit peert dat uwen vadere
coninck kaerle toe behoort (fol. E2 vo).
Wegens de sobere verhaaltrant vermoeden we dat de bewerker niet veel van zijn
voorbeeld is afgeweken. Zo zou deze prozaroman aansluiten bij de oudere
bewerkingen, zoals de Reynaert en De Vier Heemskinderen. De vraag mag dan wel
gesteld worden of de historie van Sibilla niet ouder is dan van circa 1538, en of ze
niet tot het einde der XVde eeuw behoort. Er komen geen rederijkersverzen in voor.

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e XVIde e e u w .
Nergens hebben we enig spoor van een latere uitgave ontdekt.
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Strijt van Roncevale

A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
DEN DROEFLIKEN STRIJT || DIE OPTEn BERCH VAn RONCEUALE IN
HISPANIEN || GHESCHIEDE DAER ROLANT ENde OLIUIER METTEn || FLUER
VAN KERSTENRIJC VERSLAGEN WAREN. || [Houtsn.] || [In fine:] GHEPRENT
IN DIE VerMAERDE COOPSTADT VAN ANTWER- || PEN BUYTEN DIE
CAMER POORTE INDEn GULDEN EENHOREN || BI MIJ WILLEM
VORSTERMAN. ||
(NK 3907) (München UB) 4o.

2. Te k s t u i t g a v e n .
Edit. prozaroman:
BOEKENOOGEN G.J., Den droefliken strijt... Naar den Antwerpschen druk van
Willem Vorsterman uit het begin der XVIde eeuw, (NV, I), Leiden, 1902.
Edit. gedicht:
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MIERLO J. van, Het Roelantslied. Met inleiding en aanteekeningen, in VMA, 1935,
pp. 31-166 (ook in overdruk).
Deze is de beste uitgave en kan vrijwel al de vroegere edities vervangen, nl.:
BORMANS J.H., La Chanson de Roncevaux. Fragments d'anciennes rédactions
thioises, avec une introduction et des remarques, (Mémoire présenté à l'Académie,
le 9 novembre 1863), Bruxelles, 1864.
HOLTROP J.W., (Mededeling van vondst met afdruk van 8 vss in:) Algemeene
Konst- en Letterbode, voor het jaar 1840, dl. II, pp. 180-181.
KALFF G., Mndl. Ep. Frag., (Het Roelandslied), pp. 33-98.
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SERRURE C.P., Het Roelantslied, in Vaderlandsch Museum, II (1858), pp. 1-96. Met
afdruk van de verzen uit de prozaroman-edit. van J. van Ghelen.
STALLAERT Karel, Een fragment van het Dietsche Roelandslied, in Algemeene
Konst- en Letterbode voor het jaar 1851, dl. II, pp. 406-410.
Ter aanvulling bij Van Mierlo:
KLOEKE G.G., Het Roelantslied. Nieuwe fragmenten, in TNTL, LIX (1940), pp.
93-120.
Pseudo-Turpin:
MEREDITH-JONES C., Historia Karoli Magni et Rotholandi ou Chronique du
Pseudo-Turpin. Textes revus et publiés d'après 49 manuscrits, Diss. Paris, 1936.
Uitvoerige bibliographie pp. 353-357.
SMYSER H.M., The Pseudo-Turpin. Edited from Bibliothèque Nationale, Fonds
Latin, MS. 17656 with an Annotated Synopsis, (The Mediaeval Academy of America),
Cambridge, Massachusetts, 1937.

3. L i t e r a t u u r .
BOEKENOOGEN, De Ndl. Volksb., pp. 120-124.
DEBAENE Luc., Het Volksboek ‘Den Stryt van Roncevale’ en de ‘Alder excellenste
Cronyke van Brabant’, in Miscellania J. Gessler, I, s.l., 1948, pp. 348-353.
ECK P.L. van... Jr, Nederlandse Volksboeken, in TL, XV (1905), pp. 542-548.
GAUTIER L., Les épop. franç., III, pp. 493-625.
HORRENT Jules, Roelantslied et Chanson de Roland, in Revue des Langues
Vivantes. Tijdschrift voor Levende Talen, XI (1945), pp. 193-206 en 241-254
(overdruk in ‘Reeks Levende Talen’, XIII, Brussel, 1945).
HUET Gédéon, La version néerlandaise des Lorrains, in Romania, XXXIV (1905),
pp. 1-23.
MINIS C., Roelantslied LH (395-404) en Volksboek blz. 27. Rolandslied 3651
Malprimis *uon Ampregalt. Roelantslied B 67. Si lieten stave ende paerde, in
Leuvense Bijdragen, XXXVII (1947), pp. 33-34, 35-37, 38-39.
MONE, Uebersicht, pp. 36-38.
Verdere literatuur:
BOEKENOOGEN, edit. ut supra, pp. 85-86 en artikel VAN MIERLO, passim.

B. I n h o u d .
Prologhe. (Proza) Korte inhoud met moraliserende beschouwingen. - I. (Proza) 1. In
een droom krijgt Karel de Grote van St Jacob de opdracht de Saracenen uit Spanje
en Galicië te verdrijven. 2. Tegenmaatregelen voorbereid door Marcelijs, Baligant
en hun oom sultan Synagoen. 3. Marcelijs en Baligant zijn onechte kinderen van
hertog Guwelloen, Karel's zwager: hij had hen tijdens een verblijf in Spanje bij
Synagoen's zuster verwekt. - II. (Proza) 4. Karel roept zijn pairs bijeen; men besluit
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Guwelloen als afgezant naar Spanje te zenden om er de oorlog aan te kondigen. 5.
Guwelloen vat het plan op Karel te verraden door de ‘avantgaerde’ met Rolant en
de meeste pairs in het verderf te storten en zo zelf de macht in handen te krijgen. 6.
De vijandelijke heren stemmen hiermede in. 7. Guwelloen's dochter, keizerin van
Griekenland, vermoordt haar echtgenoot en steekt haar kinderen de ogen uit omdat
haar man Karel ter hulp wil gaan. Met een leger trekt ze naar Frankrijk, schijnbaar
om Karel te helpen, doch in feite om Guwelloen in zijn verraad te steunen. - III.
(Proza) 8. Rolant en Olivier, wiens zuster Oede la belle door Rolant wordt bemind,
trekken met de voorhoede op. - IV. (Proza) 9. De eerste bergpassen met succes
ingenomen. Zij bereiken Roncevale. - V. (200 Vss) 10. Inleiding. 11. De Saracenen
brengen een groot leger bijeen. 12. Marcelijs' neef wil een strijd aangaan tegen Rolant
en twaalf Franken. 13. Hij krijgt hiervoor hulp van Franseroen, Cursael, van een
‘barbarijsche paijen’, van Astromarijs, Astromoch, Tarters, Margarijs, Hector van
Brigale, van een ‘ammirael van Bouwaengien’ en Torgijs van Torteloose. 14. Zij
rijden Rolant en Olivier tegemoet. - VI. (Proza) 15. In het eerste gevecht hebben de
Christenen het hard te verduren, maar Rolant, Olivier, ‘den roden Galeaen’, Galerant
en Straelberrengier samen met de anderen weren zich dapper. Ook Ogier van
Denemercken, diens zoon Merberijn, sultan Carahu van ‘Perssy’ en Fierenbras van
Alexandrië doen mede. 16. De Saracenen beklagen zich over hun grote verliezen bij
Marcelijs, die aan zijn broeder Baligant nog 100.000 man ter hulp vraagt. - VII. (150
vss) 17. Meermaals dringt Olivier er bij Rolant op aan op
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de hoorn te blazen, zodat Karel zou vernemen dat zij hulp behoeven. Rolant weigert;
dapper zullen zij tot het uiterste strijden zonder verdere hulp, met Gods genade. 18.
De bisschop versterkt hen en stelt hen in Gods hoede. 19. Zij rijden de Saracenen
tegemoet. - VIII. (371 vss) 20. De strijd begint. Achtereenvolgens worden Marcelijs'
neef, Franseroen, Coursabel, Malprise van Brigale, Ancroyse, Torgijs van Torteloose,
Astromarijs van Panthiere en Astromarijs verslagen, respectievelijk door Rolant,
Olivier, de bisschop, Eggherijn, Sampsoen, Anser, Inghel van Gascoengien en
Straelberrengier. 21. Marcelijs strijdt tegen Olivier, Rolant doodt Turzabelin, de reus
Mancheroen en Torny. Aan beide zijden werd er ‘groote moort ghewrocht’. 22.
Marcelijs maakt een nieuw krijgsplan op: vier scharen moeten ten aanval en acht
zullen er bij hem blijven. 23. De christenen verliezen veel volk maar de bisschop
spiegelt hen de hemelse beloning voor. Zij weerstaan dan ook dapper. 24. De Saraceen
Borrijn doodt Inghel van Gascoengien, doch wordt op zijn beurt door Olivier
verslagen; deze overwint ook ‘Eschabrisse Affrijcken’ en zeven andere heren. 25.
Rolant looft Olivier. Velen sneuvelen aan beide zijden. 26. In Frankrijk steekt een
hevig onweer op wegens ‘der vangaerden doot’. 27. Vele heidenen vluchten, ook
Margarijs die zijn beklag doet bij koning Marcelijs. 28. De Saraceen Walbrune, die
Sampsoen vermoordt, sterft daarna onder Roland's hand. Ook Ambrone ondergaat
dit lot. 29. Als de Saracenen over Rolant's macht verbaasd staan, zegt hij dat deze
hem door God geschonken werd. (Proza) 30. Ogier van Denemercken en de rode
Galeaen staan evenzeer hun man. 31. De bisschop moedigt de Christenen aan en
hoort hun biecht. 32. Aan zijn zwaart bemerkt men drie druppels vers bloed; hetzelfde
gebeurt bij Rolant, Olivier, Galeaen, Ogier, Floreys van Alexandrië en de ‘haveloose
Gautier’ en andere ‘ghenoten’. Dit voorspelt, volgens de bisschop, de martelaarskroon.
33. Een nieuwe Saraceense aanval wordt opgevangen, aan beide zijden vallen er
opnieuw velen. - IX. (Proza) 34. Marcelijs rukt thans zelf op met zijn heren. 35. De
bisschop doodt een groot aantal van hen. (101 vss:) 36. Er blijven slechts 200
Christenen over. 37. De tegenstanders roepen uit: als deze verslagen zijn is het uit
met Karel's macht. 38. Opnieuw verslaan Rolant, Olivier, de bisschop en hun gezellen
duizenden vijanden. - X. (106 vss) 39. Nu stelt Rolant voor de ‘olifant’ te blazen;
thans echter verzet Olivier zich en verwijt Rolant het niet vroeger gedaan te hebben:
wegens Rolant's overmoed zullen ze allen sterven. De bisschop troost hen; moest
Rolant blazen, Karel's hulp kwame toch te laat, al zou het nut hebben, om de heidenen
te verslaan. - XI. (Proza) 40. Galeaen, gekwetst, vindt het lijk van zijn broeder
Galerant. Ook de gewonde Ogier dwaalt over het slagveld, beklaagt zijn gevallen
vrienden en overschouwt zijn vroegere heldendaden. 41. Ogier ontmoet ‘den havelosen
Gautier’ gans bebloed; toch gaan zij opnieuw verwoed ten aanval. 42. Ogier verdwijnt
spoorloos. - XII. (Proza) 43. Galeaen betreurt zijn broeder. 44. Ook van hen wordt
daarna geen spoor meer gevonden. - XIII. (50 vss) 45. Rolant en Olivier overschouwen
het slagveld en besluiten tot de dood te vechten. - XIV. (52 vss) 46. De bisschop
spreekt tot Rolant: wie strijdt zoals gij ontvangt van God de eeuwige beloning. 47.
Marcelijs steekt neder: Straelberrengier, Voorne, Ivone en Gheeraert van Rosselone.
48. Daarop slaat Rolant Marcelijs' arm af en doodt diens zoon. - XV. (28 vss) 49.
De Saracenen vluchten en vertellen Galifier, neef van de koning, dat Rolant en Olivier
hen overwonnen hebben. - XVI. (114 vss) 50. Galifier komt met een nieuw leger af.
Hij verwondt Olivier, doch deze klieft hem het hoofd. 51. Olivier strijdt met Rolant
voort tot hij in onmacht nedervalt. 52. Na een klacht van Rolant staat Olivier terug
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recht en begint opnieuw te vechten, slaat zelfs op Rolant die hij niet herkent. - XVII.
(Proza) 53. Rolant blaast op zijn hoorn zodat Karel het hoort doch Guwelloen raadt
deze af ter hulp te gaan tot Rolant driemaal heeft geblazen; dan eerst maakt Karel
zich gereed. - XVIII. (Proza) 54. Guwelloen, bang dat zijn verraad ontdekt zou
worden, verklaart aan de heren en in het bijzonder aan de hertog van Bayvier en
bisschop Tulpijn dat hij met zijn leger geheel ten dienste staat van Karel. Ook zijn
dochter en haar leger zullen helpen. 55. Met zijn dochter maakt hij toebereidselen
om onder-
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tussen op het gepast ogenblik naar de vijand te kunnen overlopen. 56. Eenvoudige
soldaten brengen dit opzet uit. 57. Guwelloen wordt gevangen genomen en moet
bekennen. 58. Zijn dochter vlucht met haar aanhangers in een kasteel dat op Karel's
bevel wordt omsingeld. 59. Haar twee blinde kinderen worden intussen in Frankrijk
gebracht. (38 vss:) 60. Karel uit een klacht over Guwelloen's ontrouw. Te laat wil
hij Rolant ter hulp. - XIX. (12 vss) 61. Olivier bidt tot God en sterft. (Proza) 62.
Rolant ontmoet ‘de havelose Gautier’. 63. Nogmaals blaast hij op de hoorn en ziet
in dat Guwelloen verraad heeft gepleegd. 64. Zijn schildknaap Diederick vlucht naar
koning Karel. 65. Bisschop Tulpijn bezweert tijdens de mis duivels die hem vertellen
wat er te Roncevale gebeurde. Dit zet Karel aan tot spoed. 66. Rolant blijft nog met
drie man over. Daarvan wordt de bisschop doorstoken, Gautier moet vluchten en
Boudewijn, door Rolant om water gezonden naar een bron, kan niet meer terug
geraken en begeeft zich naar de koning. - XX. (Proza) 67. Door een mirakel ontvangt
Rolant te drinken. 68. Hij doodt nog een Saraceen die zijn zwaard en hoorn wil stelen.
- XXI. (24 vss) 69. Rolant legt zich met het aangezicht naar Spanje en sterft. - XXII.
(16 vss) 70. ‘Een cort lof van Rolant ende Olivier’. - XXIII. (Proza) 71. Karel komt
met zijn leger te Roncevale waar hij klachten uit op Rolant's lichaam. 72. Zij vinden
Olivier's mishandelde lijk en de andere gesneuvelden. 73. Karel bidt dat de zon niet
zou ondergaan tot hij de Saracenen volledig verslagen heeft. Dit duurt drie dagen.
74. Dan keert hij naar Roncevale terug en laat de gevallen helden op verschillende
plaatsen begraven; ook schenkingen worden te hunner nagedachtenis gedaan. - XXIV.
(Proza.) 75. Guwelloen wordt samen met veertien gezellen om het verraad opgehangen
en zijn dochter Erena door vier paarden vaneengescheurd. 76. Karel sterft van verdriet
om het verlies van zijn pairs in het jaar 814 te Aken en wordt er begraven.

C. H e r k o m s t .
De beroemdste der Chansons de geste, La Chanson de Roland, werd in het Frans
niet rechtstreeks in proza bewerkt, al is de inhoud bij verscheidene ‘mises en proses’
terug te vinden; de zogenaamde Chronique de Turpin had ondertussen meer succes,
diende tot bron voor enkele ‘remaniements’ en werd reeds gedrukt in 1476 (cfr
DOUTREPONT, Mises en prose, pp. 219 en 368-369).
Het Ndl. volksboek werd door NK 3907 circa 1520? geplaatst. De uitgever
Boekenoogen kwam na vergelijking met een latere editie van 1576 tot het besluit
dat die van Willem Vorsterman niet de oudste kan zijn doch op een gemeenschappelijk
voorbeeld moet berusten, daar ‘1576 een versregel bevat die bij Vorsterman ontbreekt,
doch die in dat voorbeeld moet hebben gestaan (vergelijk onze herdruk, bl. 44, reg.
22 met Vad. Museum, II, 81, v. 776)’, terwijl ook de jongere druk enkele betere
lezingen heeft, al is doorlopend de oudste de beste (cfr edit. Boekenoogen, pp. 81-84).
De verloren editio princeps te dateren is niet gemakkelijk: niet vóór 1497, wegens
het gebruiken van de Alder excellenste Cronyke (zie hieronder); om de ongewone
samenstelling echter menen wij dit volksboek vrij vroeg te mogen plaatsen: ca 1500.
Door zijn compositie neemt dit volksboek een bijzondere plaats in; zoals reeds uit
de inhoud bleek, wisselen proza en verzen elkaar voortdurend af; het zijn evenwel
geen rederijkersverzen zoals bij vele volksboeken, waar deze slechts een intermezzo

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

zijn. Hier integendeel vormen de verzen enigszins een uitgave van onze Mndl. versie
van de Chanson de Roland. Vermits deze versie op zichzelf reeds een bijna volledig
verhaal over de slag te Roncevaux biedt, is het te begrijpen dat het prozagedeelte
daarnaast, op andere gegevens berustend, moeilijk er mede overeen te brengen is.
Er is aldus een geheel ontstaan vol tegenstrijdigheden die de auteur goedschiks
kwaadschiks trachtte weg te werken.
Onderzoeken we vooreerst afzonderlijk het vers- en het prozagedeelte en ten slotte
hoe beide werden samengebracht.
Ve r z e n .
Van een Mndl. Roelantslied zijn er thans vijf handschriftfragmenten bekend, die
zeer waarschijnlijk alle tot verschillende manuscripten behoren. Daarnaast bezitten
we de verzen van het volksboek, die met de over-
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geleverde fragmenten voldoende overeenkomst bieden om ze alle tot ‘éénzelfde
eerste bewerking’ (Van Mierlo, p. 48) terug te brengen. In zijn uitgave trachtte Van
Mierlo tot een reconstructie van het gedicht te komen door vier fragmenten (de
achteraf door Kloeke gepubliceerde verzen waren hem nog niet bekend) aan te vullen
met de vss uit het volksboek. Daar er soms een vrij groot verschil bestaat tussen de
redacties, was dit niet steeds gemakkelijk en moest de volgorde van de verzen hier
en daar gewijzigd worden. De uitgever legt dit uit als volgt: ‘De wanorde in onze
fragmenten en in het Vb. blijkt nu inderdaad wanorde, geen orde te zijn. Naast den
Franschen tekst ziet men duidelijk, dat onze fragmenten leemten en omstellingen
vertoonen; worden die eenmaal erkend, dan verdwijnt ook alle duisterheid in den
anders onlogischen samenhang. Hetzelfde geldt nog meer voor Vb. dat allerlei
passages dooreengehaspeld heeft, zóó echter, dat men nog wel, in het licht van het
Fransch, uitmaken kan, waar ze oorspronkelijk pasten. Dan weer hangt alles samen;
al heeft het Vb. ook opzettelijk weggelaten, wat uit zijn methode om in zijn
prozaverhaal gedeelten van een poëtisch verhaal te pas te brengen, verklaard moet
worden’ (Van Mierlo, p. 48). Daar er een afstand van eeuwen tussen de hss. onderling
en het volksboek ligt, is elke vergelijking slechts van relatieve waarde, men kan
slechts gissen wat er in tussenstadia is gebeurd. In alle geval draagt de prozaroman
alle kentekenen van de tijd waarin hij verscheen, de verzen zijn breedsprakiger
geworden.
‘Hoe het Vb. de verzen verlengd heeft, door allerlei nuttelooze toevoegsels en
stoplappen, erkent eenieder dadelijk’ (ibid., p. 60). Kalff's bewering: ‘Overal waar
men overeenkomstige plaatsen vergelijkt, zal men bevinden dat een enkele regel,
een paar woorden, een epitheton zijn toegevoegd, die gewoonlijk moeten dienen om
de Christenen dapperder en vromer, de Saracenen minder dapper en goddeloozer te
maken’ (Mndl. Ep. Frag., p. 54) is op zijn minst overdreven; o.i. is de uitbreiding
der versregels veeleer te wijten aan een vervreemden van de oudere verstechniek en
kan reeds in vroegere hss. hebben plaats gehad.
Van Mierlo vergeleek al de hem bekende verzen met de Oxfordse tekst van de
Chanson de Roland (pp. 37-47), waaruit hij besloot dat onze Mndl. bewerking behoort
‘tot het middengedeelte der ch. de Roland’, en zeer waarschijnlijk noch het eerste,
noch het tweede deel der Ch. de Roland heeft behandeld of zelfs gekend (l.c., pp.
50-53); hij komt tot het besluit, ‘dat de redactie door onze bewerking gevolgd heel
wat ouder en primitiever moet geweest zijn dan O’ (= Oxfordse tekst) (ibid., p. 57),
en meent ‘te mogen betoogen, dat onze bewerking nog zeer oud is, misschien nog
wel tot de twaalfde eeuw opklimt’ (p. 60). J. Horrent poogt dit te weerleggen, hij
vermoedt dat het eerste en laatste deel ook aan de (verloren) Ndl. redactie eigen is
geweest, die niet ouder zou zijn dan versies in andere talen, en bepaaldelijk O. ‘La
prétendue saveur primitive qui s'en dégage est une illusion. Le récit du Roelantslied
se situe à un stade connu de la tradition, au stade de O ou à un stade plus récent
encore’ (p. 247); in ieder geval, betoogt hij, berust ons gedicht op ‘une base française’
(cfr pp. 248-254).
Kloeke's publicatie, hoewel ze aan Van Mierlo's studie geen afbreuk doet in de
hoofdlijnen, staat toch vrij sceptisch tegenover de reconstructie, die voorzeker niet
steeds gemakkelijk met de nieuwe fragmenten is overeen te brengen. Tegenover Van
Mierlo bepleit hij ook een hogere aesthetische waarde en oppert het vermoeden dat
het gedicht oorspronkelijk in achtregelige strophen zou zijn geschreven.

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

Over het ontstaan van de oudste versie der Ch. de Roland (XIde eeuw, dichter
Turold?) leze men uitvoerig Van Mierlo (pp. 57-60, 62-92) waar deze met brio stelling
neemt tegen J. Bédier's theorie en de groei uit oudere epische liederen verdedigt.
Proza.
Minder klaar is de herkomst van het prozagedeelte dat begint met de voorbereiding
tot de Spaanse veldtocht en Guwelloen's verraad, verder hoofdzakelijk de heldendaden
van Rolant's gezellen beschrijft, Karel's komst te Roncevale en de bestraffing der
verraders. Reeds Serrure wees er op dat ook deze delen min of meer samen een geheel
vormen (cfr l.c., p. 28) en dat de schrijver enigszins moet
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bekend geweest zijn met de kroniek van de pseudo-Turpijn (Turpini Historia Karoli
Magni et Rotholandi, geschreven ca 1150). Boekenoogen onderzoekt (TBB, III, pp.
120-124) grondiger ‘in hoeverre voor het volksboek gebruik gemaakt is van den
pseudo-Turpijn... (en kwam) ... tot de verrassende ontdekking dat dit alleen zeker is
voor een klein gedeelte aan het slot van het volksboek, waar men een bijna
woordelijke vertaling van het Latijn vindt. Ook zou b.v. de verschijning van Sint
Jacob aan het bed van Karel den Groote, om dezen tot het verdrijven der Saracenen
uit Spanje op te wekken, aan Turpijn ontleend kunnen zijn en misschien nog enkele
andere trekken uit het verhaal; maar overigens kan dit onmogelijk uit Turpijn zijn
geput. Voor de geschiedenis en den ouderdom van het volksboek is het nu
merkwaardig dat het bedoelde gedeelte van het volksboek nagenoeg woordelijk
overeenkomt met een stuk der vertaling van Turpijn, die in Die alder-excellenste
Cronyke van Brabant is ingevoegd. Daaruit blijkt, dat de maker van het volksboek
niet den Latijnschen Turpijn heeft gebruikt, maar de Antwerpsche kroniek’ (l.c., pp.
120-121).
Inderdaad, na onderzoek bleek dat Kap. XXIII (edit., pp. 73-76) overeenkomt met
een gedeelte van het IIde deel, XVIIIde Kap. van:
Die alder. excellenste || Cronyke. van. Brabant || [In fine:] ¶ Hier is voleyndt dese
Cronike ende ge- || prent bi my Rolant vanden Dorp: wo- || nende Thantwerpen in
die huyuetters || strate. bi onser vronwen broeders. || Anno .M.cccc.xcvij. opden
laetsten dach || van Februarius. oft Loumaent. || ¶ Eenen Pater noster ende Aue maria
|| om gods wille voir die ghene die dit ver || gadert ende gheprent hebben ||
(CA 508 en Pol. 1063 en 1063A) (Brussel KB; Luik UB; Antwerpen Mus. Plantin)
in-fol. - Jongere edities te Antwerpen, Jan van Doesborch, October 1512, 1518, Juni
1530: cfr NK 652 tot 656 en 0331. Bestond er een uitgave te Antwerpen Willem
Vorsterman, 1514? NK 0332 trekt het bestaan ervan in twijfel en verwijst naar Polain,
Vorsterman, 22.
Het betreffende stuk staat er op pp. 93 vo-94 vo (K 1 vo a tot K 2 vo b), op varianten
en spellingsverschillen na. De bestraffing van de Saracenen door Karel is in ons
volksboek er tussen gevoegd in de plaats van de bestraffing van ‘Gauloen’ die in het
volksboek afzonderlijk en afwijkend verhaald wordt in het XXIVe kapittel. - Voor
twee andere ontleningen aan de Cronyke, zie hieronder.
Boekenoogen vervolgt (ibid., pp. 121-124): ‘Vergelijkt men verder nu in ons
volksboek het prozaverhaal waarin het verraad van Guwelloen en den strijd van
Roland en de andere genooten tegen de Saracenen beschreven wordt met het verhaal
bij Turpijn, dan blijkt de inhoud wel gedeeltelijk overeen te komen, maar in tal van
onderdelen en bijzonderheden zoo aanmerkelijk te verschillen dat het één onmogelijk
de bron van het ander kan zijn’: dit leidt hij vooral af uit de personages van het
volksboek: het ‘valt op dat aan strijders die door Turpijn niet of alleen terloops worden
vermeld in dit laatste een belangrijke rol wordt toebedeeld; ik wijs b.v. op den
haveloozen Gautier en op den rooden Galeaen met zijn broeder Galerant. Daarbij
verdient ook de aandacht de afwijkende vorm van verscheidene namen. Galerant en
Galeaen heeten bij Turpijn Galerius en Gelinus en worden in de kroniek alleen
genoemd bij het begraven der strijders van Roncevale. Toen de bewerker die
beschrijving van Turpijn in het volksboek overnam heeft hij zijne helden dan ook
niet herkend en die namen onveranderd gelaten! De havelooze Gautier heet in de
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kroniek Gautier van Turmen (Latijn: Galterius de Termis), Gheerijn van Mongelanen
wordt daar genoemd Garinus hertoge van Lothrijk, Straelberrengier alleen Berrengier
(Latijn: Berengarius). Die namen wijzen aldus op een andere bron...’ die nochtans
niet de romans van Ogier of Fierenbras is geweest, al wordt over die helden even
uitgeweid; wegens de rol door Guwelloen gespeeld, en het feit dat hij behoort tot het
‘gheslachte der Lozanen’ meende Boekenoogen dat het prozagedeelte van het
volksboek voor een groot deel zou gebaseerd zijn op de Roman der Lorreinen
(waarvan slechts betrekkelijk weinig is bewaard). Dit was reeds uitvoerig betoogd
door Gédéon Huet (l.c., pp. 9-23) die de mening opperde dat de bewerker ‘n'ait eu
à sa disposition qu'un manuscrit mutilé de l'énorme poème, ou bien un résumé ou
une compilation faite d'après
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un manuscrit incomplet, où l'épisode des relations de Ganelon avec Agolant et
Desramès manquait’ (p. 20).
Mone had reeds aangetoond hoe het proza (althans op zekere plaatsen) op een
gedicht moet berusten, door uit de zin ‘Hi velde selve menigen Sarasijn ter aerden,
hi was seer goet te peerde, sijn manlike slaghen ontsagen die Sarasinen seere, want
hoe wreedelijc dat si hem op liepen hi wederstontse ridderlyc’ (edit., p. 39) de verzen
te reconstrueren:
hî velde menigen ter aerden,
hî was sere groot te paerde
sîne manlike slagen
de Sarasîne sere ontsagen,
hoe dat-se hem opliepen wredelîke,
hî wederstont-se ridderlîke.
(Mone, Uebersicht, p. 37).

D. E i g e n a a r d i g h e d e n .
De schrijver van dit volksboek moet dus uit verschillende bronnen hebben geput en
uiteenlopende gegevens op eigen wijze hebben samengevoegd; hij zegt zelf in de
inleiding zich hoofdzakelijk te hebben beperkt tot de lotgevallen van Rolant en
Olivier: ‘hoe wel dat die dichter dees boecx de materie vercort heeft, sprekende
alleen op Rolants ende Oliviers wercken...’ (edit., p. 3). - Tweemaal verwijst hij naar
andere histories: ‘... ende hi was gheheeten Fierenbras van Alexandrien, den welcken
Olivier verwonnen hadde in eenen camp daer oeck een schone historie af is’ (pp.
7-8); ‘Van desen Olivier sijn schone historien bescreven’ (p. 10).
Hier nogmaals lijkt verband met de Cronyke waarschijnlijk. Men vergelijke:
Vo l k s b o e k (edit., p. 10):
Van desen Olivier sijn schone historien bescreven. Hi was van Geneven gheboren,
eens machtichs heeren sone, seer wijs ende rijp van rade cloeck ter wapenen cuysch
ende reyn van leven. Hi hadde een schoon suster gheheeten Oede la belle. Dese
maecht wert ontscaect wt Geneven in Arabien daerse Olivier ridderlijc wt verloste.
Dese scone maget was seer bemint van den edelen grave Rolant...
C r o n y k e (p. 85 ro; h5 ro b):
Van desen Oliviere sijn seer schoon historien hi was die alder wijste ridder bynnen
sijnre tijt seer victoryoes int strijden. Hij hadde een scoon suster die welc een die
schoonste maecht was die bynnen harer tijt leefde. Deze maecht was seere bemint
vanden grave Rolant...
Wat wordt er nu met die histories bedoeld? Nederlandse prozaromans van die naam
zijn niet bekend. Mogelijk gaat het hier om de Franse Fierabras (oudste editie: 28
November 1478, Genève, Adam Steinschaber - Brussel KB), die inderdaad hierover
handelt en ook, in het derde boek (het laatste), een bewerking geeft van de
pseudo-Turpijn.
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Afgezien van het feit dat dezelfde verwijzing nagenoeg reeds in de Cronyke
voorkomt, kan een eventuele historie van Olivier toch zeker geen bron van het
volksboek zijn: er wordt slechts heen verwezen voor wie over de aangehaalde
personen meer weten wil; een volksboek of Mndl. gedicht op Olivier's naam is verder
onbekend.
Bij het dooreenwerken van prozatekst en Mndl. Roelantslied deed de schrijver
zijn best oorspronkelijke verschillen tussen beide versies te vermijden, hoewel dit
hem niet altijd is gelukt. Volgens het prozagedeelte trok Rolant op met de
‘avantgaerden’, terwijl hier moest aangepast worden, daar volgens de geschiedenis
en de Chanson de Roland natuurlijk de achterhoede bedoeld was. Doch dit doet hem
schrijven dat Karel ‘liet bliven... sijn avantgaerde’ (p. 12), waar ‘bliven’ duidelijk
wijst op ‘achterlaten’ (dus is een achterhoede bedoeld), terwijl ook p. 27 r. 24 en p.
58 r. 12 duidelijk laten verstaan dat Karel hen daar achtergelaten heeft (op dit alles
wees Boekenoogen, edit., pp. 83-84). Verder waren er moeilijkheden met bisschop
Tulpijn die volgens het prozagedeelte bij Karel blijft en volgens het gedicht Rolant
vergezelt: in dit laatste wordt hij dan enkel de ‘bisschop’ genoemd; in het
prozagedeelte zelf komt er daarover tegenspraak - een nieuw bewijs voor verschillende
bronnen van het proza - zodat de auteur zichzelf tracht te verrechtvaardigen: ‘Dese
bisscop was wel bekent met bisscop Tulpijn, om dat hi so vrome was so segghen
eenige dat hi selve Tulpijn was een vanden .xij. ghenoten. Maer dat en was niet, want
Tulpijn ende die hertoge van Bayvier waren met coninc Kaerle ende niet opten
Roncevale so die hystorie hier na verclaren sal’ (edit., p. 41). Van Mierlo, die hierop
wees (l.c.,
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p. 34), voegt daar aan toe: ‘In 't proza-verhaal overschaduwt b.v. Ogier van
Denemarken bijna de heldendaden van Rolant, terwijl hij in 't poëtische gedeelte niet
voorkomt’; dit is nochtans licht overdreven!
Na Rolant's dood volgt ‘een cort lof van Rolant ende Olivier’, 16 rederijkersverzen,
eveneens ontleend aan de Cronyke (p. 93 ro-K 1 ro), waar zeven strophen van vier
verzen worden gegeven als ‘een duechdelijck lof in Rime. vanden grave Rolant’;
hieraan werden voor ons volksboek de 1e, 2e, 3e en 7e strophe ontleend. Waar de
Cronyke in de eerste zes strophen in het enkelvoud spreekt (Rolant), heeft het
volksboek telkens het meervoud (Rolant en Olivier). Wij wijzen er op dat die verzen
vertaald zijn uit de Latijnse kroniek van Turpin (cfr edit. Smyser, pp. 86-87).

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e XVIde e e u w .
Slechts één jongere editie is er bewaard:
Antwerpen, Jan van Ghelen, 1576 (beschreven in edit. BOEKENOOGEN, p. 80 - ex.
Bibl. Arenberg) in 1935 ook in het bezit van L. Willems: cfr Van Mierlo, p. 33).
Deze editie heeft een approbatie van 20 November 1552; een druk van dat jaar of
begin 1553 behoort dus niet tot de onmogelijkheden, er is echter geen spoor van
terug te vinden.
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Turias ende Floreta
A. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
Van de oudste bekende uitgave - Brussel, s.n.? [Thomas van der Noot], 7 Februari
1523 - zijn er slechts 4 bladen bewaard.
[In fine:] GHEPRINT IN DIE PRINCELIJCKE STADT VAN BRUESEL INDEn
|| ZEERIDDER INT WERMOESBROECK. ANNO VIJFTHIEN HOnDERT || ENDE
.XXIIJ. DEN SEUENSTEN DACH FEBRUARIJ || [Houtsnede] ||
(NK 3174) (Rostock UB) 4o.
Volledig bewaard en door ons gebruikt is:

EEN SCHOON || HISTORIE VAN TURIAS ENDE FLORETA | SEER
GHENUECHLIJCK OM || LESEN. HOE TURIAS DIE SCHOONE FLORETA
ONTSCHAECTE || ENDE HOE HY NAMAELS CONINCK VAN PER- || SEN
GHECROONT WERDT. || [Houtsnede] || [In fine:] DIT BOECXKEN IS
GHEUISITEERT ENDE GHEAPPROBEERT BY || EENEN GHELEERDEN MAN
VANDER K.M. DAER TOE GHECOM- || MITTEERT. ENDE IS GHEPRINT
TANTWERPEN OP DIE CAMER- || POORT BRUGGHE INDEN SCHILT VAN
ARTOYS | BY DIE || WEDUWE VAN IACOB VAN LIESUELDT. GHE- ||
GHEUEN TOT BRUESSEL INT IAER ONS || HEEREN M.CCCCC. ENde || LI.
DEn .XX.STEN DACH || OCTOBRIS. || ENde IS VOLEYNDT INT IAER LIIII.
(cfr beschrijving in de edit. hieronder, p. 83) (Bibl. Hertog v. Arenberg) 4o.
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2. Te k s t u i t g a v e n .
Druk 1523:
KRONENBERG M.E., Een onbekende uitgave der historie van Turias ende Floreta
(Brussel, Thom. van der Noot, 1523), in HB, XXIV (1936-37), pp. 323-326, met
twee facsimile pagina's.
Druk 1554:
LECOUTERE C. & VREESE W.L. de, Een schoon historie van Turias ende Floreta...,
(NV, VIII), Leiden, 1904.

3. L i t e r a t u u r .
Verdere bibliographie in de twee uitgaven.
Zie ook:
BRUNET, I, kol. 1530 en Suppl. II, kol. 995.
ECK P.L. van... Jr., Ndl. Volksb., in TL, XVI (1906), pp. 59-63.

B. I n h o u d .
I. 1. Turias, de twintigjarige zoon van koning Canamor en koningin Leonella van
Persen (Perzië), hoort door kooplieden spreken over Floreta, die door haar vader,
koning Ados, in de stad Sesena nabij de zee verblijf gegeven is. 2. Met de gedachte
haar te gaan schaken vraagt Turias aan zijn ouders te mogen wegreizen en vraagt
daarbij dertig ridders, graaf Aliseles en een goed voorzien schip. - II. 3. Met goede
raadgevingen van zijn ouders vertrekken ze. 4. Nabij Sesena aangekomen, besluiten
ze dat Turias met vijftien ridders aan land zal gaan. - III. 5. Met de graaf en vijf
ridders komt Turias in de tuin van het koninklijk kasteel waar hij Floreta slapend
vindt met haar jonkvrouwen. - IV. 6. Turias neemt haar op. Zij ontwaakt pas in de
boot en wekt door haar krijsen de jonkvrouwen die veel misbaar maken. De toegelopen
burgers kunnen evenwel niet beletten dat het schip wegzeilt. 7. Turias verklaart haar
zijn liefde en wie hij is. Aldra is ook zij op hem verliefd. - V. 8. Als zij dicht bij
koning Canamor's land gekomen zijn, steekt er een storm op die hen meesleurt. Graaf
Aliseles zegt dat hun zonden er de oorzaak van zijn. - VI. 9. Op aansporen van de
schipper besluit men Floreta in zee te werpen, terwijl Turias en Floreta slapen. 10.
Wanneer zij tijdens hun slaap de wapens uit Turias' kamer willen halen, wordt Turias
wakker. 11. Als de graaf hem verklaart wat hun plan is, tracht Turias hem eerst van
dit besluit af te brengen, vervolgens vraagt hij met haar te mogen sterven. 12. Ten
slotte vraagt hij hen haar op een rots in zee te plaatsen. 13. Vier matrozen en een
schildknecht brengen haar daarheen. 14. Daarna troost de schildknecht Turias door
te zeggen dat zij werd achtergelaten nabij een bron en eetbare kruiden, zodat zij er
in leven kan blijven. - VII. 15. Tegen de avond klimt Floreta op het hoogste punt
van de rots, waar zij een kapelleke vindt. 16. In een huisje daarnaast woont er een
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heilige weduwe, Ortalesa, samen met een dienstmaagd. Floreta maakt zich bekend
en vertelt haar avonturen; zij zal bij hen wonen. - VIII. 17. In zijn land teruggekeerd
houdt Turias zijn zorgen voor zijn vader verborgen. 18. Doch na een halve maand
geeft hij zijn schildknecht opdracht in het geheim een schip uit te rusten om Floreta
te gaan opzoeken. - IX. 19. Zij vertrekken 's nachts en bereiken na zeven dagen de
rots. 20. Floreta ziet het schip naderen en verwittigt Ortalesa. 21. Met zijn schildknecht
gaat Turias aan land; eerst is hij teleurgesteld Floreta niet te zien, dan ontmoet hij
nabij het kapelleken Ortalesa en zegt wie hij is. Terwijl ze Floreta gaat verwittigen,
dankt Turias in de kapel de Heer. 22. Een roerend weerzien volgt; daarna een maaltijd
door de schildknecht gereedgemaakt. - X. 23. Na hun vertrek heerst er lange tijd
windstilte op zee en zij bereiken het land van hertog Marron, een familielid van
koning Ados. 24. Turias doet er zijn drie paarden, wapenrusting en een weinig eten
aan wal brengen. 25. Terwijl Turias, Floreta en de schildknecht nabij een bron
overnachten, is het scheepsvolk in het schip; plots steekt er een hevige storm op en
het schip wordt losgeslagen. 26. Langs de kust bereiken de drie aan land een kasteel:
het kasteel der kampvechters. 27. Een ridder legt uit hoe elke vreemde ridder die
daar komt een kamp moet leveren: wint hij, dan wordt hijzelf daar heer, zoniet moet
hij in dienstbaarheid blijven tot een andere hem aflost. 28. De ridder verwittigt zijn
heer Ytannos. - XI. 29. Ytannos ontvangt hen op waardige wijze en verhaalt
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op zijn beurt wat er gebeuren moet. 30. Hertog Marron wordt verwittigd. 31. 's
Anderdaags gaat de kamp door; na harde strijd verflauwt Ytannos en Turias overwint
hem. - XII. 32. De hertog en Turias maken met elkaar kennis als vazal en leenman.
- XIII. 33. Turias vraagt zijn huwelijk met Floreta te mogen vieren; aldus geschiedt.
34. Dagelijks moet Turias kamp leveren tegen ridders die hem komen opzoeken. XIV. 35. De jonge koning Diacolo van Hongarië was intussen naar koning Ados
gekomen omdat Floreta hem ten huwelijk beloofd was; hij wil niet geloven dat Floreta
geschaakt is en klaagt koning Ados aan bij Tybas, keizer van Duitsland. 36. Daar
wordt er beslist dat er een tweegevecht zal gehouden worden. 37. De oude koning
Ados zoekt voor zich een goede kamper en hoort vertellen over Turias. 38. Hij begeeft
zich naar hertog Marron en zet er zijn wens uiteen. 39. Zij begeven zich naar Turias
die aanvaardt binnen twaalf dagen in de stad Amposta te zijn, waar de keizer verblijf
houdt. - XV. 40. Na Ados' vertrek vertelt Turias aan Floreta dat haar vader op hun
kasteel geweest is en dat hij om haar de kamp heeft aangenomen. 41. Met Ados trekt
Turias naar Amposta. 42. Diacolo is niet erg tevreden als hij Turias ziet; hij zegt
enkel te willen strijden tegen de zoon van een koning en koningin. Turias is dit echter.
- XVI. 43. Na een tweegesprek beginnen zij de strijd. Turias wordt meermaals
gekneusd, doch Diacolo wordt niet gekwetst, daar hij van de keizer een betoverd
harnas gekregen heeft. 44. De keizer wil door de kamprechters de strijd doen
ophouden, doch Turias weigert. 45. Zij kampen verder. Diacolo zegt dat Turias het
onderspit zal delven, doch deze wederspreekt dit. 46. Als de scheidsrechters opnieuw
willen tussenbeide komen neemt Turias Diacolo in zijn armen om hem te verpletteren
en kneust hem dan met zijn zwaard. 47. Na een derde aanval zinkt Diacolo, onder
Turias' slagen versmacht, dood neder. - XVII. 48. Turias wordt aan het hof van de
keizer gebracht, waar o.m. de keizerin en haar dochter Exceleonesa hem ontmoeten.
De keizer laat hem goed verzorgen. 49. Turias schrijft aan Floreta wat er gebeurd is.
- XVIII. 50. De keizer verzoekt Turias zijn vrouw te laten overkomen, maar deze
gaat er niet op in; wel wil hij met zijn schildknaap enkele dagen blijven. 51. Steeds
wordt hij door de keizerin of Exceleonesa verzorgd; met het meisje krijgt hij een
verhouding. - XIX. 52. Diacolo's lijk blijkt geen wonden te vertonen, maar is vol
zwarte vlekken van de slagen. 53. Het ongeschonden toverharnas wordt aan Turias
geschonken, die het aanneemt, doch het nooit zal willen dragen. - XX. 54. Turias
vertelt aan koning Ados alles wat er met Floreta gebeurd is. Ados reist naar haar toe.
55. Corvelin, de zoon van de keizer, brengt Turias in zijn logement. 56. Turias komt
aan het hof en blijft er met Exceleonesa alleen: zij verklaren elkaar hun liefde. Turias
belooft nooit van daar weg te zullen gaan. - XXI. 57. Turias kent spoedig alle
toegangen van het hof. 58. Turias weet dat Exceleonesa veel in een tuin rondwandelt;
hij dringt er 's nachts binnen en versteekt zich. 59. 's Namiddags komt het meisje in
de tuin. 60. Wanneer zij Turias bemerkt vertelt zij aan haar gezelschapsdame Vergona
over haar liefde en beveelt haar met de andere jonkvrouwen een weinig verder te
gaan. 61. Zij pleegt met Turias minne onder de rozelaar. - XXII. 62. Wanneer plots
de keizer in de tuin komt, verwittigt Vergona hen, Exceleonesa treedt hem tegemoet,
doch zij vrezen dat hij Turias heeft gemerkt. 63. Een qui-pro-quo volgt: de koning
is verbolgen omdat een jongeling een andere heeft vermoord en zich in veiligheid
gebracht heeft: hij geeft bevel gewapende mannen te doen komen. Zij die in de tuin
zijn denken dat het is om Turias te doden. Ten slotte komt de ware toedracht uit. 64.
Zodra de keizer weg is komen de geliefden opnieuw bijeen, doch voortaan zullen zij
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slechts 's nachts samenkomen. - XXIII. 65. In zijn herberg weergekeerd zegt Turias
aan Corvelin dat hij de ganse dag en nacht bij de vrouw van een rijke burger is
geweest, zonder dat hij het huis kon verlaten, daar haar man was thuisgekomen. De
andere heren lachen om dit avontuur; Turias is natuurlijk uitgehongerd. - XXIV. 66.
Turias ontvangt een brief van zijn vader waarin deze hem mededeelt dat twee
koningen tegen hem in oorlog zijn. 67. De keizer biedt aan deze twee koningen te
bevelen hiermee op te houden ofwel - en dit heeft Turias liever - hem 5000 man ter

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

176
beschikking te stellen. 68. Turias zegt naar zijn kasteel te moeten reizen om met
koning Ados overleg te plegen. - XXV. 69. Daar zij van zijn aanstaande vertrek
gehoord heeft, laat Exceleonesa Turias bij haar komen onder de rozelaar. 70. Wanneer
hij de brief toont is zij ten zeerste bedroefd: zij verklaart van hem zwanger te zijn;
hij belooft zeker na een maand weder te keren. Met vele geschenken vertrekt Turias.
- XXVI. 71. Hij komt in Sesena bij Ados en Floreta. 72. Met een leger varen zij
samen naar Percia bij koning Canamor. - XXVII. 73. Ook hertog Marron komt af
met wapenvolk. 74. Zij trekken allen samen naar de betwiste stad Licia. 75. Turias
doodt eerst koning Etanos en verslaat eindelijk ook koning Cadol. - XXVIII. 76.
Ondertussen is Floreta met andere vrouwen buiten de stad op pelgrimstocht gegaan.
77. Terwijl Floreta in gebed is komen daar drie ridders, de gebroeders Tiban, Angote
en Anquibor: zij voeren haar mede naar hun stad Gracia, opdat Turias zijn kracht
met hen zou komen meten. 78. Zodra Turias uit de oorlog terugkeert en het gebeurde
verneemt, achtervolgt hij hen; een schildknecht vergezelt hem. 79. Tijdens een van
hun rustpozen wil Floreta, die vreest verkracht te zullen worden, met het zwaard van
Anquibor zelfmoord plegen. Tiban legt haar evenwel uit dat hun enig doel is Turias
uit te dagen. 80. Zij brengen haar in Gracia in een sterk kasteel, waarvan brug en
poorten door de drie broeders bewaakt worden; Floreta wordt er behoorlijk gediend.
- XXIX. 81. Turias, nadat hij over de brug gereden is, moet door de eerste torenpoort.
Daar heeft hij te strijden tegen Angote, welke hij met een enkele stoot uit het zadel
werpt. 82. Hetzelfde gebeurt bij de tweede toren tegenover Anquibor. 83. Bij de
derde toren komt Tiban hem tegemoet. Na een geweldige kamp met speer en zwaard
geeft Tiban zich over. 84. Tiban legt uit waarom hij Floreta geschaakt heeft: hij heeft
daar reeds circa 100 vrouwen bijeen van verslagen ridders, in afwachting dat ze
vrijgekocht worden. 85. Verder zegt hij al die vrouwen geschaakt te hebben om tegen
hun echtgenoten te kunnen kampen en aldus de sterkste ridder te vinden om samen
met hem te gaan strijden tegen de vier broeders van een jonkvrouw, Dyomana, die
hij wenst te huwen. 86. Turias en Floreta zien elkaar weer en de gevangenen worden
vrijgelaten. - XXX. 87. Gevieren trekken zij op om in een vallei de broeders van
Dyomana te bekampen. Deze wensen immers dat het meisje niet zou huwen. 88. Die
broeders worden verslagen; een van hen moet zijn zuster gaan halen. Deze is bedroefd
dat ze zo door geweld zal moeten huwen; zij komt met hem mee. - XXXI. 89. Men
rijdt naar de stad van Tiban; onderweg stemt Turias Dyomana gunstiger tegenover
Tiban. 90. In de stad wordt er feest gevierd en het huwelijk gaat door. - XXXII. 91.
Met Floreta keert Turias terug naar het kasteel der kampvechters. 92. Na vijftien
dagen bereikt hem het bericht dat Canamor gestorven is. 93. In Persia neemt hij het
bewind over en laat zijn vader begraven. 94. Hun verder leven wordt bondig
beschreven, evenals dat van hun twee zonen Canamor en Turias.

C. H e r k o m s t .
Van de oudste bekende druk zijn er slechts vier bladen bewaard, gelukkig met een
colophon, waardoor de datum 7 Februari 1523 en de drukplaats Brussel ‘inden
zeeridder int wermoesbroeck’, de werkplaats van Thomas van der Noot, bekend zijn.
Het boek werd in 1554 te Antwerpen herdrukt door de Wed. van Jacob van Liesveldt.
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Voor zover vergelijking met dit volledig bewaard exemplaar mogelijk is, vertonen
beide drukken slechts spellingsverschillen. J.L. VIVES vernoemde het boek in 1523
met andere volksboeken in zijn De institutione foeminae christianae in het hoofdstuk
Qui non legendi scriptores, qui legendi: ‘... in hac Belgica Florius, et Albus flos,
Leonella, et Canamorus, Curias [sic] et Floreta,...’ (edit. Bazel, 1555: Opera, II, pp.
657-658). Had deze historie in de loop van 1523 reeds zulke bekendheid verworven
dat Vives hier een vient-de-paraître vermeldt, of mogen we veronderstellen dat de
historie reeds daarvóór verspreiding had gevonden in een vroegere editie?
Zowel uit Vives' aantekening als uit de boekenlijsten van MALDERUS-VAN
EYNATTEN (1621 - cfr daarover deel II, hoofdst. III, b) is het bestaan van een historie
‘Leonella, et Canamorus’ - ‘De schoone Leonille’ (meer dan waarschijnlijk gaat het
hier immers om éénzelfde boek) bekend. Daar
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in de eerste regels van Turias ende Floreta verhaald wordt dat Turias de zoon is van
koning Canamor en koningin Leonella, is het niet gewaagd te vermoeden dat beide
volksboeken enigszins met elkaar in verband staan: er schijnt evenwel van dat boek
niets meer te zijn bewaard gebleven.
Tot nu toe was er niemand in staat een bron aan te wijzen. KALFF (Gesch. Ndl.
Lett. 16E, I, p. 383) en J. TE WINKEL (Gesch. der niederl. Liter. in H. PAUL, Grundriss,
2. Aufl., II, p. 493) vermoedden dat het uit het Frans zou vertaald zijn, doch dit bleef
een loutere hypothese. Hieronder naar aanleiding van Leonella ende Canamor wijzen
we op het bestaan van een Spaanse prozaroman:
La Historia del rey Canamor y del infante Turian su hijo de la grandes auenturas
que ouieron,
dat uit 45 hoofdstukken bestaat (cfr Brunet, l.c.): het verhaal van Turias kan hiervan
het tweede deel uitmaken. Wij konden van dat boek geen exemplaar raadplegen,
zodat we de vraag naar de prioriteit moeten openlaten: staan we hier voor een
oorspronkelijk Ndl. product uit het einde van de XVe of het begin der XVIe eeuw,
in navolging van de andere romantische succesliteratuur geschreven, ofwel voor een
bewerking uit een verloren Mndl. gedicht, ofwel voor een bewerking uit het Spaans
(in de eerste veronderstellingen zou het Spaans volksboek kunnen teruggaan op het
Ndl.) Het is ook niet onmogelijk dat onze prozaroman en de Spaanse een
gemeenschappelijke bron hebben gehad; een Franse?
Zelfs zo het volksboek oorspronkelijk Nederlands is, heeft Van Eck wel gelijk die
in zijn artikel wees op de bijzonderheden waaruit het verhaal werd samengesteld en
waarvan heel wat varianten ook in andere middeleeuwse verhalen worden
aangetroffen, zodat dit volksboek enigszins de indruk opwekt van een mozaiek. Een
verwijt kunnen we de auteur daarvoor echter moeilijk toesturen: het grootste deel
van ‘de... bijzonderheden, die men, al of niet gewijzigd, ook elders aantreft (l.c., p.
59) en die Van Eck opsomt (in feite vrijwel geheel het verhaal; cfr analyse hierboven)
vindt men terug in vele andere prozaromans en riddergedichten in de gehele
West-Europese literatuur. Dat het volksboek meer dan op enig ander verhaal zou
gelijken op Floris ende Blancefloer, zoals Van Eck schijnt te betogen (pp. 60-61),
gaat moeilijk op: boeken als Margarieta van Lymborch en Joncker Jan wt den vergiere
hebben in hun uitwerking er zeker evenveel details mede gemeen.

D. E i g e n a a r d i g h e d e n .
Het verhaal heeft zeker kwaliteiten; het is vrij boeiend, de hoofdpersonen reageren
algemeen-menselijk en we mogen de auteur een zeker psychologisch inzicht niet
ontzeggen, vooral in de liefdestaferelen. Hoe reëel is Turias' verhouding tot
Exceleonesa beschreven, o.m. de wijze waarop de prins 's nachts in de tuin van het
keizerlijk paleis dringt en er zich verbergt, en het daaropvolgend geestig qui-pro-quo
dat de auteur een paar bladzijden weet vol te houden: Turias onder de rozelaar meent
dat de woorden van de keizer op hem betrekking hebben, terwijl Exceleonesa vóór
haar vader niet weet wat zeggen of welke houding aan te nemen, innerlijk voor haar
geliefde vol vrees. In de idyllische momenten lijkt mij dit volksboek verwant aan
het abel spel van Lanseloet ende Sandryn. De figuren zijn geen stoere helden, doch
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zij hebben meer iets vrouwelijk verweekts, en toch is Turias, deze kleine Don Juan,
vrij sympathiek. Niettegenstaande enkele Oosterse reminiscenties (b.v. de tuin in
Ados' paleis en de gevangenentoren bij Tiban hebben veel weg van een harem) en
de situering vanuit Perzië, is het milieu alles behalve Oosters gezien; klaarblijkelijk
was de schrijver blij dat hij voor de Exceleonesa-episode de behandeling ten minste
naar Duitsland kon verleggen. Zelfs dat is echter bijkomstig: hoofdzaak blijven de
menselijke belevenissen. Milieuschildering is er niet: Sesena, Licia, Gracia, e.d.
lijken gefingeerde stedennamen.
Van Eck wees op de ongerijmdheid in de Tiban-episode, waar Tiban zichzelf
enigszins tegenspreekt, maar of we dit moeten verklaren doordat de schrijver hier
verscheidene ridder-anecdotes onvoldoende verwerkte, durven we betwijfelen. Het
is immers niet onmogelijk dat de auteur Tiban bewust als leugenachtig wilde
voorstellen: deze vreesde immers Turias en trachtte naargelang de wisselende
omstandigheden zich zo gunstig
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mogelijk in diens ogen voor te doen, door de meest onschuldige uitleg voor zijn
vorige daden.
Als fout moet het de schrijver worden aangerekend dat hij de lezer over de
ontwikkeling van verscheidene zaken in het onzekere laat: zo waar hij ons de reden
verzwijgt waarom Turias op een bepaalde avond niet bij Exceleonesa komen mag
(Kap. XXII), en meer nog waar hij ons niets verder mededeelt omtrent de latere
gevolgen van Turias' liefdesbetrekkingen aan het keizerlijk hof.

E. J o n g e r e e d i t i e u i t d e X V I e e e u w .
Wegens de approbatie die in de editie van 1554 voorkomt en die dateert van 20
October 1551 mag er wellicht verondersteld worden dat er in 1551 nog een andere
- ons onbekende druk - verschenen is.

Ulenspieghel

A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
[Houtsn.: uil] ULENSPIEGHEL [Houtsn.: spiegel] || VAN VLEnSPIEGHELS
LEUEN || ENde SCHIMPELIJCKE WERCKEn | ENde WOnDERLIJCKE
AUONTUEREN DIE || HI HADDE WANT HI EN LIET HEM GHEEN BOEUERIE
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VERDRIETEN. || [Htsn.: Ulenspieghel achter zijn vader te paard - Rechts en links
twee versierde balken boven elkaar] || [In fine:] GHEPRINT THANTWERPEN IN
DIE RAPE BY MY || MICHIEL VAN HOOCHSTRATEN. ||
(NK 2088) (Kopenhagen KB) 4o.
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2. Te k s t u i t g a v e n .
E d i t i e s N d l . Vo l k s b o e k :
DEBAENE L. & HEYNS P., Het volksboek van Ulenspieghel. Ingeleid en van
aantekeningen voorzien, (Klassieke Galerij, no 42), Antwerpen, 1948. In deze uitgave
bezorgden we een uitvoerige bibliographie.
ENKLAAR D. Th., Ulenspieghel..., Naar het facsimile van den eersten
Nederlandschen druk van Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen uit 1520,
verlucht met illustraties naar de oorspronkelijke houtsneden en ingeleid door -,
Utrecht, 1943.
[NIJHOFF Martinus], Ulenspieghel..., (facs. 's-Gravenhage, 1898) - de aan de druk
van M. v. Hoochstraten ontbrekende fol. 10-11 in het enige bewaarde exemplaar
werden er achteraan bijgevoegd uit Jan van Ghelen's druk, Antwerpen, 1575.
Edities Duits volksboek:
1515:
KNUST Hermann, Till Eulenspiegel. Abdruck der Ausgabe vom Jahre 1515,
(Neudrucke deutscher Litteraturwenke des XVI. und XVII. Jahrhunderts, 55-56),
Halle a/S, 1884.
SCHRÖDER Edward, Ein kurtzweilig lesen..., (facs.), Leipzig, 1911.
1519:
LAPPENBERG J.M., Dr. Thomas Murners Ulenspiegel, Leipzig, 1854.
S.d.( 1 5 3 1 ? ) :
Tyel Ulenspiegel. In niedersächsischer Mundart nach dem ältesten Druck des
Servais Kruffter photolithographisch nachgebildet, Berlin, 1865.
Editie Engels volksboek:
fragment Antwerpen, Jan van Doesborch in:
BRIE F.W., cfr hieronder, pp. 126-138.
Een uitgave van een j o n g e r e d r u k s.d., L o n d o n , W y l l i a m C o p l a n d ,
werd bezorgd door:
OUVRY Frederic, London, 1867.
Wetenschappelijk onbruikbaar is de tekst in:
MACKENZIE Kenneth R.H., The Marvellous Adventures and Rare Conceits of
Master Tyll Owlglass. Newly collected, chronicled and set forth, in our English
Tongue, London, 1860 (2e druk 1890).
Va n d e o u d e F r a n s e v e r t a l i n g e d i t . 1 5 3 2 e n 1 5 3 9 : geen herdruk.

3. L i t e r a t u u r .
BOBERTAG Felix, Volksbücher des 16. Jahrhunderts. Eulenspiegel. Faust.
Schildbürger, (Deutsche National-Litteratur, XXV), Berlin-Stuttgart, s.d.
BOSTELMANN Ilse-Marie, Der niederdeutsche Ulenspiegel und seine Entwicklung
in den Niederlanden, diss. Hamburg, 1940.
BRIE Friedrich W.D., Eulenspiegel in England, (Palaestra, XXVII), Berlin, 1903.
BRUNET, V, kol. 1003-1006 en Suppl. II, kol. 818-820.
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DEBAENE Luc., Nieuws over Uilenspiegel, in Volkskunde, LII-N.R. X (1951), pp.
57-63.
DELEPIERRE, Les aventures de Tiel Ulenspiegel, Bruxelles, 1840.
DUPONT Jos., Ulenspiegel 1350-1950? Over het volksboek en zijn auteur, de held
en diens naam, in De Vlaamse Gids, XXXIV (1950), pp. 673-693. Ook in overdruk.
ID., Ulenspiegel 1350-1950? Over het Anthroponiem en de ‘Ulenspiegel-Klankwet’.
Tevens proeve van historisch-vergelijkend taalonderzoek volgens de methode der
homoniemisch-synoniemische schakels, in de Handelingen van de Koninklijke
Commissie voor Toponymie & Dialectologie, XXIV (1950), pp. 69-114.
ID., Ist Ulenspiegel gleich *Krugspiegel (Schenkenspiegel)?, in Leuvense Bijdragen,
XL (1950), pp. 73-78.
DUYSE Pr. van, Histoire joyeuse et récréative de Tiel l'Espiègle, Nouvelle édition,
Avec une Etude littéraire sur Tiel l'Espiègle, Gand, 1858.
ECK P.L. van... Jr., Nederlandse Volksboeken, in TL, XIV (1904), pp. 525-556.
ENKLAAR D. Th., Uit Uilenspiegel's Kring, (Van Gorcum's Historische Bibliotheek,
XXIII), Assen, 1940. Het ons aanbelangende eerste hoofdstuk verscheen afzonderlijk:
Uilenspiegel's Achtergrond, in TNTL, LX (1940), pp. 81-118.
HEITZ-RITTER, Versuch, pp. 26-36.
HERFORD Ch., Studies..., pp. 242-322.
HILSBERG Werner, Der Aufbau des Eulenspiegel-Volksbuches von 1515. Ein
Beitrag zum Wesen der deutschen Schwankliteratur, Diss. Hamburg, Düsseldorf,
1933.
KONRADT-HICKING Margarete, Ulenspiegelforschung auf neuen Wegen, in
Leuvense Bijdragen, XL (1950), pp. 65-72.
KROGMANN Willy, Die niederdeutschen Ausgaben des Ulenspegel, cfr samenvatting
in het Bericht der 1. Mitglieder-Versammlung. Freundeskreis des
Eulenspiegel-Museums..., 3.12.1950, p. 5.
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ID., Eulenspiegels Grabstein, Hamburg, 1950.
ID., Zwei Grabschriften auf Ulenspegel aus dem Jahre 1513, in NJ, LXIX-LXX
(1943/47), pp. 174-175.
ID., Zur Überlieferung des ‘Ulenspiegel’, in NJ, LXVII-LXVIII, pp. 79-112.
ID., Ulenspeigel, in NJ, LVIII-LIX (1932-33), pp. 104-114.
ID., Die polnischen ‘Ulenspiegel’-Übersetzungen im 16.-18. Jahrhundert, in
Zeitschrift für slavische Philologie, XIX (1944), pp. 7-47.
ID., bespreking van onze uitgave Het volksboek van Ulenspieghel..., in
Neuphilologische Mitteilungen. Extrait du Bulletin de la Société Néophilologique
de Helsinki (Finlande), LII (1951), pp. 181-192.
ID., Die Vorlage des französischen ‘Ulenspiegle’ von 1532, in NJ, pp. 165-173.
LEMCKE Heinrich, Der hochdeutsche Eulenspiegel, Diss. Freiburg im Breisgau,
Bonn, 1908.
LUSSKY Geo. F., Was bedeutet der Name Eulenspiegel?, in Zeitschrift für deutsche
Philologie, LXIII (1938), pp. 235-251.
MACKENSEN Lutz, Die deutschen Volksbücher, Leipzig, 1927, passim.
MARINUS A., e.a., Le Folklore dans l'oeuvre de Charles de Coster, in Le Folklore
Brabançon. Commémoration Charles de Coster (Numéro spécial), VII (1927), no
37-38.
MERIDIES Wilhelm, Die Eulenspiegelgestalt in der deutschen Dichtung bis auf
die Gegenwart, diss. Breslau, 1924.
PETSCH Robert, Wer war Till Eulenspiegel?, in NJ, LXII, Jahrgang 1936 (1937),
pp. 131-134).
POLLARD-REDGRAVE, Short-title Cat., nrs 10563-10565.
ROLOFF Ernst August, Ewiger Eulenspiegel. Wie der Schalk war, und was die
Welt aus ihm gemacht, Braunschweig, 1940.
ID., Eulenspiegel der Niedersachse, Festvortrag zur Eröffnung der
Eulenspiegel-Woche Kneitlingen-Schöppenstedt am 4. Juni 1950,
(Eulenspiegel-Schriften, 1), Braunschweig, [1950].
SCHERER Wilhelm, Die Anfänge des deutschen Prosaromans und Jörg Wickram
von Colmar, Straszburg-London, 1877, pp. 26-34 en 78-92.
SCHROEDER Edward, boekbespreking van M. Nijhoff's facs., in Anzeiger für
deutsches Altertum und deutsche Litteratur, XXV (1899), pp. 168-171.
ID., Eulenspiegel's Grabstein, in NJ, XVI (1890), pp. 110-111.
ID., Ein unbekannter Eulenspiegel-Druck, in Zeitschrift für deutsches Altertum
und deutsche Literatur, LXX (1933), pp. 273-279.
ID., Der Goslarer Pfarrer Heinrich Hammenstedt. (Eulenspiegel Hist. 64), in NJ,
LXII, Jahrgang 1936 (1937), pp. 129-131.
SPRENGER R., Zum Volksbuche vom Eulenspiegel, in NJ, XXI (1895), pp. 130-131,
en XXVII (1901), pp. 147-149.
VERDAASDONK J.H., De verwantschap der oudste Keulse en Antwerpse
Uilenspiegeldrukken, in TTL, XXV (1937), pp. 184-197.
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Verdere bibliographie bij
BOSTELMANN, o.c., pp. 79-81.
Een belangrijk centrum van documentatie is het Eulenspiegel-Museum te
Schöppenstedt. Daar is men juist begonnen met een tijdschrift:
Eulenspiegel-Rundbrief.
N O TA : de Ndl. teksten worden aangehaald volgens onze eigen uitgave; de Hgd.
volgens de editie-Knust.

B. I n h o u d .
Proloog. Captatio benevolentiae. - I. 1. U.'s geboorte en driedubbele doop (in de
kerk; hij valt met de baker in het water; wordt gewassen). - II. 2. De kleine U. houdt
een ruiter voor de gek met orakeltaal. - III. 3. Op onwelvoeglijke wijze bespot hij de
geburen. 4. Zijn familie verhuist naar Meyborch (Maagdenburg). 5. Vader sterft en
laat vrouw en kind in armoede achter. - IV. 6. U. als koorddanser. Nadat de
dorpskinderen hem in het water deden vallen neemt hij weerwraak door op listige
wijze hen om door hem ontleende schoenen te doen vechten. 7. Daarna houdt hij
zich vier weken stil. - V. 8. Zijn moeder zet hem aan een ambacht te leren om voor
de kost te zorgen. - VI. 9. Door het bedrieglijk voorwenden dat hij een meester heeft,
verkrijgt hij voor 18 stuivers brood, dat hij aan zijn moeder brengt. - VII. 10. Nadat
hij zich op een kermis bedronken heeft, gaat hij zijn roes uitslapen in een bijenkorf.
Dieven komen deze stelen. U. jaagt ze tegen elkaar in het harnas. 11. Hij verhuurt
zich als knecht bij een rover-jonker. 12. Hij verwart de woorden hennep en zennep
(mosterd); daar de jonker hem had gezegd ‘schijtet altijt in den hennep’, voert hij
dit uit
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wanneer hij zennep aan tafel moet brengen. Als de tafelgenoten het te weten komen,
moet U. weglopen. - VIII. 13. Te Buddenstede (Buddenstedt) neemt hij dienst bij
een paap wiens meid slechts één oog heeft. Hij zal er zoveel mogen eten als zij, voor
half werk; hij smult er goed en houdt beiden voor de gek, tot ergernis van de meid.
- IX. 14. Daarna wordt hij daar koster. De ‘prochiaen’ wedt met hem dat hij ‘int
middel der kercken schiten’ zal. Zo gezegd, zo gedaan. Daar het niet juist in het
midden is, moet de pastoor betalen. 15. Met Pasen ensceneert U. een Verrijzenisscene,
waarbij U. en twee boeren de drie Maria's, de meid de engel, en de pastoor de
verrijzende Christus moeten uitbeelden. De eerste drie beledigen de meid en het
eindigt met een algemene vechtpartij. U. vertrekt uit het dorp. - X. 16. Te Meyborch
doet hij het volk samenkomen om hem te zien vliegen, en lacht hen dan uit. - XI. 17.
Te Quecfer (Querfurt) spreekt een dokter kwaad over hem bij de bisschop. 18.
Wanneer deze dokter daarna ziek wordt, geeft U. zich uit voor geneesheer en geeft
hem een ‘scarpe purgacie’ onder voorwendsel dat het een transpireermiddel is. De
gevolgen laten niet op zich wachten. 's Morgens vertrekt U. en de dokter wordt door
de edelen uitgelachen. - XII. 19. In het land van Hildernissen (Hildesheim) geneest
hij zogezegd een kind van hardlijvigheid. - XIII. 20. Te Norenborch (Neurenberg)
treedt hij op als medicijnmeester en weet al de zieken uit het ziekenhuis te krijgen
door de bedreiging van één van hen te verbranden. Na zijn vertrek komt alles uit. XIV. 21. Als bakkersknecht zift U. het meel op de grond in de maneschijn. 22. Hij
neemt een scheldwoord van de bakker letterlijk op en haalt een geraamte van de galg.
23. Spottend maakt hij de bakker belachelijk vóór de burgemeester. - XV. 24. Bij de
graaf van Anhalt wordt U. torenwachter. Daar men vergeet hem eten te brengen
blaast hij niet als er vijanden nabijkomen en blaast wel als zij er niet zijn. 25.
Afgesteld, moet hij tegen wil en dank voetknecht worden. Eindelijk krijgt hij ontslag.
- XVI. 26. In Polen wint hij een wedstrijd tegen de zot van de koning door een
scabreuze handeling. - XVII. 27. Door de hertog was hem het land van Lunenborch
(Lüneburg) ontzegd; op een keer ontmoet hij daar de hertog. Vlug doodt U. zijn
paard, zet zich in de opengesneden buik en redt zich door een woordspeling op een
gezegde van de hertog. - XVIII. 28. In Hessen neemt hij bij de landgraaf aan al diens
voorouders te schilderen. Doch wie onecht geboren is zou er niets van kunnen zien.
U. laat natuurlijk de wand onbeschilderd en niemand durft bekennen niets te zien.
Eerst na U.'s vertrek komt het bedrog aan het licht. - XIX. 29. Te Praag aan de
universiteit geeft hij originele antwoorden op spitsvondige vragen. - XX. 30. In het
land van Pameren (Pommeren) trekt hij er met een doodshoofd als relikwie op uit
om zogezegd voor een kerk te bedelen. Van geen overspelige vrouw zal hij iets
aanvaarden: natuurlijk willen deze zich juist door een aantal rijke geschenken
rehabiliteren. - XXI. 31. Te Bamberch in een herberg smult U. doch weigert te betalen.
- XXII. 32. In Rome komt hij bij een weduwe. Deze belooft hem honderd ducaten
als hij haar met de paus kan laten spreken. 33. U. begeeft zich naar een pauselijke
mis en draait zich met de rug naar het H. Sacrament. 34. De paus, verontwaardigd,
neemt informatie en ook de weduwe wordt gehoord. 35. Aldus moet zij U. betalen.
- XXIII. 36. Te Francfoort (Frankfort bij het zien van de markt, besluit U. eveneens
handel te drijven. 37. Op een tafeltje biedt hij ‘poortegaelsche vygen’ te koop aan.
38. Hij wil aan niemand iets verkopen tot er drie joden komen. Hij zegt hen dat het
prophetenbeziën zijn die de geest van waarzeggen geven bij het opeten. 39. Na
beraadslaging kopen zij er een. 40. In de vergadering van de joden zal men de
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prophetengave beproeven. Zo komt het schandelijk bedrog aan het licht. - XXIV.
41. Te Risenbrugge (Kissenbrugge) leeft er een pastoor die veel houdt van zijn
dienstmaagd en zijn paard. 42. Daar het de hertog van Bruynswijc niet gelukt het
begeerde paard te bemachtigen, zal U. voor de prijs van een mooie tabbaard dit zien
klaar te spelen. 43. In het dorp houdt U. zich stervensziek; de priester komt zijn biecht
horen. 44. Eerst veinst U. niet te durven bekennen; dan verklaart hij vijfmaal bij de
meid van de pastoor te hebben geslapen. 45. De pastoor ondervraagt de meid en slaat
haar. 46. 's Anderdaags is U. natuurlijk weer
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gezond en verwijt de pastoor de biecht uitgebracht te hebben. Dit zal hij gaan
aanklagen bij de bisschop. 47. Enkel als de pastoor hem zijn paard afstaat zal hij
zwijgen. 48. Dit gebeurt en U. krijgt zijn loon van de hertog, doch de vergramde
pastoor verliest én paard én meid. - XXV. 49. Te Rostic (Rostock) wordt U.
smidsknecht. Hij maakt een zegswijze van de smid belachelijk. 50. Zeven dagen lang
doet deze de knechten 's nachts werken. 51. U. bindt het bed op zijn rug tot ergernis
van de smid. 52. Een gezegde van de smid verkeerd interpreterende breekt U. het
dak open en verlaat langs daar het huis. - XXVI. 53. Als schoenmakersgast versnijdt
hij al het leder, eerst in dierenvormen, daarna naait hij grote schoenen aan kleine
vast, ten slotte allemaal op een kleine linkse leest. Telkens is de schoenmaker
verontwaardigd. - XXVII. 54. Hij zal zijn meester schadeloos stellen en hem een ton
vet aan de hand doen. In feite is het bevroren ‘drec’ wat de schoenmaker tot zijn
schade bemerkt na U.'s vertrek. - XXVIII. 55. Als kleermakersgast te Berlijn legt hij
telkens gezegden van de kleermaker verkeerd uit. 56. Op een nacht maakt hij van
een boerenkostuum een wolf: hij had de opdracht verkeerd begrepen. 57. Hij werpt
de mouwen naar een jas, in plaats van ze eraan te naaien. - XXIX. 56. Te Lubeke
(Lübeck) bedriegt hij een hovaardige wijntapper door een kan water met een kan
wijn te verwisselen. 57. Het bedrog komt uit en U. wordt tot de galg veroordeeld.
58. Vooraleer te sterven krijgt hij van de raadsheren de toezegging van een wens.
59. Hij verlangt dat drie morgenden de burgemeester en de raadsheren bij zijn lijk
zouden komen ‘ende cussen mi metten monde nuchteren voor minen eers’. 60.
Geërgerd, verkiezen ze hem vrij te laten. - XXX. 61. U. gaat naar Franckefoort
(Frankfort) ter gelegenheid van een strijd om het koningschap. 62. Hij ontmoet de
hem sympathieke bisschop van Trier en geeft zich uit voor een brillenmaker; tegelijk
insinueert hij op de wantoestanden bij de overheden. - XXXI. 63. Te Hilderssen
(Hildesheim) wordt U. kok bij een koopman die hem Dol noemt i.p.v. Bartholomeus
zoals U. beweert te heten. 64. Hij moet het vlees bereiden voor een feestmaal, doch
wegens een woordspeling is dit niet klaar op het gewenste ogenblik. 65. Met zijn
meester en de ‘pape’ moet hij 's anderdaags naar Goslaer (Gosslar) rijden, en in de
nacht besmeert U. de wagen geheel met vet. Men besmeurt zich natuurlijk daaraan.
66. U. rijdt met hen onder de galg. 67. Daarna rijdt hij enkel met het voorspan verder
en laat beide inzittenden achter. 68. Bij de terugkeer zegt zijn meester hem het huis
te ruimen (d.i. te vertrekken), doch U. draagt geheel de huisraad buiten. Dan vertrekt
hij. - XXXII. 69. In Lunenborch wordt U. te gast gevraagd bij een fluitenmaker die
vroeger het land afliep. 70. U. wordt echter niet binnengelaten. 71. Hij neemt
weerwraak, weet binnen te geraken en laat de bewoners zelf niet binnen. - XXXIII.
72. Te Olsen (Ülzen) op de markt wil hij in het bezit komen van een groen stuk Leids
laken dat een boer aankoopt. 73. Met behulp van een ‘scotschen pape’ en een andere
boef doet hij in een weddenschap de boer zijn groen laken verliezen door hem te
overtuigen dat het blauwkleurig is. - XXXIV. 74. In Hannover stuurt U. twaalf blinden
naar een herberg, zogezegd op zijn kosten. 75. Wanneer zij daar een tijd gelogeerd
hebben blijkt het dat U. hen helemaal niets gegeven heeft en zij worden in de
zwijnenstal opgesloten. 76. U. keert daar weer en belooft de waard een borg. 77. Hij
gaat de pastoor opzoeken en beweert dat de waard door de duivel bezeten is. 78. De
blinden worden vrijgelaten. 79. Een qui-pro-quo ontstaat tussen waard, waardin en
pastoor: de enen eisen borggeld, de andere wil de duivel uitdrijven. - XXXV. 80. Te
Yszleven (Eisleben) bespot een waard in U.'s bijzijn drie kooplieden uit Sassen
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(Saksen) welke last hebben gehad van een wolf. 81. U. spreekt met hen af tegen hun
terugkomst dit de waard betaald te zetten. 82. U. doodt een wolf. 83. In de herberg
waar ondertussen de kooplieden zijn weergekeerd, stelt hij de dode wolf op in de
gelagzaal. 84. Achtereenvolgens vluchten meid en knecht. 85. Eindelijk tot groot
jolijt van U. en de kooplieden loopt ook de waard er in. - XXXVI. 86. Te Staffurt
(Stassfurt) in een herberg doet de waardin haar hondje van U.'s bier en eten
mededelen. 87. Als het op betalen aankomt, vraagt hij of een pand ook goed is. 88.
Hij betaalt de helft, voor het overige geeft hij het vel van
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de hond die hij vooraf gedood heeft. 89. Dan rijdt hij heen. - XXXVII. 90. Later
keert hij daar weer in andere klederen, doch wordt niet herkend. Hij legt zich op een
rad en deelt mede dat U. op een rad (geradbraakt) ligt. - XXXVIII. 91. Een andere
waardin schimpt op U. zonder hem te kennen. Tot straf draagt U. haar 's morgens
uit haar bed en zet haar op de hete asse. - XXXIX. 92. Te Antwerpen wordt de
ziekelijke U. door Hollanders om zijn dieetvoedsel bespot en benadeeld. 93. Hij
neemt weerwraak door een met gemberpoeder toebereide appel door een Hollander
te laten wegkapen, die daarna moet braken. - XL. 94. Te Bremen staat U. in de gratie
van de bisschop. 95. U. heeft in het geheim met een marktvrouw afgesproken dat ze
op een wenk van hem al haar potten zal stukslaan. 96. U. zal dit staaltje van zijn
toverkunst vertonen. 97. Aan de bisschop legt hij voor dertig gulden uit hoe het in
de haak zat. 98. Deze weet op zijn beurt zijn edelen 32 ossen als prijs voor de uitleg
afhandig te maken. - XLI. 99. In Bremen doet hij de landvrouwen hun melk bij hem
in een tobbe brengen doch verklaart dan nog niet te kunnen betalen. 100. Een gevecht
in regel volgt. - XLII. 101. In Sassen (Saksen) te Mariendale (Mariental) gaat U. in
een klooster, waar men hem aanstelt als portier. 102. Om een woordspeling weigert
hij een aantal kloosterlingen binnen te laten. 103. Daarna moet U. 's nacht de
monniken tellen voor de metten. 104. Hij breekt veel trappen af, zodat 's nachts in
het donker de monniken naar beneden vallen, terwijl U. hun aantal op een kerfstok
aantekent. - XLIII. 105. Te Mollen (Mölln) bij een apotheker krijgt hij een ‘seer
scarpe purgacie’, zodat 's morgens ‘hi scheet in elc vanden busschen’. 106. U. wordt
naar het H. Geest-hospitaal gebracht. 107. Zijn moeder bezoekt hem en vol
galgenhumor praat hij met haar. 108. Een oude begijn die bij zijn ziekbed komt
beledigt hij op grove wijze. - XLIV. 109. Een priester komt hem aanmanen zijn geld
aan hem te schenken. 110. U. belooft hier op in te gaan, doch fopt de priester door
onder een laagje geld ‘drec’ in de kan te verbergen, waaruit de geldgierige priester
grijpen wil. - XLV. 111. U.'s testament: zijn rijkdom moet verdeeld worden in drie
delen: één voor zijn vrienden, één voor de raad van Mollen en één voor de pastoor.
Men moet hem goed begraven. Een maand na zijn dood mag men zijn koffer openen.
112. Na zijn dood wordt de kist op de baar gezet. De vigiliegebeden worden gestoord
doordat een zeug met haar biggen de baar komt omverwerpen. 113. Begijnen richten
de kist onderste boven op. 114. Een maand na zijn dood komen de erfgenamen bijeen;
zij openen de koffer en vinden niets dan stenen. Onderling verdenken ze elkaar. 115
Men wil U. ontgraven en onder de galg leggen doch hij stinkt reeds te erg. - XLVI.
116. Bij de begrafenis komt U.'s kist rechtop te staan. Een uil en een tekst worden
op de grafsteen gebeiteld. 117. Latijns epitaphium.

C. & D. H e r k o m s t e n e i g e n a a r d i g h e d e n .
Het Ndl. volksboek staat in een innig verband met het Duitse; Hanzebetrekkingen
waren wellicht de oorzaak dat het verhaal in de Lage Landen bekend geraakte. ‘An
das Original des Werkes knüpfen sich viele Fragen, die bisher noch nicht eindeutig
gelöst sind’ zegt Bostelmann in haar dissertatie (p. 5). Het was dan ook noodzakelijk
grondig de oudste Ndl. druk met de eerste Duitse edities te vergelijken. Als resultaat
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daarvan durven wij het aan enkele conjecturen in de wordingsgeschiedenis van
Ulenspieghel voor te stellen.
Voor de duidelijkheid geven we vooraf een opsomming van de in-acht-te-nemen
d r u k k e n e n d o o r o n s v e r o n d e r s t e l d e r e d a c t i e s , met de door ons
gebruikte siglen.
Nederduitse:
*Nd 1 - 1483, Nederduits Ulenspieghel-verhaal, waarschijnlijk in handschrift.
*Nd 2 - tussen 1483-1500, Nederduitse druk.
Hoogduitse:
*X 1 - 1500, Hoogduitse bewerking van Nd 2.
*X 2 - tussen 1500-1515, nieuwe Hgd. druk.
S 1 - 1515, Straatsburg, Johannes Grieninger. (Edit. KNUST en facs. SCHROEDER)
(Londen Brit. Mus.).
S 2 - 1519, Straatsburg, Johannes Grieninger. (Edit. LAPPENBERG) (Gotha).
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S 3 - 1531, Straatsburg, Christoffel Grieninger (zoon en opvolger van Johannes) (cfr
SCHROEDER, Ein unbek. Eul.-Dr.) (Berlijn StB).
K 1 - s.d. [1531?], Keulen, Servais Kruffter; bewerking in Keuls dialect. (Facs.
edit.) (Onvolledige ex. in Berlijn en Wenen StB vullen elkaar aan).
E - 1532, Erfurt, Melcher Sachsen. (Berlijn StB en München UB) (Nog twee andere
drukken verschenen aldaar: (1533-37) en 1538) - (Berlijn StB).
K 2 - 1539, Keulen, Jan von Ach. (München en Stuttgart).
S 4 - 1539, Straatsburg, Jac. Frölich: opvolger der Grieningers. (Berlijn StB).
NOTA: Voor E, K 2, S 4 en de bibliographische beschrijving van de vroegere en
latere drukken, zie Lappenberg, pp. 147-220 en Knust, pp.XVI-XXIII.
Nederlandse:
*XA? - de oudste Ndl. druk?
A - s.d. [ca 1519], Antwerpen, Michiel [Hillen] van Hoochstraten (facs. NIJHOFF
en edit. ENKLAAR en DEBAENE-HEYNS) (Kopenhagen KB).
Engelse:
Eng. - s.d. [ca 1519?], [Antwerpen, Jan van Doesborch] (fragm. edit. BRIE) (Londen
Brit. Mus.).
Franse:
Fr. - 1532, Parijs, (cfr beschrijving BRUNET, V, kol. 1003-1004) (Stuttgart en
Nancy).
Het Duitse volksboek.
Algemeen wordt aangenomen dat S1 niet de oudste uitgave kan zijn. Voor deze
mening baseert men zich op de volgende feiten:
Bij een nauwkeurige vergelijking tussen S1 en S2 bemerkt men dat deze twee
drukken die een zeer grote uiterlijke en innerlijke gelijkenis hebben, in details van
elkaar afwijken. S2 heeft inderdaad allerlei kleine toevoegingen, die S1 mist (men
vindt deze varianten aangegeven in de noten bij Knust's herdruk van S1), en die nu
eens werkelijk verduidelijken, dan weer enkel een breedvoeriger lezing geven.
Daarbuiten echter heeft S2 enkele verkeerde lezingen van S1 rechtgezet, met name
in plaats- en persoonsnamen; S2 heeft o.a. de juistere versies: Melme, Geuenkenstein;
Thyl von Vtzen, der burgher zu Ampleuen, t.o.v. S1: Melbe; Genenckenstein; Dyl
von, der burger zu Amplenen. Uit dit alles besloot men dat de drukker Johannes
Grieninger in 1519 gebruik maakte van een oudere tekst om zijn vroegere uitgave
te herzien (cfr Knust, p. XII en Walther, pp. 67-68).
De voorrede van deze beide Grieningeredities wijst 1500 als jaartal aan voor de
samenstelling van het boek: ‘Als man zalt von Crist geburt M.CCCCC. bin ich .N.
durch etlich personen gebetten worden, dz ich dise hystorien und geschichten in zu
lieb sol zesammen bringen und beschreiben...’ (S1); K2 geeft daarentegen als jaartal:
M.CCCC.LXXXIII, terwijl op het titelblad vermeld staat: ‘newlich ausz Sachsischer
sprach vff Teutsch verdolmetscht’. Reeds Lappenberg nam beide data tot grond van
zijn onderzoek naar het ontstaan van het volksboek (pp. 347-349), later wees Schröder
(Unb. Eul.-druck, p. 278) er op dat reeds S3, die ten tijde van Lappenberg onbekend
was, de datum 1483 had.
Nu treft het dat enkele historische feiten en personen waarop in sommige histories
wordt gezinspeeld, met deze jaartallen goed overeenkomen: in het eerste kapittel
wordt verhaald dat het slot Ambleben vóór ongeveer vijftig jaar werd vernield. K1
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heeft: vóór zestig jaar; dit zou ongeveer overeenstemmen met 1425, het jaar waarin
deze verwoesting plaats vond. De vernoemde personen Arnolff Pfaffenmeyer, apt zu
Sunten (Sunt Egidien) en de pastoor van Goslar, Heinrich Hamenstede, hebben
werkelijk in die tijd geleefd (cfr Lappenberg, pp. 347-348; Scherer, p. 31; en ook E.
Schröder, Der Goslarer Pfarrer Heinrich Hammenstedt, pp. 129-131: hij zegt dat
de eerste ten vroegste in het najaar 1497 die waardigheid verwierf, terwijl hij voor
de tweede archiefstukken aanwijst uit Goslar tussen 1474 en 1509 - zie in verband
met de eerste hieronder meer).
Niet alleen de hierboven geciteerde regel in S3 en K2, die beweert dat Ulenspieghel
uit het Saksisch werd vertaald, wijst op een Nederduitse afkomst. Persoons- en
plaatsnamen behoren tot dat dialect, verscheidene woorden en grappen zijn slechts
door middel
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daarvan te verklaren. De kleinere localiteiten waar Ulenspieghel komt, zelfs de meeste
grotere, wijzen op Saksen, meer in het bijzonder op de streek van Brunswijk: de
schrijver noemt rivieren en dorpen, maakt toespelingen op plaatselijke geschiedenis
en historische personen (cfr Walther, pp. 14-62 en Sprenger, l.c., XXI, pp. 130-131
en XXVII, pp. 147-149); zekere tegenstrijdigheden in de volgorde der histories
onderling duiden er op dat er achteraf een dooreenhaspeling moet gebeurd zijn, die
het met de logica niet zo nauw nam (cfr Knust, pp. XIII-XIV). Dat het
Ulenspieghel-boek oorspronkelijk Nederduits moet geweest zijn, betwijfelt haast
niemand meer. Volgens Lappenberg zou echter de eerste kern slechts bestaan hebben
uit de verhalen over Ulenspieghel's jeugd, levenseinde en grappen als
handwerkersgezel, doch hij veronderstelt dat deze eerste verzameling niet gedrukt
werd, omdat we er, als zodanig, nergens sporen van terugvinden (Lappenberg, pp.
349 en 384-385). Hilsberg in zijn dissertatie over het volksboek van 1515 legt er
voortdurend de nadruk op dat dit is opgebouwd uit ‘Einzelschwänke’ rond
Ulenspieghel gecristaliseerd). Deze in 1483 (?) gemaakte redactie noemen we *Nd
1.
Een Nederduitse druk (waarschijnlijk dus de eerste) kan tussen 1483 en 1500 van
de pers gekomen zijn (*Nd2): het is best mogelijk dat hier talrijke nieuwe verhalen
aan de (handschriftelijke?) verzameling werden toegevoegd (ook b.v. de vermelding
van Arnolff Pfaffenmeyer: cfr hierboven), en hier en daar de volgorde gewijzigd.
De voorrede van de Duitse uitgaven besluit dat het volksboek verscheen ‘mit
zulegung etlicher fabulen des pfaff Amis, und des pfaffen von dem Kalen berg’, en
inderdaad vertonen er kapittels XVII, XXVII, XXVIII, XXIX en XXXI naar inhoud
verwantschap met het door de varende gezel STRICKER geschreven rijmwerk Vom
Pfaffen Amis, en de kapittels XIV en XXVI met de grappenverzameling Vom Pfaffen
vom Kalenberg: wij zijn hierin met Walther van oordeel dat deze reeds in de
Nederduitse druk aanwezig waren (cfr Lappenberg, pp. 353-357 en Walther, p. 71)
en wij menen bepaaldelijk dat deze verhalen door de bezorger van *Nd 2 aan de
figuur van Ulenspieghel werden aangepast en aan *Nd 1 toegevoegd, samen met
enkele andere verhalen, die men in de toenmalige literatuur heeft opgespoord
(Lappenberg bespreekt in zijn studie, pp. 352-362, de bronnen van een aantal
kapittels).
Een weinig later, in 1500, zou een Hgd. bewerker de Ndd. druk in zijn dialect
hebben overgezet, zonder er zelf iets bij te voegen (*X 1); goed mogelijk is het dat
op het titelblad vermeld stond dat het boek uit het Saksisch werd vertaald: S3 en K2
kunnen dit in hun editie hebben overgenomen.
Een nieuwe Hgd. druk (*X2), tussen 1500-1515, verving 1483 der voorrede van
*X1 door het jaartal 1500: de bewerker kan deze datum bij voorbeeld in een colophon
van *X1 hebben aangetroffen. Men zou hier terecht kunnen opwerpen dat deze
wijziging van 1483 in 1500 even goed eerst kan plaats gevonden hebben in S1. Toch
zal er een tussenschakel bestaan hebben tussen X1 en S1: dit moge blijken uit onze
ontleding van de Ndl. bewerking, die op *X2 moet teruggaan. Verder meer daarover.
Wij geloven dat reeds in de eerste Ndd. druk al de kapittels voorkwamen (en in
dezelfde volgorde) die we terugvinden in de bewaarde Hgd. drukken (S1-2-3-4;
K1-2; E), behalve het tweede verhaaltje van K1 (daarover hieronder). *X1, die
eenvoudig een vertaling van *Nd2 bracht, zou de bemiddelaar geweest zijn, waaruit
uiteindelijk ook S3, K1, E en S4, waarin immers enkele kapittels meer te vinden zijn
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dan in S1 en S2, hebben geput. We nemen in ieder geval niet meer dan volstrekt
nodig aan dat sommige hoofdstukken eerst door latere uitgevers werden toegevoegd:
het is de gewoonte niet bij de XVIde-eeuwse volksboek-herdrukkers, belangrijke
nieuwe fragmenten aan definitieve vroegere drukken toe te voegen, veeleer zou een
neiging tot bekorten tegenover vorige edities blijken. Men deed verkeerd zich tot nu
toe steeds blind te staren op de inhoud van S1 of S2, omdat zij nu eenmaal toevallig
de oudst-bewaarde drukken zijn.
S1 kan moeilijk rechtstreeks *X1 als basis voor zijn uitgave genomen hebben: er
kwamen in het boek van 1515 enkele fouten voor die, zoals we zagen, S2 verbeterd
heeft; S2 heeft bovendien soms enkele woorden meer dan S1: men was geneigd deze
op rekening te schuiven van de herziener die S2 uitgaf.
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Nu oordelen wij dat S1 een tamelijk slordige tussenschakel (*X2) tot voorbeeld moet
gehad hebben, die reeds een aantal kapittels (namelijk die welke S3, K1, E en S4
méér hebben dan S1-2) had weggelaten, en verder de verkeerde spelling had van
enkele eigennamen, die we in S1 weervinden; of nog verder door S1 vereenvoudigd
werd en of deze woorden van *X2 wegliet, valt moeilijk uit te maken. J. Grieninger
zal het nodig geoordeeld hebben aan de hand van *X1 de tekst van 1515 een weinig
te herstellen voor de herdruk van 1519: hij verbeterde de eigennamen en nam een
aantal van de soms pleonastische woorden die S1 had laten vallen, weer op en voegde
er zelfs nog enkele aan toe, doch aan het aantal der hoofdstukken raakte hij niet meer:
hij ging akkoord met *X2 en S1 dat het boek zó reeds lang genoeg was, en dat in
*X1 en S1 de data niet overeenstemden, zal hem wel weinig bekommerd hebben.
D e A n t w e r p s e Ve r t a l i n g (A).
Hoewel in Nijhoff's facsimile-uitgave op 1512 gesteld, kan A niet vóór 1518 gedrukt
zijn, daar Michiel Hillen van Hoochstraten's adres ‘in die Rape’ pas van dat jaar af
voorkomt (cfr NK 2088, die voorstelt: circa 1519).
Een Ndl. druk zal al wel in 1520 bestaan hebben. Dürer noteerde in zijn reisdagboek
te Brussel op 27 Augustus-2 September 1520: ‘ich hab auszgeben... 1 stüber für
zween Eulenspigel’ (edit. Fr. Leitschuh, p. 59). Wanneer terecht kan betwijfeld
worden of hiermee het boek bedoeld werd, en tekeningen waarschijnlijker voorkomen,
dan mag men er toch uit afleiden dat Ulenspieghel ten onzent reeds bekend was, en
dit is moeilijk anders dan door een litteraire verspreiding uit te leggen. Dan is daar
ook het bestaan van een Engelse vertaling bij Jan van Doesborch verschenen; NK
1144 plaatst deze druk ‘ca 1519?’ (zie ook bespreking van data - 1510, 1519 - bij
Brie, p. 6, die tot de tijd tussen 1516-1520 besluit); over die druk hieronder meer.
Voor de datering van de Nederlandse tekst is ook de Historie van Broeder Russche
van belang, die zeer waarschijnlijk door twee kapittels is geïnspireerd; zie daarover
onze bespreking van dat volksboek hierboven.
A is veel korter dan de Hoogduitse volksboeken: in plaats van 95 hoofdstukken
(in S1 en S2 genummerd 1-41 en dan overspringend 43-96), heeft A er slechts 46
(ongenummerde), die in feite overeenkomen met 51 hoofdstukken van S1 en S2,
daar vijf ervan telkens twee Duitse samen hebben genomen. De vergelijking der
kapittels werd reeds in tabel gebracht door Lappenberg, pp. 154-157 en door Knust,
p. XIX. We nemen deze laatste over, waarbij eerst het volgnummer van A en
daarachter dat van S1 en S2 wordt gegeven:
1=1; 3=2, 4=3 & 4, 5=5, 6=6, 7=9 & 10, 8=11, 9=12 & 13, 10=14, 11=15, 12=16,
13=17, 14=20, 15=22, 16=24, 17=25, 18=27, 19=28, 20=31, 21=33, 22=34, 23=35,
24=38, 25=39, 26=43, 27=46, 28=48, 29=57 & 58, 30=63, 31=64, 32=66, 33=68,
34=71, 35=78, 36=82, 37=83, 38=84, 39=86, 40=87, 41=70, 42=89, 43=90 & 91,
44=92, 45=93 & 94, 46=95.
Daarbij heeft A als tweede hoofdstuk: Hoe Ulespieghel antwoorde eenen man die
nae den wech vraghede; deze historie komt in het Duits eerst voor in K1, en wel op
dezelfde plaats als in A.
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De verteller is ongetwijfeld met overleg te werk gegaan: hij liet bij voorkeur zulke
verhalen weg die weinig variaties brachten in Ulenspieghel's daden, doordat ze over
gelijkaardige verrichtingen of ambachten vertelden, waarin de held ook elders wordt
voorgesteld (o.a. S1, Kap. XXIX en XLV t.o.v. A, Kap. XXIII), en hij liet logischer
‘Hoe Ulespieghel botermelck cochte’ (S1, Kap. LXX), volgen achter het Duitse Kap.
LXXXVII, als in Bremen spelend, en gaf andere blijken van intelligente
opmerkingsgave en nauwkeurigheid (cfr Walther, p. 75). Dat de vertaler vooral zulke
histories overhield die de geestelijkheid in een ongunstig daglicht stellen, zei
Lappenberg reeds (p. 304). In A mist men verscheidene plaats- en
persoonsaanduidingen: zij zullen de bewerker die de locale Saksische kleur niet
kende, zeker niet meer bekommerd hebben; de tegenspraak die er in het Duitse
volksboek bestaat tussen de vermelding van het graf in Mölln en Lüneburg, schakelde
A uit. De verschillen tussen A en S1 vindt men vrij volledig beschreven bij Van
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Eck, pp. 529-555. Het is niet overdreven de bewerker een voortdurende neiging tot
bekorten toe te schrijven en bij voorkeur het essentiële van de verhalen te bewaren,
tegenover het bijkomstige.
A is echter meestal verre van een letterlijke vertaling, wat de bronnenstudie niet
vergemakkelijkt. Walther (pp. 73-76), Brie (passim), Bostelmann (pp. 20-21) en
Krogmann gingen zelfs zover aan te nemen dat A rechtstreeks op de Nederduitse
versie zou teruggaan en dus als tekst zeer goed het origineel benaderen: o.i. is dit
onmogelijk te bewijzen, en in dat geval zou er toch weer een heel wat groter verschil
moeten bestaan tussen de Nederlandse en de Hoogduitse redacties.
Een moeilijkheid levert het reeds vernoemde Kap. II van A en K1 op, dat in geen
enkele van de andere Duitse drukken wordt aangetroffen en als verhaal gedeeltelijk
ook voorkomt in Salomon ende Marcolphus (vgl. edit. NV, VII, pp. 16-17);
Marcolphus en de kleine Ulenspieghel geven beiden aan een ruiter die, te paard
gezeten, het hoofd binnensteekt, tot antwoord dat er anderhalve man en een
paardshoofd in huis zijn; de daaropvolgende geestigheid over de afwezige ouders en
wat zij doende zijn, is ook gelijkaardig. Schröder (in Anzeiger, p. 169 en Unbek.
Eul.-druck, p. 279) wilde A hiervoor van K1 afhankelijk maken en daarom A als
vroegst in 1531 uitgegeven beschouwen. Tegen deze mening opperen wij met Walther
taalkundige bezwaren: K1, na hier eerst de woorden rosz en böse gebruikt te hebben,
schrijft dan - zoals A - pert en quaet; een ander argument dat Walther deed gelden
is dat K1, tegen het Keuls dialect in, tweemaal de Ndl. vorm seyde schrijft (Walther,
p. 78). Dit kapittel van K1 blijkt dan ook een letterlijke vertaling van A te zijn: de
vijf zinnen die met Do... beginnen (A: Doe...) zetten deze opvatting kracht bij; voor
de stijl van A is dit gewoon, in K1 ongewoon, zoals uit een vergelijking met de andere
kapittels onmiddellijk blijkt. Zelfs voor de houtsneden heeft K1 zich grotendeels
door A laten inspireren, doch daarbij werd kunstzinniger te werk gegaan (ook Brie
neemt aan dat K1 het Ndl. volksboek benuttigde; cfr pp. 55-56). Voor het overige
kan, zoals Schröder voorstelt, K1 inderdaad S3 als Vorlage gehad hebben en dus
zeker niet vóór 1531 van de pers gekomen zijn, maar ook niet later, daar Kruffter
slechts tot dat jaar in Keulen drukte: E, K2 en S4 gaan dan allemaal op S3 terug
(Unbek. Eul.-druck, p. 278); BC 675 neemt nog het onwaarschijnlijke ‘um 1520’
aan. Waarom A het nu nodig oordeelde in het voor het overige zozeer ingekort boek,
een zelfstandig hoofdstuk in te lassen, is moeilijk te begrijpen: heeft de bewerker
hier werkeijlk uit een Ndl. editie van Salomon ende Marcolphus geput? Dit lijkt niet
het geval te zijn; wegens de ietwat afwijkende versie mag het waarschijnlijker worden
geacht dat de auteur uit een andere Salomon en Markolf putte, misschien een
onbekende Latijnse, zoals Verdaas-donck het in zijn artikel voorstelt. Deze wees er
op dat in bijzonderheden A en K1 overeenkomen met Gregor Hayden's Duitse
rijmbewerking (ca 1450) die zelf als manuscript weinig verspreiding vond en moeilijk
tot bron kan gediend hebben van Ulenspieghel, doch wel tot gemeenschappelijke
bron een Latijnse versie kan gehad hebben (Verdaasdonck, pp. 184-191).
Tonen we ten slotte aan hoe aan de Ndl. Ulenspieghel niet eenvoudig S1 of S2 tot
voorbeeld gediend heeft, maar wel een verloren druk (*X2). Wanneer we de teksten
van A, S1, S2, K1 naast elkaar stellen, op de plaatsen dat S1 en S2 varianten hebben,
zien we dat A nu eens met S1, dan weer met S2 overeenstemt, terwijl K1 hier haast
steeds gelijk is aan S1. Dat de Antwerpse vertaler S1 en S2 voortdurend zin aan zin
vóór zich had bij de bewerking, kan enkel iemand beweren die niet het minste inzicht
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bezit in de werkwijze van een volksboek-opsteller: welke reden zou daarvoor geweest
zijn? Er diende immers geen kritische filologen-editie gegeven te worden.
Ter illustratie geven we enkele voorbeelden (het cijfer verwijst naar het kapittel
volgens A):
K a p . I heeft A, S1, K1: Amplenen t.o.v. S2: Ampleuen. - A: si viel metten kinde
vander bruggen, S2: Also fiel des kinds göttel von dem steg t.o.v. S1, K1, waarin in
die zin van geen brug spraak is.
K a p . I I I , A: bi haren sone e n d e a t e n e n d e d r o n c k e n a l s s i j t
h a d d e n , S2:
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bei dem sun in dem dorf u n d a s s e n u n d t r u n k e n w a s s i e h e t t e n . Also...
t.o.v. S1: bei dem sun. Also... K1: by dem soin und wart arm.
K a p . X I , A: Genekesteyt, S1: Genenckenstein t.o.v. S2: geuenkenstein, K1
greuenstein.
K a p . X V , A: si souden u i n d i e p o o r t e s laen, S2: sie schlügen uch z u
d e m t h o r h e r y n t.o.v. S1: sie schlügen euch z u t o d , K1: so sloegen sy uch
zo doid.
K a p . X V I I I , A: dat niemant mijn werc straffen can, S1: dz niemans mein arbeit
straffen kan, K1: dat niemanz myn arbeit straiffen kan t.o.v. S2: daz nieman mein
arbeit, d i e i c h g e m a l t h o n , gestrafen mag.
K a p . X X X , A: Die bisscop verstont den text s o n d e r d i e g l o s e , S2: Der
bischof verstund den text s u n d e r g l o s z t.o.v. S1: Der bischoff verstund den text
und sprach, K1: Der bisschoff verstoind die meinung, und sacht.
Besluit:
De Nederlandse vertaler moet een druk (*X2) vóór zich gehad hebben die reeds
enkele van de fouten of wijzigingen die men in S1 aantreft, bevatte, doch waarvan
sommige onjuistheden in S2 werden rechtgezet met behulp van een vroegere, juiste
editie, die we *X1 noemen.
Dit is evenwel niet alles. Brie onderzoekt in zijn studie grondig de Engelse versie
(fragment-Van Doesborch en druk-Copland), die samen met de oudste Franse drukken
met de Nederlandse tot één groep behoort. Nu blijkt de Engelse nochtans tegenover
A afwijkingen te vertonen die door overeenstemming met S1 en S2 een oudere
redactie veronderstellen; Brie's besluit was dan ook dat A en Eng. een
‘gemeinschaftliche Vorlage’ bezitten (cfr Brie, pp. 13-25). Minder grondig
bestudeerde Brie de Franse druk van 1552, doch ook daar wijst hij op een paar juistere
lezingen tegenover de Ndl. tekst (ibid., pp. 12-13). Dat A op de Engelse tekst zou
teruggaan is uitgesloten (ibid., p. 24); de Franse titel zegt duidelijk: Nouuellement
translate et corrige de Flamant en francoys: duidt dit op een oudere Franse druk
(Brie, p. 12)? Krogmann heeft dit alles nog verder uitgediept.
Wanneer Brie's en Krogmann's tekstonderzoek voorzeker interessant materiaal
opleverde, kwamen zij tot de a-priori gedachte dat de gemeenschappelijke Vorlage
van A en Eng. een Nederduitse druk zou zijn, terwijl het Frans toch op de Ndl. tekst
zou teruggaan (zie Brie's stamboom ibid., p. 63, en de stambomen bij Krogmann).
Wij achten het best aanvaardbaar dat een oudere Ndl. druk is verloren gegaan - ook
Krogmann veronderstelt dit - maar welke als Vorlage van A, Eng. en Fr. gediend
heeft; dit is wel het waarschijnlijkste, vooral gezien in het kader van de andere
activiteiten van de drukker Jan van Doesborch, met name Engelse drukken als
Virgilius, Frederick of Jennen, Mary of Nemmegen, The parson of Kalenborowe,
Euryalus and Lucretia, die eveneens uit het Ndl. bewerkt werden. Een andere
hypothese is nog mogelijk, en wel dat éénzelfde persoon bij voorbeeld voor Jan van
Doesborch (of was deze het zelf?) ongeveer gelijktijdig uit een Hgd. druk (*X2) èn
de Nederlandse èn de Engelse bewerking (ook de Franse?) maakte; aldus konden er
heel wat varianten ontstaan, maar bleef het gehele opzet (b.v. de keuze der 46
hoofdstukken) toch verwant. Overigens sluit deze laatste hypothese de eerste niet
uit.
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Plaats van A. Samenvatting.
We vatten hieronder samen wat wij zoëven uitvoerig hebben uiteengezet. De opnieuw
uitgegeven S1, S2 en K1 konden gemakkelijk worden geraadpleegd, voor de andere
Duitse edities (in Duitse bibliotheken bewaard) moesten wij hoofdzakelijk voortgaan
op wat Lappenberg en Knust in hun bibliographie mededeelden, en verder op
Schröder's artikel, Ein unbek. Eul.-druck. We maken dus van S3 af enige reserve
voor de stamboom: aan Duitse filologen laten wij het voorlopig over na te sporen of
onze hypothesen juist zijn. Hoofdzaak voor ons bleef van A de verhouding tegenover
S1, S2, K1 te bepalen, alsook tegenover Eng. en Fr.
Door ‘-’ duiden wij filiatie aan van bewaarde drukken; door ‘...........>’ van veronder
stelde, niet bewaarde redacties. Een ‘..............>’ duidt aan dat de druk waarvan de
pijl vertrekt enige invloed heeft gehad op de versie waar de pijl eindigt.
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Ofwel i.p.v. S3 <S1, S3 rechtstreeks <*X1? Een nieuwe uitgave van S3 dringt zich
alleszins op: deze kan uitkomst brengen in hypothesen die vooralsnog in het onzekere
blijven. Men vergelijke met Brie's stamboom, p. 63, die o.i. de filiatie wat al te
ingewikkeld voorstelde.
Opmerking:
In onze uitgave van het Ndl. volksboek hebben we reeds bondig uiteengezet hoe wij
de verhouding der oudste drukken interpreteren. W. KROGMANN heeft daarop onlangs
in zijn artikel in de Neuphilologische Mitteilungen een uitvoerige kritiek uitgebracht,
ingegeven door zijn eigen hypothesen, die sinds lang een andere richting uitgaan.
Uit Krogmann's laatste geschriften blijkt dat hij thans gelooft dat de Ndd. oerdruk,
gemaakt te Brunswijk, door Lucas Brandis circa 1478 te Lübeck zou uitgegeven zijn.
Een latere Ndd. bewerking (1500, Lübeck, door Steffen Arndes gedrukt) zou tot bron
van de Hgd. bewerking van 1515 gediend hebben. Volgens hem is het Ndl. volksboek
van alle bewaarde teksten degene die ons het dichtst bij de Ndd. Ureulenspiegel
brengt. Ook de Engelse tekst zou intussen naar deze laatste bewerkt zijn, terwijl de
Franse integendeel de oudste (verloren) Ndl. druk tot Vorlage zou gehad hebben.
Voor Krogmann's hypothesen pleit zeker 't een en 't ander, maar hij heeft ze tot
hiertoe jammer genoeg met stukken en brokken, zonder synthese, geformuleerd. Het
komt ons voor dat hij nogal gemakkelijk veronderstellingen voor zekerheden aanziet.
Voorlopig vinden we dat onze hypothesen even goed mogelijk zijn als de zijne.
Auteur.
Over het auteurschap van het Duits volksboek is men het niet eens: Walther
veronderstelde dat de Urheber van de Nederduitse tekst HARMEN of HERMAN BOTE
was (Walther, p. 79); als vertaler in het Hgd. neemt men thans meestal aan, de
Straats-burgse Franciscaan THOMAS MURNER (1475-1537) - Lappenberg dacht zelfs
dat hij werkelijk de schrijver zelf was -. daar Ulenspieghel in een ca 1521 verschenen
dialoog aan deze bekende polemist wordt toegeschreven, samen met andere werken
waarvan Murner's auteurschap vaststaat, met name in Ain schöner Dialogus und
gesprech zwischen aim Pfarrer und aim Schulthaysz. betreffend allen eitel Stand der
gaystlichen, door Martin Butzer (cfr Lappenberg, pp. 384-387). Wegens overeenkomst
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in taal- en woordgebruik wilde Lemcke een andere Elzasser, JOHANNES PAULI, auteur
van Schimpf und Ernst, als vertaler voorstellen (zie zijn studie, Der hd. Eul.); de
waarde van zulk louter intern onderzoek valt echter zeer te betwisten.
Zeker is het wel dat bij het tot stand komen van Ulenspieghel een geleerde zijn
aandeel moet hebben gehad, die verscheidene talen kende, zoals Lappenberg (p. 385)
opmerkte, en die met de gebruiken aan universiteiten bekend was, wat in de historie
waar Ulenspieghel in Praag verscheen, duidelijk blijkt (Lemcke, pp. 28-29): in het
Nederlands werden overigens in dat kapittel de technische academische terminologie
en formaliteiten grotendeels weggelaten.
De Nederlandse bewerker bleef onbekend. Zou het mogelijk zijn dat in de
gebrekkige Latijnse verzen die door de vertaler aan de historie achteraan als
epitaphium werden bijgevoegd, een acrostichon verscholen zit? In
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de rederijkerstijd is dat niet onmogelijk. Uit de beginletters der laatste woorden van
de laatste vijf verzen kan men het woord HEENS vormen. Een eigennaam? Hier volgen
de verzen:

Epitaphium.
Noctua & ab speculo vix noxior eutropelusque
Deposuit, testans ridiculosus homo.
Ne stat ne sedeat iaceatque ferant tumulo eius,
Vel seclaris vel spiritualis eum.
Dormitat in Christo cum Christi fidelibus hic nam,
Aut cadit aut stat hero servus (of fervus?), ut ipse suo.

Over de mogelijkheid dat Ulenspiegel werkelijk geleefd heeft, over de verwantschap
met Aernouts- en Everaertsbroeders, over de betekenis van zijn naam, leze men in
onze tekstuitgave het hoofdstuk De historische Ulenspieghel (edit. Debaene-Heyns,
pp. XVII-XXIV) en ons artikel Nieuws over Uilenspiegel.

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e XVIde e e u w .
In 1570 vinden we op de index: Wlenspieghel, apud Ioannem van Ghele, sine
privilegio et anno.
In 1575 is er echter reeds een nieuwe 4o-druk: T'hantwerpen. Ghedruckt by my
Jan van Ghelen in den witten Hasewint. 1575. Met Gratie ende Privilegie. (Berlijn
StB).
Deze wordt in 1580 gevolgd door een nieuwe editie met een privilegie van 2 Maart
1580: Ghedruckt Thantwerpen, Opde Camerpoort-brugghe, in den Schilt van Basele,
by my Jan van Ghelen de Jonghe, ghesworen Drucker der Con. Ma. Met Gratie ende
Privilegie. 1580; met een privilegie voor zes jaar (Göttingen UB) (zie voor deze twee
drukken de beschrijving bij Lappenberg, pp. 196-198).
Lappenberg en Knust (respectievelijk pp. 198-199 en XIX) geven nog een druk: ca
1592. Deze is mij verder onbekend.
Over de E n g e l s e e n F r a n s e b e w e r k i n g spraken we reeds hierboven; zie
NK 1144, Lappenberg, pp. 161-162 en Knust, pp. XX-XXII. Jongere Engelse edities
bezorgde W. Copland; zie R. Proctor, J. v. Doesborgh, no 19, pp. 31 en Brie, pp.
6-10. De Franse druk van 1532 werd gevolgd door drukken (1532-'39), Parijs, Alain
Lotrian en 1539, Antwerpen (Wolfenbüttel Bibl.).
Over latere drukken en bewerkingen, zie edit. Debaene-Heyns, pp. XXIV-XXXI.
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Virgilius

A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
VIRGILIus || ¶ VAN ZIJN LEUEN | DOOT | ENDE VANDEN || WONDERLIJCKEN
WERCKEn DIE HI DEDE || BY NIGROMANCIEN | ENDE BY || DAT BEHULPE
DES || DUUELS. || [Houtsn. met randen en figuren] ||
[Antwerpen, Willem Vorsterman, ca 1525?]
(NK 2145) (Londen Brit. Mus.) 4o.

2. Te k s t u i t g a v e n .
Ndl. volksboek:
GESSLER Jan, Virgilius. Facsimile van de oudste druk van het Vlaamse volksboek,
ingeleid door -. Met kanttekeningen bij de illustratie van de Nederlandse uitgaven
door Fr. VAN DEN WIJNGAERT, Antwerpen, 1950.
F r a n s v o l k s b o e k (edit. Paris, Guillaume Nyverd) in
COMPARETTI Domenico, Virgilio nel medio evo, 2 dln, Firenze, 18962, dl. II, pp.
282-300.
PHILOMMESTE junior, Les Faictz merveilleux de Virgille. Réimpression textuelle
de l'édition sans date publiée à Paris, chez Guillaume Nyverd, suivie d'une Notice
bibliographique, Genève, 1867.
[TECHENER], les faictz || Merueilleux de Virgille ||, (facs.), Paris, s.d.
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PICARD bezorgde nog een andere herdruk: Paris, 1831.
Engels volksboek:
THOMS William J., Collection Early Pr.-Rom., II, London, 1828.
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Andere herdrukken bezorgd door: E.V. UTTERSON, 1812 en H. MORLEY, (Carisbrooke
Library), 1889. - Zie verder daarover:
POLLARD-REDGRAVE, Short-Title Cat., nrs 24828-24829.

3. L i t e r a t u u r .
BAERT René & EEMANS Marc, Histoire merveilleuse du magicien Virgile, in Hermes,
2e Série, Bruxelles, juin 1936, pp. 35-43.
COMPARETTI Domenico, cfr hierboven. Wij gebruikten de Italiaanse uitgave alleen
voor de editie van het Fr. Volksboek. Voor het overige verwijzen wij naar de vertaling:
Vergil in the Middle Ages. Translated by E.F.M. BENECKE, With an Introduction by
Robinson ELLIS, M.A., London-New York, 1908. Er bestaat ook een vertaling door
Hans DUETSCHKE. Virgil im Mittelalter, Leipzig, 1875.
PROCTOR R., Jan van Doesborgh, no 16, pp. 27-29.
SPARGO John Webster, Virgil the Necromancer. Studies in Virgilian Legends,
(Harvard Studies in Comparative Literature, X), Cambridge (Mass). U.S.A.), 1934.
Met een reusachtige bibliographie doorheen de nota's, pp. 317-450.
STECHER J., La légende de Virgile en Belgique, in Bulletin de l'Académie royale
de Belgique, 3ème série, XIX (1890), pp. 585-632.

B. I n h o u d .
Prologhe. Over Virgilius, Rome, Romulus en Remus, welke laatste Reyns (Reims)
stichtte op de rivier ‘Vellen’. - I. 1. De afgunstige Romulus vermoordt zijn broeder
Remus en verwoest Reyns, nadat Remus' vrouw met haar zoon vluchtte. - II. 2.
Remus' vrouw laat de stad heropbouwen en voedt haar zoon Remus op. 3. Deze gaat
naar Rome en slaat zijn oom Romulus het hoofd af; hijzelf wordt keizer en regeert
voorspoedig. 4. Een ridder van Campanië komt in twist met de opvolger van Remus;
deze ridder was gehuwd met een senatorsdochter; zij krijgen een zoon: de geboorte
gaat met moeite en lang waken gepaard en daarom wordt hij Virgilius geheten. - III.
5. Bij Virgilius' geboorte beeft Rome. 6. Terwijl Virgilius op school is sterft zijn
vader en zijn moeder wordt benadeeld in haar bezittingen. 7. Wanneer hij in Toleten
(Toledo) studeert vindt hij eens al wandelend in een hol onder een bordje een duivel
die hij behendig weet te foppen en wiens boeken over de zwarte kunst hij verwerft,
zodat hij professor in de occulte wetenschappen wordt. 8. Virgilius' moeder zendt
een bode naar Toledo die aan de jonge man alles bericht wat er intussen thuis gebeurd
is; Virgilius gaat naar Rome. - IV. 9. Na enkele tijd vraagt hij de keizer zijn
rechtmatige erfgoederen terug. Wanneer deze op raad van de usurpators weigert,
onderhoudt Virgilius al zijn vrienden en hij maakt dat zijn vijanden niet aan de
vruchten van hun landerijen kunnen geraken. 10. Deze machtige heren vergaderen
tegen hem een grote macht, doch hij omsluit al zijn bezittingen met lucht, waardoor
men hem niet naderen kan. - V. 11. Nadat hun opzet mislukt is, gaan de senatoren
hun beklag doen bij de keizer. 12. Wanneer dan de keizer zelf met een leger afkomt,
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omsluit Virgilius hen met toverkracht zodat zij voor- noch achteruit kunnen. Hij doet
de keizer geloven dat hij met zijn volk omsloten is met water. 13. De keizer weigert
vriendschap te sluiten. 14. Virgilius daagt het leger uit met hen onbereikbare spijzen
te laten zien. 15. Een meester in de zwarte kunst, in 's keizers dienst, tracht Virgilius
met zijn volk te doen inslapen, doch terwijl men zijn kasteel beklimt weet Virgilius
door een tegenbezwering iedereen stokstijf te doen stilstaan. 16. Hij sluit vrede met
de keizer en ontvangt hem en zijn edelen rijkelijk. - VI. 17. Virgilius krijgt al zijn
goederen terug en wordt opperste raadsheer. 18. Virgilius wordt verliefd op een
aanzienlijke jonkvrouw en doet haar een aanzoek door bemiddeling van een tovenares.
De jonkvrouw, die hem bedriegen wil, doet hem op een nacht komen: zij zal hem in
een mand optrekken naar haar kamer in een toren. - VII. 19. Wanneer hij zich laat
optrekken laat zij hem onderweg in de mand hangen tot bespotting van geheel Rome
's anderdaags. 20. Op 's keizers bevel wordt hij verlost en zint op wraak: hij doet al
het vuur in Rome uitgaan, alleen hijzelf heeft vuur. - VIII. 21. Als de keizer hem
raad vraagt beveelt Virgilius de jonkvrouw in haar hemd op een verhoog te plaatsen:
alleen van tussen haar benen is vuur te krijgen! - IX. 22. Aldus gebeurt het en drie
dagen lang komen de inwoners er vuur halen. 23. Virgilius huwt.
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24. Hij maakt een kasteel waarin de keizer in de vier hoeken al kan horen wat er in
de vier kwartieren van Rome gezegd wordt. - X. 25. Hij richt een beeldengroep op,
Salvatio Romae, waarmede de Romeinen verwittigd worden, tekens een volk tegen
Rome wil opstaan. 26. Door een list der Carthagers wordt later dit kunstwerk vernield.
- XI. 27. Om de nachtelijke misdadigheid te keer te gaan maakt Virgilius een koperen
man te paard en later nog twee koperen honden die 's nachts de straten aflopen om
de boeven te slaan. - XII. 28. Op een zuil stelt hij een altijd brandende lamp die Rome
overal verlicht; ook plaatst hij een metalen boogschutter op het paleis. Na wel drie
honderd jaar zou een spelend meisje in scherts de handboog aanraken, zodat de pijl
wegvliegt, die de lamp stukschiet: dan verdwijnt de metalen man. - XIII. 29. Hij
maakt een boomgaard, omgeven door lucht-muren: daarbinnen brengt hij allerlei
vogels, dieren en planten, en uit een fontein voert hij water rondom de tuin, met
allerlei vissen in; ook bouwt hij er een kelder voor zijn schatten waarvóór hij twee
mannen opstelt die met hamers op een aambeeld slaan. - XIV. 30. Hij plaatst een
beeld in de lucht, dat de vrouwen alle zinnelijke lusten ontneemt als zij het zien.
Langs een brug kan Virgilius door de lucht wandelen. Opgestookt door de vrouwen
van Rome werpt Virgilius' vrouw dit beeld om. Virgilius richt het weer op. Een
tweede maal doet zij hetzelfde; nu heeft Virgilius het gezien: hij werpt haarzelf naar
beneden en begint haar te haten. - XV. 31. Virgilius wordt verliefd op de dochter
van de sultan en bezoekt haar. 32. Hij neemt haar mede naar Rome en toont haar zijn
bezittingen. 33. De sultan is ongerust over zijn dochter. - XVI. 34. Wanneer zij terug
is verhaalt zij het gebeurde aan haar vader. 35. Als Virgilius haar nog eens medevoert
moet zij vruchten uit zijn land medebrengen: zo zal de sultan weten waar Virgilius
vandaan is. 36. Dit gebeurt: zij toont de vruchten. - XVII. 37. Door middel van een
slaapdrank wordt een volgende maal Virgilius gevangen genomen: hij zal de dood
sterven! - XVIII. 38. Virgilius redt zich doordat hij de sultan met zijn heren doet
geloven dat ze in de grote rivier van Babilonië rondzwemmen. Langs een luchtbrug
verdwijnt hij met de jonkvrouw. 39. Hij sticht de stad Napels op een ei: moest dit ei
gebroken worden, de stad zou verzinken. 40. De sultansdochter krijgt de stad en
wordt aan een Spaans ridder ten huwelijk gegeven. 41. De keizer is afgunstig en
vergadert een leger vóór Napels. Virgilius wordt ter hulp geroepen. - XIX. 42.
Virgilius ontneemt het leger alle drinkbaar water zodat het beleg moet worden
opgegeven. Virgilius bespot de keizer. 43. In Napels mag er geen Romein begraven
worden. - XX. 44. Virgilius gaat naar Napels wonen waar hij scholen sticht en steunt
en er zelf nigromancie doceert; ook richt hij warme baden in en maakt een prachtige
brug. - XXI. 45. Te Rome maakt hij een metalen serpent ('bocca della verità'), in
wiens muil men de hand moet steken bij het zweren: meinedigen bijt het de hand af.
46. Door list ontkomt een overspelige vrouw aan de straf: zij zweert niets meer met
de voerman te doen te hebben dan met een man in zotsklederen die daar staat (het is
echter de vermomde voerman zelf). 47. Van spijt vernietigt Virgilius het serpent. XXII. 48. Virgilius doet aan de keizer verscheidene beloften: dat er driemaal 's jaars
vruchten zouden wassen, dat een boom tegelijk rijpe en onrijpe vruchten en bloemen
zou dragen, dat schepen evengoed met als tegen stroom zouden varen, dat een penning
even gemakkelijk zou gewonnen worden als verteerd, dat hij de vrouwen zo zacht
hun kinderen zou laten baren als dat ze er aan komen. 49. Hij maakt een wonder
kasteeltje met altijd bewegende deurvleugels, die enkel door geheime vijzen kunen
tot stilstand gebracht worden. 50. Hij wil zich opnieuw jong maken. Met een
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vertrouwde knecht gaat hij naar de kelder in het kasteeltje en doet zich in stukken
hakken en inzouten in een ton; de knecht moet negen dagen lang een lamp
onderhouden die in de ton druipt. 51. Na zeven dagen wil de keizer, die hiervan niets
weet, Virgilius zien. Hij roept de knecht die gedwongen wordt de keizer in het kasteel
te brengen. Bij de ton meent deze dat de jongen zijn meester vermoord heeft en doodt
hem. 52. Op hetzelfde ogenblik bemerkt men daar een klein naakt kindje dat dit
moment vermaledijdt en verdwijnt. 53. Iedereen rouwt om zijn dood, doch
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niemand durft aan zijn schatten raken. 54. Virgilius deed nog andere daden die niet
in het boek staan.

C. & D. H e r k o m s t e n e i g e n a a r d i g h e d e n .
De verhalen over de tovenaar Virgilius behoren tot de merkwaardigste producten
der internationale sagen- en legendenliteratuur, niet het minst om de grote Latijnse
dichter die er zulke eigenaardige plaats inneemt dat we slechts met verbazing aan
een oorspronkelijke identiteit kunnen geloven.
Geheel de middeleeuwen door was Virgilius' werk het voorwerp geweest van
grondige litteraire studie; bovendien werd hij om zijn vierde Ecloge aangezien als
profeet van Christus. Van het midden der XIIe eeuw af vinden we stilaan allerlei
elementen over de ‘tovenaar’ Virgilius in een lange reeks werken over haast alle
West- en Zuid-Europese landen verspreid; Joannes van Salisbury, Johannes de Alta
Silva, Alexander Neckam, Conrad van Querfurt, Gervasius van Tilbury en Vincent
van Beauvais vernoemen we onder de eerste schrijvers die in hun geschriften
nicromantische gegevens over Virgilius mededeelden (een tabel van 56 middeleeuwse
werken met de één of meer legenden die ze bevatten werd aangelegd door Spargo
in zijn meesterlijk werk, pp. 60-68).
COMPARETTI, wiens studie vóór Spargo als definitief scheen te gelden, wees er
op dat er van oudsher een werkelijke connectie bestond tussen Napels en Virgilius,
die van een bijzondere voorliefde voor de stad blijk gaf en er zijn graf heeft; een
aantal monumenten waaraan gedurende de loop der eeuwen magische krachten
verbonden waren, werden er door het volk gans natuurlijk aan de beroemde en
geleerde beschermer der stad toegeschreven. ‘The legend is in fine essentially
Neapolitan in feeling and in origin, and is also popular, notwithstanding the fact that
it is in some measure connected with the biography of the poet and shows signs of
the influence of the rude Neapolitan monks’ (Comparetti, p. 288). SPARGO (Chap.
XII, pp. 302-311) trok deze mening wat het laatste deel betreft, enigszins in twijfel:
het is niet duidelijk hoe tijdens de twaalfde eeuw de legenden plots voor de dag zijn
gekomen: hoe hebben de litteraire traditie van de schrijver en de opkomende verhalen
van de tovenaar zekere tijd naast elkaar bestaan? Bovendien zijn het slechts
buitenlandse werken die vooreerst van de magische kracht van Virgilius gewagen,
pas na 1326 vinden we literatuur dienaangaande in Italië zelf. De Amerikaanse
geleerde vraagt zich ten slotte af of de Virgilius-legenden hun oorsprong niet gevonden
hebben in reisverhalen van clerici (‘...I wonder whether the Virgilian legends during
this period were traveller's tales told by clerics with not a little malicious satisfaction
at the ultimate downfall of the popular faith in the sage's power of protecting the
city’ (Spargo, pp. 310-311).
In de Mndl. literatuur, lang vóór DIRC POTTER's Der Minnen Loep (ca 1412) door Spargo ‘the first Dutchman’ genoemd ‘to hand on any of the legends’ (p. 46) wijdde JACOB VAN MAERLANT een aantal verzen aan Virgilius in zijn Spieghel
Historiael (ca 1284-ca 1290), waarin eenvoudig de gegevens van VINCENT VAN
BEAUVAIS' Speculum Historiale werden overgenomen (cfr edit. M. DE VRIES & E.
VERWIJS, Leiden, 1863, Partie I, Boek VI, Kap. 26-27. - Als vertaalwerk heeft Spargo
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er denkelijk helemaal geen belang aan gehecht. In zijn nota's p. 326 zegt hij daarbij
dat Van Maerlant's werk 1393-1402 geschreven werd!!). In de XVe eeuw zal wel
hoofdzakelijk ten onzent JEAN D'OUTREMEUSE (1338-1400) 's compilatiewerk Ly
Myreur des Histors de bron geweest zijn waaruit de meesten de legenden kenden
(cfr edit. AD. BORGNET, hoofdzakelijk pp. 197-278, passim, Bruxelles, 1864). In het
begin der XVIe eeuw hebben we dan de Nederlandse, Franse en Engelse volksboeken.
Geen enkel draagt een jaartal.
De druk van Willem Vorsterman werd door NK 2145 ‘c. 1525?... Mogelijk iets later
gedrukt’, in de Catalogus van het British Museum echter op ‘1518?’ gedateerd (cfr
Spargo, p. 420).
Les faictz || Merueilleux de Virgille verscheen te Parijs in het begin der eeuw; men
weet echter niet welke van de twee uitgaven, die in-8o van Jean Trepperel (tussen
1502-1511 of misschien wel 1525) of die in-4o van Guillaume Nyverd (tussen ca
1500-1515) de
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oudste is (Spargo, p. 237). Jan van Doesborch gaf uit te Antwerpen, s.d.:
Virgilius. || ¶ This boke treath of the lyfe of Virgilius || and of his deth and many
maruayles that || he dyd in his lyfe tyme by whychcraft and || nygramansy thorowgh
the helpe of the de || uyls of hell. [Houtsn.] ||
4o (NK 4052) (fragm. Cambridge UB; New York Pierpont Morgan Libr.; Oxford
Bodl. Libr. - p. 1 ontbreekt).
NK dateert met Proctor (J. v. Doesb., pp. 27) ‘(1518?)’ en verklaart dit op basis
van vergelijking der drukkersmerken met twee andere drukken, van Mei 1517 waarin
dit ‘gaver’ en van 5 Mei 1520 waarin het ‘vrijwel gelijk’ is.
Enkel deze voorgestelde jaartallen beschouwend, zou men onmiddellijk de Ndl.
versie op de Engelse en beide op de Franse laten volgen. Uit het nauwkeurig
tekstonderzoek, door Spargo ingesteld (Chapter IX, pp. 236-253), blijkt echter dat
zulke redenering niet opgaat. Een eng verband bestaat er tussen de Engelse en de
Nederlandse redactie: zij hebben beide dezelfde hoofdstukken meer dan de Franse
(cfr verder), uit een tweetal verkeerde vertalingen blijkt bovendien dat de bewerker
van het Engelse volksboek het Ndl. vóór zich moet gehad hebben (Spargo, pp.
238-239). Uit enkele detailovereenkomsten tussen de Franse en de Ndl. teksten, die
in het Engels anders luiden of weggelaten werden, blijkt dan weer een rechtstreeks
verband tussen die twee te bestaan (ibid., pp. 239-240). Stellen we hieronder naast
elkaar de Ndl. en Franse hoofdstukken: hieruit mogen de grote verschillen blijken.
Nederlands:
Prologhe

Frans:
Idem.

Kap. I-II

Kap. I.

III

II.

Het Ndl. heeft: Persiaes i.p.v. Fr. Parcides. Het Ndl. heeft ook Fr.: ‘et moult fut
sage des ars de nigromance’ (edit. Comparetti, p. 285) uitgebreid tot episode 7 (cfr
analyse hierboven): het is een logische uitleg van ‘Ende doe voort aen was hi seer
subtijl inder swarter consten.’ (B. 1 ro).
Kap. IV

Kap. III.

V

IV, V, eerste helft van VI.
Ndl. voegt tussen Frans Kap. V en VI de episode nr 15.

Kap. VI

Tweede helft van Kap. VI.

VII, VIII, IX

Kap. VII, VIII, IX.

X alleen in het Ndl.: episode nrs 25-26.
XI alleen in het Ndl.: episode nr 27.
XII-XIII

Kap. X-XI.

XIV

Kap. XII-eerste deel van XIII.
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Deze Ndl. indeling is logischer: ze brengt nr 30 in één hoofdstuk.
XV

tweede deel van Kap. XIII.

XVI tot XXI

Kap. XIV tot XIX

XXII is geheel anders dan het Fr. slothoofdstuk, dat Virgilius doet verdwijnen in
een storm op zee. Cfr Ndl. nrs 48 tot 54.
Spargo nam haast a-priori van al zijn voorgangers over dat het Ndl. uit het Frans
vertaald werd. Hij levert enkel volgende betwistbare bewijsgronden. In het Ndl. lezen
we ‘eenen ridder van zijnder moeder wegen die seer scoon was ende cloeck ter
wapenen’ (a 4 ro): dit lijkt, zegt hij, een onhandige omschrijving (‘a clumsy
paraphrase’) van het Fr. ‘ung chevalier de part sa mere, moult preux et sain’ (p. 239).
Voor mij is de Ndl. tekst evenwel zo duidelijk als de Franse! - Verder meent hij (p.
249) dat Ndl. ‘Napels... ende was gheleghen in dye beste m e r c k t van Romanyen’
(D4 ro) een vertalingsfout is voor het Fr. ‘et si estoit assise en la meilleure m a r c h e
de toute Rommanie’ (edit. p. 297). De Amerikaan kende blijkbaar de betekenis niet
van ‘marke, marc’ in de zin van ‘gebied, landstreek (in het bijzonder aan de grenzen
van een rijk gelegen)’ (VERDAM's Mndl. Handwoordenboek zegt i.v. marct: ‘bijvorm
van marc en marcke’): zelfs geen drukfout moet er worden ingeroepen om Spargo's
bewijs te ontzenuwen.
Komen we ten slotte tot de episodes die het Ndl. volksboek meer heeft dan het
Fr.: nrs 7, 15, 25, 26, 27, 48 tot 54. Zij passen alle zeer goed in het verhaal, enkele
ervan (25, 26, 27: Salvatio Romae, koperen man te paard en honden om de stad te
beveiligen tegen boeven) waren zelfs van oudsher aan de Virgilius-legenden
verbonden, nr 7 (vinden van duivel en verwerven van de toverkunst) noemt Spargo
zelf ‘a good devil-story’ en hij voegt eraan toe: ‘If the French writer were translating
from the Dutch, why did he omit it? I assume that it was added by the Dutchman,
rather than omitted by the Frenchman’ (p. 239). Waarom? Welke
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reden kan er gevonden worden om aan een werk dat men voor het overige vrij dicht
volgt, in vier verschillende verbanden tussen de hoofdstukken geheel nieuwe verhalen
in te lassen? We staan hier immers voor heel wat anders dan voor de gewone
uitbreidingen zoals die veelvuldig bij het bewerken van volksboeken worden
aangetroffen. Een reden om eventueel te aanvaarden waarom de Fr. bewerker die
hoofdstukken had weggelaten is gemakkelijker te vinden, t.t.z. de wens te verkorten.
En dat i.p.v. het lange verhaal van het Ndl. volksboek hoe Virgilius aan zijn einde
kwam het Frans boek een andere uitleg heeft: het was de gewone voor de dood van
die tovenaar, het is vrij normaal dat een bewerker die versie - die hem mondeling of
schriftelijk bekend was - verkozen zou hebben boven die van het Ndl. volksboek;
en daarbij, nogmaals, het was weeral heel wat korter. De indeling van de Franse
kapittels is ook heel wat slordiger dan die van de Nederlandse; ons volksboek getuigt
van meer zorg. - Wij menen dat Spargo's wankele stelling hiermee is aangetoond: er
is geen vast bewijs dat het Frans volksboek tot voorbeeld van het Nederlands gediend
heeft, doch het omgekeerde kan evenmin volstrekt bewezen worden, al spreken in
ieder geval ten voordele van het Ndl. de verhalen die het méér heeft dan het Franse
volksboek.
Er blijft dan nog de kwestie der chronologie der bewaarde drukken, die in feite meest
Spargo's gedachtengang beïnvloedde. Hij stelde als data voor: drukken van Jan van
Doesborch en W. Vorsterman, beide 1518? en de oudste Franse druk gedurende of
waarschijnlijker vóór 1518 (Spargo, p. 242); hij vergeet intussen dat G. Nyverd
slechts drukte tot 1515 (cfr ibid., p. 237) en dus een zekere terminus ante quem
bezorgt. De Amerikaanse geleerde stond natuurlijk sceptisch tegenover NK's datum
1525? of iets later, omdat deze niet in zijn thesis paste, hij vond dit te laat ‘unless it
be a reprint, and I have been unable to perceive any evidence that it is’ (p. 242). Wij
menen evenwel dat dit zeer goed mogelijk is.
In enkele zinnen stemt de Engelse prozaroman overeen met de Franse tegenover
de Nederlandse (Spargo, pp. 240-241): Spargo is van mening dat na de bewerking
op het Ndl. volksboek gemaakt te hebben, de Eng. schrijver een revisie deed met
behulp van een Fr. exemplaar ‘for passages that seemed doubtful to him in the Dutch’
(p. 242): maar wat mag er wel ‘doubtful’ zijn aan de drie zinnen die hij aanhaalt (pp.
240-241)? Waarom toch aan de bewerker van populaire verhalen
filologenbekommernissen toeschrijven? Als het nu inderdaad nog over duistere
teksten ging, doch dat is helemaal niet het geval. Die zeer kleine wijzigingen in de
drie zinnen zijn echter goed te verklaren wanneer Vorsterman's druk niet de oudste
is: hij is dan zelf een herdruk die de mogelijkheid had kleinigheden aan zijn Vorlage
te veranderen, zodat hij wel eens tegelijk van het Frans en van het ondertussen
verschenen Engels volksboek kon gaan afwijken.
Besluit: het is niet onmogelijk dat de Ndl. prozaroman oorspronkelijk is en dat
een oudere druk dan de bekende van W. Vorsterman ten laatste in 1515 verscheen,
waarop zowel het Franse als het Engelse volksboek berusten. Wie hier niet mede
akkoord gaat staat het vrij goede tegenargumenten te formuleren. Prof. Gessler heeft
in zijn uitgave onze gedachtengang dienaangaande overgenomen.
Waaruit heeft de opsteller van het volksboek geput? Voor het grootste deel (9
episodes) uit JEAN D'OUTREMEUSE, betoogt Spargo (pp. 243-244) en dit is best
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mogelijk, al kan de schrijver toch ook grotendeels op mondelinge traditie of
herinnering aan vroegere literatuur zijn voortgegaan, de prozaroman wijkt immers
in verhaalwijze en uitbouw in ruime mate van de kroniek af. In ieder geval, in Ly
Myreur des Histors vinden we eveneens de Salvatio Romae en de metalen ruiter die
de straten beveiligt, wat Spargo doet vermoeden dat de Ndl. schrijver althans die
kroniek kende; hij voegt daar aan toe: ‘The fact which I regard as conclusive proof
that the work of Jean d'Outremeuse was used in the making of the Dutch chap-book
is that on the title-page and on fo. Ci, vo appears a woodcut of the revenge which
must have been devised by someone who knew the chronicle, for it portrays a woman
sitting out of a window while the people
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gather to procure fire. Now the sole version of the revenge story in which the woman
appears thus instead of standing or sitting on a column or the like, is that of Jean
d'Outremeuse, and thus the artist who made this woodcut, whether for Vorsterman
or for Jan van Doesborch must have known the story in the chronicle of Jean
d'Outremeuse’ (pp. 246-247): maar de houtsnijder was toch zeer waarschijnlijk
iemand anders dan de opsteller, zodat dit weinig ter zake passend is!
Voor een zestal episodes kan de Image du Monde tot aanknopingspunt gediend
hebben (ibid., p. 243). Het vinden van de duivel en het verwerven van de zwarte
kunst stemt in zekere mate overeen met de elementen der legende in Enikel's Weltbuch
of bij Heinrich von Müglin, bij Felix Hemmerlin, in Der Wartburgkrieg, in Reinfrit
von Braunschweig of in Von Virgilio dem Zauberer; het verhaal zou uit de Gesta
Romanorum stammen (ibid., p. 247, zie ook Comparetti, II, Hoofdstuk VII).
Virgilius' poging zich te verjongen, waarbij hij de dood vindt, trachtte Spargo te
verklaren door het verhaal van Medea en de dochter van Pelias, maar vooral door de
legende van de H. Nicolaas (p. 249). Hij verklaarde verder ‘Ardennes’ waar Virgilius'
vader van afkomstig was, door Andes, niet ver van Mantua (p. 245). De belegering
van de Stad Napels door de keizer zou teruggaan op een mislukte belegering door
Roger II van Sicilië, in de XIIe eeuw (p. 250). Dit alles lijkt ons ‘mere guesswork’.
Zijn voor dat alles min of meer onbewuste reminiscenties aan gehoorde of gelezen
verhalen niet aannemelijker?

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e X V I e e e u w .
We vonden geen jongere XVIe-eeuwse drukken terug. Achteraan latere drukken o.a.:
t'Amstelredam, || Gedrukr [sic] by Ot Barents Smient | Boeckdrucker woonend
tusschen || bey de Regeliers Poorten | inde nieuwe Druckerije 1672. ||
(Londen Brit. Mus.) leest men:
Dit Boecxken is ghevisenteert ende geapprobeert || van een geleerden Man | van
C.M. daer toe ghe- || commiteert. Ende is toeghelaten te moghen Prin || ten. Datum
tot Brussel den sesten Iuiij [sic], Anno || M.D. LII. |
Vreemd genoeg staat daarachter nog een colophon, met name een overblijfsel van
een vorige editie bij dezelfde drukker; het luidt:
t' Amstelredam, || Gedrudckt (sic) by Ot. Barentsz Smient | Boecdrucker || woonende
tusschen bey de Regheliers Poorten | inde || nieuwe Druckerij | Anno 1656. ||.
Een uitgave van 1552 mag er dus wel verondersteld worden.
In 1554 gaat Cornelis van Ghistele tegen het boek te keer: ‘Ende want menich
mensche anders niet en weet dan dat Vergilius de Poete de ghene was daer over
langhe jaren buesel boecxkens af gheprint zijn | Te wetene van Virgilius die inde
mande hinck dwelck een toovenaar binnen Roomen was...’ (uit de voorrede der
vertaling van de ‘eerste viere boecken van Eneas ende Dido’ - gecit. bij G. KALFF,
Gesch. Ndl. Lett. 16 E., I, pp. 397-398).
COMPARETTI (p. 364, voetnota 2) geeft: Een schoone Historie van Virgilius van
zijn Leuen, Doot, ende van zijn wonderlijke werken, di hy deede by Nigromantien,
ende by dat behulpe des Duyvels. T'Amsterdam by H.S. Muller, 1552. - Dit is vrij
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raadselachtig: in de XVIe eeuw kennen wij slechts de drukkers Jan Ewoutsz († 1564),
Harmen Jansz. Muller (ca 1540-1617) en Ewout Cornelisz Muller (1564- † niet vóór
1631) welke tot de Muller-familie behoren (cfr E.W. MOES & C.P. BURGER, De
Amsterdamsche Boekdrukkers en Uitgevers in de zestiende eeuw, 4 dln,
Amsterdam-'s-Gravenhage, 1900-1915, dl. I, pp. 148-178, 285-341 en IV, pp.
141-152).
Ten slotte kwam het boek op de index van 1570: Virgilius, van zijn leven, doot
ende van syne wonderlijcke wercken.
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Die Seven Wijse Mannen van Romen

A. 1. T i t e l b e s c h r i j v i n g .
[H]IER BEGHINT DIE HISTORIE VAN DIE SEUEn WIJ || SE MANNEN VAN
ROMEN WELCKE HISTORIE || BOUEN MATEN SCHOEN ENDE
GHENUECHLIJC IS OM || HOREN. ENde OEC VREEMT ENde LUTTEL
GHEHOERT WANT || SI IS NV NYEWELINCK IN DIT TEGHENWOERDIGHE
|| IAER VAN LXXIX. GHETRANSLATEERT ENDE OUER GHE || SET WT DEN
LATINE IN GOEDEN DIETSCHE OP DATTET || DIE LEKE LUDEN OEC
MOGHEN VERSTAEN || [In fine:] DIT BOEC IS VOLMAECT ENDE GHEPRENT
TER || GOUDE IN HOLLANT. BI MI GHERAERT LEEU DEN XXV || DACH IN
IULIO INT IAER ONS HEREn M.CCCC. ENde LXXIX ||
(onvolledig ex. Göttingen UB) (Beschreven K. Meyer, cfr hieronder, pp. 1-2 en
Botermans, id. (diss.), p. 69) 4o.

2. Te k s t u i t g a v e .
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BOTERMANS A.J., Die hystorie van die seuen wijse mannen van romen bewerkt door
-. Tekst. (Herdruk naar het eenig bekende exemplaar der editio princeps, Ao 1479,
berustende in de Bibliotheca Academiae Georgiae Augustae te Göttingen), Haarlem,
1898. De ontbrekende bladen werden in Bijlagen aangevuld met de overeenkomstige
uit de tweede editie.
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3. L i t e r a t u u r .
BOTERMANS A.J., Die hystorie van die seven wijse mannen van romen, diss. Utrecht,
Haarlem, 1898. Met verdere bibliographie, pp. 28-39, 69-81 en 220-226.
KRONENBERG M.E., Een onbekende uitgave der Historie van die seven wise mannen
van Romen (Antwerpen? c. 1510-1530), in HB, XX (1931), pp. 49-50.
MEYER K., Die sieben weisen Meister, in Niederl. Volksb., I, pp. 1-2.
PLOMP H.P.B., De Middelnederlandsche bewerking van het gedicht van den VII
Vroeden van binnen Rome. Onderzoek en beschouwingen, Utrecht, 1899.
RIJNBACH A.A. van, Die Historie van die seven wijse mannen van Romen, in
TNTL, LIX (1940), p. 262-275. Verdere bibliographie passim.
STALLAERT K., Van den VII vroeden van binnen Rome. Een dichtwerk der XIVe
eeuw. Uitgegeven op last der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde, Gent, 1889.

B. I n h o u d .
De binnentitel (fol. a2 ro) kan enigszins gelden als proloog (cfr titeltekst hierboven).
- I. 1. Keizer Poncianus krijgt een zoon Dyoclesianus. 2. Als de jongen zeven jaar
is valt de koningin ziek; vooraleer te sterven vraagt zij dat wanneer de keizer zou
hertrouwen, de jongen van de stiefmoeder verwijderd zou opgevoed worden. 3. Na
lang om de dood van zijn vrouw getreurd te hebben, vraagt de keizer raad aan zijn
heren, die hem de zeven wijze meesters van Rome aanbevelen. 4. Deze worden bij
de keizer ontboden en om de beurt bieden de meesters Bancillas, Lentulus, Craton,
Malquedrac, Iosephus, Cleophas en Iochim aan, zijn zoon respectievelijk op zeven,
zes, vijf, enz., de laatste op één jaar te onderrichten. Om niemand te bevoordelen
besluit de keizer hen gezamenlijk de opleiding te laten geven. 5. De meesters brengen
de jongen in een rustige kamer drie mijl van Rome. 6. Na zeven jaar examineren ze
hem. Op Craton's voorstel leggen zij elk een eiloof (klimop)-blad onder zijn bed; als
hij ontwaakt reageert hij verstandig: is de zoldering naar de aarde toegekomen of
omgekeerd? 7. De aanzienlijken van het land geven de keizer de raad te hertrouwen;
zij zoeken voor hem en de keizer huwt de dochter van de koning van Castellioen. 8.
Hij bemint haar zeer, doch zij krijgen geen kinderen. 9. Op een nacht vraagt zij hem
zijn zoon te doen naar huis komen. Reeds zestien jaar is hij weg. 10. De wijzen
ontvangen haar brief met het keizerlijk zegelteken. 11. In de sterren lezen ze dat de
jongen bij zijn vader geen enkel woord spreken mag of hij zal terstond een
schandelijke dood sterven en dat zijzelf sterven zullen als ze hun discipel niet naar
het hof brengen. 12. Als de jongen dit hoort raadpleegt hijzelf de sterren, waarin hij
leest dat, zo hij zeven dagen zwijgt, hij het leven kan behouden. Elk der wijzen moet
dan maar voor hem een dag het woord voeren, tot hijzelf weer spreken kan. 13. Zij
rijden naar de keizer. Bij de ontmoeting antwoordt de jongen niets op de vragen van
zijn vader. 14. De koningin zegt hem wel tot spreken te zullen brengen. Zij leidt hem
in haar kamer, waar zij hem met woorden en daden tracht te verleiden tot onkuisheid.
Wanneer hij door gebaren zijn weigering te kennen geeft, geeft zij hem schrijfgerief:
hij schrijft dat hij noch tegenover God, noch tegenover zijn vader wil misdoen. 15.

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

Daarop molesteert zij zichzelf en roept om hulp. 16. Aan de toegelopen keizer en
edelen zegt zij dat de jongen haar heeft willen verkrachten. 17. De keizer wil hem
onmiddellijk doen hangen, doch de prinsen vragen een vonnis naar recht en wet.
Men werpt hem in de gevangenis. 18. 's Nachts doet de koningin haar echtgenoot
beloven 's anderdaags de jongen te hangen, anders zal de keizer gebeuren zoals in
volgend exempel: - II. 19. Dat eerste exempel der keyserinnen: een burger in Rome
had in zijn boomgaard een pijnboom wiens vruchten elke ziekte genazen. Wanneer
nu een jonge boom aan de voet van de oude ontsproot, deed de burger door de
hovenier eerst takken van de oude boom weghakken om de jonge boom lucht te
geven, en later zelfs heel de boom, waarna echter ook de jonge boom stierf; dit alles
tot spijt der armen en zieken. - III. 20. Verclaringe daer of: de keizerin zegt tot de
keizer: gij zijt de oude boom welke de jonge tracht te verdringen: het is nog tijd hem
te doden. 21. De keizer besluit 's anderdaags zijn zoon te doen hangen. Daarna wordt
de jongen naar de galg geleid tussen het weeklagende volk. 22. Meester Bancillas
haast zich naar het paleis, waar hij de eer van de
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jongen verdedigt: zo de keizer hem laat doden zal met hem erger geschieden dan
met een ridder, enz... (cfr exempel); de meester zal dit vertellen als de keizer zijn
zoon tot morgen in leven houdt. - IV. 23. Dat exempel des eersten meesters: een
ridder had een zoon, door drie voedsters verzorgd, een valk en een windhond die
zijn meester verwittigde als hij een nederlaag in de strijd zou lijden. Tijdens een
tornooi lieten de voedsters het kind alleen in de zaal achter, met de valk en de hond.
Een slang wilde het kind doden, doch de hond, door de valk gewekt, bevocht en
doodde de slang, waarbij de wieg omkantelde, doch het kind bleef ongedeerd. De
hond was evenwel met bloed overdekt. Als de voedsters terugkeerden dachten ze
dat de hond het kind had opgegeten en vertelden dit aan de vrouw van de ridder; op
haar zeggen trok de ridder zijn zwaard en sloeg de hond de kop af. Daarna vond hij
het kind levend en toen bleek het hoe alles gebeurd was, doch te laat. 24. De meester
trekt de les: luister niet naar de woorden van uw vrouw. 25. Weer treurt de keizerin
omdat de jongen nog in leven is; toch zal zij de keizer nog een exempel vertellen. V. 26. Dat anderde exempel der keyserinnen: een keizer bezat een warande, onveilig
gemaakt door een beer: wie deze zou doden, zou 's keizers dochter ten huwelijk
krijgen. Een herder trok de warande in en als de beer afkwam kroop hij in een boom.
Terwijl de beer trachtte de boom los te woelen, wierp de herder vruchten naar
beneden; de beer verzadigde zich en viel in slaap. Voorzichtig kwam de herder naar
beneden, verzekerde er zich van dat de beer sliep en stak hem dood. 27. Betekenis:
de herder verbeeldt de zoon die met list zijn vader (de beer) tracht ten onder te
brengen. 28. Weer besluit de keizer zijn zoon te doen hangen, doch de tweede meester
zal weer een exempel vertellen. - VI. 29. Dat exempel des anderen meesters: in een
stad mocht na het luiden der klok niemand op straat worden aangetroffen of hij wordt
gevangen genomen en 's anderdaags aan de kaak gesteld. Een oude man had een
jonge vrouw die 's nachts haar slapende man verliet om naar haar boel te lopen. Op
een nacht ontdekte de man haar afwezigheid en ging de deur sluiten. Tegen de morgen
kwam zij terug en kon niet binnen; haar man verweet haar vanuit het venster. Zij
beweerde haar zieke moeder te zijn gaan helpen, doch als haar geredeneer tevergeefs
was, veinsde zij zich in de waterput te verdrinken. Als nu de man klagend buitenliep,
sloop zij binnen en grendelde de deur; zij wilde hem niet binnen laten en betichtte
hemzelf van overspel, zodat ten slotte de wakers die hem op straat vonden, hem
medenamen en 's anderdaags aan de kaak stelden. 30. De zedeles blijkt: betrouw de
woorden van zulke vrouw niet. 31. De jongen zal vandaag nog niet sterven. 32.
Klachten van de keizerin die dreigt naar haar vader te gaan; zij zal een nieuw exempel
vertellen: - VII. 33. Dat derde exempel der keyserinen: In Rome was er een ridder
met twee dochters en een zoon; door tornooispelen verloor hij zijn geld. Met zijn
zoon besloot hij uit de schattoren van de keizer te gaan stelen, dit was beter dan het
erfdeel van zijn kinderen te verdoen. Het lukte. De bewaker van de toren echter, om
herhaling van de diefstal te voorkomen, zette een ton pik en lijm bij de opening in
de muur. Wanneer het geld van de ridder weer op was, gingen zij opnieuw stelen,
doch de vader viel gevangen in de ton, waaruit niet te ontkomen was. Om ten minste
zijn familie te doen ontsnappen aan de straf van de keizer beval hij zijn zoon hem
het hoofd af te hakken, zo wist men niet wie de dief was. De zoon deed dit en wierp
het hoofd in een kuil. De keizer nu, op de hoogte gebracht, liet het lichaam door
Rome slepen, de dienaars moesten overal luisteren om te vinden in welke familie
men weende. De dochters maakten misbaar, doch vlug stak de zoon zich een wond
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in de mond: zij konden aldus het geroep verklaren en ontkwamen. Het lichaam werd
aan de galg gehangen; de zoon wilde zijn vader echter niet begraven. 34. Bedudinghe
van dat voerseide exempel: zoals die zoon in alles ondankbaar was, zal ook 's keizers
zoon zijn vader bedreigen. 35. Weer wordt de jongen naar de galg gebracht. 36. De
derde meester, Craton, komt afgereden, en twist met de keizer. De jongen wordt weer
naar de kerker gebracht, terwijl de meester vertelt: - VIII. 37. Een exempel des derden
meesters: een man had een goedsprekende ekster, die het overspel van de vrouw des
huizes uitbracht, telkens
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de man op reis was geweest. Wanneer nogmaals de boel van de vrouw op een nacht
bij haar kwam, ensceneerde zij een tempeest in de huiskamer, waardoor de ekster
bijna bedolven werd. Aan zijn teruggekeerde meester verhaalde de ekster wat er
gebeurd was en sprak over sneeuw, regen en hagel; de vrouw kon dit leugenachtig
maken, zo geloofde de man dat de ekster loog en wrong haar de nek om, slechts
daarna bemerkte hij dat zijn vrouw hem bedrogen had. 38. Om dit goed exempel van
de boosheid ener vrouw zal de jongen die dag nog in leven blijven. 39. Nieuw misbaar
van de keizerin omdat de keizer zich telkens door de wijzen laat beklappen; zij zal
vertellen: - IX. 40. Dat vierde exempel der keyserinnen: vroeger waren er zeven
wijzen in Rome die grote macht hadden. Zij bewerkten met toverkunst dat de keizer
buiten zijn paleis niet zien kon, dit verhoogde hun macht, en zij verrijkten zich met
dromen uit te leggen. De keizerin raadde haar man aan de wijzen op doodstraf te
gebieden hem te genezen. Zij vroegen tien dagen uitstel en trokken door het land om
raad. Ergens hoorden zij een kind, Merlinus, een wondere droom uitleggen waardoor
een schat ontdekt werd. Het kind moest medegaan om de keizer van zijn blindheid
te verlossen. In diens slaapkamer toonde hij onder het beddegoed een rokende fontein
met zeven bobbels: zij betekenden de zeven wijzen die moesten onthoofd worden
om de keizer te genezen. Dit gebeurde en het kind kwam in hoog aanzien. 41. De
keizerin zal dit verklaren: - X. 42. Die bedudinghe van dat exempel: de fontein
betekent de zoon en de bobbels de wijzen. De zoon moet hangen. 43. Meester
Malquedrac komt afgereden en weerlegt de woorden der keizerin. 44. De jongen
wordt teruggeroepen en er volgt: - XI. 45. Een exempel des vierden meesters: een
oude ridder huwde een jonge vrouw. Deze had spoedig genoeg van haar man en
vertelde haar moeder dat ze gaarne betrekkingen zou onderhouden met een priester.
Tot driemaal toe bewoog haar moeder haar om haar echtgenoot te beproeven om te
zien hoe hij reageerde op haar slechte daden: zij hakte een boom om die hij gaarne
zag, zij doodde zijn lievelingshondje, zij wierp tijdens een maal al het tafelgerief
tegen de grond. De eerste twee maal vergaf hij haar, doch de derde maal liet hij daar
door een barbier aan beide armen aderlaten. Na die straf was haar verlangen naar de
priester uit. 46. De meester waarschuwt de keizer tegen zijn vrouw. 47. Omdat hij
zijn zoon niet laat doden zegt de keizerin dat ze naar haar vader terugkeert. Zij zal
echter vertellen: - XII. 48. Dat vijfte exempel der keyserinnen: ten tijde van keizer
Octavianus maakte meester Virgilius een toren waarin boven een groep beelden, elk
met een klokje in de hand: als een provincie in opstand kwam, verwittigde het
corresponderende beeld de keizer. Ook maakte hij een beeld dat een gulden appel
vasthield. Daarna een altijd brandend licht en een warmen koudwaterfontein.
Daartussen stond een beeld op wiens voorhoofd geschreven stond dat wie het sloeg
wraak zou krijgen. Een klerk sloeg dit beeld in de hoop een schat te vinden, doch
beeld en fontein verdwenen. Vier ridders namen aan voor drie buitenlandse keizers
naar Rome te gaan en de beeldengroep te vernielen; zij namen vier vaten met goud
mede die ze buiten de vier stadspoorten in het water lieten zinken. Zij gingen naar
de keizer en gaven zich uit als waarzeggers. Om de beurt zegden zij gedroomd te
hebben van een schat en zo werden de vier weggestopte vaten bovengehaald. Ten
slotte zouden zij samen dromen: een grote schat lag onder de toren met de beelden
verborgen; in de nacht zouden zij eronder graven, doch zij moesten oppassen dat
niets instortte. Zij ondergroeven alles en reden weg: 's morgens stortte de toren in.
Nu wist de keizer dat zij bedriegers waren. De senators straften de keizer om zijn
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geldzucht en goten zijn mond vol gesmolten goud. Kort daarop destrueerden de
vijanden Rome. 49. Uitleg van de keizerin: de toren met de beelden is de keizer; de
meester en zijn zoon willen hem omverwerpen. Weer moet de jongen naar de galg
geleid worden. 50. De vijfde meester komt afgereden en verdedigt de prins. 51. Deze
wordt teruggeroepen en de meester zal vertellen: - XIII. 52. Dat exempel des vijften
meesters: de medicus Ypocras had als leerling zijn neef Galienus. Eens wanneer de
koning van Hongarië Ypocras verzocht zijn zieke zoon te komen genezen, stuurde
deze Galienus. De jonge man deed de konin-
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gin bekennen dat haar zoon een onecht kind was van de koning van Bourgondië. Hij
gaf het kind ossenvlees te eten en water te drinken en het genas. Goed beloond keerde
hij terug maar Ypocras begreep door het geneesmiddel dat de koningin een overspelige
vrouw was. Ypocras vreesde dat Galienus knapper zou worden dan hijzelf, daarom
stak hij hem dood toen hij hem kruiden deed plukken. Ypocras werd dodelijk ziek,
niets hielp, aan zijn discipelen bekende hij de moord. 53. Uitleg van de meester:
Ypocras was niet gebaat met Galienus' dood, zo moet ook de keizer zijn zoon in
leven houden. 54. De keizerin klaagt dat haar man meer de meesters aanhoort dan
haar; zij vertelt: - XIV. 55. Dat vijfte exempel der keyserinnen (verkeerdelijk voor
seste): een lelijke koning werd door alle vrouwen versmaad. Hij droeg zijn rentmeester
op voor een vrouw te zorgen, het mocht hem duizend gulden kosten. De geldgierige
geldmeester dwong zijn eigen vrouw naar de koning te gaan. 's Anderdaags wilde
de koning haar niet buiten laten, en de rentmeester zei ten slotte wie de vrouw was;
hij werd verbannen. Deze koning trok dan met een leger naar Rome. Door hun spreken
hielden zeven meesters de koning zeven dagen er van af de stad te bevechten. De
laatste meester bedekte zich met allerlei vogelvederen en hield twee zwaarden in zijn
mond; zo stelde hij zich op de hoogste toren. Het leger vóór de stad meende dat het
Jezus was die de stad kwam redden en allen sloegen op de vlucht. 56. De keizerin
zegt tot de keizer: zoals de rentmeester zijn eigen vrouw niet spaarde, zo wil uw zoon
u ten verderve brengen. Zoals die koning door de wijzen bedrogen werd, zo ook gij.
De zoon moet gehangen worden. 58. De zesde meester komt afgelopen met verwijten
en vertelt: - XV. 59. Een exempel des sesten meesters: een Romeinse keizer hield
van drie ridders. Een oude ridder was met een jonge vrouw gehuwd die mooi kon
zingen. De drie ridders geraakten op haar verliefd. Zij lokte elk afzonderlijk bij haar
en deed hen door haar man vermoorden om telkens 100 gulden te hebben. Met list
deed zij haar broeder, een nachtwachter, de drie lijken in het water werpen. Deze
wist niet beter dan dat het één enkele in een twist gedode ridder was die telkens
herrees, zodat hij ten slotte er zelfs een toevallig bijgekomen ridder om in het vuur
wierp. Tijdens een twist bracht zij echter de misdaad uit. Samen met haar man werd
ze ter dood gebracht. 60. De boosheid van die vrouw weze een waarschuwing voor
de keizer. 61. Nieuwe klachten van de keizerin; ze vertelt: - XVI. 62. Dat sevende
exempel der keyserinnen: een koningin en een ridder in verre landen droomden van
elkaar. Deze ridder ontdekte de koningin, kwam in de gunst van de koning en liet
een geheime gang maken langs waar hij de koningin, die niet uit een sterke toren
mocht, kon bereiken. Hij wist de koning te bedriegen tot hij ten slotte de koningin
zelf aan de koning voorstelde als zijn uit verre landen overgekomen geliefde. De
koning liep er in, gaf hem zijn zegen bij het huwelijk en de twee vaarden met een
schip af. Pas daarna ontdekte de koning de ware toedracht. 63. Les: zoals de
vertrouweling de koning bedroog, zo hier ook de zeven meesters. De jongen moet
gedood worden. 64. De zevende meester komt en zegt dat de jongen spoedig spreken
zal. Hij moet nog in leven blijven. Er volgt: - XVII. 65. Exempel des sevenden
meesters: een ridder stierf van smart wanneer zijn vrouw zich lichtjes met zijn mes
aan de hand kwetste. Zij wilde van zijn graf niet weggaan en leefde voortaan op het
kerkhof in een klein huisje. Daar dichtbij moest de stadhouder bij de galg de wacht
houden opdat men het lijk van een gehangen moordenaar niet zou stelen. De wachter
ging zich warmen in het huisje bij de vrouw, doch intussen werd het lijk gestolen.
Wanneer de stadhouder dit bemerkte, keerde hij naar de vrouw terug om raad. Als
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hij met haar huwen wilde zou ze hem helpen. Daarom groeven ze het lijk van de
ridder op en hingen dit aan de galg; de vrouw zelf sloeg daaraan twee tanden uit en
amputeerde het van de oren en de ‘manlicheyt’ om het op dat van de gehangene te
doen gelijken. De stadhouder was zo vertoornd om haar onbeschaamdheid dat hij
haar het hoofd afsloeg. 66. De keizer begrijpt. De meester belooft dat zijn zoon
morgen spreken zal. 67. De meesters begeven zich naar de jongen die zegt alles
duidelijk te zullen maken. 68. Plechtig brengen zij hem naar het paleis, waar iedereen
samenkomt, ook de keizerin met haar gevolg. 69. Nadat
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de prins zijn vader begroet heeft, brengt hij aan het licht hoe een kamenier van de
keizerin in feite een man is, waarmede ze schuldige omgang heeft. Dan verhaalt hij
waarom hij zeven dagen heeft gezwegen, en hoe de keizerin hem wilde verleiden.
Vooraleer gerechtigheid geschiedt: - XVIII. 70. Exempel des keysers soens: een
ridder had een enige zoon, Alexander, die ver weg door een meester werd opgevoed.
Terug thuisgekomen vroeg zijn vader hem de zang van een nachtegaal te verklaren.
Hij zegde dat de nachtegaal voorspelde dat hij een grote heer zou worden waaraan
zelfs zijn vader en moeder zouden dienstbaar zijn. Vertoornd wierp zijn vader hem
in de zee. De knaap wist zich door zwemmen te redden, werd door een schip opgepikt
en hij werd door de schipper aan een hertog verkocht die hem liefkreeg. - De koning
van Egypte was omstreeks die tijd radeloos omdat drie raven hem steeds vervolgden.
Wie uitleg zou verstrekken kreeg de prinses tot vrouw, tevens zou hij troonopvolger
worden. De knaap ging naar de koning en verklaarde hoe de raven een rechtsuitspraak
wensten: het waren een mannetje, een wijfje en hun jong; in een tijd van hongersnood
had het wijfje haar jong verlaten. De uitspraak van de koning luidde: dan mag het
jong bij het mannetje blijven. Daarop vlogen de vogels weg. Alexander leefde in
aanzien aan het hof. - Alexander ging naar het hof van keizer Tytus in Rome en werd
er voorsnijder. Kort daarop kwam daar Ludovicus, zoon van de koning van Frankrijk,
en deze werd schenker. Beiden werden goede vrienden, ze geleken wonderwel op
elkaar, hoewel Alexander kloeker was. Alexander moest steeds het eten naar 's keizers
dochter Florentina dragen. Eens verving Ludovicus hem en nadat hij haar gezien had
werd hij ziek van liefde. Drie kostelijke geschenken bracht Alexander haar, dan liet
zij Ludovicus bij zich komen. - Alexander moest naar Egypte terugkeren daar de
keizer gestorven was. Ludovicus gaf Alexander tot aandenken een ring. Daar kwam
Gwido, zoon van de koning van Spanje in Alexander's plaats, die spoedig aan de
keizer vertelde hoe Ludovicus met zijn dochter omging. Ludovicus ontkende, doch
een kamp moest er doorgaan. Ludovicus vroeg uitstel en reisde vlug naar Alexander
om raad. Deze zou juist gaan huwen, maar ze kwamen overeen elkaars plaats in te
nemen. Alexander ging Gwido verslaan, terwijl niemand het qui-pro-quo bemerkte,
en terwijl Ludovicus Alexander's bruid huwde. Zolang Alexander weg was legde
Ludovicus 's nachts een zwaard tussen hem en het meisje. Als Alexander,
teruggekeerd, 's nachts bij zijn vrouw was, was deze boos om het zwaard dat tot dan
toe naast haar had gelegen, want zij wist van dat alles niets af; uit wraak zocht zij
betrekkingen met een ridder en samen poogden ze Alexander te vergeven, doch hij
werd melaats en werd uit het land verdreven. - Ludovicus nu was keizer van Rome
en koning van Frankrijk geworden, Alexander trok naar diens hof en werd er liefderijk
ontvangen; hij maakte zich enkel aan Ludovicus bekend. Alles werd beproefd om
de zieke te genezen; een stem berichtte echter dat hij enkel gezond kon worden door
een bad in het bloed van de twee kinderen van Ludovicus. Deze aarzelde niet, doodde
zijn kinderen en Alexander werd gezond. Daarna bleken de kinderen wonderlijk toch
nog in leven te zijn. Alexander ging terug naar Egypte, strafte zijn vrouw en haar
ridder met de dood en hertrouwde met Ludovicus' zuster. Dan bezocht hij zijn ouders,
die van hem natuurlijk niets wisten en hem eerbiedig dienst bewezen; zo kwam de
voorspelling van de nachtegaal uit. - XIX. 71. Die bedudinghe des keysers soen
vanden voerseiden exempel: zoals die ouders kan ook hier de keizer niets anders dan
profijt halen uit de wijsheid van zijn zoon. 72. De keizer wil hem zijn rijk overlaten,
doch Diocletianus weigert. 73 Rechtspraak: de keizerin wordt achter een paard door
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de stad gesleept, daarna verbrand; haar medezondaar wordt in stukken gehakt. 74.
Kort daarop sterft de keizer en Diocletianus regeert voorspoedig met de hulp van de
zeven wijzen.

C. H e r k o m s t .
De historie van de zeven wijzen, in wezen verwant aan het algemeen menselijk
Bijbels verhaal van Jozef en de vrouw van Putiphar stamt naar vorm - roman-à-tiroirs
of Rahmenerzählung - typisch uit de Oosterse wereld. In het aanzienlijk aantal
bewerkingen in vele talen valt een Oosterse en
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een Westerse groep te onderscheiden. De eerste lijkt de oorspronkelijke, met name
in een verloren Indische versie, die van Pehlevi en Arabische vertalingen uit tot de
bewaarde Syrische, Arabische, Perzische, Griekse, Hebreeuwse, Oud-Spaanse en
Turkse redacties moet geleid hebben, en best bekend is onder de naam Sindibad's
Boek. Tegenover geleerden die beweren dat de Westerse groep zou teruggaan op een
Grieks of Hebreeuws voorbeeld, tracht Botermans de verspreiding in de zeer
uiteenlopende redacties der meeste Europese talen te verklaren door de mondelinge
overlevering die ten tijde der kruistochten de novellen naar de Westerse landen zou
hebben medegebracht. De oudste Westerse vorm is te vinden in JOANNIS DE ALTA
SILVA'S Opusculum de rege et septem sapientibus (1184?), ook bekend onder de
naam Dolopathos, doch die geen schakel vormt in de overlevering van de latere
Latijnse redacties, welke in handschrift en druk bekend zijn als Historia septem
sapientum of in een afwijkende redactie Historia Calumnie Novercalis, waarvan de
eerste zeker de grootste invloed heeft uitgeoefend (men leze uitvoerig de
onderscheidene theorieën bij Botermans, diss., pp. 7-41).
In de XIVe eeuw werd er reeds een Mndl. gedicht, in navolging van het Franse,
gemaakt (cfr edit. Stallaert en diss. Plomp). Een XVde eeuws handschrift heeft nog
een prozavertaling bewaard in een oostelijk Mndl. dialect, die op de Latijnse tekst
teruggaat (cfr Van Rijnbach, pp. 266-273 - hs. Berlijn StB).
G. Leeu liet dan te Gouda, in 1479, een nieuwe vertaling van de Historia septem
sapientum het licht zien, waarvan hij zegt ‘si is nu nyewelinck in dit teghenwoerdighe
iaer van lxxix. ghetranslateert ende overgheset wt den latine in goeden dietsche’.
Van Rijnbach wees er op dat we hier inderdaad met een andere vertaling dan de
eerste te doen hebben, ‘beide teksten gaan terug tot de Latijnse tekst, doch verschillen
zeer in bewoordingen, niet wat de eigenlijke inhoud betreft’ (p. 272). Waarschijnlijk
heeft een Hollandse incunabel-uitgave (R. Paffroet, Deventer, ca 1476) of liever nog
die van G. Leeu zelf - zo ze in 1479 reeds verschenen was - tot model gediend (cfr
CA 946-947 en Pol. 1970); het succes van de Latijnse drukken, hier en in Duitsland,
kan hem een aansporing tot de bewerking zijn geweest.

D. E i g e n a a r d i g h e d e n .
Botermans beschrijft de verhouding van het Ndl. volksboek tot de Latijnse bron (pp.
42-58 en ook wel 92-219), vergelijking waaruit de bewerker niet al te onvoordelig
te voorschijn komt, al gaf hij ‘een vrij letterlijke vertaling’ van de Latijnse incunabel
(p. 49). ‘Beslist gunstig evenwel kan ons oordeel luiden over de stijl en tot op zekere
hoogte ook over de taal, vooral wanneer men in 't oog houdt den tijd, waarin hij
schreef en de mogelijkheid, dat zijn werk er in de drukkerij niet op verbeterd is. Zijn
stijl blijft aangenaam en vloeiend, al loopt deze nu en dan gevaar, ontsierd te worden
door een overmatig gebruik van doe en vooral van ende, in al de onderscheiden
functie's, welke de Middelnederlandsche Grammatica aan dit woordje toekent’. In
het bijzonder wijst hij op de ‘buitengewone voorliefde... voor tautologie’ en het
‘heirleger Latinismen, welke de schrijver op weinig uitzonderingen na alle aan zijn
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voorbeeld ontleend heeft’ (p. 50). De taal is hoofdzakelijk Hollands met Oostelijke
vormen vermengd (pp. 51-54).
Het titelblad (a 1) van de oudste druk is verloren. De druk te Delft (1490? Chr.
Snellaert) heeft: Van die seuen vroede van || roemen. - Luidde aldus ook de titel van
G. Leeu's editie?
Het volksboek is niet in eigenlijke hoofdstukken ingedeeld, doch eenvoudig volgens
de verhalen en de uitleg daarop, waaruit het geheel is opgebouwd. Aldus zijn er geen
uitvoerige kapittelopschriften zoals wij dat bij andere prozaromans gewoon zijn,
beginnende met ‘Hoe...’, doch eenvoudig aanduidingen als Dat eerste exempel der
keyserinnen en Verclaringhe daer of.

E. J o n g e r e e d i t i e s u i t d e X V d e e n X V I d e e e u w .
Het boek had veel succes. Volgende edities zijn er verder te vermelden (zie
Botermans, diss., pp. 70-75 en Van Rijnbach, p. 274):
a) S.l., s.n., s.d., [Gouda, Gotfr. van Os, ca 1480?] - (Haarlem SB) (CA 952) 4o;
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b) Delft, 13 Januari 1483, s.n. [J.J. van der Meer] - (Utrecht UB) (CA 953) 4o;
c) Delft, [1490? Chr. Snellaert] - 's-Gravenhage KB en onvolledig te Haarlem SB)
(CA 955) 4o;
d) [Antwerpen? ca 1510-1530?], 2 bladen (Cambridge UB) (NK 3167 - cfr
Kronenberg, in HB, XX (1931), pp. 49-50) 4o;
e) Amsterdam, 1595, Willem Janszoon ‘voor Cornelis Claesz, Woenende opt Water,
Int Schrijfboeck, Anno 1595’ (Londen Brit. Mus.) (cfr E.W. MOES & C.P. BURGER,
De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuw, III, pp. 343-344
(r 591) met approbatie van Jan Goosens van Oorschot en imprimatur te Brussel van
22 December 1580.
Het is dan ook waarschijnlijk dat er tussen beide laatste drukken nog andere zijn
geweest die echter geen spoor hebben achtergelaten.
Er is ook een N e d e r d u i t s e e d i t i e Antwerpen, 11 April 1488, Niclaes de
Leeu (Kopenhagen KB) (CA 954 en BC 129).
Voor j o n g e r e N d l . e d i t i e s , zie BOTERMANS, diss.. pp. 76-80 en VAN
RIJNBACH, p. 274.
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Bijlage I
Verloren prozaromans tot 1540
We wensen hier enkele prozaromans te bespreken waarvan weinig met zekerheid
geweten is. Zo ze bestaan hebben ligt de datum van de eerste druk alleszins niet nà
1540.

Euryalus ende Lucresia

Titelblad van de Latijnse druk van 1473.

Nederlandse drukken:
Geen enkele Ndl. druk is bekend.

Latijnse drukken in de nederlanden:
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1. - 1473, Aalst, [Jan van Westfalen met Dirk Martens], 4o (CA 11 en POL. 3158)
('s-Gravenhage KB, Brussel KB).
2. - 1479, Leuven, Conradus Braem, 4o (CA 12) (Parijs Bibl. Nat.).
3. - 1443 [verkeerd voor 1483], Leiden, [Hendrick Hendricksz], 4o (CA 13 en
Suppl. I, 13) (Dublin Trinity College).
4. - [ca 1487, Leuven, Aegidius vander Heerstraten] 4o (Ernst VOULLIÈME, Noch
vier unbeschriebene niederländische Inkunabeln, in Zentrallblatt für Bibliothekswesen,
XXII (1905), pp. (313-315), p. 314. (Berlijn StB).
5. - 1488, Antwerpen, G. Leeu, 4o, (CA 14 en POL. 3159) (Brussel KB en Hamburg
SB).
6. - 1488, Antwerpen, Math. Goes, 4o, (CA 15 en Suppl. I, 15) (Cambridge UB).

Engelse druk in de nederlanden:
S.d., s.l.? [ca 1515? Antwerpen, Jan van Doesborch] 4o, (NK 2240), (frag. Edinburg
Signet Libr.)
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Voor andere Engelse drukken cfr POLLARD-REDGRAVE, Short-Title Catal., nrs
19970-19974.

Ve r d e r e l i t e r a t u u r :
Cfr Manuel van BRUNET, I, kol. 66-70 en Suppl. II, kol. 232 en HEITZ-RITTER,
Versuch, pp. 36-38.
Voor het Eng. volksboek cfr PROCTOR, J. v. Doesborgh, no 9 (pp. 24-25), waar
deze verwijst naar W.C. HAZLITT, Handbook of Early English Literature, p. 588:
‘for three later editions, one of 1560, one of 1567, and one imperfect, but of about
the same date. This last is a different translation from the present text; probably from
the Latin. An edition was licensed to T. Norton in 1569-70: see Arber's Transcript
of the Registers..., vol. I, p. 189: Warton's Hist. of English Poetry, vol. 3, p. 416,
note.’
Het Duitse volksboek (vertaling door Niclas von Wyle, 1462, oudste editie: 1473)
werd uitgeg. door Adelbert von KELLER, (Stuttgarter Lit. Verein, nr 57), Stuttgart,
1861.
Een moderne uitgave: AENEAS SILVIUS PICCOLOMINI (PAPE PIE II), Euryale et
Lucrèce. Roman. Traduit du Latin par H.J. SIKORSKI et Wilfred CHOPARD.
Avant-propos d'André THÉRIVE, Paris, 1923.
C. KRUYSKAMP (Refreinenbundel van Jan van Doesborch, I, aantekeningen bij
Refr. XII, p. 10), zegt: ‘een Nederl. vert. van vóór 1540 is niet bekend, maar heeft
wsch. wel bestaan: Van Doesborch drukte ± 1515 een Engelsche vertaling (Nijh.-Kron.
nr 2240), en daar hij van verscheidene populaire boeken een Engelsche en een Nederl.
uitgave drukte, is het aannemelijk dat dit ook bij dit boek het geval was, te meer daar
Euryalus en Lucretia tot de vaakst genoemde gelieven behooren niet alleen in onze
refreinen..., maar ook in die van Van Styevoort en de z.g.n. Nieuwe Ref. van Anna
Byns.’ - NK 013 schijnt zich hierbij aan te sluiten en stelt aldus bij de twijfelachtige
opgaven voor: ‘vóór 1530’.
Wij wijzen er bovendien op dat J.L. VIVES in zijn De institutione foeminae
Christianae (Brugge, 1523), na een aantal prozaromans ‘in Hispania..., in Gallia...,
in hac Belgica...’ genoemd te hebben, daar aan toevoegt: ‘Sunt in vernuculas linguas
transfusi, ex Latino quidem: velut infacetissimae facetiae Poggij, Euryalus et
Lucretia,...’ (Cfr Opera, Basel, 1555, II, pp. 657-658): had hij hier ook een
Nederlandse vertaling op het oog? En zo ja, had deze rechtstreeks tot bron de Latijnse
tekst De duobus amantibus Eurialo et Lucretia opusculum van AENEAS SILVIUS
PICCOLOMINI, de latere Paus Pius II, die dit in 1444 schreef? Als dit het geval is (wat
Vives' nota schijnt te aanvaarden) dan zijn we geneigd, de algemene evolutie der
prozaromans als genre in acht nemend, de vertaling tussen 1473 en 1490 te plaatsen.
De vertaling kan evenwel ook geschied zijn langs een andere taal om, b.v. het Duits.
Zie verdere argumentatie hieronder dl. II, Hoofdstuk II.

Fierenbras
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Zie verder: Olivier (Strijdgenoot van Roelant).

Leonella ende Canamorus
Geen enkele Ndl. druk is bekend.
Deze prozaroman wordt reeds door J.L. VIVES vernoemd in zijn De institutione
foeminae Christianae (Brugge, 1523) met enkele andere volksboeken: na ‘in
Hispania..., in Gallia...’ zegt hij: ‘in hac Belgica Florius, et Albus flos, Leonella, et
Canamorus, Curias [sic] et Floreta, Pyramus et Thisbe’ (Opera, Basel, 1555, II, pp.
657-658).
De censuurlijst Brugge (1612) vermeldt een ‘Lernella’ en die van Antwerpen,
MALDERUS (1621): ‘De schoone Leonille. Nullus libellum unquam censuit, dicitur
omnia habuisse per magicam artem, miscentur
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multa valde inhonesta’ (Van Heurck, De Vl. Volksb., p. 204. - Over die censuurlijsten
meer hieronder dl. II, Hoofdstuk III, b).
Er moet een verband bestaan tussen deze prozaroman en de historie van Turias
ende Floreta (werd hierboven behandeld), welke begint: ‘Int rijc van Persen regneerde
een machtich coninc Canamor gheheeten, ende een duechdelike coninginne die men
Leonella noemde. Dees coninck ende coninginne hadden tsamen een sone Turias...’
(edit. p. 2). Het lijkt dus wel alsof dit laatste volksboek een vervolg is op het eerste.
We veronderstellen dat er ook enige betrekking zal bestaan hebben tot de Spaanse
prozaroman waarvan we als oudste editie, in-4o, kennen:
La Historia del rey Canamor y del infante Turian su hijo de la grandes auenturas
que ouieron. - Fue empremido este presente libro en la ciudad de Seuilla por Jacopo
Cromberger Aleman. Anno de mil y quinientos y veynte y viii annos a xviij dias de
Iulio.
(BRUNET, I, kol. 1530; zie ook Suppl. II, kol. 995 - ex. Montpellier.)
Merkwaardig is dat juist de Spanjaard Vives bij de prozaromans ‘in hac Belgica’
dit verhaal vermeldt; in ieder geval is het niet gewaagd te aanvaarden dat Leonella
ende Canamorus reeds vóór 1523 in het Nederlands bestond. Gaat de Spaanse tekst
hier op terug of omgekeerd? of hebben beide een gemeenschappelijke bron?

Olivier (Strijdgenoot van Roelant)
Geen enkele druk is er ons bekend en er wordt op geen enkele lijst melding van
gemaakt.
Alleen in de Strijt van Roncevale lezen we: ‘...ende hi was gheheeten Fierenbras
van Alexandrien, den welcken Olivier verwonnen hadde in eenen camp daer oeck
een schone historie af is...’ (edit. Boekenoogen, pp. 7-8) en ‘Van desen Olivier sijn
schone historien bescreven’ (ibid., p. 10).
Men zou kunnen vermoeden dat hier veeleer oudere epische gedichten bedoeld
worden dan een prozaroman. Zie hierboven wat we zegden bij de Strijt van Roncevale,
waar we aan de mogelijkheid dachten dat de Franse prozaroman Fièrabras zou
bedoeld zijn.

Pyramus en Thisbe
Een prozaroman met dit verhaal is niet bewaard gebleven.
Men raadplege de gegevens in:
BAUERHORST, Bibliographie, p. 38.
EEGHEM W. van, in Rhetores Bruxellenses (15de-16de eeuw), in Revue belge de
Philologie et d'Histoire, XIV (1935), (pp. 427-448), p. 441.
ELLERBROEK-FORTUIN E., Amsterdamse Rederijkersspelen in de Zestiende Eeuw,
Groningen-Batavia, 1937, pp. 138-139.
ES G.A. van, in Geschiedenis v.d. Lett. d. Ndl., dl III, (Antwerpen-Brussel-'s
Hertogenbosch, 1944), pp. 294-296 en 305.
KALFF G., Historie van Piramus en Thisbe, in Trou moet blycken. Tooneelstukken
der zestiende eeuw, voor het eerst naar de handschriften uitgegeven. Groningen,
1889, pp. 27-53; zie ook pp. XIII-XIV.
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MAK J.J., Pyramus en Thisbe gemoraliseerd, in NT, XL (1947), pp. 175-179.
MIERLO J. van, in Gesch. v.d. Lett. d. Ndl., dl II, pp. 59-60, 259 en 279; met op p.
76 en 270 verdere bibliographie.
VOOYS C.G.N. de, Rederijkersspelen uit het Archief van ‘Trou moet Blijcken’, in
TNTL, XLVII (1928), (pp. 161-201), p. 185.
ID., Twee Rederijkersspelen van Pyramus en Thisbe, in VMA, 1948, pp. 5-13.
Het verhaal komt uit OVIDIUS' Metamorphosen, IV, vss. 15 sqq.
VIVES, in zijn De institutione foeminae Christianae (1523) vernoemt met andere
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Ndl. volksboeken ‘in hac Belgica ...Pyramus et Thisbe’ (cfr meer daarover hieronder
dl II, Hoofdstuk II, b.).
Die titel vinden we ook op de lijst van MALDERUS (1621) (cfr hieronder dl II,
Hoofdstuk III, b).
Er bestaan twee dramatische versies uit de XVIe eeuw, de ene meermaals gedrukt
en aan MATHYS DE CASTELEYN toegeschreven (oudste druk na 1540?, Antwerpen,
Henr. Peetersen van Middelburch, 4o - cfr NK 0270) - volgens Van Eeghem echter
kan EDW. DE DENE de auteur zijn; de andere is in handschrift bewaard en uit de
Amsterdamse Kamer ‘De Eglentier - In Liefde Bloeyende’ afkomstig (circa 1520-25?).
De bron van beide versies is niet met zekerheid bekend. Volgens Ellerbroek-Fortuin
lijkt het waarschijnlijk ‘dat beide teruggaan op een gemeenschappelijke bron, tenzij
we hier met een vroeg werk van De Casteleyn (die leefde van ongeveer 1488-1550)
te doen hebben, dat door den rederijker van In Liefde bloeyende nagevolgd is’ (p.
138). Mak echter gelooft niet aan éénzelfde bron, doch denkt dat het aan De Casteleyn
toegeschreven stuk teruggaat op een Franse moralité van ca 1353 (p. 177).
Mag men evenwel in het licht van Vives' bewering niet veronderstellen dat er een
Ndl. prozaroman (circa 1515-1520?) bestaan heeft over dit onderwerp, waaruit beide
toneelstukken geput hebben? Vooral dat van De Casteleyn (of De Dene?) kan goed
op die prozaroman teruggaan; zelfs de uitgaven hiervan hebben zowat het aspect van
vele volksboeken, zijn in hoofdstukken ingedeeld met korte aaneenbindende stukjes
proza, en er komen refreinen in voor: de rederijker kan hiervoor in ruime mate van
de prozaroman gebruik hebben gemaakt om deze tot een spel van zinnen om te
vormen.
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Bijlage II
Prozaromans die waarschijnlijk na 1540
verschenen zijn
We durven ons niet uitspreken over het al of niet ontstaan zijn vóór 1541 van de
volgende volksboeken, waarvan geen editie vóór dat jaar bekend is:
Aurelius ende Isabella (geen druk bekend)
Clamydes ende Claermonde (geen druk bekend)
Florent ende Lion (geen druk bekend)
Fortunatus (oudste bewaarde druk 1610)
Galien Rhetor (geen druk bekend)
Galmy (geen druk bekend)
Helena van Constantinopel (oudste bewaarde druk 1640)
Jan van Parijs (oudste bewaarde druk 1612 met approbatie van 10 April 1586)
Malegijs (oudste bewaarde druk 1556 met approbatie v. 28 Febr. 1554)
Meliadus (geen XVIe eeuwse druk bekend)
Partinoples (oudste bewaarde druk 1644 met approbatie v. 16 Augustus 1551)
Ponthus ende Sidonia (oudste bewaarde druk 1564)
Rijckaert zonder Vreese (oudste bewaarde druk 1619)
Robrecht den Duyvel (vermeld op censuurlijst 1612)
Urbaen (oudste bekende druk 1558 met approbatie van 2 Sept. 1552)
Valentyn en Oursson (oudste bekende druk 1640, vermeld op censuurlijsten begin
XVIIe eeuw)
Zeker na 1540 werden geschreven:
Christoffel Wagenaer (oudste druk 1597)
Faustus (oudste druk 1592)
Genoveva (oudste druk 1645)
Gilias ende Sievreedt (oudste druk 1641)
Wandelende Jood (eigenlijk volksboektype na 1710)
We behandelen hier ook, hoewel het vrij twijfelachtig is of er Nederlandse
prozaromans van bestaan hebben:
Adolf in Kourland
Hertog van Brunswyk
Hartoech Herpijen.

Adolf in Kourland (Hertog...)
De inventaris van de boekerij van DIRCK JANSZ (Het Bildt, 1608) vermeldt onder nr
38 ‘een boeck daerin vergaerdt sijn veertijen cleynne storien’, waaronder ‘een van
hartijch Aedoelf in Koerlant’ (cfr C. Kruyskamp, Ndl. Volksb., p. 47).
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Wij kennen het bestaan van de druk:
Een Schoone || Historie, || Van den Hertog || Adolf in Kourland. || Die syn eigen
Suster trouwde tegen haren dank | en hoe || sy hem een Eed dede | dat hy geen kinderen
van haer || en soude aenschouwen | waerop sy weg trok; en in || een Boeren Huys
drie Soonen baerden; daer dese || Kinders van de Wilden genomen worden; en || haer
Man lietse negen Jaer gevangen setten. || [Hout-

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

212
snede: Ruiter te paard] || t' Amsteldam, by S. en W. Koene, || Boekdrukkers, in de
Boomstraat 1802. ||
8o, 4 bll. inbegrepen de titel: was in het bezit van 's-Gravenhage KB, doch is, naar
mij aldaar werd medegedeeld, door waterschade onherstelbaar verloren.
Ik vermoed dat het een lied is, zoals mogelijk alle of toch verscheidene van de 14
boekjes van Dirck Jansz kunnen zijn; er wordt ten andere van de veertiende gezegd:
‘noch een clein kronieke sanwyse gesteldt’; dit ‘sanwyse’ wil wel zeggen: zangwijze,
d.i. in verzen en om te zingen. - Heeft er ooit een prozaroman van dit verhaal bestaan?
Vgl. Hertog van Brunswyk.

Aurelius ende Isabella

Geen enkele Ndl. druk is mij bekend.
Komt voor op het Antwerps boekenverbod 1618 ‘Aurelia ende Isabella’ en de
censuurlijst van Malderus (1621): ‘Aurelius ende Isabella. Nullam habet
approbationem, varia est disputatio de fornicatione’ (Van Heurck, De Vl. Volksb.,
p. 201 - over die lijsten cfr hieronder dl. II, Hoofdstuk III,b).
PEETERS-FONTAINAS J., Bibliographie des Impressions Espagnoles des Pays-Bas,
Louvain-Anvers, 1933, p. 56, nrs 539-542, geeft vier drukken van: JUAN DE FLORES,
Historia de Aurelio e Isabella hija del rey d'Escocia (en quatre langues: Italien,
Espagnol, Français, Anglais). De oudste uitgaven hiervan zijn die van 1556,
Antwerpen, Juan Latius, 8o en 1556, Antwerpen, Juan Steelsius, 8o.
Nrs 543-546 geven vier drukken ‘en deux langues: Espagnol et Français’ waarvan
de oudste eveneens 1556, Antwerpen, Jean Withage, 8o. Bestond hiervan ook een
Nederlandse vertaling, of zijn op de censuurlijst deze vier- en tweetalige uitgaven
bedoeld?
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Ziehier de titel:
Histoire de || Avrelio et Isabel- || le, fille du Roy d'Escoce, nouuellement || traduict
en quattre langues, Italien, espa- || nol, François, & Anglois. || Historia di || Avrelio
e Issabella, Fi || gliuola del Re di Scotia, nuouamen- || te tradotta in quatro lengue,
Italiano, Spa- || gnuolo, Francese, & Inglese. || Historia de || Avrelio, y de Ysabe- ||
la, hija del Rey Descocia, nueuamente tra- || duzida en quatro lenguas, Frances,
Italiano, || Espanol, & Yngles. || The Historie || of Avrelio and of Isa- || bell, doughter
of the kinge of Schotlande, || nyeuley translated In foure langagies, Fren- || che,
Italien, Spanishe, and Inglishe. || Cum gratia & priuilegio. || [In fine, p. 93 vo:] Fue
Impressa en la muy noble villa de Anuers, en casa de || Iuan Steelsio, Ano de ||
M.D.LVI. ||
(Antwerpen Mus. Plantin) 8o.
Zie over het verhaal:
HURTADO Juan & SERNA J. de la & GONZALEZ PALENCIA Angel, Historia de la
Literatura Espanola, Madrid, 19435, pp. 225 en 1037.
MATULKA B., The Novels of Juan de Flores and their European diffusion. A study
in comparative Literature, New York, 1931.
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Brunswyk (Hertog van...)

De inventaris van de boekerij van DIRCK JANSZ (Het Bildt, 1608) vermeldt onder nr
38 ‘een boeck daerin vergaerdt sijn veertijen cleynne storien’, waaronder ‘een vande
hartoch van Brunswick’ (cfr C. Kruyskamp, Ndl. Volksb., p. 47).
Wij kennen het bestaan van een lied:
Een Schoone || Historie, || van de || Hertog van Brunswyk. || En zynder Avontuuren,
hoe dat hy ver- || zeilde in de wilde Zee, nadrukkelyk || om te Lezen ofte Zingen. ||
[Hout-snede: schip op zee] || t'Amsterdam, by Barent Koene, || Boekdrukker, Papieren Boekverkoper, || op de Lindegragt, Noordzy, 1768. ||
8o, 4 bll. ('s-Gravenhage KB) Cfr daarover KALFF G., Oude Liederen 6o, in TNTL,
V (1885), pp. 79-80.
Een andere uitgave:
Historie-Liedeken van den Hertog van Bruynswyk en hoe hy verzeylde op de ||
wilde Zee, zeer wonderlyk om te lezen of te zingen. Op de wyze: Van Helena || 4 kol.
1 bl. fol. [In fine:] (No 13) te koop t' Antwerpen by J. De Cort, op de Vlas-merkt in
de Gulde Tralie. ||
Er zou een Mndl. gedicht van die naam bestaan hebben (cfr Van Mierlo, Gesch. v.d.
Lett. d. Ndl., II, pp. 54-55, 57).
Ook het abel spel Gloriant draagt in het Hulthemse handschrift de titel ‘Een abel
spel ende een edel dinc van den hertoghe van Bruuyswyc, hoe hi...’, doch dit is een
ander verhaal dan het hierboven vermelde lied.
Is er met het boekje van Dirck Jansz een prozaroman bedoeld, heeft er ooit wel
een van bestaan, of ging het hier slechts om een vroege druk van het lied? Cfr wat
we hierboven zegden naar aanleiding van Hertog Adolf in Kourland.
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Christoffel Wagenaer
Cfr hieronder: Wagenaer.

Clamydes ende Claermonde
Geen enkele Ndl. druk is mij bekend.

Literatuur:
DOUTREPONT G., Mises en prose, pp. 259-261; met bibliographie.
Komt voor op verscheidene lijsten, begin XVIIe eeuw; aldus op de inventaris van
DIRCK JANSZ (Het Bildt, 1608): ‘een hijstorije van Clamijdes ende de schone
Claermonde’, en censuurlijsten Brugge (1612) en Mechelen (1623 of iets later):
‘Chlamydes met het peerdeken 1623’ (voor die lijsten zie hieronder dl. II, Hoofdstuk
III, b).
De bron kan de Franse prozaroman zijn,
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waarvan de oudste editie s.d. s.l. [ca 1480, Lyon, Guillaume Le Roy] in-fol.:
Cy commence le liure || de clamades filz du roi || despaigne et de la belle ||
clermonde fille du roy || carnuaut. ||
(Parijs Bibl. Nat.) (Cfr PELLECHET nr 3797).
Reeds COORNHERT (1522-1590) kende onze prozaroman, hij ‘noemt alleen als
verboden boeken: Amadis, de Heemskinderen, Malegys en - een onbekend volksboek
- Clamide’ (P. van der Meulen, De Comedies van Coornhert, Assen, 1945, pp. 79-80).

Faustus

Titelbeschrijving:
WARACHTIGHE || [versiering] HISTORIE VAN [versiering] || DOCTOR
IOHANNES FAUSTUS, || DIE EENEN WTNEMENDEN GROOTEN TOO- ||
UENAER ENde SWART-CONSTENAER WAS | VAN || ZIJNE DUYUELSCHE
VERSCHRIJUINGHE | VAN ZIJN ON- || CHRISTELICK LEUEN |
WONDERLICKE AUENTU- || REN | ENde VAN ZIJN SCHRICKELICKE ENde
|| GROUWELICK EYNDE ENDE || AF- SCHEYDT. || OUERGHESET WT DE
HOOCHDUYTSCHE SPRAKE DOOR || CAROL. B. MEDIC. || DEUT. 18. 10. ||
DAT ONDER V NIET GHEVONDEN EN WORDE EEN TOOUE- || NAER OFT
EEN BESWEERDER | &C. WANT WIE SULCX || DOET | DIE IS DEN HEERE
EENEN GROUWEL. || [Houtsnede] || IACOB. 4. VERS. 7.8. || WEEST GODT
ONDERDANICH | WEDERSTAET DEN DUYUEL | || EN HY SAL VAN V
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VLIEDEN | NAKET TOT GOD | END' HY SAL || TOT V NAKEN. || AN.
M.D.XCII.
(toegeschreven aan drukker Jan Canin, Dordrecht) (cfr beschrijving bij Van 't
Hooft, zie hieronder, p. 137) (Brussel KB, 's Gravenhage KB, Leiden Mij Ndl. Lett.,
Londen Brit. Mus.) 8o.

Te k s t u i t g a v e n :
Nederlands volksboek:
Wij bereiden een herdruk voor die eerlang verschijnt in de Klassieke Galerij
(Antwerpen). Er bestaat een moderne vrije bewerking, deels naar een jong drukje
van het volksboek, deels naar de versie van Schwab:
CLERCQ René de, De historie van Doctor Johannes Faustus. Die een uitneemende
grooten toveraar en zwarten konstenaar was, van zijn duivelsche verschrijvinge, van
zijn onchristelijk leven, wonderlijke avontuuren, en van zijn schrikkelijk en gruwelijk
einde en afscheid. Bewerkt en ingeleid, Zeist-Antwerpen, 1931.
Duits volksboek:
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PETSCH Robert, Das Volksbuch vom Doctor Faust. (Nach der ersten Ausgabe, 1581),
(Neudrucke deutscher Litteraturwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts, no 7.8.8
a/b), Halle a.S., 19112. Dit in de beste uitgave.
Engels volksboek:
LOGEMAN H., The English Faust-Book of 1592, Edited with an introduction and
notes, (Univ. de Gand. Recueil de travaux publ. par la Faculté de philosophie et
lettres, 24), Gand-Amsterdam, 1900.

Literatuur:
De voornaamste studie over het Ndl. volksboek is:
HOOFT Bart Hendrik van 't, Das holländische Volksbuch vom Doktor Faust, Diss.
Amsterdam, 's-Gravenhage, 1926. Met bibliographie passim.
Zie verder:
ALBERDINGK THIJM P., De Faustsage in de Nederlandsche Letteren, in VMA,
1890, pp. 15-67.
HERFORD Ch., Studies..., vooral pp. 165-241.
KIESEWETTER Carl, Faust in der Geschichte und Tradition. Mit besonderer
berücksichtigung des occulten Phänomenalismus und des mittelalterlichen
Zauberwesens. Als Anhang: Die Wagnersage und das Wagnerbuch, Leipzig, 1893.
(Neudruck: 1921).
KOSSMANN E.F., Een onbekende druk van de historie van Doctor Faustus, in HB,
XVI (1927), pp. 127-129.
LEENDERTZ P.... Jr., De vertaler der Historie van Faust, in HB, XIX (1930), p.
243.
SCHEURLEER D.F., Twee zeldzame oude drukken. I. De volksboeken van Faust en
Christoffel Wagenaer, in HB, VIII (1919), pp. 33-34.
Verdere gegevens over de Faustlegende en bibliographie vindt men in:
BIANQUIS Geneviève, Faust à travers quatre siècles, Paris, 1935.
HEITZ-RITTER, Versuch, pp. 38-46.
PALMER P. & MORE R., Sources of the Faust Tradition from Simon Magus to
Lessing, New-York, 1937.
Ons volksboek is een vertaling uit het Hoogduits (1e uitgave 1587) door ‘Carol. B.
Medic.’ in wie Van 't Hooft de geneesheer CAREL BATEN ziet (cfr over hem Alb. J.J.
vande VELDE, Het werk van den geneesheer Carel Baten (Gent 1540? † Amsterdam
1617?), in VMA, 1933, pp. 529-560 en Ed. BONTINCK, Het ‘Secreet-Boeck’ van Carel
Baten (Gent 1540? - † Amst. 1617?), in VMA, 1938, pp. 801-820).

Florent ende Lion
Geen enkele Ndl. druk is mij bekend.
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Literatuur:
DOUTREPONT, Mises en prose, pp. 176-184; met bibliographie.
HEITZ-RITTER, Versuch, pp. 134-136.
Komt voor op verscheidene lijsten van boekencensuur, begin XVIIde eeuw: Brugge
(1612) en Antwerpen (boekenverbod 1618 en censuurlijst Malderus 1621) evenals
Mechelen (1623 of iets later) en op het verslag van een boekenverkoop waar sprake
is van ‘Historie vanden Jonghelinck Florent ende Lion, apud Paulum Stroobant,
nulla auctoritate vel privilegio’ (cfr TBB, IV (1906), p. 278): zie voor die lijsten
hieronder dl. II, Hoofdstuk III, b.
In de Refreinenbundel van Jan van Doesborch (edit. Kruyskamp) wordt in refr.
XIV, vs 26 een ‘Florencius’ genoemd, en in die van Jan van Styevoort (edit. Lyna-Van
Eeghem) refr. CLXXIV, vs 18 lezen we ‘Dat florentius van synen broeder schiet /
tdeerde hem, mer meer van Mereanen’; moest dit op een persoon uit deze prozaroman
betrekking hebben, dan ware het niet onmogelijk ten minste tot een postincunabeleditie
te besluiten.
De Antwerpse censuur (1621) zegt over de prozaroman: ‘Concubitus inhonestus
refertur & multa eodem spectantia’ (cfr Van Heurck, De Vl. Volksb., p. 204).
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De Vorlage zal wel de Franse prozaroman Florent et Lyon zijn geweest (oudste
bekende druk ca 1540 - Paris ‘en la rue Neufve Nostre Dame à l'enseigne de l'Escu
de France’, in-4o. De Duitse vertaling door Wilhelm Salzmann (1535) is geheten
Histori von dem Keyser Octaviano.
Op de boekeninventaris van DIRCK JANSZ (Het Bildt, 1608) lezen we evenwel:
‘van den roemsen keyser Octafeanus’ (C. Kruyskamp, Ndl. Volksb., p. 47): is hier
een Ndl. of een Duitse prozaroman bedoeld? of de druk van een lied?

Fortunatus

Titelbeschrijving:
EEN NIEUWE HISTORIE || VAN FORTUNATUS BORSE | ENDE VAN || SIJNEN
WUNSCH-HOET | SEER PLAYSANT OM LESEn | || ENDE LEERENDE HOE
EEN IONCK GESELLE HEM HEUSSCHE- || LIJCK HOUDEN SAL | MET
WOORDEN ENDE MET WERCKEN | BY || HOOGHE BY LEEGHE | ONDER
VRIENDEN ENDE ONDER VREM- || DE | BINNEN SLANTS EN DE BUYTEn
SLANTS | MET REYSEN | MET || COOPMANSCHAPPEN DOEN | INDEN
HOUWELIJCK | || ENDE IN MEER ANDER ACCIDENTEN DIE DEN ||
MENSCHE BINNEN SIJNEN LEUEN || GHEBEURENDE ZIJN. || NU EERST
NIEU GETRANSLATEERT WTEN OUERLANTSCHE. || THANTVVERPEN.
|| [Houtsnede] || BY HIERONYMUS VERDUSSEN | OP ONSER LIE- || UER
VROUWEN KERCKHOF | AEN DE NOORT-ZIJDE || INDE X. GHEBODEN.
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1610. || [In fine:] DIT BOECXKEN IS GHEUISITEERT ENDE GHEAPPRO- ||
BEERT BY DEN EERSAMEN ENDE GHELEERDEN HEERE || IAN GOESWINI
LICENCIAET INDER GODTHEYT PRO- || CHIAEN VAN SINT IACOBS
KERCKE THANTWERPEN. ||
(Antwerpen Mus. Plantin) 8o.

Te k s t u i t g a v e n :
Nederlands volksboek:
Geen herdruk.
D u i t s v o l k s b o e k (oudste druk 4o, Augsburg, 1509):
PODLEISZEK, Anfänge, drukt de tekst af pp. 27-155 met een inleiding pp. 9-17; cfr
pp. 304-306 over andere uitgaven.
De beste herdruk is:
GÜNTHER H., Fortunatus. Nach dem Augsburger Druck von 1509, (Neudrucke
deutscher Litteraturwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts, no 240-241), Halle,
1914.
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Ve r d e r e l i t e r a t u u r :
GÜNTHER Hans, Zur Herkunft des Volksbuches von Fortunatus und seine Söhne,
Diss. Freiburg, 1914.
HEITZ-RITTER, Versuch, pp. 50-54.
HERFORD Ch. H., Studies..., vooral pp. 203-219 en 405-407.
LAZAR Béla, Ueber das Fortunatus-Märchen, Leipzig, 1897.
VALCKX Joz., Het volksboek van Fortunatus, in Nieuw Vlaanderen, VIII (1942),
rs
n 26-27. Met bibliographie.
Nederlands volksboek naar het Hoogduits bewerkt. Geheel in Proza. Datum van de
Ndl. vertaling onzeker: bestond ze reeds omstreeks het midden der XVIde eeuw, zoals
Kalff meent te mogen afleiden uit het vernoemen van ‘Fortunatus hoeyken’ in een
Antwerps toneelstuk van 1561 en ‘Fortunatus borse’ in MARNIX' Biënkorf (1569)
(Kalff, Gesch. Ndl. Lett. 16 E., I, p. 399)? Het ‘Nu eerst nieu getranslateert...’ zal
wel uit een oudere druk stammen. Bemerk dat de approbator reeds in 1551 een
Partinoples goedkeurde (cfr de editie van 1640) en in 1580 de VII Wijzen van Rome
(cfr edit. van 1725); zie ook Helena van Constantinopel.

Galien Rhetore
Geen enkele Ndl. druk is mij bekend.

Literatuur:
DOUTREPONT, Mises en prose, pp. 103-108; met bibliographie.
Komt voor op verscheidene lijsten van boekencensuur begin XVIIe eeuw: Antwerpen,
Boekenverbod Malderus (1618 en lijst 1621), Gent-Triest (1622), Mechelen (1623
of wat later), Taxatie (1642) en op het verslag van een boekenverkoop, waar sprake
is van ‘d e h i s t o r i e v a n d e n v r o m e n G a l i e n R h e t o r e apud Paulum
Stroobant Antwerpiae - Libellus fabulosus, dubius, nullo cenroris [sic] nomino’ (cfr
TBB, IV (1906), p. 278): voor die lijsten, zie hieronder deel II, Hoofdstuk III, b.
Deze prozaroman kan teruggaan op de Franse (oudste bewaarde editie: 5 September
1500, Paris, Ant. Verard, in-fol. Cfr Doutrepont, p. 107. PELLECHET, no 4980 geeft
als datum 12 December 1500; zie ook BRUNET, II, kol. 1460-1461. (Ex. te Parijs
Bibl. Nat. en Londen Brit. Mus.)
De censuur van Malderus zegt over het verhaal: ‘Galien Rhetor. Nullum facit finem
juramentorum & saepissime per Mahometem’ (cfr Van Heurck, De Ndl. Volksb., p.
202).
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Galmy (Ridder...)
Geen enkele Ndl. druk is mij bekend.

Literatuur:
HEITZ-RITTER, Versuch, pp. 55-56 en 215.
Komt voor op verscheidene lijsten, begin XVIIde eeuw; aldus op de inventaris van
DIRCK JANSZ. (Het Bildt, 1608): ‘een hijstorie vanden eedelen stouten ridder Gaelmij’,
en censuurlijsten Antwerpen, Malderus (1621), Mechelen (1623 of wat later), Taxatie
(1642): voor die lijsten cfr dl. II, Hoofdstuk III, b.
De bron kan zijn de Duitse prozaroman Von dem edlen und theuren Ritter Galmien,
door Jörg WICKRAM (1e editie: 1539, Straatsburg, Jacob Frölich, 8o).
De censuur van Malderus zegt: ‘Den Ridder Galmi. Suadetur ab Abbate, nobili
paranti se ad duellum ut confessionem audiat ducissae morti adjudicatae ob
adulterium habitu monachi quo facilius secreta & veritatem cognoscat’ (cfr Van
Heurck, De Vl. Volksb., p. 204).
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Genoveva
Titelbeschrijving:

DE HEILIGE NEDERLANDSCHE SUSANNA OFTE HET LEVEN VAN DE
HEILIGE PRINCESSE GENOVEVA HUYSVRAUWE VAN DEN
DOORLUCHTIGEN PALATIJN SIFRIDIUS. EEN LEVEN VOL VAN
GODVRUCHTIGE ONDERWIJZINGHEN, ENDE WONDERBARE TEECKEN
VAN DE GODDELIJKE VOORSICHTIGHEIT NUTBAER VOOR MENSCHEN
VAN ALLEN STATE. GHEMAECKT IN DE FRANSCHE SPRAEKE DOOR
DEN E.P. RENATUS DE CERISIERS ENDE IN DE NEDERDUYTSCHE
VERTAELT DOOR DEN E.P. CAROLUS VAN HOUCKE, BEYDE PRIESTERS
DER SOCIETEIT JESU. GHEDRUCT TOT YPRE, BIJ PHILIPS DE LOBEL, IN
DEN GULDEN BYBEL, 1645.
(Beschreven door LATEUR, cfr hieronder, p. 186.)

Te k s t u i t g a v e :
Geen herdruk van de Nederlandse prozaroman.

Literatuur:
COUDESCU N.N., La Légende de Geneviève de Brabant et ses versions roumaines,
Bucarest, 1938.
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KENTENICH G., Die Genovefalegende. Ihre Entstehung und ihr ältester datierter
Text, Trier, 1927.
LATEUR Frank, Over Genoveva van Brabant, in VMA, 1929, pp. 171-201, met
bibliographie p. 198.
SCHERER Wilhelm, Die Anfänge..., passim.
SEUFFERT Bernhard, Die Legende von der Pfalzgräfin Genovefa, Würzburg, 1877.
ZACHER, Die Historie von der Pfalzgräfin Genovefa, Königsberg, 1860.
Over een lied cfr
DUYSE Fl. van, Het oude Ndl. Lied, I, 's-Gravenhage, 1902, pp. 256-260.
Zoals de titel mededeelt is dit volksboek een vertaling van het Frans verhaal van E.P.
René de CERIZIERS S.J. (eerste druk: 1632, Mons, Jean Havard), door E.P. Carolus
van den HOUCKE S.J.
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Gilias
Titelbeschrijving:

GENOECHLIJCKE HISTORY | || VANDEN SCHRICKLIJCKEN ENDE ON- ||
VERVAERDEN REUS || GILIAS, || HOE HY DES GROOTEN CONINCX
WONDER- || SCHOONE DOCHTER VANT EYLANT HELYCE, VAN EEN ||
GEEST 'SNACHTS WEGH-GHEVOERT | LANGHEN || TIJT IN BEWARINGHE
HADDE | GHESLO- || TEN AEN KETTINGHS: || ENDE HOE INT SELVE
CONINCKRIJCK EEN SMEETS-KNECHT || SIEVREEDT GENAEMT |
GEVONDEN WIERDE | 24. MANS STARCKTE HEBBENDE | || WELCK TEGENS
DESEN REUS 12. CUBITUS HOOCH | GHESONDEN WIERDE || OM DESE
DOCHTER WEDER TE VERLOSSEN | ENDE VOOR SIJN || BRUYT TE
HOUDEN. || NOYT VOOR DESEN IN DRUCK GEWEEST, VERMAECKELICK
OM TE LESEN. || [Versiering] || GEDRUCKT INT IAER 1641. ||
(Leiden Bibl. Thysiana; 's-Gravenhage KB) 4o.

Te k s t u i t g a v e :
BOEKENOOGEN G.J., Genoechlijcke History... Naar den druk van 1641 uitgegeven,
(NV, IV), Leiden, 1903.
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Ve r d e r e L i t e r a t u u r :
ECK P.L. van... Jr., Nederlandse Volksboeken, in TL, XV (1905), pp. 533-542.
Over het Duitse lied ‘Der Hürnen Seyfrid’
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en het volksboek (oudste bewaarde druk: 1726, Braunschweig-Leipzig), cfr
bibliographie HEITZ-RITTER, Versuch, pp. 168-173. In het bijzonder belangrijk is de
uitgave:
GOLTHER Wolfgang, Das Lied vom Hürnen Seyfrid nach der Druckredaktion des
16. Jahrhunderts. Mit einem Anhange: Das Volksbuch vom gehörnten Siegfried,
nach der ältesten Ausgabe (1726), herausgegeben, (Neudrucke deutscher
Litteraturwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts, 81-82), Halle a.S., 19112.
In verband met Siegfried raadplege men vooral:
HEUSLER Andreas, Nibelungensage und Nibelungenlied. Die Stoffgeschichte des
deutschen Heldenepos dargestellt, Dortmund, 19293.
SCHÜTTE G., Sigfrid und Brünhild. Ein als Mythus verkannter historischer Roman
aus der Merowingerzeit, Jena, 1935.
THORP M., The Study of the Nibelungenlied. Being the History of the Study of the
Epic and Legend from 1755 to 1937, Oxford, 1940.
Boekenoogen vermoedt als drukker Andries Cloeting, Delft, en lijkt sceptisch te
staan tegenover het ‘Noyt voor desen in Druck geweest’, doch geeft geen reden
waarom hij de tekst tot de tweede helft der XVIde eeuw meent te mogen rekenen (cfr
edit., pp. 15-17); m.i. doet hij zulks ten onrechte, het boekje wijkt zozeer van de
vroegere prozaromans af dat ik het niet ouder dan van 1641 aanzie.
Een rechtstreekse bron is niet bekend, beide hierbovengenoemde Duitse redacties
komen niet in aanmerking; toch acht ik een mij onbekende Duitse Vorlage
waarschijnlijk, vooral wegens enkele germanismen: O grooten Godt Jupiter, d i e
g h y ; ghy groten Heldt, d i e g h y (du, der du); s o n d e r v e r t r e c k (ohne Verzug);
M e n s c h e n - S e y e r (Menschen-Seher?); K l i p p i g e Rotze (klippig); on
o p l o o s l i j c k e (unauflösliche), s c h i m m e r i c h (Schimmer); g h e d o o d e t
(getötet).
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Helena van Constantinopel
Titelbeschrijving:

[Houtsnede:] EEN SCHONE || [gewone letters:] ENDE WONDERLIJCKE
HISTORIE VANDE || VERDULDIGHE HELENA VAN || CONSTANTINOPOLEN
| EENS CONINCKS || DOCHTER | DIE XXVIJ. IAREN ACHTER LANDE ||
DOOLDE | IN GROOTER ARMOEDE BROOT BIDDENDE | || SEER
AVONTUERLIJCK OM LESEN. || [Houtsnede: vrouw in landschap met maan] ||
T'AMSTERDAM, || [streep] || BY BROER JANSZ, WOONENDE OP DE
NIEUZIJDS ACHTER-BURGHWAL | || INDE SILVERE KAN | BY DE
BROUWERIJE VANDE HOYBERGH. 1640. || [In fine:] DIT BOECXKEN
VANDER VERDULDIGE HELENA IS GHEVISI- || TEERT ENDE
GHEAPPROBEERT VANDEN EERWAERDIGHEN MEESTER || IAN GOOSWIN
VAN OORSCHOT PROCHIAEN VAN || S. IACOBS KERCKE TOT
ANTWERPEN. || EYNDE. || [vignet] ||
('s-Gravenhage KB) kl. 4o (Vgl. Van den Bergh, Ndl. Volksrom., pp. 10-11; Schotel,
Vad. Volksb., II, p. 93 en Kalff, Gesch. Ndl. Lett. 16 E., I, p. 386).

Te k s t u i t g a v e :
Geen herdruk.
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Ve r d e r e L i t e r a t u u r :
Over het Franse volksboek:
DOUTREPONT, Mises en prose, pp. 242-246 met bibliographie.
Over een gedicht uit ons volksboek getrokken, zie:
KALFF G., Oude Liederen 3o, in TNTL, V (1885), pp. 74-76.
De hierboven vermelde editie is de oudste welke wij kennen. De approbatie is niet
gedateerd (Van den Bergh beweerde 1580, Kalff 1530), doch de approbator was wel
degelijk nog in 1580 werkzaam (vgl hierboven de approbatie in de druk van 1725
van de VII Wijzen van Rome), doch was dit ook reeds
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in 1551 (vgl hieronder de approbatie in de druk van 1640 van Partinoples - Jan
Gooswin en Jan Goossens blijken uit de verschillende approbaties éénzelfde persoon
te zijn). De terminus-ante-quem is dus niet nauwkeurig te bepalen.
Er komen verzen in voor.
Het Frans volksboek, in-4o, verscheen in 1528, Lyon, Olivier Arnoullet, naar een
anonieme XVde eeuwse versie, afwijkend van die van Jean Wauquelin (1448).

Herpijen (Hartoech...)
Op de inventaris van de boekerij van DIRCK JANSZ (Het Bildt, 1608) komt voor: ‘een
hijstorie van hartoech Herpijen’ (cfr C. Kruyskamp, Ndl. Volksb., p. 47). Daar nergens
anders zulk volksboek genoemd wordt, is het niet onmogelijk dat Dirck Jansz een
druk van de Duitse prozaroman in zijn bezit had.
De oudste Duitse druk is van 1514, cfr HEITZ-RITTER, Versuch, pp. 73-74.

Jan van Parijs
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Titelbeschrijving:
EN SCHOONE || HISTORIE VAN IAN VAN PARIJS || CONINCK VAN
VRANCKRIJCK... || [Houtsnede] || T'HANTWERPEN, BY PAUWELS
STROOBANT | INDE CAMMERSTRATE | || INDEN WITTEN HASEWINT.
ANNO 1612. ||
4o (cfr Karl MEYER, Niederl. Volksb., p. 3) (Göttingen UB).
De oudste editie welke wijzelf inzagen is die van 1646, t'Amstelredam, Cornelis
Dircksz. Cool, kl. 4o ('s-Gravenhage KB).

Te k s t u i t g a v e n :
Nederlands volksboek:
Geen herdruk.
Frans volksboek:
MABILLE Emile, Le roman de Jehan de Paris, Publié d'après les premières éditions
et précédé d'une notice, (Bibliothèque Elzévirienne), Paris, 1855.
MONTAIGLON Anatole de, Le Romant de Jehan de Paris Roy de France, Paris,
1867 (edit. naar MSS).

Ve r d e r e l i t e r a t u u r :
SALVERDA DE GRAVE J.J., De Historie van Jan van Parijs. Vertaald door -, (Fransche
Kunst), Leiden, 1921.
SÖDERHJELM Werner, La Nouvelle Française au XVe Siècle, (Bibliothèque du XVe
Siècle, XII), Paris, 1910, Chap. VI: Jehan de Paris, pp. 192-216.
VALKHOFF Marius, Notes sur ‘Jan van Parijs’ et les livres populaires, in
Neophilologus, XXIII (1938), pp. 423-430.
WICKERSHEIMER Edith, Le Roman de Jehan de Paris publié d'après les manuscrits,
(Soc. Anc. Textes français), Paris, 1923.
ID., Le Roman de Jehan de Paris. Sources historiques et littéraires. Etude de la
langue, Paris, 1925.
De hierboven vermelde, oudste ons bekende druk, heeft in-fine een approbatie van
10 April 1586. Mogelijk is deze prozaroman slechts kort vóór deze datum vertaald
uit het Frans volksboek, dat de eerste maal in druk verscheen s.d. (1533) te Lyon bij
Claude Nourry dit le Prince (lijst MSS en drukken XVIde eeuw cfr edit.
Wickersheimer, pp. VII-X).
Sedert De Montaiglon neemt men aan dat het verhaal als geschiedkundige
achtergrond heeft het huwelijk van de Franse koning Charles VIII met Anne de
Bretagne, en zelfs situeerde Wickersheimer de roman tussen einde November 1494
en begin December 1495 (cfr edit., p. XX).
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M. Valkhoff was van mening dat de Hollandse en de Vlaamse drukken twee
verschillende vertalingen waren (p. 426); ik kan zulks niet aanvaarden en wens de
afwijkingen van deze laatste op rekening te schuiven van een XVIIIde eeuwse drukker,
vermits nog de editie van 1716, Antwerpen, Joannes van Soest (Antwerpen Mus.
Plantin) dezelfde redactie heeft als de Hollandse!
Let er op dat deze prozaroman niets te maken heeft met Parys ende Vienna, zoals
verkeerdelijk Te Winkel, Ontwikkelingsgang, I, p. 155 en Van Mierlo, Gesch. Lett.
Ndl., II, pp. 316-317 denken.
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Malegijs
Titelbeschrijving:

DIE SCHOONE HYSTO || RIE VAN MALEGIJS. || EEN SCHOONE ENde
NIEUWE HISTORIE AUTENTIJCK. DIE DAT VERUAERLIJCK || PAERT ROS
BEYAERT WAN. EN DIE VEEL WOnDERLIJCKE ENde AUONTUERLIKE ||
DINGEN BEDREEF IN ZIJN LEUEn MET ZIJN CONSTEn: GHELIJC DESE
HISTORIE VER- || CLAERT | ENde IS SEER GHENOECHLIJCK OM LESEN
VAN NYEUS GHECORRIGEERT. || [Houtsnede] || ¶GHEPRINT TANTWERPEn
INDEn WITTEn HAESWINT | BI IAn VAn GHELEN. || [In fine: approbatie:]
GHEDAEN INDE STADT VAN BRUESSELLE DEN LESTEN FEBRUARIJ. ||
ANNO .XVC. ENDE .LIIIJ. STILO BRABANTIE. || ONDERTEEKENT. P. DE
LENS. || GHEPRINT THANTWERPEN. ANNO .XVC. LVI. ||
cfr edit. Kuiper, pp. 349-350) (Parijs Bibl. de l'Arsenal) 4o.

Te k s t u i t g a v e :
KUIPER E.T., Die schoone historie van Malegijs... Naar den Antwerpschen druk van
Jan van Ghelen uit het jaar 1556 uitgegeven (NV, V), Leiden, 1903. Met bibliographie
p. 362.
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Ve r d e r e L i t e r a t u u r :
Cfr PETIT, I, p. 54 en II, pp. 34-35.
De voornaamste editie van h e t M n d l . g e d i c h t , met afdruk van de vroeger
verschenen fragmenten is:

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

225
PAUW Napoleon de, Madelghijs Kintsheit, al de gekende fragmenten critisch
uitgegeven en vergeleken met het Duitsche handschrift, Gent, 1889.
Zie ter aanvulling:
HUET Gédéon, Sur la rédaction néerlandaise de Maugis d'Aigremont suivi de
fragments inédits, in Romania, XXVI (1897), pp. 495-516.
MICHELS L.C., Nieuwe Malegijs-Fragmenten, in TTL, VI (1918), pp. 193-204.
PRIMS Floris, Malegijs, in Antwerpiensia 1928 (Tweede Reeks). Losse Bijdragen
tot de Antwerpsche Geschiedenis, pp. 289-296. Zie ook VMA, 1933, p. 514.
SCHMIDT-WARTENBERG H., The Berlin Fragment of the Madelghijs, in Journal
of Germanic Philology, I (1897), pp. 239-246.
VERDAM J., Een weinig bekend Malegijs-fragment, in TNTL, XX (1901), pp. 1-19.
VREESE W. de, Twee nieuwe Malegijs-fragmenten, in TNTL, XV (1896), pp.
283-307.
Men raadplege ten slotte:
ECK P.L. van... Jr., Malegijs, in Ndl. Volksb., in TL, XVI (1906), pp. 63-68.
DOUTREPONT, Mises en prose, passim.
WILLEMS Leonard... Az., Over een Gentsche uitgave van de Historie van Malegijs,
in TBB, VI (1908), pp. 269-273.
De prozaroman werd bewerkt uit het Mndl. gedicht. Er komen rederijkersverzen in
voor. De juiste datum van ontstaan is onbekend; daar de tweede bekende druk (ca
1700) herhaaldelijk betere lezingen heeft ‘moet (er) dus in elk geval nog een oudere
druk dan die van 1556 hebben bestaan, die echter zeer weinig van den laatsten kan
hebben verschild’ (edit., pp. 358-359) - let op de titel: ‘van nyeus ghecorrigeert’;
was die oudere uitgave een druk van 1554, het jaar van de approbatie?
In Jan van Doesborch's Refreinenbundel (verschenen tussen 10 Juli 1528 en Juni
1530) wordt ‘Oriandra’ vernoemd (cfr edit. Kruyskamp, II, p. 109); Kruyskamp
merkt daarbij op dat er van het volksboek ‘of een oudere druk (moet) bestaan hebben;
óf de dichter kende het verhaal uit den oorspronkelijken roman’ (ibid., I, p. XVII);
dit is natuurlijk onmogelijk met zekerheid uit te maken zolang we geen nieuwe
gegevens bezitten.

Meliadus, Ridder met het Kruyce
Titelbeschrijving:
DE HISTORIE VAN || DEN || RIDDER || MET HET || KRUYCE, || GENAEMT
PRINS MELIADUS | DEN EENIG- || GEBOREN ZOON VAN DEN KEYZER
MAXIMILIAEN UIT || DUYTSLAND. || HEEL WONDERLYK EN
VERMAKELYK OM TE LEZEN. || [Houtsnede: God de Vader, vissen, dieren en
vogels bij de schepping] || T'ANTWERPEN, GEDRUKT || [lijn] || VOOR ABRAHAM
CORNELIS, BOEKVERKOOPER | AEN DEN OVERTOOM || 1765. ||
(Leiden Mij Ndl. Lett. - een druk ibid., 1769 te 's Gravenhage KB) kl. 4o.
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Te k s t u i t g a v e :
Geen herdruk.

Literatuur:
BRUNET, III, kol. 1587-1588.
DELA MONTAGNE V.A., Schoolboeken te Antwerpen in de 17e eeuw, in TBB, V
(1907), (pp. 1-35), pp. 4-6, met vermelding van Ndl. 4o-druk, s.d., Amsterdam,
Michiel de Groot en de Franse 4o-druk 1534, Lyon, Pierre de Saincte-Lucie.
NIEUWENHUYZEN J.J., Meliadus, de Ridder met het Kruis. Een Nederlandsche
Volks-Roman, in Algem. Konst- en Letterbode, I (1839), p. 237 sqq.
SCHOTEL, Vad. Volksb., II, pp. 79-83.
Deze prozaroman bestond zeker reeds in het begin der XVIIe eeuw: zie o.m.
Antwerpse lijst van toegelaten boeken MALDERUS (30 Juli 1619) (cfr over die lijsten
dl. II, Hoofdstuk III, b). In de boekeninventaris van DIRCK JANSZ (1608) staat: ‘18.
een hijstorie vanden prinse Melyander, genaemt den redder met het cruyse’ (cfr
Kruyskamp, Ndl. Volksb., p. 46).
De ‘Voor-Reeden van den Overzetter, waar in kortelyk verklaard zyn de
principaelste stukken, begreepen in dit tegenwoordige Boek’ begint als volgt:
‘Aenmerkende dat Salomon zeid dat het geen nuttigheid en is, eenen Schat te
verbergen onder de Aarde, daar niemand van verbeterd en is, nog wetenschap te
hebben en niet te laten blyken; maar dat 't een lieffelyk ding is, Oude Geschiedenissen
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in 't ligt te brengen, en den onwetende te kennen te geven: Zoo hebbe ik dit Boek
overgezet uit het Fransch in onze gemeene Nederduytsche Spraake; het welke
behelst...’ en dan volgt de korte inhoud (fol. A1 vo). Merkwaardig is het slot, waar,
tegen alle gewoonte in, de vertaler zijn naam vermeldt: ‘...ook niet vergetende alle
de geene die dit tegenwoordige Boek sullen Lesen ofte hooren Lesen | Aen dewelke
ik B a r e n d B a r e n t s z . v a n d e r n i e u w e r B r u g g e n | oversetter deses
Boeks | ootmoedelyk bidde hem te willen verexcuseren van syn ignorantie. EYNDE.’
(fol. M4 vo).
M.i. is er geen reden aan te nemen dat deze prozaroman reeds vóór 1540 in het
Nederlands werd bewerkt; hij zal met Jan van Parijs en Valentyn en Ourson tot de
jongere XVIe-eeuwse vertalingen behoren.
Van het Frans volksboek geeft Brunet als oudste editie, in-4o: 15 Juni 1534, Lyon,
Pierre de Sainct-Lucie. Er bestaat ook een Spaans volksboek dat echter de volgende
titel draagt: Invencible caballero Lepolemo, llamado el caballero de la Cruz, hijo
del emperador de Alemania (1525) (cfr G. TICKNOR, Histoire de la littérature
espagnole, traduite... par J.G. MAGNABAL, II, Paris, 1864, p. 224: deze vermoedt
zelfs een Antwerpse editie!).
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Partinoples
Titelbeschrijving:

DE [Houtsnede:] HISTORIE || [gewone letters:] VAN PARTINOPLES | GRAVE
|| VAN BLEYS | DIE DOOR WONDERLIJCKE AVONTUEREN || NAMAELS
KEYSER WERT VAN CONSTANTINOPELEN.|| [Houtsnede: links vrouw; rechts
ontneemt Partinoples een zwaard aan het lijk van een ridder in graftombe. Aan
weerszijden versieringen] || T' AMSTELEREDAM. || GEDRUCKT BY OT
BARENTSZ. SMIENT | WOONENDE TUSSCHEN BEY DE RE- || GELIERS
POORTEN | IN DE NIEUWE DRUCKERY | ANNO 1644. || [In fine:] DIT
BOECXKEN VAN PARTINOPLES | DIE GRAVE VAN BLEYS IS ||
GEVISITEERT VANDEN EERWEERDIGHEN HEER IAN GOOSSENS | ||
LICENTITAET [sic] INDE GODHEYT | ENDE GEADMITTEERT VISITATEUR
|| VANDE .K.M. ENDE IS TOEGELATEN TE MOGEN PRINTEN. GEGE- || VEN
TOT BRUSSEL DEN XVJ. DACH AUGUSTI ANNO .M.D.L.I. ||
('s-Gravenhage KB) (cfr ook Kalff, Gesch. Ndl. Lett. 16E, I, p. 381 en Schotel,
Vad. Volksb., II, pp. 54-55) kl.-4o.

Te k s t u i t g a v e :
Geen herdruk van de prozaroman.
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Literatuur:
Over de M n d l . r i d d e r r o m a n :
BORKUM Anton van, De Middennederlandsche bewerking van den
Parthonopeus-Roman en hare verhouding tot het oudfransche origineel, Diss. Leiden,
Groningen, 1897. Ook als Parthonopeus van Bloys, (Bibl. v. Mndl. Lett., LVIII),
Groningen, 1897.
BORMANS J.H., Ouddietsche fragmenten van den Parthonopeus van Bloys,
grotendeels bijeenverzameld door wijlen Professor Ferdinandus Deycks, Brussel,
1871.
BRUNET, IV, kol. 390-392 en Suppl. II, kol. 163-164.
MENNE K., Nieuwe fragmenten van den middelnederlandschen Partonopeus van
Bloys, in TNTL, XLI (1922), pp. 173-188.
PETIT L., Bibliographie, I, pp. 63-65; II, p. 40.
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Schotel zegt: ‘een roman van spaanschen oorsprong, in de 13e eeuw in het katalonisch
dialekt opgesteld, in 1488 te Tarragona en in het kastilliaansch te Alcala in 1513 en
later in 1547 4o gedrukt. Waarschijnlijk is de onze naar een franse overzetting
(sommigen beweeren dat hij oorspronkelijk in die taal is geschreven), in de 16e eeuw
bewerkt en uitgegeven’ (Vad. Volksb., II, p. 54; vgl. Brunet, IV, kol. 390-391: oudste
Spaanse editie, in-4o: 17 November 1513-Alcala de Henares - Arnao Guillen de
Brocar: Partinuples).
Kalff gist ook: ‘Eene vertaling van een Fransch of een Spaansch volksboek... Wel
was ook deze sage hier in de middeleeuwen bekend door het riddergedicht van
Partonopeus en Melioer, doch bij eene vergelijking blijkt, dat niet dit gedicht het
origineel was van ons volksboek. Ook wijst reeds de naam Partinoples eer op een
Spaansch volksboek dan op het Middelnederlandsche gedicht.’ De Antwerpse
censuurlijst van 1621 zegt i.v. Parthenoples: ‘Fabella in Hollandia impressa, confessio
eo fine ut cognoscantur secreta; Praeterea frequens mentio inhonesti concubitus’
(Van Heurck, De Vl. Volksb., p. 199): hieruit mag het vermoeden worden afgeleid
dat er op dat ogenblik geen Zuid-Nederlandse edities meer bekend waren.
Er komen geen verzen in voor.

Ponthus ende Sydonie

Houtsneden op het titelblad.

Titelbeschrijving:
EEN SCHOONE ENde AMORUESE HISTORIE || VANde PONTHUS ENde DIE
SCHOONE SYDONIE || WELCKE WAREn BEYDE VAN CONINCLIJCKER
AF- || COEMSTEn | PONTHUS DES CONINCX TYBOURS SONE CONINCK
VAN GALISSIEN | ENde SI- || DONIE DES CONINCX HUGUETS DOCHTER
VAN BRITANIGEN | SEER GHENUECHELIJCK OM || LESEN | SOO IN
AMOREUSHEYT ENDE STRIJDEN | WELCKE VEEL WONDERLIJCKE
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FORTUYNEn VAN FEYTEN VAN | WAPENEN BINNEN SIJNEN LEUEN
GHEHADT HEEFT | ENDE NAMAELS NOCH
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GHECROONT || WERT CONINCK VAN GALISSIEN ENDE VAN BRITANIGEN.
|| [Houtsneden met versieringen. Links: ridder; linkerbenedenhoek: wapen met leeuw.
Rechts: vrouw met valk; linkerbenedenhoek: wapen met lelies] || ¶ GHEPRINT
THANTWERPEN OP DIE LOMBAERDE VESTE | TEGEn OUER DIE GULDEn
|| HANT BY MI NICLAES VANDEN WOUWERE. ANNO .DLXIIII. || [balk] ||
[fol. A1 vo:]
¶ DESE SCHONE HISTORIE VAN PONTHUS || ENDE DIE SCHOONE
SIDONIE | IS GHEUISITEERT | ENDE GHEAPPROBEERT | BI EENEN ||
CORRECTUER VANDER KEYSERLIJCKER. .M. DAER TOE
GHECOMMITTEERT. ENDE IS || TOE GHELATEN BYDE VOORSEYDE. .K.M.
TE MOGHEN PRIENTEN ENDE || VERCOOPEN SONDER TEGHEN SIJNE
MAGESTEYT TE MISDOENE. || ONDER TEKENT PHILIPS DE LENS. || [lager:]
¶ HIER BEGHINT... [In fine:] ¶ GEPRINT TANTWERPEn OP DIE LOMBAER|| DE VESTE TEGHEN OUER DYE GULDEn || HANT BY MY NICLAES || VAN
DEN WOUWERE. || ANNO. M. CCCCC. LX. IIII. || MET GRATIE ENde
PREUILEGIE. ||
('s-Gravenhage Museum Meerman; Parijs Bibl. Arsenal) (vgl. Kalff, Gesch. Ndl.
Lett. 16E, I, p. 383) in-fol.

Te k s t u i t g a v e :
Geen herdruk van de Nederlandse prozaroman.

Literatuur:
BRUNET, IV, kol. 810-812 en Suppl. II, kol. 279.
HEITZ-RITTER, Versuch, pp. 140-143.
MATHER, King Ponthus and the Fair Sidone, Baltimore, 1897.
WÜST Paul, Die deutschen Prosaromane von Pontus und Sidonia, Diss. Marburg,
1903. Met bibliographie passim.
Bewerking uit het Frans (oudste druk: ca 1479, Genève). Er komen geen verzen in
voor. Het lijkt me niet zeer waarschijnlijk dat er een oudere Ndl. druk bestaan heeft.
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Rijckaert zonder Vreese
Titelbeschrijving:

EEN SCHONE || ENDE WONDERLIJCKE HISTORIE VAN || RIJCKAERT
ZONDER VREESE | || SONE VAN ROBRECHT DE DUYVEL | HERTOGHE
VAN NOR- || MANDIEN | DIE DOOR SYNE KLOECKE DADEN ENDE
VOORSICHTICHEYT || KONINC VAN ENGHELANDT WERT. ZEER
GHENUECH- || LIJCKEN ENDE ZELTSAEM OM LESEN. || VAN NIEUS WT
DE FRANSOYSCHE IN NEDERLANDTSCHE TALE OVERGHESET. ||
[Houtsnede] || TOT ANTWERPEN, || BY HIERONIMUS VERDUSSEN. ANNO
1619. ||
(Göttingen UB) (cfr K. MEYER, Niederl. Volksb., pp. 5-6) 4o.

Te k s t u i t g a v e :
Geen herdruk van de Nederlandse prozaroman.

Literatuur:
Over het Frans volksboek, zie:
DOUTREPONT, Mises en prose, pp. 304-308, met bibliographie.
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Is de hierboven vermelde druk de eerste uitgave? Meyer zegt: ‘In dem Censuredikt
des Bischofs von Antwerpen vom Jahre 1621 wird verboten ‘Robrecht den duyvel.
Richard sans peur’. Aus dem Umstande, dass der Titel hier französisch erscheint,
hat man geschlossen, dass das Buch in den Niederlanden nur in französischer Sprache
verbreitet gewesen sei, und dass eine niederländische Uebersetzung nicht existire
(nota: hij verwijst naar Mone, Uebersicht, p. 62 en Schotel, Vad. Volksb., II, p. 110).
Da die vorliegende Ausgabe, die sich als ‘neu übersetzt’ auf dem Titel bezeichnet,
kurze Zeit vor jenem Edikt erschienen ist, so wird sich das Verbot wohl hauptsächlich
auf sie beziehen’ (Meyer, l.c., pp. 5-6).

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

231
De oudste bekende Franse editie is in-4o, s.d.s.l. (einde XVe eeuw, Lyon, P. Mareschal
en B. Chaussard). De Franse prozabewerker noemt zich Gillis Corrozet.
De ‘Voor-reden’ van de door ons gebruikte 4o-editie (1660, Amsterdam, Otto Barentsz
Smient - 's-Gravenhage KB) zegt:
Beminde Leser, hoe wel het kan wesen dat u lieden vele ende verscheydene fraye
ende lustige Historien gelesen hebt, so en twijfele ick nochtans niet, ofte dese
tegenwoordige en sal u in 't lesen niet alleen onverdrietigh vallen, maer wel
geneuchlijck ende lesens weerdigh duncken: Inhoudende vele en verscheydene
geschiedenissen van Rijckaert sonder Vreese, Sone van Robrecht de Duyvel ghenaemt,
Hertoge van Normandien, de welcke namaels een goet ende heyligh leven leydende,
troude des Keysers Dochter van Romen, also in sijne Historie in 't lange verhaelt is.
Maer alsoo dese van sijnen Sone wel so avontuerlijck ende wonderbaerlijck is, so
en hevet my niet verdroten de selve uyt de Francoysche in de Nederduytsche taele
over te setten, alle goethartige ten besten, begerende sy daer inne noteren willen het
goede, om 't selve na te volgen, ende het quade, om dat te mijden, ende hun daer van
te hoeden.
(A1vo)
Hieruit blijkt dat deze prozaroman uit het Frans werd vertaald en nadat Robrecht den
Duyvel verschenen was.

Robrecht den Duyvel

Houtsnede tegenover de titel.

Titelbeschrijving:
AERDIGE HISTORIE || VAN || ROBRECHT, || GENAEMD || DEN DUYVEL, ||
DIE IN ZYN LEVEN VEEL KWAED DEDE, EN || NAEMAELS GEWORDEN
IS EENEN VRIEND || GODS. || [Houtsnede] || TE GENT, || BY GEBROEDERS
GIMBLET, KOORNMERKT. ||
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(Dit is de oudste editie welke we konden raadplegen: Brussel KB, onvolledig) (ca
1780) 8o.

Te k s t u i t g a v e :
Geen herdruk van de Nederlandse prozaroman.

Literatuur:
BAUERHORST, Bibliographie, p. 45.
DOUTREPONT, Mises en prose, pp. 308-311; met bibliographie over het Frans
volksboek. Oudste editie 7 Mei 1496, Lyon, Pierre Mareschal et Bernabé Chaussard,
in-4o.

De datum van de Ndl. bewerking is onbekend. Staat reeds op de lijst der verboden
boeken met name Cueren ofte statuten voor de scholen van Brugge (1612) en op de
lijst van bisschop MALDERUS van Antwerpen (1621) (cfr over die lijsten hieronder
dl. II, Hoofdstuk III, b).
Zie hierboven Rijckaert zonder Vreese.
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Urbaen
Titelbeschrijving:
EEN SCHOONE HISTORIE VAN URBAEN, DIE ONBEKENDE SONE VAN
DEN KEYSER FREDERICK BARBEROUSSE, DIE DOOR DIE LOOSHEYT
VAN SEKEREN FLORENTIJNEN VERCREECH DIE DOCHTER VAN DEN
SOUDAEN, MET-TER HYSTORIEN VAN IAN BOCACE NIET MIN
AVONTUERLIJCK DAN GHENOECHLIJCK ONLANCX GHETRANSLATEERT
WT DEN FRANCHOYSE IN-T NEDER DUYTSCH. || [Fol. 1 vo: approbatie 2
September 1552; in fine:] GHEPRINT THANTWERPEN OP DIE
CAMMERPOORT-BRUGGHE... IN-T JAER ONS HEEREN 1558. [Wwe van Jacob
van Liesveldt]
(Cfr Mone, Uebersicht, pp. 91-92) (Mij geen exemplaar bekend. Wellicht een in
het bezit van de hertog van Arenberg) 4o.

Literatuur:
SAULNIER Verdun L., Boccace et la nouvelle française de la Renaissance. L'Urbano
traduit par Claudine Scève (Urbain le Méconnu, 1533?), in Revue de Littérature
comparée, XXI (1947), pp. 404-413. In voetnoten verdere bibliographie.
ID., Problèmes d'attribution concernant Maurice Scève et ses soeurs, in Bulletin du
Bibliophile et du Bibliothécaire, Paris, 1950, (pp. 57-78), pp. 72-73.
We vermoeden dat het Ndl. volksboek een vertaling is van:
Urbain le Mescongneu, filz de lempereur Federic (sic) Barberousse, qui par la
finesse de certains Florentins surprist la fille du Souldan. Histoire de Jehan Boccace
non moins adventureuse que délectable, translatée nouvellement d'italien et françois.
On les vend à Lyon, en la maison de Claude Nourry, dict le Prince. Avec privilège.
4o. (Paris Bibl. Nat.) (1533? vertaald door Claudine Scève?)
Het Italiaans origineel werd verkeerdelijk aan Boccaccio toegeschreven; het moet
een herwerkte novelle zijn, ontleend aan het Libro Imperiale (ca 1400) van Cambio
di Stefano da Citta di Castello. De oudste Italiaanse uitgave van die novelle is van
vóór 1500; eerst de derde (1530) draagt de titel URBANO (cfr voor dit alles Verdun
L. Saulnier's artikelen).
De lijst van een boekenverkoop uit het begin der XVIIe eeuw vermeldt: ‘H i s t o r i e
v a n d e n o n b e k e n d e n s o n e K e y s e r B a r b e r o s s a ; falsa, turpis, venerea,
apud Paulum Stroobant’ (cfr TBB, IV (1906), p. 278.
We wensen er op te wijzen dat het boekje:
Aardige Zamenspraak, || tusschen || Urbanus en Isabelle, || Die, na dat ze door
onkuisheid van elkander gescheiden wa- || ren, op eene zonderlinge wyze weder
vereenigd werden. || Hier is bygevoegd || De vermaakelyke kwakzalver || op zyn
stellagie. || Zeer dienstig op Bruiloften en Maaltyden. || [Houtsnede] ||
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waarvan we drukken kennen te Amsterdam, 1810, S. & W. Koene en ibid., 1819,
B. Koene, in-4o, geen prozaroman is.
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Valentyn en Ourson
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Titelbeschrijving:
HISTORIE VAN VALENTYN EN OURSON; ENDE CONINCK PEPYN VAN
FRANCKRYCK; UIT DE FRANZ. IN NEDERL. SPRAECKE OVERGESET.
ROTTERDAM 1640.
4o. Opgave door W. SEELMANN (cfr hieronder), p. XXXVII, met verwijzing naar
Catalogus bibliothecae Thottianae, Tom. V, ps. 2, p. 15:
(De andere bewaarde drukken zijn jonger, o.a. 1670, Amsterdam, Michiel de
Groot, kl. 4o (Berlijn StB) en na 1670, Campen, Severein Gron, kl. 4o (Leiden UB))

Te k s t u i t g a v e :
Geen herdruk van de Nederlandse prozaroman.

Literatuur:
BRUNET, V. kol. 1035-1037 en Suppl. II, kol. 830.
DICKSON Arthur, Valentine et Orson. A Study in Late Medieval Romance,
(University of Columbia Studies in English and Comparative Literature), New York,
1929.
DIEPERINK Gerrit Jan, Studien zum Valentin und Namelos. Ein Beitrag zur
Geschichte der literarischen Beziehungen zwischen Flandern, Mittel- und
Niederdeutschland und Schweden zur Zeit der Hanse, Diss. Amsterdam, 1933. Met
bibliographie.
DOUTREPONT G., Mises en prose, p. 220, met bibliographie.
KALFF G., Mndl. Ep. Fragm., pp. 212-220.
PETIT, I, p. 67 en II, pp. 41-42.
SEELMANN W., Valentin und Namelos. Die niederdeutsche Dichtung. Die
hochdeutsche Prosa. Die Bruchstücke der mittelniederländischen Dichtung. Nebst
Einleitung Bibliographie und Analyse des Romans Valentin & Orson, (Niederdeutsche
Denkmäler, herausg. v. Verein für niederdeutsche Sprachforschung, IV),
Norden-Leipzig, 1884. Bibliographie passim, zie bijzonder lijst Ndl. volksboeken,
pp. XXXVII-XXXIX.
VREESE W. de, Een nieuw fragment van Valentijn en Nameloos, in TNTL, XI
(1891), pp. 140-162.
Komt reeds voor op de censuurlijsten Brugge (1612), Antwerpen en Mechelen (begin
XVIIe eeuw - cfr hieronder dl. II, hoofdstuk III, b).
Het volksboek gaat niet terug op een Mndl. gedicht dat hetzelfde thema behandelde,
doch op de Franse prozaroman, waarvan de oudste druk verscheen 30 Mei 1489,
Lyon, Jacques Maillet (Parijs Bibl. Nat.; onvolledig: Londen Brit. Mus.).
NK 0629 wijst op de vergissing bij Van Heurck, Voyage, in GP, IV (1926), p.
212: de censuur van Malderus behoort tot het begin der XVIIe eeuw!
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Naar het volksboek werd een historielied gemaakt; cfr G. Kalff, Oude Liederen
4 , in TNTL, V (1885), pp. 76-78.
o
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Vrouwenpeerle

Titelbeschrijving:
DE VROUWEN-PEERLE, || OFTE || DRYVOUDIGHE HISTORIE || VAN
HELENA DE VERDULDIGHE | || GRISELDIS DE SAEGHTMOEDIGE | ||
FLORENTINA DE GETROUWE: || ALLE DRY AENSIENELIJCK IN VELE
DEUGHDEN, MAER MEEST IN LIJDTSAEMHEYDT DIE || ZY IN
TEGHENSPOET, OVERLAST, ENDE BEPROEVINGHE || GHETHOONT
HEBBEN. || GHENOMEN UYT DE OUDE HISTORIEN | ENDE NIEUWELIJCKX
TOT PROFIJT DER || IONCKHEYDT OVERSIEN | BY EEN VERGADERT ENDE
SEER VERBETERT. || [Houtsn.: de drie vrouwen] || Nieuwelyckx gheprint door
Joh. Enschedé ende Sonen te Haerlem, gelijck || aen de uytgave van Martinus
Verdussen, Boeckdrucker ende || Boeckvercooper, woonende op de Schoenmerckt
in het Vogelhuys t'Antwerpen || uyt den jaere 1621: || voor den uitgeever C.A.J. van
Dishoeck te Bussum ten jaere MCMX. || [In fine:] VIDIT & APPROBAVIT MAX.
VAN EYNATTEN. CAN. & || SCHOLAST. ANTVERP. ACTUM 18. MEY 1621.
||
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(N o t a : de jaaropgave 1621 is verkeerd, daar we M. Verdussen aldaar slechts
woonachtig weten van 1738 af; cfr Henry L.V. de GROOTE, ‘Een en ander over de
Verdussens’, in GP, XXV (1947), (pp. 257-279), p. 270. De datering slaat echter op
het: ‘Vidit & Approbavit...’)
Gezamenlijke editie van de korte prozaromans Alexander van Mets, Griseldis,
Helena van Constantinopel. Zie hierboven bij elk van deze prozaromans.
De gezamenlijke uitgave was vooral in Zuid-Nederland zeer populair van het begin
der XVIIde eeuw af.

Wagenaer (Christoffel....)

Titelbeschrijving:
DIE HISTORIE || VAN CHRISTOFFEL || WAGENAER | DISCIPEL VAN D. ||
IOHANNES FAUSTUS | WAT COMPACT || DAT HY METTEN DUYVEL
GEMAECKT HEEFT | DE WELC- || KE HEM LIET NOEMEN AVERHAEN |
ENDE HOE DAT HY || HEM ALTIJT IN DE GEDAENTE VAN EENEN AEP
VER- || SCHENEN IS. OOCK VAN ZIJNE AVONTUEREN || DIE HY IN ZIJN
LEUEN DEDREUEn HEEFT| || ENDE WAT HY VOOR EEN SCHRIC- || KELIJCK
EYNDE GHENO- || MEN HEEFT. || MIT NOCH EEN CORTE BESCHRIJUINGE

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

VAN || DE NIEUWE EYLANDEN | WAT DAER VOOR LUYDEN IN || WOONEN
| WATSE VOOR RELIGIE ENDE GODSDIENST || HEBBEN | ENDE HOE DATSE
VANDE SPAENGIAERTS IN- || GENOMEN ZIJN. ALLES WT DIE NAGELATEN
SCHRIFTEn || VAN CHRISTOFFEL WAGENAER GENOMEN | ENDE IN ||
DRUCK VERVAT. WT DEN HOOCHDUYTSCHE || IN ONSE
NEDERLANDTSCHE SPRAKE || GETROUWELIJCK OUERGHESET. ||
[versiering-lijn] || TOT VTRECHT, || GHEDRUCKT BY MY REYNDER WYLICX.
|| [streep] || ANNO M.D. XCVII. ||
(Cfr edit. FRITZ, pp. 200-205) (Bremen SB) 8o.

Te k s t u i t g a v e n :
Nederlandse prozaroman:
FRITZ Josef, Die historie van Christoffel Wagenaer, discipel van D. Johannes
Faustus. Naar den Utrechtschen druk van Reynder Wylicx uit het jaar 1597, (NV,
XII), Leiden, 1913. Bibliographie passim in Bijlage II.
HEYNS Pol, De historie van Dr Christoffel Wagenaer. Uit de twee oude volksboeken
over hem naverteld, Antwerpen, (1943). Dit is een bewerking naar de oude druk en
de jongere Antwerpse versie.
Duitse prozaroman:
FRITZ Joseph, Ander theil D. Johann Fausti Historien | von seinem Famulo Christoff
Wagner 1593, Halle a.d. Saale, 1910.
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Ve r d e r e l i t e r a t u u r :
ECK P.L. van... Jr., De Historie van Christoffel Wagenaer, in Den Gulden Winckel,
XIII (1904), pp. 40-43.
HEITZ-RITTER, Versuch, pp. 198-202.
SCHEURLEER D.F., Twee zeldzame oude drukken. I. De volksboeken van Faust en
Christoffel Wagenaer, in HB, VIII (1919), pp. 33-34.
De Ndl. prozaroman is een vrij gebrekkige vertaling uit het Hoogduits van de in
Duitsland eerst op 10 Mei 1593, s.l. gedrukte navolging van het Faustboek. De Ndl.
tekst gaat terug op de Duitse B-druk (cfr Fritz, edit. Ndl., p. 229).

Wandelende Jood

Houtsnede tegenover de titel.
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Over de verschillende typen volksliteratuur betreffende de Wandelende Jood, cfr
Gielen (zie hieronder), pp. 32-33 en pp. 177-181: bibliographie der drukken.
Het eigenlijke volksboek-prozaroman-type ontstond slechts na 1710. De oudste
die we daarvan kennen is:
DE WONDERLYCKE || HISTORIE || VAN DEN WANDELENDEN || JODE,
|| DEN WELCKEN ZEDERT HET JAER 33. TOT DESE URE TOE || GEDURIGH
IN DE WERELT IS DWAELENDE, || BEHELSENDE || SYN GESLACHTE, SIJNE
STRAFFE, EN SIJNE WONDERLYKE || AVONTUREN DIE HY ZEDERT DIEN
TYDT GESIEN, GEHOORT || EN BY-GEWOONT HEEFT IN ALLE DEELEN
DES WERELTS. || ALS OOCK || EENIGE WONDERLYCKE GESCHIEDENISSEN
DE WELCKE || VOOR SIJNEN TYDT VOORGEVALLEN ZYN. ||
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UYT HET HOOG-DUITS IN ONSE NEDERDUYTSE TAELE OVERGESET. ||
[vignet] || TOT BRUSSEL, BY JACOBUS VLEUGAERTS, BOECKVERCOO- ||
OP DEN ANDERLECHTSEN STEEN-WEGH, 1725. ||
(Brussel KB) (vgl. Gielen, p. 178). 8o.

Te k s t u i t g a v e :
Geen herdruk van de Nederlandse prozaroman.

Literatuur:
GIELEN Jos. J., De Wandelende Jood in volkskunde en letterkunde,
Amsterdam-Mechelen, 1931; met uitgebreide bibliographie pp. 158-240.
De genoemde versie gaat terug op het Franse volksboek van 1710 (Bruges, Andre
Wids), niettegenstaande de titelvermelding dat het uit het Hoogduits werd vertaald
(cfr Gielen, pp. 33 en 182). Vroegere, XVIIde eeuwse boeken over deze figuur zijn
meer als bericht e.d. dan als verhaal te beschouwen.
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1. Eerste bladzijde van ‘Destrucien van Jerusalem’. - 2. Id. van ‘Koning Alexander’. - 3. Laatste
bladzijde van ‘Gaver Capeel’. - 4. Titelbladzijde van ‘Baghijnken van Parijs’. - 5. Eerste bladzijde
van ‘Elckerlyck’.
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Bijlage III
Andere volksboeken in incunabelen
postincunabelperiode
Slechts een beknopte bibliographische behandeling en verantwoording wordt hier
nagestreefd. We geven onder:
A: d e d r u k k e n t o t 1 5 4 0 , met verwijzing, zo mogelijk, naar CA, POL(AIN)
en NK.
B: d e m o d e r n e h e r d r u k k e n ; waar het er vele zijn, enkel de beste editie(s),
bij voorkeur degene die het jongste wetenschappelijk apparaat levert en belang heeft
voor het ‘volksboek’-aspect.
C: d e v o o r n a a m s t e s t u d i ë n , bij voorkeur deze waarin men de verdere
bibliographie kan aantreffen.
D: korte k a r a k t e r i s t i e k van de tekst.
Volledigheid nastreven is hier nergens de bedoeling. We wensen hoofdzakelijk de
verwijten te voorkomen dat we het een of ander populair geschrift niet bij de
prozaromans hebben gerekend.
Tenzij anders vermeld, reproduceren we telkens de eerste bladzijde (titelpagina)
van de oudste druk.
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(Koning) Alexander
a: Drukken tot 1540
1. 7 October 1477 - Gouda - G[er.] L[eeu] - (CA 957).
2. 20 Mei 1479 - Delft - [Jac. Jacobsz. van der Meer en Maur. Yemantszoon] (CA 958).
3. 1488 - Delft [Christ. Snellaert, ‘le typographe à la Licorne’] - (CA 959 en suppl.
III, 959).
4. 1491 - Delft [‘le typographe à la Licorne’] - (CA 960).

b & c: Herdruk en literatuur
HOOGSTRA S.S., Proza-bewerkingen van het leven van Alexander den Groote in het
Middelnederlandsch, 's-Gravenhage, 1898. Met bibliographie pp. 213-228.

d: Karakteristiek
Proza. Meer als geschiedenis dan als ‘roman’ te aanzien.
Er bestaan handschriften van; het is ‘eene verdienstelijke paraphrase... van Boek
IV van Maerlant's S p i e g e l H i s t o r i a e l . Dat ons volksboek eindigt met hoofdstuk
LXVII, verwondere niemand; immers, daar eindigt, met den dood van den grooten
Alexander, ook diens eigenlijke geschiedenis, en de reden, die er voor den auteur
van ons hs. bestond om Alexander's historie voort te zetten tot op de Maccabeën,
verviel voor den uitgever van 't volksboek van Alexander’ (Hoogstra, p. CXXXVI).
Hoogstra duidde zelfs het voor de druk gebruikte hs. zelf aan (gedateerd 1361: duidt
op de oorspronkelijke Vorlage; andere hss. hebben: 1360); dit hs. is in feite van de
XVde eeuw en berust tegenwoordig te Utrecht UB (zie id., pp. LXXIV, LXXVI-VIII
en CXXXVII-VIII).

Baghijnken van Parijs
a: Drukken tot 1540
1. [ca 1490 - Delft - ‘Imprimeur à la Licorne’] - (CA 215).
2. [na 1540?] - Antwerpen - Jan van Ghelen - (NK 090).

b & c: Herdrukken en literatuur
[SERRURE C.P.], Baghijnken van Parijs. Oock is hier by ghedaen die wyse leeringe
die Catho zijnen sone leerde, (Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen, 3e Serie,
VII), Gent, 1860. Met verdere literatuur.
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V, Het Bagijntjen van Parijs, in Algemeene Konst- en Letterbode, 1853, dl. II pp.
50-55.

c: Verdere literatuur
MIERLO van, Gesch. Lett. Ndl., II, pp. 195-196.
Voor de N e d e r d u i t s e b e w e r k i n g e n zie:
NORRENBERG P., Kölnisches Literaturleben im ersten Viertel des sechszehnten
Jahrhunderts, Viersen, 1873, pp. 24-25.
Edit. Keulse druk:
SCHADE Oskar, Geistliche Gedichte des XIV. und XV. Jahrhunderts vom Niederrhein,
1854, pp. 333 sqq.
Edit. Ndd. hs.:
LÜBBEN August, Mittelniederdeutsche Gedichte, Oldenburg, 1868.
Cfr ook BC 479 en 510.

d: Karakteristiek
Verzen. Godsdienstig-moraliserend.
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Den Camp vander Doot
(door JAN PERTCHEVAL alias JAN STEE[N]MAER).

Bladzijde a1 verso.

a: Drukken tot 1540
1. 27 Juni 1503 - Schiedam - Otgier Pietersz. Nachtegaal - (NK 1308).
2. Franse drukken in de Nederlanden: CA 1083 en 1084.

b & c: Herdruk en literatuur
Jan Pertcheval's Den Camp vander Doot. Met inleiding, aanteekeningen en
glossarium door Dr Gilbert DEGROOTE en een toelichting bij de houtsneden door
A.J.J. DELEN, Antwerpen, (Seven Sinjoren), 1948. Met bibliographie.

d: Karakteristiek
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Chevalier Délibéré (geschreven einde April 1483), door JAN PERTCHEVAL in 1493
vertaald.
Een andere vertaling werd gemaakt door PIETER WILLEMSZ. VAN HAARLEM. Cfr
fragment: ca 1508 - Leiden - Jan Seversz. - (NK 3358).

(Ghedinghe tusschen eenen) Coopman ende eenen Jode

a: Drukken tot 1540
S.d.s.l.? [ca 1515? - Antwerpen - Jan van Doesborch?] (NK 3063).

b & c: Herdruk en literatuur
KRONENBERG M.E., Van den ghedinghe tusschen eenen coopman ende eenen iode
(Antwerpen, Jan van Doesborch, c. 1515?), in HB, XII (1923), pp. 1-14.

c: Verdere literatuur
WILLEMS Leonard, Mnl. Achtich? (Van den ghedinghe tusschen eenen coopman ende
eenen Jode, vs. 55), (Lexicographische sprokkelingen, 27), in VMA, 1934, pp.
1007-1009.
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d: Karakteristiek
Populaire verzen, in kapittels met proza-opschriften ingedeeld. Naar het Duits bewerkt.

(Vanden drie blinde) Danssen
a: Drukken tot 1540
9 Augustus 1482 - Gouda - Geraert Leeu - (CA 1704).

c: Literatuur
DEGROOTE Gilbert, Jan van den Dale, Antwerpen, 1944, pp. 18-23.
DEGROOTE Gilb., Vanden drie blinde danssen, in GP, XX (1942), pp. 261-278.
Verdere bibliographie in voetnoten. Een Addendum in GP, XXI (1943), pp. 210-211.
[DOUX L.... fils], La dance aux aveugles et autres poësies du XV. siècle, extraites
de la Bibliothèque des ducs de Bourgogne, Lille, 1748.
KEYSER Paul de, Twee Studies. I. Het ‘Vrou Aventure’-drukkersmerk van Jan van
Doesborch. II. De houtsnijder van Gerard Leeu's Van den drie blinde Danssen
(Gouda, 1482), in Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, Antwerpen, I (1934),
pp. 45-66.
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Houtsnede op het titelblad van ‘Vanden drie blinde Danssen’.

SCHUYT Wilhelmus Johannes, Doctrinael des Tijts, diss. Utrecht, Wageningen, 1946,
bijzonder pp. 65-74 en 83-86.

d: Karakteristiek
Moraliserende dialoog. deeltelijk in verzen.
Bewerkt naar het Frans van PIERRE MICHAULT)'s van PIERRE MICHAULT (PIETER
MICHIEL)'s La Danse aux Aveugles, door een zekere ‘MARTIJN’.

Destrucien van Jerusalem
a: Drukken tot 1540
1. St-Bartholomeusavond (d.i. 23 Augustus) 1482 - Gouda - G. Leeu - (Ca 298 &
POL. 2335).
2. A n d e r e t e k s t :
a. s.d. - Antwerpen - W. Vorsterman - (NK 705).
b. [? - Antwerpen - Henr. Eckert van Homberch] - (NK 0353).
c. [ca 1540 of iets later - Antwerpen - Jac. van Liesvelt of na 1545 Wwe Jac. van
Liesvelt] - (NK 4136).
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c: Literatuur
KEYSER P. de, Een nieuw fragment van de wrake van Jerusalem van Jacob van Maer-
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lant, in Album Prof. Dr Frank Baur, II, Antwerpen, 1948, pp. 5-23.
NOTERMANS Jef & VREESE W. de, Fragmenten van de Middelnederlandsche
Proza-Lancelot, in TTL, XIX (1931), pp. 221-222.
WINKEL J. te, Het gedicht van Ons Heren Wrake (De Borron's Joseph d'Arimathie
en Merlin in Maerlant's vertaling), in TNTL, I (1881), pp. 342-347.
Over een latere bewerking, zie
HEURCK Van, Liv. Pop. fl., pp. 51-53.

d: Karakteristiek
1. De eerste tekst is een vrij letterlijke proza-omwerking van J. VAN MAERLANT'S
Rijmbijbel. Het boek is geen vertaling uit het Latijn, zoals vroeger werd beweerd.
2. De andere tekst: populaire historie in proza.

Destrucyen van Troyen
(Troylus ende Bryseda)
Zie hieronder: Troje-verhalen.

Dialogus Creaturarum
Twispraec der Creaturen

Houtsnede uit de Latijnse uitgave.

a: Drukken tot 1540
1. 4 April 1481 - Gouda - Ger. Leeu - (CA 565 & POL. 1268).
2. St-Jans Baptisten avont (d.i. 23) Juni 1482 - Gouda - Ger. Leeu - (CA 566 &
POL. 1269).
3. 1484 - Gouda - Ger. Leeu - (CA 567).
4. 2 November 1488 - Delft - Chr. Snellaert - (CA 568).
5. 1491 - Antwerpen - Ger. Leeu - (CA 569).
6. [ca 1505? - Zwolle - Peter Os van Breda] - (NK 2776).
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7. Vgl. Latijnse drukken in de Nederlanden CA 560 tot 564 en POL. 1263-1264,
1266-1267; ibid. Engelse: NK 2774 en Franse CA 570.

c: Literatuur
KRONENBERG M.E., Een onbekende Nederlandsche Dyalogus Creaturarum-uitgave
van begin 16e eeuw, in HB, XXI (1932), pp. 149-159.

d: Karakteristiek
Proza. Didactisch-moraliserend.
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Doctrinael des Tyts

Verso van het eerste blad.

a: Drukken tot 1540
1. 24 Juli 1486 - Haarlem - [Jac. Bellaert] - (CA 1254).
2. Franse druk in de Nederlanden: CA 1253.

b & c: Herdruk en literatuur
SCHUYT Wilhelmus Johannes, Doctrinael des Tyts, diss. Utrecht, Wageningen, 1946.
Met bibliographie.

c: Verdere literatuur
DEGROOTE Gilb., pp. 261-262 in Vanden drie blinde Danssen, in GP, XX (1942),
pp. 261-278.
ID., in De Poezie der Rederijkers (± 1450- ± 1550), in Dietsche Warande en Belfort,
(pp. 292-301 en 362-372), p. 371.
E d i t . F r a n s : WALTON Thomas, Le Doctrinal du Temps Présent, Paris, 1931.
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d: Karakteristiek
Een bewerking naar PIERRE MICHAULT (PIETER MICHIEL)'s Doctrinal du temps
présent (1466), een allegorisch, moraliserend en didactisch werk.

Elckerlyck
a: Drukken tot 1540
1. [ca 1495-6] - Delft - [Chr. Snellaert] - (cfr PETIT, II, pp. 117-119, POL. 719 en
CA, Suppl. II-III, 301.
2. [ca 1501?] S.d.s.l. - (NK 754).
3. [ca 1525?] - Antwerpen - W. Vorsterman - (NK 755).

b & c: Herdruk en literatuur
ENDEPOLS H.J.E., Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc, (Lyceum Herdrukken
IX), Groningen-Batavia, 19485. Met bibliographie.

c: Verdere literatuur
De laatste belangrijke bijdragen zijn:
VOCHT Henry de, Everyman. A comparative study of texts and sources, (Materials
for the study of the old English Drama. New Series, XX), Louvain, 1947.
Deze studie werd o.m. besproken door:
ENDEPOLS H.J.E., Enige kanttekeningen bij Everyman, A Comparative Study van
H. de VOCHT, in Critisch Bulletin, Maart-April 1948.
MIERLO J. van, in Kroniek van de Middelnederlandse Letterkunde, in Dietsche
Warande en Belfort, 1948, pp. 304-311.
VOOYS C.G.N. de, Elckerlyc en Everyman, in NT, XLI (1948), pp. 115-119.
Zie verder:
MIERLO J. van, De prioriteit van Elckerlyc tegenover Everyman gehandhaafd,
(K.V. Acad. R. III, nr 27), Turnhout, 1948.
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ID., Elckerlyc, Nieuwe Bijdragen met geemendeerde uitgave, (K.V. Acad. R. III, nr
29), Turnhout, 1948.

d: Karakteristiek
Drama.
Lees nota bij Lanseloet ende Sandrijn, hieronder.

Vanden .X. Esels

a: Drukken tot 1600
1. Mogelijk: een verloren editie [Antwerpen, niet na 1524?] - (NK 0475).
2. 1558 - Antwerpen - Wwe van Jacob van Liesvelt.
3. 1580 - Antwerpen - Jan van Ghelen de Jonghe.

b & c: Herdruk en literatuur
ELSLANDER A. van, Het volksboek Vanden .X. Esels uitgegeven, ingeleid en toegelicht,
Antwerpen, 1946. Met bibliographie.
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c: Verdere literatuur
We stippen bijzonder aan:
MIERLO J. van, Kroniek van de Middelnederlandse letteren, in Dietse Warande
en Belfort, 1949, pp. 368-375. Verder: Studiën over Anna Bijns, pp. 107-125.
WILLEMS L., Over den datum van het ‘Boeck van den thien Esels’, in VMA, 1937,
pp. 45-54.
ID., Het Volksboek ‘van den thien Esels’, in VMA, 1921, pp. 573-583.
Van Elslander vernoemt niet:
WAAS J. van, Het volksboek ‘Vanden .X. Esels’, in Nieuwe Rotterdamsche Courant,
9-10 Februari 1939, Avondblad B, p. 1.
Zie ook:
LYNA & EEGHEM van, Jan van Styevoorts Refereinenbundel, II, p. 309.

d: Karakteristiek
Proza en rederijkersverzen. Moraliserend. Zogezegd uit het Engels bewerkt (bron
echter onbekend). Misschien zelfs uit het Duits. Het tiende en laatste hoofdstuk bevat
een refrein dat gedeeltelijk overeenstemt met een refrein van ANNA BIJNS. Zijn alle
refreinen van haar?

Gaver Capeel
a: Drukken tot 1540
[ca 1505?] - Antwerpen - Henr. Eckert van Homberch - (NK 3161).

b & c: Herdruk en literatuur
VREESE Willem de, Een ghenoechlijke historie van Gaver Capeel, (Nieuwe
Middelnederlandsche fragmenten, I), in TNTL, XIII (1894), pp. 235-247.
WILLEMS L., (Mededeling), in VMA, 1937, p. 13.

d: Karakteristiek
Gedicht (slechts fragment bewaard), waar-
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schijnlijk oorspronkelijk, met enige historische ondergrond (gewijd aan de heren van
Gavere). Kapittelopschriften in proza. Volgens Willems kan ‘het gedicht...
dagteekenen uit de XVe eeuw of het einde der XIVe eeuw’.

Gesten of Gheschienissen van Romen
(Gesta Romanorum)

Bladzijde uit de oudste druk.

a: Drukken tot 1540
1. 30 April 1481 - Gouda - Ger. Leeu - (CA 826 en POL. 1655).
2. 18 November 1483 - Delft - [Jac. Jacobsz. van der Meer] - (CA 827 en POL.
1656).
3. Hemelvaartavond Mei 1484 - Zwolle - Peter van Os - (CA 828 en Suppl. II,
828).
4. 17 Maart 1512 - Antwerpen - Henr. Eckert van Homberch - (NK 996).
5. Cfr ook Latijnse drukken in de Nederlanden, CA 822 tot 824; over 825 zie CA,
Suppl. II, 825a; verder POL. 1643 tot 1645, 1649-1650.
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b & c: Herdruk en literatuur
Geen herdruk Ndl.
Wel in andere talen, en vertalingen uit het Latijn; cfr o.a.:
OESTERLEY Hermann, Gesta Romanorum, Berlin, 1872.
Gesta Romanorum. Translated from the Latin by the Rev. Charles SWAN. Revised
and corrected by Wynnard HOOPER, M.A., (The York Library), London, 1905.
Zie nog bij:
HEITZ-RITTER, Versuch, pp. 60-61 en 215.

d: Karakteristiek
In de opvatting van die tijd meer als historisch werk te aanzien.
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Godevaert van Boloen

Houtsnede op het titelblad.

a: Drukken tot 1540
1. [ca 1486 - Gouda - Godfried Os van Breda] - (CA 968).
2. [ca 1500] - Antwerpen - Govaert Back - (CA 969).
3. Zie ook NK 0616.

c: Literatuur
MONE, Uebersicht. p. 121.
PARIS Paulin, Guillaume de Tyr et ses continuateurs. Texte français du XIIIe siècle,
revu et annotê, (Histoire générale des croisades par les auteurs contemporains), 2
dln., Paris, 1879-80.
Over Engelse edit. zie ook:
BLADES W., W. Caxton, pp. 252-253.
COLVIN Mary Noyes, Godeffroy of Boloyne, or The Siege and Conqueste of
Jerusalem, by William Caxton, and printed by him in 1481, (E.E.T.S.), London, 1893
(reprinted 1926).
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Zie verder hierboven: Helias...

d: Karakteristiek
Gaat terug op het Latijns kruisvaartverhaal van WILLEM VAN TYRUS. Meer
geschiedenis dan prozaroman.

Hercules
Cfr verder: Jason ende Hercules.

Historien van Troyen
Cfr verder: Troje-verhalen.
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Jacke

a: Drukken tot 1540
1528 - Antwerpen - Mich. Hillen van Hoochstraten - (NK 1087).

b & c: Herdruk en literatuur
BOEKENOOGEN G.J., Vanden Jongen geheeten Jacke: die sijns vaders beesten wachte
int velt, ende vanden brueder dye daer quam om Jacke te castien. Naar den
Antwerpschen druk van Michiel Hillen uit het jaar 1528 en den Amsterdamschen
druk van Hermen Jansz. Muller uit het laatst der XVIde eeuw (NV, X), Leiden, 1905.
Met bibliographie.
Fragmenten ook uitgegeven in:
WOLTHUIS G.W., Het drama in de Middeleeuwen, Amsterdam, 1929, pp. 195-201.

c: Verdere literatuur
BOLTE Joh., Das Märchen vom Tanze des Mönches im Dornbusch, Festschrift zum
5. Neuphilologentage, Berlin, (1892).
ID., Nachträgliches zum Märchen vom Tanze des Mönches im Dornbusch, in
Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen, XC (1893), pp.
289-295.
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Engels:
A Mery Geste of the Frere and the Boye (ca 1512 - Wynkyn de Worde - London),
cfr:
HAZLITT W.C., Remains of the Early Popular Poetry of England, III. Facsimile
Cambridge, 1905.
Ook een versie van het verhaal in Percy Folio MS., ed. FURNIVALL & HALES (zie
hiervoor: Cambridge Hist. of Engl. Liter., II, p. 501).

d: Karakteristiek
Populair boekje, geheel in verzen, dramatisch voorgesteld.
Kalff (Bijdragen tot de geschiedenis van ons Middeleeuwsch drama, in TNTL,
XXII (1903), (pp. 304-320), p. 320) vraagt zich af of dit ‘ook niet oudtijds de tekst
van een marionettenspel is geweest’?

Jan van Beverley
a: Drukken tot 1540
[ca 1512] - Brussel - Thomas vander Noot - (NK 1088).

b & c: Herdruk en literatuur
BOEKENOOGEN G.J., Dit es die historie ende leven vanden heilyghen heremijt sint
Jan van Beverley die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doer ingheven des
viants. Also u die historie verclaren sal. Naar den Brusselschen druk van Thomas
van der Noot uit het begin der XVIde eeuw en den Antwerpschen druk van Jacob van
Liesvelt uit het
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jaar 1543, (NV, VI), Leiden, 1903. Met bibliographie; daarbij voegen we:

c: Verdere literatuur
BOEKENOOGEN, De Ndl. Volksb., in TBB, III (1905), pp. 140-141.
ECK P.L. van... Jr, Ndl. Volksb., in TL, XV (1905), pp. 344-347.
KALFF G., Jan van Beverley, (Bijdragen tot de geschiedenis van ons Middeleeuwsch
drama, I) in TNTL, XXII (1903), pp. 304-308.
LEENDERTZ P.... Jr, Mariken van Nieumeghen, in TNTL, XXXVII (1918), pp.
241-259.
MAXIMILIANUS P.... o.f.m. Cap., Over vorm en auteur van Mariken van
Nieumeghen, in TNTL, LXVIII (1950), pp. 161-179.
MIERLO J. van, Over vorm en dichter van Mariken van Nieumeghen, in VMA,
1949, pp. 1-29.
WORP J.A., Is de Mariken van Nieumeghen geschreven om vertoond te worden?,
in TNTL, XXXVI (1917), pp. 152-157.

d: Karakteristiek
Drama in verzen, afgewisseld met proza-fragmenten, die soms de plaats van
oorspronkelijke versregels schijnen in te nemen (aangetoond door Boekenoogen,
edit., pp. 43-44; bestreden door Van Mierlo, maar verdedigd door P. Maximilianus).
Zie verder betoog bij Mariken van Nieumeghen.
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Jan van Mandeville
a: Drukken tot 1540
1. S.d.s.l. [vóór 1470?] - (CA 1199).
2. 19 Juni 1494 - Antwerpen - Gov. Back - (CA 1200).
3. [ca 1530] - Antwerpen - Willem Vorsterman - (NK 3493).
4. Latijnse edities in de Nederlanden: CA 1197 en suppl. IV, 1197; CA 1198 en
POL. 2584; NK 0873.

b & c: Herdruk en literatuur
CRAMER N.A., De reis van Jan van Mandeville, naar de Middelnederlandsche
handschriften en incunabelen, Leiden, 1908. Met uitvoerige bibliographie; daarbij
voegen we:

c: Verdere literatuur
LODEWYCKX A., Een nieuw Mandeville-handschrift (gevolgd door:) De
Mandeville-druk van ± 1730, in TNTL, XXX (1911), pp. 1-55.

d: Karakteristiek
Proza. Over Oosterse landen, met vele fantastische elementen, zogezegd door Jan
van Mandeville als reisherinneringen geschreven. Naar het Frans bewerkt (tweede
helft XIVe eeuw - 1378?). Ook in handschriften bewaard.
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Jason
(Raoul Lefèvre)

Bladzijde 1 verso.

a: Drukken tot 1540
1. [ca 1485] - Haarlem - [Jac. Bellaert] - (CA 1092).
2. Zie Franse edit. in de Nederlanden: CA 1090a en 1091.
3. Zie Eng. edit. ibid.: CA 1093.

c: Literatuur
BAYOT Alphonse, La légende de Troye à la Cour de Bourgogne. Etudes d'histoire
littéraire et de bibliographie, (Société d'Emulation de Bruges, Mélanges, I), Bruges,
1908. Verdere bibliographie in noten.
FLOU K. de & GAILLIARD E., Gedeelten uit HS. Britsch Museum No 10290
medegedeeld door -, in VMA, 1895, pp. 165-173.
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Analecta-Biblion. I. Van Jason en Hercules. II. Die Historie Van den stercken
Hercules... III. Die Destructie van || Troyen..., in Le Bibliophile belge, IV (1869),
pp. 14-19.
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T[IDEMAN], J., (Mededeling aangaande een hs. van Jason te Londen Brit. Mus.), in
Verslagen en Berigten uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude
Nederlandsche letterkunde, I, (1844), p. 42.
VEERDEGHEM F. van, Een en ander over den roman van Jason, in TNTL, XV
(1896), pp. 100-107.
Voor Franse druk, zie BLADES, W. Caxton, pp. 178-182. Voor de Engelse druk
(volgens Blades: Westminster, 1477?), ibid., pp. 187-188.

d: Karakteristiek
Vertaling van R. LEFÈVRE's Frans prozawerk dat we met zijn Trojeverhaal tezamen
liefst niet bij de prozaromans klasseren doch bij de meer historische geschriften.

Jason ende Hercules

a: Drukken tot 1540
Afzonderlijk gedateerd, later samen uitgegeven:
Jason: 8 November 1521 - Antwerpen - Jan van Doesborch.
Hercules: 12 December 1521 - Antwerpen - Jan van Doesborch (NK 3164).
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c: Literatuur
Analecta-Biblion. I. Van Jason en Hercules. II. Die Historie Van den stercken
Hercules... III. Die Destructie van || Troyen..., in Le Bibliophile belge, IV (1869),
pp. 14-19.
Edit. Jason-Engels (Caxton):
MUNRO J., Le Fevre R. The History of
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Jason, (E.E.T.S., Ex. Ser.), London, 1912.
PROCTOR, Jan van Doesborgh, nrs 24-25, pp. 33-34.
VEERDEGHEM F. van, Een en ander over den roman van Jason, in TNTL, XV
(1896), pp. 100-107.

d: Karakteristiek
Het in-fine van Hercules verwijst naar het vervolg dat men vindt in de Destrucyen
van Troyen.
Staat op de overgangslijn tussen h i s t o r i e en p r o z a r o m a n s .

Jonathas ende Rosafiere
a: Drukken tot 1540
[S.d.s.l.? ca 1505? - Antwerpen?] drukker onbekend - (NK 3165).

b & c: Herdruk en literatuur
VREESE Willem de, Fragmenten eener volksuitgave van den roman van Jonathas en
Rosafiere, (Nieuwe Middelnederlandsche Fragmenten, II), in TNTL, XIII (1894),
pp. 247-255.

d: Karakteristiek
Druk van een ouder gedicht.

(Die jeeste van) Julius Caesar
a: Drukken tot 1540
[ca 1500] - Schiedam - (CA 393).

c: Literatuur
In KRONENBERG M.E., Een onbekende 15e Eeuwsche druk van Sinte Kunera's leven
en passie, in HB, XX (1931), pp. 331-344, wordt p. 334 het vermoeden geopperd
dat die druk van Gov. van Ghemen is i.p.v. de Schiedamse drukker.
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d: Karakteristiek
Proza. Meer als h i s t o r i e dan als r o m a n te aanzien.
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1. Eerste bladzijde van het bewaarde fragment van ‘Jonathas ende Rosafiere’. - 2. Titelbladzijde van
‘Julius Caesar’. - 3. Eerste bladzijde van ‘Jan van Mandeville’.
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Kaetspel ghemoraliseert
(Jan van den Berghe)

a: Drukken tot 1540
1. 1477 - Leuven - Jan van Westfalen - (CA 1060).
2. 9 Januari 1498 - Delft - Henr. Eckert van Homberch - (CA 1061).
3. 1529 - Antwerpen - Jac. van Liesvelt - (NK 0712).
4. [Antwerpen] - Adr. van Berghen - (NK 0713).

b & c: Herdruk en literatuur
ROETERT FREDERIKSE Jacobus A., Dat Kaetspel ghemoraliseert, (Bibl. Mnl. Lett.),
Leiden, 1915. Bibliographie aldaar.
Zie ook hierboven Griseldis.

d: Karakteristiek
Proza. Moraliserende bedoeling met (verhalende) exempelen. In 1431 geschreven
te Brugge door JAN VAN DEN BERGHE.
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Karel ende Elegast

a: Drukken tot 1540
1. [ca 1488] - [Delft - Jac. van der Meer of H.E. van Homberch] - (CA 971).
2. [ca 1496] - Antwerpen - Govaert Back - (CA 972).
3. [wrschl. kort na 1500] - Antwerpen - Govaert Back - (CA 973 en NK 0620).
4. [S.d.? ca 1530?] - [Antwerpen? drukker onbekend] - (NK 3166).
5. Zie ook NK 0621.

b & c: Herdruk en literatuur
Over edities en bibliographie cfr
ROEMANS Rob., Karel ende Elegast. Middelnederlandsche ridderroman met
aanteekeningen en Bibliographie uitgegeven, (Klassieke Galerij), Antwerpen, 1943.

d: Karakteristiek
Riddergedicht.
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(Sinte) Kunera

a: Drukken tot 1540
1. [ca 1488] - [Leiden of Gouda - Gov. van Ghemen] - (cfr artikel Kronenberg).
2. [ca 1530? - Antwerpen?] - drukker onbekend - (NK 1365).
3. Zie Latijnse druk in de Nederlanden CA 1097.

b & c: Herdruk en literatuur
Facsimile van de tweede druk:
[NIJHOFF Martinus], Dat Leuen | ende die || Passie | ende Verheffinghe vander
heyliger maget || sinte Kunera die in die stadt van Renen rustende is || Mer haer
tekenen ende mirakelen die ghe- || schiet sijn ende noh [sic] dagelicx geschien die ||
god gedaen heeft doer die heylighe || Maghet Sinte Kunera. ||, ['s-Gravenhage, 1902].

c: Verdere literatuur
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ECK P.L. van... Jr, Ndl. Volksb., in TL, XV (1905), pp. 340-344.
EMONDS E.M. Th., De legende van Sinte Kunera in de Middeleeuwen, diss. Leiden,
(1922).
KRONENBERG M.E., Een onbekende 15e Eeuwsche druk van Sinte Kunera's leven
en passie, in HB, XX (1931), pp. 331-344.

d: Karakteristiek
Proza. Heiligenleven.

Lansloet ende Sandrijn
a: Drukken tot 1540
1. [ca 1486] - Gouda - Govert van Ghemen - (CA 974).
2. 1508 - Antwerpen - Adr. van Berghen - (NK 1092).
3. [ca 1520] - Antwerpen - Willem Vorsterman - (NK 1093).

b: Herdruk
Facsimile:
[NIJHOFF Martinus], Hier beghint een seer ghenoechlike || ende amoroeze historie
vanden eedelen || Lantsloet ende die scone Sandrijn. ||, ('s-Gravenhage, 1902).

c: Verdere literatuur
ECK P.L. van... Jr., Ndl. Volksb., in TL, XVI (1906), pp. 49-57.
LEENDERTZ P... Jr., Mndl. dramatische poëzie, (Bibl. Mndl. Lett.), Leiden, (1907),
passim, met editie volgens handschrift, pp. 78-114; ook opgave van edities.
Zie ook
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Titelblad van een jongere volksboekuitgave.

PETIT, I, pp. 196-197; II, pp. 120-121.
Voor drukken van de Nederduitse vertaling, cfr: BC 487 en 488.
NORRENBERG P., Kölnisches Literaturleben im ersten Viertel des sechszehnten
Jahrhunderts, Viersen, 1873, pp. 34-35, met editie pp. 60-86.
LEENDERTZ, l.c., pp. XVI-XIX.

d: Karakteristiek
Toneelstuk in verzen. Slechts in 3e uitgave een weinig proza.
Zomin als voor Elckerlyck bestaat er reden de drukken, die op een hs. teruggaan,
bij de prozaromans te klasseren; dat het later voortleefde in nieuwe drukken, doet
aan de eigen aard van het drama niets af.
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Mariken van Nieumeghen

a: Drukken tot 1540
1. [ca 1518] - Antwerpen - Willem Vorsterman - (NK 1089).
2. Engelse bewerking: [ca 1518?] - Antwerpen - Jan van Doesborch - (NK 3905).

b & c: Herdrukken en literatuur
Facsimile:
[LEENDERTZ P... Jr.], die Waerachtige ende || Een seer wonderlijcke Historie van
Mariken van || nieumeghen die meer dan seuen iaren || metten duuel woende ende
verkeerde ||, ('s-Gravenhage, 1904).
Verder:
BEUKEN W.H., Die waerachtige ende een seer wonderlijcke historie van Mariken
van Nieumeghen, (Klassiek Letterkundig Pantheon), Zutphen, 1931.
LEENDERTZ P... Jr., Mndl. dramatische Poëzie, (Bibl. Mndl. Lett.), Leiden, (1907),
tekst pp. 277-328 en afdruk pp. 473-487 van het historielied.
Mariken van nieumeghen. Reproductie van de postincunabel..., met bijdragen door
A.L. VERHOFSTEDE, J. van MIERLO en Luc. DEBAENE, Antwerpen, [1950].
Engels:
Mary of Nimmegen. A facsimile reproduction of the copy of the English version
in the Huntington Library. With an introduction by Harry MORGAN AYRES and
Adriaan Jacob BARNOUW, Cambridge (Mass), 1932.

c: Verdere literatuur
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Van bijzonder belang voor het probleem ‘volksboek’ of ‘toneelstuk’ zijn de volgende
artikels:
BARNOUW A.J., Mary of Nimmegen, in The Germanic Review, VI (1931), pp.
69-84.
BEUKEN W.H., Mariken's Eerherstel, in TTL, XIX (1931), pp. 111-122 met een
Naschrift, p. 122.
B[URGER] C.P... Jr., Een nieuwe studie over Mariken van Nieumeghen, in HB,
XVIII (1929), pp. 104-110.
KRONENBERG M.E., De houtsneden in Mariken van Nieumeghen en het Engelsche
volksboek, in HB, XVIII (1929), pp. 177-186.
ID., Het Mirakelspel van Mariken van Nieumeghen en het Engelsche volksboek,
in NT, XXIII (1929), pp. 24-43.
KALFF G., Het proza in Marieken van Nimweghen, in TNTL, XXXIX (1920), pp.
130-134.
LEENDERTZ P... Jr., Mariken van Nieumeghen, in TNTL, XXXVII (1918), pp.
241-259.
MAXIMILIANUS P. ... o.f.m. cap., Over vorm en auteur van Mariken van
Nieumeghen, in TNTL, LXVIII (1950), pp. 161-179.
MIERLO J. van, Studiën over Anna Bijns, in Sprokkelingen op het gebied der
Middelnederlandse poëzie, Kon. Vl. Acad., Gent, 1950, pp. 130-171.
ID., Over vorm en dichter van Mariken van Nieumeghen, in VMA, 1949, pp. 1-29.
PROCTOR R., Jan van Doesborgh, no 18, pp. 30-31.
ROOSE L., Is Anna Bijns ook de auteur van volksboeken, met name van Floris
ende Blanceflour en Mariken van Nieumeghen? Overdruk uit Jaarboek van ‘De
Fonteine’, 1950, pp. 42-54.
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WALCH J.L., Nog eens: het proza in Mariken van Nieumeghen, in TNTL, XL (1921),
pp. 220-231.
WOLTHUIS G.W., Het proza in Mariken van Nieumeghen, in NT, XLII (1949), pp.
241-245.
WORP J.A., Is de Mariken van Nieumeghen geschreven om vertoond te worden?,
in TNTL, XXXVI (1917), pp. 152-157.
Verdere v r i j w e l v o l l e d i g e b i b l i o g r a p h i e , cfr:
EEGHEM Willem van, Proeve van een naar tijdsorde opgemaakte bibliographie
over Mariken van Nieumeghen, in VMA, 1942, pp. 435-448.

d: Karakteristiek
Drama in verzen, met enkele fragmenten in proza, waarbij ‘die prologhe’ en
kapittelopschriften. Het stuk zou ca 1490? ontstaan zijn. In die vorm is het - volgens
onze bepaling - zeker geen prozaroman.
De Engelse bewerking is echter geheel in proza en ongetwijfeld een prozaroman
te noemen; ‘daar ze enkele in de Vorstermandruk kennelijk ontbrekende plaatsen
wèl bevat, is deze bewerking niet geschied naar een exemplaar van laatstgenoemde
druk’ (edit. Beuken, p. 4).
Steeds is het proza in de Ndl. tekst een voorwerp van betwisting geweest, de enen
menend dat het oorspronkelijk bij het stuk hoorde, de anderen dat het slechts met
het oog op de druk er was bijgevoegd. In onze studie hoeven we daar niet op in te
gaan, zolang men blijft vertrekken van een ‘toneelstuk’ wat met name Worp,
Leendertz, Kalff en Walch ook deden.
Daartegenover ontwikkelde M.E. Kronenberg de volgende theorie: ‘In strijd dan
met wat tot nu toe de communis opinio is geweest omtrent de verhouding van
Engelsche en Nederlandsche tekst, is mijn indruk, dat ze onafhankelijk van elkaar
zijn ontstaan, maar wel beide afstammen van eenzelfde Nederlandsche proza-verhaal.
Die stamvader is tot op 't huidige oogenblik niet teruggevonden en 't is de vraag, of
hij ooit opgespoord zal worden. Volksboeken, vooral als ze mooi worden gevonden,
hebben een ephemeer bestaan. Maar de inhoud van de Nederlandsche proza-Mariken
is volmaakt te reconstrueeren, dank zij de Engelsche tekst, die er waarschijnlijk de
letterlijke vertaling van is. Iets verder af staat dan weer onze Nederlandsche
gedramatiseerde Mariken en toch bewaart ook dit spel nog rechtstreeksche
overblijfselen van het verloren prozaverhaal. De veelbesproken stukken in proza
houd ik niet voor latere invoegsels, maar integendeel voor fragmenten van het
oorspronkelijke Nederlandsche verhaal, die de tooneelbewerker niet kon ontberen.
Hier en daar heeft hij ze klaarblijkelijk iets gewijzigd en bekort’ (NT, pp. 26-27).
Dit geestdriftig betoog werd evenwel duchtig afgetakeld door Barnouw (The Germ.
Rev.) en Beuken (TTL), die de hoge waarde van het Ndl. spel als zodanig verdedigden
en één voor één de hypothetische verklaringen van Kronenberg op de korrel namen
en zeer aan het wankelen brachten.
Terecht wezen zij op een ander toneelvolksboek, Jan van Beverley, waar
proza-stukken en kapittelopschriften de gedramatiseerde verzen onderbreken (zoals
dit ook bij De verloren sone het geval is - cfr hierboven en hieronder voor deze
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volksboeken), waarbij Barnouw dacht te kunnen aantonen (l.c., pp. 78-79 - door
Wolthuis bestreden!) dat er evenals in Jan van Beverley sporen van rijmen in het
proza zijn terug te vinden die wijzen op aanvankelijke verzen. Misschien is zijn
opinie (p. 81) juist dat deze teksten aldus voor de druk werden aangepast, omdat de
lezers nog niet gewoon waren aan toneelstukken in boekvorm. Deze uitgaven waren
bestemd als lectuur, niet als tekstboek voor een vertoning, en dat zal de reden zijn
waarom zij aldus werden uitgegeven, waarbij herinneringen aan een opvoering de
prozaschrijver kunnen geleid hebben (cfr over dit laatste reeds Leendertz, Mndl.
Dram. Poëzie, pp. CXXIV-CXXVII).
Van Mierlo meent echter dat de tekst zoals wij hem bezitten van eerst af werd
bedoeld als leesboek. ANNA BIJNS zou de auteur zijn.
P. Maximilianus bestrijdt echter Van Mierlo's argumenten, en Roose verwerpt in
het bijzonder Anna Bijns' auteurschap.
In ieder geval is het resultaat wel een soort ‘volksboek’ geworden, doch geen
‘prozaroman’, al komt deze historie toch dicht bij dit genre (het grootste deel is
alleszins in verzen, niet in proza!).
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(Der zotten ende der) Narrenscip
(door Seb. Brant)

a: Drukken tot 1540
1. 6 Juni 1500 - Parijs - Guide Coopman - (NK 2555).
2. Augustus 1504 - Antwerpen - Henr. Eckert van Homberch - (NK 2556).

c: Literatuur
Edities van de H o o g d u i t s e t e k s t door F. ZARNCKE (1854), K. GOEDEKE (1872),
F. BOBERTAG (1889), F. SCHULTZ (1913); gemoderniseerd door K. SIMROCK (1872)
en H.A. JUNGHANS (1877).
N e d e r d u i t s e e d i t i e s , cfr BC 280 en 625.
Verdere bibliographie in Cambridge History of English Literature, III, pp. 478-479.

d: Karakteristiek
Vertaling van Sebastian BRANT's populair werk in verzen Das Narrenschiff (1494).

Der IX quaesten
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a: Drukken tot 1540
25 Juni 1528 - [Antwerpen] - Jan van Doesborch - (NK 1774).

c: Literatuur
BERGMANS Paul, Analectes Belgiques, Gand, 1896, pp. 219-220.
[PETIT J.], Der IX quaesten..., Analecta-Biblion, IV, in Le Bibliophile belge, IV,
(1869), pp. 60-65 (zie ook dl. IX (1874), p. 332).
PROCTOR J., Jan van Doesborgh, no 27, p. 35.

d: Karakteristiek
Bijbelse en andere godsdienstige histories over de negen ‘quaesten’ d.i. slechtste
mannen - tegenhangers van de ‘neuf preux’, namelijk de ‘joden’ Jeroboas, Achab,
Joran, de ‘heidenen’ Caïn, Nero, Pilatus, en de ‘Christenen’ Judas Iskarioth, Machamet
(Mohamed) en Julianus Apostata.
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Den Sack der Consten

a: Drukken tot 1540
1528 - [Antwerpen] - Jacob van Liesvelt - (NK 1843).

b: Herdruk
Herdruk van Den Sack der Consten naar het origineel van Jacob van Liesvelt,
Antwerpen, 1528, als geschenk uitgegeven door C.G.A. CORVEY. Papier-groothandel,
Amsterdam in December van het oorlogsjaar 1941.

d: Karakteristiek
Proza. Populaire wetenschap, geneeskunde en bijgeloof.
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Saladine
a: Drukken tot 1540
[vóór 1483] - Oudenaarde - [Arend de Keysere] - (CA 979).

b & c: Herdrukken en literatuur
[SERRURE C.P.], Dystorie van Saladine, (Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen
2e Serie, I), Gent, (1848).
KEYSER P. de., Hein van Aken, Van den coninc Saladyn ende van Hughen van
tabaryen, (Textus Minores, 15), Leiden, 1950.

c: Verdere literatuur
Voor andere literatuur over Her Huge van Tyberien, cfr
MIERLO Van, Gesch. Lett. der Nederl., II, pp. 42, 278, 305-306.

d: Karakteristiek
Riddergedicht, in feite HEIN VAN AKEN's Huge van Tyberien, waarschijnlijk door
de rederijker ANDRIES VAN DER MEULEN uit Gent bewerkt.

Salomon ende Marcolphus
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a: Drukken tot 1540
1. 1501 - Antwerpen - Henrick Eckert van Homberch - (NK 0357).
2. Zie voor Lat. editie in de Nederlanden CA 451 tot 459, POL. 1276 en NK 2692.
Voor Engelse editie, ibid., CA 460.

b & c: Herdrukken en literatuur
Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen coninck Salomon ende Marcolphus,
(Mij Vlaem. Biblioph., 3e serie, IX), Gent, 1861.
Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen coninck Salomon ende Marcolphus.
Naar den Antwerpschen druk van Henrick Eckert van Homberch in het jaar 1501
uitgegeven. Op het getouw gezet door Dr Willem de VREESE en voltooid door Dr
Jan de VRIES, (NV, VII), Leiden, 1941. Met bibliographische nota's.

c: Verdere literatuur
G. L e e u ' s E n g e l s e d r u k : GORDON DUFF E., The dialogue or communing
between the wise king Salomon and Marcolphus, London, 1892.
HERFORD Charles H., Studies..., vooral pp. 253-272.
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Latijnse tekst:
BENARY W., Salomon et Marcolphus, Heidelberg, 1914.
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d: Karakteristiek
Proza. Moraliserende, lerende grappenverzameling. Waarschijnlijk is de Ndl. druk
van 1501 niet de oudste. Over de verhouding van Ndl., Eng. en Lat. ‘Collationes’
cfr edit. De Vreese-De Vries; de Engelse druk zou deels op een Ndl. tekst teruggaan,
deels op een Latijnse.

Scaecspel
a: Drukken tot 1540
1. 2 October 1479 - Gouda - Ger. Leeu - (CA 419 en POL. 2158).
2. [ca 1479 - Zwolle - Joh. van Vollenhove?] - (CA 420).
3. 14 Februari 1483 - Delft - Jac. Jacobsz. van der Meer - (CA 421).
4. Voor Latijnse druk in de Nederlanden, cfr CA 418.
5. Voor Engelse druk ibid., cfr CA suppl. I, 418a.

b & c: Herdruk en literatuur
SCHAICK AVELINGH Gertrude Henriette van, Dat Scaecspel, Diss. Leiden, 1912.
(Ook in de reeks: Bibl. Mndl. Lett.)

c: Verdere literatuur
De E n g e l s e d r u k [Caxton met Colard Mansion? - Brugge - ca 1475?] edit. facs.:
The Game of Chesse, by William Caxton, London, 1862.
Zie ook:
BLADES W., W. Caxton, pp. 173-178 & 232-236.

d: Karakteristiek
Proza. Moraliserend met exempelen.
Er bestaan handschriften van. Uit het Latijnse Ludus Scaccorum van JACOBUS DE
CESSOLIS bewerkt.

Schip vol wonders
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a: Drukken tot 1540
1. 17 Juni 1514 - [Brussel - Thom. van der Noot] - (NK 1875).
2. S.d. - [Brussel - Thom. van der Noot] - (NK 1876).
3. 17 April 1535 - Antwerpen - Claes de Grave - (NK 1877).

d: Karakteristiek
Proza. Een soort wonderboek over astronomie, wondergeneesmiddelen en
toverpractijken.

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

265

Seghelijn van Jerusalem

Titelbladzijde der uitgave van 1511.
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1. Eerste bladzijde van ‘Scaecspel’. - 2. Id. van ‘Teghen die strael der minnen’. - 3. Laatste bladzijde
van ‘Tondalus’. - 4. Titelbladzijde druk ca 1500 van ‘Spiegel der Jongers’. - 5. Bladzijde 2 recto van
‘Saladine’.
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a: Drukken tot 1540
1. [ca 1484] - [Delft - Jac. Jacobsz. van der Meer] - (CA 980 & POL. 1972).
2. 16 Maart 1511 - Antwerpen - Henr. Eckert van Homberch - (NK 1322).
3. [vóór 1517] - [Antwerpen - Claes de Grave?] - (NK 1323).
4. 8 Mei 1517 - Antwerpen - Claes de Grave - (NK 1324).
5. 13 November 1520 - Antwerpen - Henr. Eckert van Homberch - (NK 3364).
6. [ca 1540] - Antwerpen - Henr. Peetersen van Middelburch [voor Jac. van
Liesvelt?] - (NK 3365).

b & c: Herdruk en literatuur
VERDAM J., Seghelijn van Jherusalem. Naar het Berlijnsche handschrift en den ouden
druk, Leiden, 1878.

d: Karakteristiek
Oorspronkelijk riddergedicht door LOY LATEWAERT.
Bestaat ook in handschrift. Verdam stelt het gedicht ca 1330-1350.

(Exempel van een) Soudaensdochter
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a: Drukken tot 1540
1. [begin 16e eeuw?] - Delft - Frans Sonderdanck - (NK 912).
2. [1530?] - Antwerpen - Mich. Hillen van Hoochstraten - (NK 913).
3. [ca 1540?] - Leiden - Peter Jansz. - (NK 914).
4. [ca 1540?] - Leiden - Peter Jansz. - (NK 3009).
5. Geen ex. bekend van: [s.d.?] - Amsterdam - Doen Pietersz. - (NK 0493).
6. Zie ook voor latere drukken NK 0492 en editie:

b & c: Herdruk en literatuur
BOEKENOOGEN G.J., Een suverlijc exempel hoe dat Iesus een heydensche maghet
een soudaens dochter wech leyde, wt haren lande. Naar den Delftschen druk van
Frans Sonderdanck uit het begin der 16e eeuw uitgegeven, (NV, LX), Leiden, 1904.

c: Verdere literatuur
ECK P.L. van... Jr, Ndl. Volksb., in TL, XV (1905), pp. 347-352.

d: Karakteristiek
Prozawerkje. Godsdienstig-moraliserende legende.

Spiegel der Jongers
(door Lambertus Goetman)
a: Drukken tot 1540
1. Twijfelachtig: [1488 - Leiden - s.n.] - (CA 850).
2. [ca 1500] - Antwerpen - Gov. Back - (CA 851).
3. [na 1500?] - Antwerpen - Gov. Back - (id. als 2?) - (NK 1017).
4. 1501 - Antwerpen - H.E. van Homberch - (NK 1018).
5. [ca 1502? - Antwerpen - H.E. van Homberch?] - (NK 3113).
6. [ca 1510?] - Antwerpen - W. Vorsterman - (NK 3114).
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7. S.d. - Leiden - Jan Seversz [id. als 1?] - (NK 3115).

b & c: Herdruk en literatuur
[SERRURE C.P.], De Spiegel der Jongers door Lambertus Goetman, 1488, (Mij
Vlaem. Biblioph., 3e serie, VIII), Gent, 1860.

d: Karakteristiek
Moraliserend gedicht.

(Evangelien vanden) Spinrocke

a: Drukken tot 1540
1. [ca 1520?] - Antwerpen - Michiel Hillen van Hoochstraten - (NK 910).
2. Franse editie in de Nederlanden: cfr CA 714.
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b & c: Herdruk en literatuur
Facsimile:
[BOEKENOOGEN G.J.], Die euangelien || Vanden spinrocke metter glosen bescreuen
ter || eeren vanden vrouwen ||, ('s-Gravenhage, 1910).

c: Verdere literatuur
Edit. Frans:
[P.J. = JANNET P.], Les Evangiles des Quenouilles. Nouvelle édition. Revue sur
les éditions anciennes et les manuscrits. Avec préface, glossaire et table analythique,
(Bibliothèque elzévirienne), Paris, 1855.
Zie ook
BRUNET, II, kol. 1125-6 en suppl. I, kol. 468-9.

d: Karakteristiek
Proza. Grootste deel in dialoogvorm. Populaire wetenswaardigheden, bijgeloof, e.d.,
als parodie bedoeld op evangelietekst met uitleg bij elk kapittel (‘glose’). Wegens
de vermelding van dit ‘evangelie’ in een boek van 1518 meent Boekenoogen ‘dat de
Nederlandsche vertaling reeds vóór 1518 in druk bestond’ (edit p. 13).
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(Teghen die) Strael der Minnen
a: Drukken tot 1540
[ca 1484] - Gouda - s.n. - (CA 1393).

c: Literatuur
PENNINK R., Petrarca, Teghen die Strael der Minnen. Een unicum van de Koninklijke
Bibliotheek, in HB, XXIX (1948), pp. 239-253. Met bibliographie.

d: Karakteristiek
Proza. Bewerkt uit het Latijn; pseudo-PETRARCA. Moraliserend geschriftje, met
novellistische inslag. Noch naar vorm, noch naar inhoud een prozaroman.

Sydrac
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Titelbladzijde van de druk van ca 1500, Gov. Back.

a: Drukken tot 1540
1. 28 April 1495 - Leiden - [Hugo Jansz. van Woerden] - (CA 981 en Suppl. IV,
981).
2. 1496 - Leiden - Huych Jansoen van Woerden - (niet bij CA, cfr Van Tol, Het
boek..., p. LXVI)
3. 6 September 1496 - Deventer - Jacob van Breda - (CA 982 & POL. 3531).
4. [ca 1500?] - Antwerpen - Gov. Back - (NK 1094).
5. 1516 - Antwerpen - W. Vorsterman - (NK 0627).
6. [ca 1520] - Leiden - Jan Severszoen - (NK 1095).
7. S.d.s.l. [Leiden - Jan Severszoen] - (NK 1096).
8. 9 Augustus 1522 - Antwerpen - Michiel Hillen - (NK 1097).
9. 12 October 1540 - Antwerpen - W. Vorsterman - (NK 1098).
10. Zie ook NK 0626 en 0628.

b & c: Herdruk en literatuur
TOL Johannes Fredericus Josephus van, Het Boek van Sidrac in de Nederlanden,
diss. Amsterdam, 1936. Zie bovendien:
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c: Verdere literatuur
TOL J.F.J. van, Nederlandsche drukken van de historie van Sydrack, in Leuvensche
Bijdragen, XXVII (1935), pp. 11-25.

d: Karakteristiek
Proza. Grootste deel dialoog (koning Boctus-Sydrac). In de eerste vier drukken:
rijm-epiloog.
Allerlei middeleeuwse wetenschap, geloof en bijgeloof. Geschreven in 1323. Naar
handschrift bewerkt en ingekort.

Tondalus' Visioen
a: Drukken tot 1540
1. 1482 (er staat verkeerd 1472) - Antwerpen - Mathias van der Goes - (CA 1687 en
suppl II, 1687).
2. 1484 - 's Hertogenbosch - [Ger. Leempt van Nymegen] - (CA 1688).
3. Twijfelachtig: [1494? - Delft? - s.n.?] - (CA 1689 en suppl. I, 1689).
4. 27 November 1495 - Delft - Chr. Snellaert - (CA 1689 en suppl. I, 1689 en POL.
3855).
5. S.d. - Antwerpen - Gov. Back - (CA 1690).
6. 18 Februari 1515 - Antwerpen - Henr. Eckert v. Homberch - (NK 3965).
7. Zie Lat. druk in de Nederlanden: CA 1691 & POL. 3854.

b & c: Herdruk en literatuur
VERDEYEN R. & ENDEPOLS J., Tondalus' Visioen en St. Patricius' Vagevuur, (K. Vl.
Acad. IIIe Reeks, 20), 2 dln., Gent, 1914-1917.
Voor de nieuwste bibliographie zie:
BELLEMANS A.T.W., Tondalus' Visioen. Naar het Gentsche handschrift met
inleiding, aanteekeningen en bibliographie, (Klassieke Galerij, VI), Antwerpen,
1945.

d: Karakteristiek
Legende (bezoek van ridder Tondalus' ziel aan het hiernamaals) in proza naar het
Latijn bewerkt. Ook in handschriften bekend.
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Troje-Verhalen
We duiden de literatuur vooreerst aan voor elk der versies in het bijzonder, hoewel
men deze ook telkens met vrucht voor de andere versies kan raadplegen. Daarachter
enkele algemene studiën.

Historien van Troyen
(door GUIDO VANDER COLUMNEN, d.i. GUIDO DE COLUMNA (of) DE COLUMNIS).

1. Eerste bladzijde van ‘Vergaderinge der Historien van Troyen’. - 2. Id. van Historien van Troyen’.

a: DRUKKEN TOT 1540
1. 4 Juni 1479 - Gouda - G. Leeu - (CA 874 en POL. 1133).
2. [ca 1487] - s.d.s.l.s.n. - (CA 875).
3. Zie Latijnse drukken in de Nederlanden CA 871 tot 873 en POL. 1127, 1129
en 1130.
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c: LITERATUUR
Edit. Latijn:
GRIFFIN Nathaniel Edward, Historia Destructionis Troiae. By Guido de Columnis,
Cambridge (The Mediaeval Academy of America), 1936.

d: KARAKTERISTIEK
Bewerking van de ca 1290 in het Latijn geschreven historie. Naar middeleeuwse
opvatting meer g e s c h i e d e n i s , geen p r o z a r o m a n .

Vergaderinge der historien van Troyen
(door ROELOF DIE SMIT, d.i. RAOUL LEFÈVRE).

a: DRUKKEN TOT 1540
1. 5 Mei 1485 - Haarlem - [Jac. Bellaert] - (CA 1095).
2. Zie Franse editie in de Nederlanden: CA suppl. I, 1093b en 1094).
3. Zie Engelse edit. ibid., CA suppl. I, 1093a.

c: LITERATUUR
BAYOT Alphonse, La légende de Troie à la cour de Bourgogne. Etudes d'histoire
littéraire et de bibliographie, (Société d'Emulation de Bruges. Mélanges, I), Bruges,
1908. Met Bibliographie.
Edit. Eng.:
SOMMER H. Oskar, The Recuyell of the Historyes of Troye written in French by
Raoul Lefevre, translated and printed by William Caxton (about A.D. 1474). The
first English printed Book, now faithfully reproduced with a critical Introduction,
Index and Glossary, and eight pages in photographic Facsimile, London, 2 dln,
1894.
VEERDEGHEM F. van, Een en ander over den roman van Jason, in TNTL, XV
(1896), pp. 100-107.
Over Eng. en Fr. druk, cfr ook
BLADES, W. Caxton, pp. 169-173.

d: KARAKTERISTIEK
Bewerking uit het Frans, half-historisch bedoeld prozawerk van RAOUL LEFÈVRE,
kapelaan van Philips de Goede.
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Bestond de Ndl. vertaling reeds in handschrift? Cfr Bayot, pp. 47-48: of is daar
een ander werk bedoeld?

Destrucyen van Troyen (Troylus ende Bryseda)

Bladzijde uit de oudste druk van de ‘Destrucyen van Troyen’.

a: DRUKKEN TOT 1540
1. [ca 1500] - Antwerpen - Rolandt van den Dorpe - (CA 876 & POL. 1258).
Hier beghint die hystorye vander destrucyen van Troyen hoe sy ghewonnen || ende
verdoruen wart vanden Gryecken ende oec wort in desen boecke verclaert die || grote
Amorueselycke liefde van Troyens des conincx Priams van Troyen kint || ende van
Bryseda Calcas dochter welc dat een verrader was. || (Houtsnede) ||
2. [ca 1510-1515?] - Antwerpen - Jan van Doesborch - (NK 4137).
3. 1512 - Antwerpen - W. Vorsterman - (NK 0354 en Mone, Uebersicht, p. 82).
4. De oudste druk die wij konden inzien was die van 1541 - Antwerpen - W.
Vorsterman - ('s-Gravenhage KB).
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c: LITERATUUR
Analecta-Biblion. I. Van Jason en Hercules. II. Die Historie Van den stercken
Hercules... III. Die Destructie van || Troyen..., in Le Bibliophile belge, IV (1869),
pp. 14-19.
GESSLER Jan, Over Roeland van den Dorpe en het ‘Vocabulaer’ door hem gedrukt,
in GP, X (1932), pp. 41-50.
HEURCK E.H. van, Liv. pop. flam., pp. 47-50 (hier uitzonderlijk vermeld).
PROCTOR, J. v. Doesb., p. 24.
WYN Hendrik van, Historische en letterkundige Avontstonden..., Amsterdam,
1800, I, p. 361.
WILLEMS J. Fr., Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde, I,
Antwerpen, 1819, p. 209.

d: KARAKTERISTIEK
Sluit aan als een derde deel bij de histories van Jason en Hercules, cfr aldaar.
Dit verhaal is in de ontwikkeling van het genre der prozaromans van groot belang,
we staan hier reeds op de overgangslijn tussen h i s t o r i e en p r o z a r o m a n ; terwijl
de versie van GUIDO DE COLUMNA nog hoofdzakelijk als geschiedschrijving mag
aangezien worden, heeft deze jongere redactie voor een groot deel een nieuw bewerkte
vorm aangenomen, met een lange proloog zoals we die in andere prozaromans kennen
(met als les: de vrouw is niet betrouwbaar) en een aanzienlijke plaats ingeruimd aan
het liefdesverhaal Troylus-Bryseda, waarbij lange stukken in rederijkersverzen zijn
behandeld (ook voor Achilles-Pollexena), in de vorm van alleenspraken en dialogen.
Soms hebben deze een merkwaardig frisse toon, b.v.
O schoonste laet mi u ionste ghebueren
Verdrijft nu van my alle melancolie quaet
Die loovers bloeyen | die padt groen staet.
Ende die voghelkens nu inden velde singhen
Die lent en tijt verblijt nu alle dinghen.
Verblijt u herte met nieuwer minnen.
(edit. 1541, fol. I 3 vo).

Hoe de nadruk ligt op het romantische blijkt uit het slot van de oudste druk: ‘Hier
es voleyndt die historie vander amoruesheyt van Troylus ende van Briseda ende oeck
kortelijc overlopen die destructie van troyen...’.
Wij waarschuwen er voor dat in jongere drukken op twee korte fragmenten na de
verzen zijn weggelaten (aldus in: 1645 - Delft - Andries Cloeting - 's-Gravenhage
KB; en 1719 - Amsterdam - d'Erven van d'Wed. van Gysbert de Groot, en Anthony
van Dam - Leiden Mij Ndl. Lett.).
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Algemeen
COHEN A.E., De visie op Troje van de Westerse middeleeuwse geschiedschrijvers
tot 1160, (Van Gorcum's Historische Bibliotheek, XXV), Assen, 1941. We vermelden
dit boek vooral om de recente bibliographie, pp. 161-165; we verwijzen daaruit in
het bijzonder naar:
DUNGER H., Die Sage vom trojanischen Kriege in den Bearbeitungen des
Mittelalters und ihren antiken Quellen, Leipzig, 1869.
GREIF W., Die mittelalterlichen Bearbeitungen der Trojanersage. Ein neuer Beitrag
zur Dares und Dictysfrage, (Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der
romanische Philologie, LXI), diss. Marburg, 1886.
GRIFFIN N.E., Dares and Dictys. An Introduction to the Study of Medieval Versions
of the Story of Troy, diss. Baltimore, 1907.
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(Vanden Here van) Valckenborch

a: Drukken tot 1540
[ca 1503? - Antwerpen? - Gov. Back?] - (NK 3060).

b & c: Herdruk en literatuur
KRONENBERG M.E., Van den Here van Valckenborch. (Onuitgegeven
Middelnederlandsch gedicht), in TNTL, XLIII (1924), pp. 27-39.

d: Karakteristiek
Slechts gedeeltelijk bewaard riddergedicht. Bestond het reeds vroeger in handschrift?

Vergaderinge der Historien van Troyen
Zie hierboven: Troje-verhalen.

Verloren Sone
a: Drukken tot 1540

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

4 Maart 1540 - Antwerpen - W. Vorsterman - (NK 1909).

b & c: Herdruk en literatuur
BOEKENOOGEN G.J., De historie van den verloren sone. Naar den Antwerpschen
druk van Godtgaf Verhulst uit het jaar 1655, (NV, XI), Leiden, 1908.

c: Verdere literatuur
LEENDERTZ P. ... Jr., Mariken van Nieumeghen, in TNTL, XXXVII (1918), pp.
241-259.
MAXIMILIANUS P.... o.f.m. cap., Over vorm en auteur van Mariken van
Nieumeghen, in TNTL, LXVIII (1950), pp. 161-179.
MIERLO J. van, Over vorm en dichter van Mariken van Nieumeghen, in VMA,
1949, pp. 1-29.
SCHWECKENDIECK Adolf, Bühnengeschichte des verlorenen Sohnes. I. 1527-1627,
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Titelbladzijde der uitgave van 1655.

(Theatergeschichtliche Forschungen, 40), Leipzig 1930.
ID., De Historie van den verloren Sone, in TNTL, LI (1932), pp. 8-9.
WORP J.A., Is de Mariken van Nieumeghen geschreven om vertoond te worden?,
in TNTL, XXXVI (1917), pp. 152-157.

d: Karakteristiek
Drama in verzen met korte prozafragmenten; ‘het is natuurlijk mogelijk dat die
stukken proza eerst naderhand in de plaats zijn gekomen van verzen en dat ons
volksboek de bekorting is van een aanvankelijk veel uitgebreider tooneelstuk’
(Boekenoogen, edit., p. 60).
Boekenoogen's bewering dat deze historie ‘eigenlijk voor vertooning met
marionetten bestemd was’. (p. 65) is louter hypothetisch. Volgens Van Mierlo was
ze van eerst af in de vorm zoals we ze hier bezitten, als leesboek bedoeld. P.
Maximilianus bestrijdt dit.
Zie verder bij Mariken van Nieumeghen en Jan van Beverley.
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Nota
Sommigen zouden zich kunnen afvragen waarom zekere andere titels niet werden
vernoemd, met name Amadis van Gaulen, Barlaam ende Josaphat, Brandaen, Keyser
Kaerle de Vijfde, Lazarus van Tormes, Palmeryn van Olyve, St Patricius' Vagevier.
We verwittigen dat er van Barlaam ende Josaphat en Brandaen geen
volksboekdrukken bestaan en dat St Patricius' Vagevier eerst in de XVIIde eeuw als
volksboek gedrukt werd.
De populaire geschiedenis van Karel V is vanzelfsprekend jonger dan 1540.
We oordeelden het best in onze studie de Ndl. Amadis-, Palmeryn- en
schelmenromans (waaronder Lazarus van Tormes de belangrijkste is) niet te
betrekken, primo omdat ze jonger zijn, secundo omdat ze tot een andere kultuursfeer
behoren en verder weg staan van de eigenlijke volksliteratuur.
Voor een lijst der drukken van de Ndl. Amadis- en s c h e l m e n r o m a n s , cfr:
DAVIDS William, Verslag van een onderzoek betreffende de betrekkingen tusschen
de Nederlandsche en de Spaansche Letterkunde in de 16e-18e eeuw, 's-Gravenhage,
1918.
Zie ook:
WINKEL J. te, De Invloed van de Spaansche Letterkunde op de Nederlandsche in
de zeventiende eeuw, in TNTL, I (1881), pp. 59-114.
Over de schelmenromans:
VLES Joseph, Le roman picaresque hollandais des XVIIe et XVIIIe siècles et ses
modèles espagnols et français, diss. Amsterdam, 's-Gravenhage, 1926.
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Prospectus voor de uitgave van ‘Meluzine’ door G. Leeu.
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Deel II
De prozaromans
Litterair-historische studie
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Hoofdstuk I
Aspecten van geschiedenis en literatuur op het einde der
middeleeuwen
Wanneer dit deel onzer studie gaat trachten de geschiedkundige ontwikkeling van
de Nederlandse prozaromans op te sporen, dient vooraf in enkele trekken de
achtergrond geschetst waarin deze literatuur moet geplaatst worden. Zeer zelden
staat een auteur of een letterkundig werk geheel los van zijn tijd en dit is zeker
allerminst het geval voor de prozaromans. Waar bepaalde zijden van het
maatschappelijk leven en van de literatuur der late middeleeuwen - hier en elders bijzonder worden belicht, zal dit gemakkelijker tot een inzicht voeren in de feiten
die tot het ontstaan van prozaromans in ons taalgebied hebben bijgedragen.

1. Historische toestanden
Om de prozaromans te situeren is het goed vooraf enkele data in de herinnering te
roepen die voor het politieke en culturele leven van groot belang mogen geacht
worden:
1467:

Karel de Stoute volgt Philips de Goede
op als hertog van Bourgondië.

1475:

overlijden van Dirk Bouts (o1410).

1477:

De hertog sneuvelt bij Nancy. Zijn
dochter, Maria van Bourgondië, regeert
tot 1482. Na haar dood neemt haar
echtgenoot Maximiliaan van Oostenrijk
het regentschap waar (1486: Rooms
koning).

1482:

overlijden van Anthonis de Roovere
(o1430).

1485?:

geboorte van Matthijs de Casteleyn (†
1550).

1492:

ontdekking van Amerika.

1493:

geboorte van Anna Bijns († 1575).

1494:

overlijden van Hans Memlinc (o1430);
begin der regering van Philips de Schone.

1496:

hij huwt Johanna van Aragon.

1500:

geboorte van Karel V te Gent.

1506:

overlijden van Philips de Schone.

1517-1520:

eerste optreden van Luther.
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1519:

keizerskroning van Karel V.

1536:

overlijden van Erasmus (o 1466).

1539:

Spelen te Gent.

Het is nodig deze periode voor een goed deel met de voorgaande als een geheel
te beschouwen. Vooraleer humanisme, hervorming en Renaissance als een zuurdesem
het gehele leven van de Nederlanden in beroering brengen en aan philosophie, kunst,
wetenschap en geleerdheid een nieuw uitzicht verlenen, is er wat Huizinga met een
poëtisch beeld het ‘Hersttij der middeleeuwen’ heeft genoemd. In het kader der
internationale politieke structuur wisten de Bourgondische hertogen hun macht uit
te breiden en de schitterende Philips de Goede slaagde er ten slotte in de Nederlandse
gewesten volledig onder zijn controle te plaatsen.
Reeds lang waren de maatschappelijke standen geëvolueerd; de ridderschap verloor
immer meer aan macht en aanzien, terwijl de rijke burgers voortdurend meer
economische invloed verwierven. Wel doen de Bourgondische hertogen, waaronder
vooral Philips de Goede, merkwaardige pogingen om iets van
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de vroegere glans aan hun edelen terug te schenken. Pralerige tornooien, ‘joustes’,
‘pas d'armes’ moeten er toe bijdragen op artificiële wijze aan de vroegere
ridderlijkheid te herinneren, zij worden evenwel meer er meer kijkspelen die veel
gemeens hebben met andere publieke vertoningen, en gelegenheid bieden tot
overvloedig tentoonspreiden van rijkdom en weelde. Dit laatste is ook een der
voornaamste kentrekken van de Blijde Inkomsten door de vorsten in hun steden
gehouden. De Orde van het Gulden Vlies, door de hertog in 1430 ingesteld ter
gelegenheid van zijn huwelijk met Isabella van Portugal, schijnt er eveneens op
gericht door sierlijke en betekenisvolle waarden de machtigen te omringen, al diende
deze orde tegelijk ongetwijfeld als politiek middel om hen nauwer aan de vorst te
binden. Daarnaast moet er gewezen worden op het zedelijk verval bij die hoogste
stand, die o.m. door het voorbeeld van Philips zelf allerminst gesticht, al te zeer de
vrouw als een genotsmiddel heeft beschouwd.
Tevens valt allerwege een sterke godsdienstigheid te bespeuren, die zich nochtans
gaarne voordoet in uiterlijkheden en naar bijgelovige practijken overhelt; niet weinigen
zijn meer Christen met het woord en het gebaar dan met de eenvoudig doorleefde
daad. Philips de Goede zou nog het plan ontwerpen van een grootse kruistocht tegen
de Turken, en brengt dit naar voor in 1454 te Rijsel waar zijn verzamelde edellieden
de beroemde ‘voeu du faisan’ afleggen als plechtige gelofte aan het avontuur deel
te nemen. Ondertussen is er van dat alles niets terecht gekomen. Terwijl de
geestelijkheid een diepe crisis doormaakt, zowel de seculiere als de reguliere, komt
er enige verbetering door allerlei hervormingspogingen waarvan de belangrijkste
uitgaan van de Broeders van het Gemene Leven. Het celibaat wordt dan reeds vrijwel
algemeen vereist, doch door ontucht, onwetendheid en hebzucht brengen sommige
priesters hun aanzien in discrediet. Hoe kan het anders, waar bij hun oversten de
toestand nog onregelmatiger is: velen laten hun ministerie over aan lagere geestelijken,
daartoe onvoldoende voorbereid, om zelf in weelde en genot te leven. Dat er bij het
gewone volk nog vele sporen van diep geloof worden aangetroffen, wekt onze
bewondering en verwondering.
De levenskracht van het tijdperk ligt voor een groot deel bij de burgerij, bijzonder
bij de koopmansgeslachten; het is veelzeggend dat, na Brugge, langzamerhand
Antwerpen, de handelsstad bij uitnemendheid, in contact met de gehele bekende
wereld, bijzonder verbonden met de Hanzasteden, Engeland, Italië, tot een centrum
uitgroeit van kunst en cultuur. Zeker bezitten de edelen nog grote macht, doch naast
hen weten kooplui zich door hun vermogen te doen gelden; met hun rijkdom helpen
zij de eersten wanneer zij in verlegenheid zitten, weten het zelfs tot een soort
geldaristocratie te brengen, huwen wel eens in hogere kringen in of worden eenvoudig
in de adelstand opgenomen. Aldus dragen zij bij tot het vervagen der streng getrokken
grenzen tussen de standen. Even rijk en rijker gekleed leven zij in hun steden, die in
hun officiële gebouwen en kerken mooi zijn als reliekschrijnen en onder impuls van
een opkomend maecenaat door een schaar kunstenaars van de hoogste waarde worden
versierd.
Misschien heeft de burgerij zich enkele tijd vergaapt aan de uitstervende
riddercultuur om zich vooral aan uiterlijke, schone vormen aan te passen; zeker is
het dat in de XVIde eeuw de burgers stevig hun positie hebben ingenomen en met
vaste tred hun eigen weg gaan, de moderne tijden tegemoet. Intussen is een deel der
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lagere volksklassen, der ambachtslieden, tot kleine burgers geworden die eveneens
tot meer ontwikkeling komen in de volgende perioden. De arme volksmassa nochtans,
in de steden zowel als op het platteland, leidt verder een vrij kommervol bestaan.
Daaromheen vreten diep ingrijpende wijzigingen staatsbestel en wereldbeschouwing
aan: van Bourgondische staat geraken de Nederlanden verbonden met het Heilige
Roomse Rijk en Spanje, later volgen de opstand en de scheiding van Noord en Zuid.
De Reformatie stelt allerlei problemen aan het geweten, terwijl het Humanisme met
moderne methodes de mensheid richt op nieuwe banen van studie en denkkracht, de
Renaissance ten slotte leidt de kunst naar nieuwe inzichten en voorstellingen.
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2. Aspecten van de literatuur in de Nederlanden
Wanneer mensen als Desiderius Erasmus en wat later ook de in de Nederlanden
verblijvende Spanjaard Joh. Ludov. Vives wereldfaam gaan verwerven, zijn omstreeks
de eeuwwende (XVde-XVIde eeuw) de meeste geesten nog met sterke vezels aan de
middeleeuwen verbonden. Zo volgt de philosophie veelal verder de traditionele
wegen van de laat-Scholastiek of de uitwassen van het Nominalisme, zo wordt de
voorstellingswereld nog gevoed door beelden en opvattingen die allerminst nieuw
mogen genoemd worden. Het overnemen, herhalen en omwerken van bekende thema's
is steeds een der bijzonderste facetten van de literatuur der middeleeuwen geweest;
het is dan ook niet gewaagd te beweren dat tegen het einde der XVde eeuw het
Nederlandse litteraire bezit der voorgaande eeuwen in zijn geheel als een
verworvenheid kon aangezien worden. Het is typisch dat heel wat oudere werken,
ook ridderverhalen, in handschriften van die tijd zijn bewaard gebleven (we zullen
er verder nog op terugkomen hoe er toen zelfs sommige in druk werden uitgegeven,
als Reinaert II, Karel ende Elegast, Seghelijn van Jerusalem, Saladine, Jonathas
ende Rosaphiere, ook teksten van Jacob van Maerlant).
Van een genot in het lezen van oude geschriften getuigen enkele prologen van
volksboeken zelf. In Malegijs lezen we: ‘Wantet een gemeyn segghen is, vanden
ouden tijden, wat nyeus verfraeyt dat herte ende verlicht den sin. Aldus was ic eens
geseten op mijn studorium om te lesen, ende wat vremde materien te soecken. So
schiepen mijn sinnen solaes ende glorie int hooren vanden ouden historien. Ten
lesten quam bi mi die wijste van alle secreten mijn vrient out gescrifte, die mi voor
bracht om wat nieus te horen, een seer vremde ende wonderlike historie van eenen
vromen ridder geheeten Malegijs...’ (edit. E.T. Kuiper, p. 2). De bewerker van Vanden
.X. Esels zegt ook dat hij ‘quam int studeren van oude gesten...’ (edit. A. van
Elslander, p. 3), en die van Hughe van Bourdeus verklaart: ‘Om wat vreemtds ende
wat nieus te hooren dat oude gesten ende oude gescriften menich hondert iaren
verborghen hebben ghehouden. So heb ic hier een seer vreemde wonderlijcke noyt
wonderlijcker historie int claer ghestelt...’ (edit. F. Wolf, p. 3). - Daaruit klinkt een
bewustzijn van de ouderdom der epische stoffen, en een liefde voor het opzoeken
van nog onbekende verhalen. Het is bijna alsof de burgerij, het opkomend lezend
publiek, een eeuwenlange achterstand wil gaan inlopen, en het fijne afweten van
ridderromans, waarvan zij wel enkele namen en verhaaltjes oppervlakkig kende.
Men is er stilaan van teruggekomen onze literatuur vóór de Renaissance volgens
standen te schematiseren, al kan men zich moeilijk geheel van de sociale verhoudingen
losmaken, daar voorzeker in elk tijdvak overwegende tendenzen van de éne of de
andere stand uitgaan. We menen echter dat met het scherp tegenover elkaar plaatsen
van ‘ridderlijke’ dichtkunst vóór het einde der XIIIde eeuw en ‘burgerlijke-didactische’
daarna, al te zeer de indruk wordt gewekt als ware de vroegere poëzie omstreeks
1300 vrijwel uitgestorven.
Jacob van Maerlant en zijn geestesgenoten, waaronder de best bekende Lodewijk
van Velthem en Jan van Boendale zijn, hebben naast een moraliserende Hein van
Aken zeker grote invloed uitgeoefend, nieuwe wegen gebaand en enkele tijd de toon
aangegeven, o.i. echter wordt al te zeer geloofd dat de riddergedichten die volgen
louter ‘nabloei’ en ‘verval’ betekenen. Aesthetisch gezien zijn er vroeger wellicht
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merkwaardiger producten geweest, doch in het adapteren van themata zetten ze
eenvoudig een middeleeuwse gewoonte verder; men mag niet lichtvaardig beweren
dat XIVde eeuwse gedichten als de Kinderen van Limborch, Maleghijs, Seghelijn van
Jerusalem, Valentijn ende Nameloes, de Borchgrave van Coetchy, de Borchgravinne
van Vergy zonder waarde zijn, of dat er een radicale breuk met de vroegere literatuur
is ontstaan, al krijgen deze scheppingen meer en meer het karakter van louter
avonturen- en liefdesromans.
Daarnaast zien we het opkomen en toenemen van andere genres, wat zeer
begrijpelijk is: er kwamen toch meer en meer ont-
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wikkelden; geestelijken gingen voor hun werken dikwijls de volkstaal boven het
Latijn verkiezen; er kwam een groter verlangen naar andere dan verbeeldingsliteratuur.
In deze laatste zelf bestond er in de XIVde eeuw zelf een nevenstroming die de
voorkeur scheen te geven aan de k o r t e novelle tegenover de ridderromans van die
tijd welke meestal zeer l a n g uitvielen. Het litteraire leven begon alzo langzamerhand
veel complexer te worden en te differentiëren.
Ons doel hier is enkel te beklemtonen dat in de XIVde en de XVde eeuw de
belangstelling voor ridderliteratuur voortduurt. Naast de hierboven genoemde
gedichten dient er daarbij vooral gewezen op het profaan romantisch toneel dat juist
dan doorbreekt met de zogenaamde ‘abele’ spelen Gloriant, Esmoreit en Lanseloet
van Denemerken die naar inhoud en geest alle drie nauwe verwantschap vertonen
met werken als Floris ende Blancefloer, de Borchgravinne van Vergy of De Kinderen
van Limborch. Ook van andere gelijkaardige opvoeringen horen we in de XVde en
de XVIde eeuw1. Alleen op titels voortgaan is voorzeker gevaarlijk, maar een blijvend
interesse voor verhalen uit de ridderwereld in bredere kring mogen wij uit de
romantische spelen wel afleiden. Ook andere kleine feitjes wijzen daarop. In
ommegangen is het ros Beyaard herhaaldelijk van de partij. Het treedt op te Mechelen
(1415), te Leuven (1418), te Oudenaarde (1433)2. Ook later blijven we de Vier
Heemskinderen regelmatig bij zulke gelegenheden ontmoeten: zo te Dordrecht in
15063 en jaarlijks te Breda, waar in de grote omgang ook ‘de Wildeman’, omringd
door ‘gesellen’ die hem ‘plagen te jagen’ (zijn Valentijn ende Nameloes bedoeld?
vergelijk Pieter Breughel's houtsnede, o.a. afgedrukt in Gesch. v.d. Lett. d.
Nederlanden, II, tegenover p. 320) en ‘den grooten Roeland’ medegingen4. Symon
Cock en Gerhardus Nicolaus vestigen hun drukkerij op de Steenhouwersvest te
1

2
3
4

‘In een inventaris van het gild van St Kathelijne ter Hooie te Gent, uit het jaar 1532 ... komt
een lijst van spelen voor, waaronder, naast heiligenspelen, ook titels als: ‘Spel van eender
miracule van der Coninghinne van Cecilien’ (Esmoreit?); ‘spel van den conijnc van Aragoen’;
‘van den smet van Cameroen’ (Cambroen); ‘van den coninc van Ingghelant ende de quade
moere huut Henegauwe’; ‘van Olivier van Leefdale’; ‘van den ridder van Coetchij’; ‘van
den Witten Ridder’; ‘van den Heere van Trasengijs’; ‘van Modellus ende Margardijn heere
van Corrinten’; ‘van eender Nonnen’ (Beatrijs?); ‘van Lucresia ende Eurialius’; ‘van den
hertoghe van Bruisewijc’ (Gloriant?); ‘van II Coeplien’ ... Daar er hier spraak is van ‘boucken
van den spelen’, zijn wel degelijk spelen bedoeld. Te Deinze en te Petegem bij Deinze komen
nog titels van zulke spelen voor: een ‘spel van Arnoute’, 1431; ‘van den wijghe van
Ronchevale’, 1444; een ‘groot spel van Florijsse ende Blanchefloere’, 1482; ‘een spel van
Gryselle’, 1498 ... Ook hier is er wel spraak van vertoonde spelen, nog wel bij gelegenheid
van een ommegang of processie. Te Lier hooren wij van een spel ‘van den naecten Ridder’,
1532, van ‘de vier Draghers’, 1546, ‘van den Prince van Syrien’, 1551, van ‘een spel van
Griseldis’, 1556, en van ‘een spel van Sacheo’, 1565 ... Van 1503 tot 1563 werd te Breda
een spel van Aymynskinderen vertoond; maar misschien was dit slechts een ‘tooch’ (Van
Mierlo, Gesch. Lett. Nederl., II, p. 255. Hij verwijst respectievelijk naar A. De Vlaminck,
Jaerboeken der Thieltsche Rhetorijkkamer, in Vaderlandsch Museum, V (1863), pp. 1-249,
bijzonder pp. 11-12; J.F. Willems, Kronyk der Kamers van Rhetorica te Lier, in Belgisch
Museum, VIII (1844), pp. 288-330, bijzonder pp. 303-308).
Jan de Vries, Volk van Nederland, Amsterdam, 1937, p. 325.
J.H. Gallée, Bijdrage tot de geschiedenis der dramatische vertooningen in de Nederlanden
gedurende de Middeleeuwen, Haarlem, 1873, p. 79.
Zie voor dit alles P.J.J. Diermanse, Het ‘Spel’ van de vier Aimonskinderen, in TNTL, XLV
(1926), pp. 40-44. Over toponiemen in verband met de Heemskinderen cfr P.L. van Eck Jr,
Een oud Volksverhaal herleefd, in Den Gulden Winckel, XXII (1923), pp. 182-183.
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Antwerpen (1523-25) in een huis met het uithangbord: ‘In die vier heems kinderen’5.
Een gelijkaardig uithangbord en een drukkersmerk met de vier gebroeders te paard
gebruiken enkele jaren later te Amsterdam Jan Seversz. die Croepel en zijn opvolger
Jan Jacobsz.6. Wanneer de Antwerpse drukker Roland vanden Dorpe (ca 1497-ca
1500) een drukkersmerk kiest, neemt hij gans natuurlijk de Roelants-figuur,
voorgesteld met zwaard en op de hoorn blazend. In de winter 1510-1511 worden er
te Brussel in de straten allerlei historische, mythologische en populaire figuren in
sneeuw uitgebeeld; Roelant is daar ook vertegenwoordigd: in Dwonder van Claren
Yse en Snee dicht Jan Smeken:
Op tCantersteen stont Roelant en blies
In een casteel, dat niemant en heeft ghehoort7.

Hieruit moge wel blijken de populariteit van Karel de Grote's paladijn op het einde
der Middeleeuwen. Het volk kent al die helden, hoe zouden de mensen dan afkerig
staan tegenover de literatuur die hun heldendaden verheerlijkt?
De rederijkers geven in hun gedichten blijk met een aantal personages uit
ridderromans bekend te zijn, die ze ter illustratie van hun beschouwingen hier en
daar naast figuren uit de Oudheid en meer andere vernoemen;

5
6
7

Cfr M. Nijhoff, L'art typographique, II, p. 16.
Cfr C.P. Burger Jr, Eene verzameling 16e eeuwsche boekjes en fragmenten, HB, XI (1922),
pp. (81-96) 90-91.
Edit. R. Pennink & D. Th. Enklaar, 's-Gravenhage, 1946, vss 73-74.
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zie aldus in de bundel van Jan van Doesborch o.a. refrein VII, vs. 35: Troylus; XII,
vss 8-10; Eurealus - Lucresiam; XIV, vss 26-28: Florencius, Evax, Troylus; XXIII,
vss 42-43: Ionathas... Rosephier; XXIV, vs. 50: Sigismonda; LVI o.a.: Lansloot,
Sandrinen, Oriandra, Thisbe, Pyramus, Lucresia, Eurealus, enz.; in die van Jan van
Stijevoort o.a. refrein V: Florencius, Echites, Enax (sic), Amidas, Iason, Medea,
Lanslot, Sandryn, Hercules, Dianijra, Tisbe, Pyrannes (sic), Lucresie, Eurialus,
Ebreanus, Ionatas, Brezeda, Troylus, e.a.; XXI (Prinche):
Wt liefden sat virgilius in die mande
Wt liefden die vrou van vergi tlyf verloos
Wt liefden liet samson sijn lijf te pande
Wt liefden liet aristoteles tsijnre scande
hem beryden liefde maecten als een kint.

Nog veel meer dergelijke uitlatingen zouden we zonder moeite uit de
Rederijkersbundels kunnen citeren1, doch men zal ons opwerpen: weinig refreinen
zijn te dateren, de dichters putten hun kennis wellicht niet uit handschriften doch uit
drukken van volksboeken zelf. In vele gevallen is dit niet onwaarschijnlijk, al valt
dat niet te bewijzen2. Typisch is het nochtans dat in een gedicht met Anthonis de
Roovere's naam als achrostichon reeds vroeg (hij stierf in 1482) in dezelfde trant
b.v. Florijs en Blensefluer tussen Eneas, Dijdo, Jacob, Rafel, Ulixes, Sijere, Filecella,
Parijs, Heleena, Medea en Jason worden vermeld3. Zo vroeg bestond zeker het
gelijknamige volksboek nog niet. In ieder geval wijst ook dit op vertrouwdheid met
ridderliteratuur. Dat daarnaast de refreinen een nieuwe manier van denken
vertegenwoordigen4 tegenover de vroegere hoofse poëzie, verandert niets aan het
uiterlijke van deze feiten.
Met welke sympathie beschrijft Jan Smeken in 1516 in zijn Guldenvliesgedicht
de in October van dat jaar te Brussel gehouden feesten waarbij ten slotte een
ridderlijke vormen-romantiek de meeste betekenis heeft en waarbij vooral aandacht
verleend wordt aan het afschilderen van 't kleurrijke ceremonieel der optochten,
zittingen, kerkelijke plechtigheden, feestmalen en tornooien5. De invloed van de
Frans-Bourgondische letteren op de Dietse doet zich ten andere voortdurend gelden,
in geheel de door ons behandelde periode. Zowel dichters als profane prozaschrijvers
volgen herhaaldelijk XVde-eeuwse Franse voorbeelden6.

1
2
3
4
5

6

Vgl. R. Verdeyen, Literaire Reminiscenties bij de Rederijkers, in Album Prof. Dr Frank
Baur, II, Antwerpen, 1948, pp. 333-339.
Dit is ook Kruyskamp's conclusie in zijn editie De refr. v. J.V. Doesborch, I, p. XVI.
Zie refrein p. 122 gepubliceerd door C.P. Serrure, Vad. Museum, IV (1861), pp. 121-124.
Marie Ramondt bespreekt aldus het behandelen van liefdethema's in Ridder- en Rederijkertijd,
in NT, XXXVII (1943), pp. 61-70.
Zie inleiding en editie: Gilbert Degroote, Jan Smeken's Gedicht op de feesten ter eere van
het Gulden Vlies te Brussel in 1516. Met inleiding, aanteekeningen en glossarium, (De Seven
Sinjoren), Antwerpen, 1946.
Zie daarover uitvoerig Overzicht van de Franse en Bourgondische Letteren in de Vijftiende
eeuw en Aanrakingspunten tussen de Frans-Bourgondische en de Dietse Letteren, Hfdst. II
& III van W.J. Schuyt, Doctrinael des Tijts, pp. 6-55.
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Drukkersmerk van Roland van den Dorpe.

Naast deze vormen van toneel en poëzie dienen echter andere uitingen niet vergeten:
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bij vertoningen van ernstige stukken hoorden komische tussenspelen, ‘cluyten’,
‘esbatementen’, die de gehele gamma van gekruide volksgeestigheid afspeelden denken we aan zeer bekende als Die Hexe, Nu Noch, Een Cluyte van Playerwater zoals die ook voorkomt in sommige boerden. Refreinen int sotte en int amoureuse
blijven naar inspiratie dikwijls niet ver van de boerden verwijderd: het leven van
lagere standen, bij voorkeur in ruwe vormen, waarbij het obscene niet geschuwd
wordt, komt er in tot uiting. Daarnaast staan dan de ernstige geschriften der
Rederijkers, de Spelen van Sinne, refreinen int vroede.
Een typisch voorbeeld van verschillende tendenzen der Rederijkerij is Colijn van
Rijssele's De Spiegel der Minnen, dat aansluit bij de romantische spelen maar naar
vorm en uitwerking zeer verschillend is.
Bij de zogenaamde v o l k s l i e d e r e n die omstreeks het midden der XVIde eeuw
gebundeld worden, kunnen gelijkaardige schakeringen als bij de refreinen worden
aangetroffen.
Al deze producten brengen ons echter tot een bijzonder publiek, de burgerij, die
zich voor het eerst een zo belangrijke plaats toeeigent in de litteraire constellatie.
Hoe goed passen bij dit alles de prozaromans zich aan met hun tweeërlei stoffen:
eensdeels de romantische, bewerkt uit vroegere epen of naar oorsprong alleszins
nauw er mede verwant, anderdeels verhalen als die van Ulenspieghel, de Pastoor te
Kalenberghe, Broeder Russche, terwijl daar ook andere volksboeken (in ruime zin)
bij aansluiten, we denken bij voorbeeld aan Vanden .X. Esels, Den Sack der Consten,
de Evangelien vanden Spinrocke.
Een belangrijk kenmerk van die tijd is het p r o z a dat zich langzamerhand een
vast bestaansrecht verzekert. Lange tijd was de letterkunde bijna steeds met de
versvorm verbonden, terwijl het proza in officiële bescheiden, in keuren, schepenacten
en dergelijke werd aangewend. Vooreerst stond het haast uitsluitend in dienst van
de godsdienstige, stichtelijke en lerende werken, doch werd niet gebruikt om verhalen,
waarin de fictie een grote of de grootste rol speelde, weer te geven. Het zijn
XIIIde-eeuwse mystiekers als Beatrijs van Nazareth, Hadewych en Gheraert
Appelmans die de richting aangeven, welke wordt voortgezet doorheen de XIVde
eeuw, met Jan van Ruusbroec als voornaamste schrijver.
De Latijnse prozastijl dient zeker tot voorbeeld, ook de Bijbel, die in zijn geheel
of gedeeltelijk van de XIVde eeuw af in Nederlands proza wordt verspreid.
De ascetische geschriften van Geert Grote en van de discipelen der Devotio
Moderna, evenals vele vertalingen uit godsdienstige Latijnse literatuur, hebben de
prozavorm; ook godsdienstig-moraliserende werken als het Cancellierboek, Jan van
Brederode's Des Coninx Summe (1408) en de bewerking van Thomas van Cantimpré's
Liber Apum, Der biën boeck. Reeds meer verhalende elementen, hoewel met theorie
vermengd, geven Dat Scaecspel (begin XIVde eeuw) en het Kaetspel ghemoralizeert
(1431). Ook in de bewerkingen van de Vitae Patrum en van de Legenda Aurea (XIVde
eeuw), evenals in vele heiligenlevens en legenden uit dezelfde tijd zien we een meer
verhalende inhoud in proza, tegenover de beschouwende en godsdienstige literatuur.
Eeuwigheidsvizioenen als Tondalus' Visioen of het leven van Sinte Brandaen leiden
binnen in een fictieve wonderwereld. Eénzelfde vermenging van verhalenkern en
moraliserende didactiek treft men aan in de encyclopedische Lucidarius en Sydrac.
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Vooral dergelijke werken leefden in de XVde eeuw verder. Tegelijk groeide er een
drang naar wereldlijke historie, verscheidene kronijken werden er geschreven, ook
een Leven van koning Alexander naast de geschiedbijbels en wondere reisverhalen,
waar de vertaling van Joannes de Hese's Itinerarius en de Reis van Jan van Mandeville
niet onvermeld mogen blijven. Zeer bijzonder wens ik te wijzen op het
godsdienstig-moraliserende Ridderboec, waarin proza met verzen afwisselt, en dat
van ridderleven en -instellingen in allegorische vorm een rijk gebruik maakt1. Ver
op de tijd van de prozaromans vooruit was de bewerker van het Mndl.
Lancelot-gedicht waarvan een proza-omzetting in een handschrift-fragment van ca
1340 bewaard bleef2; grote bekend-

1
2

Zie G.I. Lieftinck, Het Ridderboec, in TNTL, LXII (1942), pp. 14-39; en ID., Het Ridderboec
afgeschreven in Groenendael, in TNTL, LXV (1948), pp. 260-262.
Cfr Jef Notermans & W. de Vreese, Fragmenten van de Middelnederlandsche Proza-Lancelot,
in TTL, XIX (1931), pp. 221-251.
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heid schijnt dit werk inmiddels niet te hebben gevonden.
Dit alles vinden wij volledig tot groei gekomen in de tweede helft van de XVde
eeuw, wanneer de eerste boeken van de pers komen: gewijde en profane geschiedenis,
heiligenlevens en legenden, ook beschouwende en stichtelijke werkjes hebben een
gunstig klimaat voor het proza geschapen, waarbij gans natuurlijk de louter fictieve
prozaromans aansluiten.
Huizinga spreekt wel te algemeen waar hij zegt: ‘Niets schijnt ons sterker te
getuigen van stilstand en verval dan het ontrijmen van de oude ridderromans en
andere gedichten tot ellenlang effen proza.’ Hijzelf voegt er echter onmiddellijk aan
toe: ‘Toch beduidt die “dérimage” der vijftiende eeuw een overgang tot een nieuwen
geest. Het is het afscheid aan de gebonden rede als primair uitdrukkingsmiddel, het
afscheid aan den stijl van den middeleeuwschen geest’1. H. Kindermann zegt in die
zin terecht: ‘Jedes Zeitalter verwirklicht die künstlerischen Werte und Formen, die
seiner Wesenheit entsprechen; und dieser Relativität entspricht im Zeitalter der sich
vorbereitenden Neuzeit, in diesen Tagen einer Umstellung von aristokratischer
Lebensstilisierung auf demokratische Lebenserfahrung durchaus eine prosaische
Gestaltung’2.
Zeker bezit het proza nog geen hoge stijlvorm, eerst met de moderne tijden is het
een volwaardig kunstgenre geworden vooral met de roman; de basis hiervan ligt voor
een goed deel in het overgangsstadium der XVde-XVIde eeuw.
Een groot deel van het aanvoelings- en levensrhythme was dan toch reeds
veranderd. Wanneer de mensen zich nog bekommerden om een gebonden vorm wat veel minder het geval was dan in de XIIIde eeuw, waar men nog ‘alles (kon) in
rijm brengen, tot geneeskunde en natuurlijke historie toe’3, dan had deze een totaal
gewijzigd uitzicht gekregen. Nu gebruikte men versvormen voor geheel andere
dichtsoorten: het lied en het rederijkersvers, met als typische gestalte het refrein, dat
geen verhalende poëzie is als het epos en er natuurlijk de brede uitbouw niet van
kent.
Met proza tegenover poëzie in nauw verband staat het verschil tussen horen-lezen
en zelf-lezen. Het ridderepos werd aanvankelijk voorgedragen of voorgelezen, daartoe
was de gebonden vorm best passend, doch wanneer na verloop van tijd de stil voor
zichzelf lezende mens het ganse publiek uitmaakte, kon proza beter geschikt gaan
lijken. Daarbij ging het hem immers hoofdzakelijk om de inhoud, en moeilijkheden
die het begrijpen in de weg staan treft men meer aan in poëzie dan in proza. De
realiteitszin van de burger had minder behoefte aan de plastiek van het vers.
Aldus ontstonden bewerkingen van prozaromans. De doorsnee-lezer begreep de
oude teksten wellicht soms nog slechts met moeite: we zien toch dat zelfs bewerkers
door misverstand wel eens fouten begaan.
Daarbij komt dat sommige lange riddergedichten in druk te veel plaats zouden
hebben ingenomen, ook dat kan - bijkomstig - soms aanleiding zijn geweest tot
prozabewerkingen.

1
2
3

Herfsttij, p. 429.
Volksbücher vom sterbenden Rittertum, p. XV.
Huizinga, l.c., p. 429.
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3. Uitgaven van Latijnse verhalende boeken in de incunabelperiode
In ieder geval is het openen van de eerste drukkerijen in de Nederlanden een feit van
onschatbare betekenis, hoewel deze in de eerste jaren nog zeer weinig aan de litteraire
productie veranderen. De pers vervult vooreerst misschien slechts de rol van de
kopiïsten in het vermenigvuldigen van tekstexemplaren. Het valt dadelijk op hoe in
de incunabelperiode nog zulk sterk overwegend gedeelte wordt in beslag genomen
door uitgaven in het Latijn; ook wat de meer verhalende literatuur betreft sluit men
vrijwel algemeen aan bij handschriftelijke voorbeelden. We denken aldus vooreerst
aan geschriften als Aeneas
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Silvius Piccolomini's Eurialus et Lucretia, sinds 1473 (cfr CA 11) ten onzent
herhaaldelijk gedrukt, aan de Gesta Romanorum (van ca 1473 af; cfr CA 822), de
Historia septem sapientum (van ca 1476 af; CA 946) en de afwijkende versie Historia
Calumnie Novercalis que Septem Sapientum inscribitur (van 1489 af; cfr CA 949),
de Dialogus creaturarum (van 3 Juni 1480 af; CA 560), Guido de Columna's Historia
destructionis Trojae (zeker van ca 1481 af; CA 871 tot 873), Jan van Mandeville's
Itinerarium (van 7 September 1483 af; CA 1197 en suppl. IV, 1197), het Libellus
de raptu animae Tundali et ejus visione (1486/87; CA 1690), Salomon et Marcolphus
(van ca 1486 af; CA 451), waarvan de meeste drie en meer uitgaven vóór 1500
beleven. Let ook op uitgaven als de Reynardus Vulpes van Balduinus (ca 1473; CA
978) en Petrarca's Epistola de historia Griselidis (ca 1498; CA 1386). Daarnaast
bestaat er een Latijnse legendenliteratuur, best bekend is Jacobus de Voragine's
Historia Lombardica met de Legenda Aurea (oudste druk ten onzent: 1479; CA
1752), naast andere geestelijke en moraliserende geschriften. Daar we echter bij de
totaal profane letterkunde wensen te blijven gaan we hier niet verder op in.
Na 1500 worden Latijnse uitgaven van de hierboven vermelde boeken uiterst
zeldzaam, echt overvloedig waren ze slechts geweest in de allereerste periode, tot
ca 1490. Drukken van bewerkingen in de volkstaal echter nemen geleidelijk in aantal
toe. Deze conclusie geeft wel een belangrijk inzicht in de conjunctuur van de
Nederlanden in de bestudeerde periode.

4. Prozaromans in andere talen
BIBLIOGRAPHIE.
FRANS:
Uitvoerige behandeling in:
DOUTREPONT, Mises en prose, vooral Chap. IV tot VI. Hij behandelt echter slechts
de ‘remaniements’. Het is de vraag of toenmalige lezers enig wezensverschil zagen
tussen deze en andere verhalen. - Verder:
BESCH E., Les adaptations en prose.
GAUTIER L., Les Épopées françaises.
TILLEY A., Les romans de chevalerie en prose.
DOUTREPONT, La littérature française à la cour des Ducs de Bourgogne.
Meer bibliographie vooral bij:
DOUTREPONT, Mises en prose, pp. 709-717 en passim; en TILLEY, o.c., passim. Zie
natuurlijk ook de grote bibliographische werken (vooral Gw; PELLECHET; BRUNET)
en literatuurgeschiedenissen.
Over latere uitgaven en lotgevallen dezer Franse volksboeken raadplege men:
ASSIER Alex., La Bibliothèque bleue depuis Jean Oudot Ier jusqu'à M. Baudot,
1600-1863, Paris, 1874.
HÉLOT René, La Bibliothèque bleue en Normandie, Rouen, (1928).
JACOUBET Henri, Comment le XVIIIe siècle lisait les romans de chevalerie, Grenoble,
1932.
NISARD Charles, Histoire des livres populaires.
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DUITS:
HEITZ-RITTER, Versuch, is vooral te raadplegen. Daarin treft men een uitvoerige
algemene en bijzondere literatuuropgave van de volksboeken aan, zowel uitgaven,
herdrukken als studiën.
Verder leze men vooral:
BENZ R., Geschichte und Ästhetik.
GÖRRES J., Die teutschen Volksbücher.
LIEPE W., El. v. Nassau-Saarbrücken.
MACKENSEN Lutz, Die deutschen Volksb.
ID., Vorgeschichte des deutschen Romans. (Die deutschen ‘Volksbücher’), een
interessante kaart in Deutscher Kulturatlas, herausgegeben von Gerhard LÜDTKE
und Lutz MACKENSEN, Berlin-Leipzig, 1929, Literatur 19, Bd. II, 77, 162.
PODLEISZEK Franz, Die Kulturentwicklung vom Mittelalter zur Neuzeit in den
deutschen Volksbüchern des 15. und 16. Jhdts, diss. Wien, 1929 (bestaat alleen
getypt).
SCHERER W., Die Anfänge.
Er bestaan vele afzonderlijke herdrukken, ook enkele r e e k s e n v o l k s b o e k e n ,
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waaronder de meest bekende bezorgd door R. BENZ, G.O. MARBACH en O.L.B.
WOLFF, Gustav SCHWAB, Karl SIMROCK; meer uitleg daarover bij HEITZ-RITTER,
passim. - Ernstig opgevat is de Reihe Volks- und Schwankbücher, onder leiding van
H. KINDERMANN, in de reeks Deutsche Literatur. Sammlung literarischer Kunstund Kulturdenkmäler in Entwicklungsreihen; zeven delen zijn voorzien, waarvan
Band I, II en VII verschenen zijn, bezorgd door H. KINDERMANN en Franz
PODLEISZEK.
Zie verder: GW en algemene literatuurgeschiedenissen en bibliographische werken.
In het bijzonder voor de N E D E R D U I T S E S E D R U K K E N verwijzen we naar BC
(BORCHLING Conrad & CLAUSSEN Bruno, Ndd. Bibliogr.).
Een volledige gezamenlijke studie erover bestaat niet. Men raadplege:
DIEPERINK G.J., Literarische Wanderwege im Gebiet der Hanse, in Handelingen
van het zeventiende Nederlandsche Philologen-Congres, (Utrecht), 1937, pp. 83-86.
JELLINGHAUS Hermann, Geschichte der mittelniederdeutschen Literatur, (Grundriss
der Germ. Phil. von H. PAUL, VII), Berlin-Leipzig, 19253, pp. 80-82 geeft een
overzicht.
KILIAN Joachim, Studien zu den Hamburger niederdeutschen Volksbüchern von
1502, in NJ, LXII (1937) - Jahrgang 1936, pp. 16-69.
SIGGELKOW Friedrich-Franz, Studien zu mittelniederdeutschen Volksbüchern, in NJ,
LV (1931) - Jahrgang 1929, pp. 40-81.
ENGELS:
Het groot bibliographisch hulpmiddel is:
BATESON F.W., The Cambridge Bibliography of English Literature, volume I.
600-1660, Cambridge, 1940.
Ons overzicht hieronder steunt vooral op de artikels in:
The Cambridge History of English Literature, II (Chapters XIII-XIV) en III
(Chapters IV-V).
Voorname studies over CAXTON en J. VAN DOESBORCH:
BERGMANS Paul, Jean van Doesborgh, in Analectes belgiques, Gand, 1896, pp.
207-223.
BLADES, W. Caxton.
PROCTOR R., J. v. Doesborgh.
Zie nog:
HOOG W. de... Az., Studiën over de Nederlandsche en Engelsche Taal en Letterkunde
en haar wederzijdschen invloed, Dordrecht, 1902-03, vooral dl I, Hfdst. VI en dl II,
Hfdst. I-II.
HERFORD Ch. H., Studies...
Cfr ook algemene bibliographische werken over Engelse vroegdrukken, zoals:
ESDAILE Arundell, A List of English Tales and Prose Romances Printed before 1740,
Part I, 1475-1642; Part II, 1643-1739, London, 1912.
POLLARD-REDGRAVE, A Short-Title Catalogue.
De voornaamste reeksen uitgaven door W.J. THOMS en door H. MORLEY.
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DAVIDS William, Verslag van een onderzoek betreffende de betrekkingen tusschen
de Nederlandsche en de Spaansche Letterkunde in de 16de-18de eeuw, 's Gravenhage,
1918.
PEETERS-FONTAINAS J., Bibliographie des Impressions Espagnoles des Pays-Bas,
Louvain-Anvers, 1933 (overdruk uit GP, XI (1933).
SABBE Maurits, De belangrijkheid van de Spaansche typographie in de Zuidelijke
Nederlanden, overdruk uit Dietsche Warande en Belfort, April-Mei, 1933, met verdere
literatuuropgave.
HURTADO Juan y SERNA J. de la y PALENCIA Angel Gonzalez, Historia de la
Literatura Espanola, Madrid, 19435.
DENEMARKEN:
NIELSEN Lauritz, Dansk Bibliografi 1482-1550, Kobenhavn-Kristiania, 1919.
PETERSEN Carl S. og ANDERSEN Vilhelm, Illustreret Dansk Litteraturhistorie, I. Fra
Folkevandringstiden indtil Holberg, Kobenhavn, 1929, pp. 119-122, 300-307.
De volksboeken zijn voor het grootste deel internationaal gemeengoed. Dezelfde
titels vinden we terug in vele landen van Europa, en uit de behandeling der
prozaromans afzon-
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derlijk is reeds gebleken dat er bepaaldelijk heel wat betrekkingen bestonden met de
Franse-, Hoog- en Nederduitse en Engelse prozaliteratuur uit die tijd. Om beter zekere
oorzaken bij het verschijnen van deze boeken in de Nederlanden te begrijpen mag
een bondig overzicht niet weggelaten worden van wat er in die omringende landen
omging tot ca 1540 en hoe daar het genre is ontstaan, waarbij wij in het bijzonder
belichten al wat relaties kan aanduiden.
Zoals F r a n k r i j k reeds eeuwen voorging op vele gebieden en de Franse literatuur
een rijke bron was waaraan voortdurend werd ontleend, zo zijn ook voor een groot
deel haar ‘romans en prose’ voor de andere landen de aanleiding geweest tot
navolging. Behalve enkele vroegere waaronder Lancelot, Merlin, le Chevalier au
Cygne uit de XIIIde, valt de bloeitijd der ridderromans in proza er in het midden en
de tweede helft van de XVde eeuw. Een vrij groot aantal riddergedichten wordt
bewerkt en aangepast aan de smaak van de tijd, terwijl andere verhalen, nooit
voorheen in dicht verhaald, aan verschillende bronnen ontleend of geheel nieuw
verzonnen, in proza worden opgesteld.
Een aantal adellijke bibliophielen geven opdracht voor deze geschriften, die een
ereplaats zullen innemen in hun ‘librairie’. De voornaamste onder die van de XVde
eeuw is voorzeker Philips de Goede, de grote hertog van Bourgondië. Familieleden
van deze vorst of hoogwaardigheidsbekleders volgen zijn voorbeeld en houden van
mooie handschriften met kunstzinnige verluchting; onder hen zijn vooral te vermelden
Jean de Créquy, Jean de Croy, Jean de Wavrin, Charles de Nevers. Ook buiten zijn
‘milieu bourguignon’ leven er edelen die prozaromans doen schrijven, zo reeds iets
vroeger de beroemde Jean, duc de Berry, zo later Jacques d'Armagnac, Marie de
Clèves, koning Lodewijk XII zelf. Al werden er heel wat boeken anoniem geschreven,
toch zijn ons enkele schrijvers bekend. Een belangrijke plaats nemen hofbeambten
in, de ‘copiste’ David Aubert en de ‘translateur et valet de chambre de Mgr le duc
de Bourgogne’ Jean Wauquelin, beiden afkomstig uit het Noorden - Pas-de-Calais
en Picardië - en Raoul Lefèvre, Philip's ‘chapelain’ - men weet zeer weinig over zijn
persoonlijkheid - die door het bezorgen van Jason et Médée en de Recueil des
Histoires de Troyes een bijzonder actueel succes oogstte; in 1430 toch had de hertog
de ‘ordre de la Toison d'or’ ingesteld, die Jason naast Gedeon als held en patroon
vooropstelde. Andere schrijvers, waaronder geestelijken (clercs), die een zekere
vermaardheid verworven hebben, heten o.m. Jean d'Arras, Berthault de Villebresme,
Pierre Desrey, Philippe Camus. Merkwaardig is het dat de taal van vele handschriften
wijst op Noordelijke dialecten, Picardië, Artois, zodat misschien het meerendeel der
auteurs daar te localiseren is.
Belangrijk is de vraag hoe het komt dat naar het einde van de middeleeuwen toe,
deze prozabewerkingen van ridderromans zozeer in de mode komen en bepaaldelijk
bij de Franstalige, in het bijzonder de Bourgondische adel zulke waardering vinden.
Doutrepont vat aldus zijn beschouwingen samen over ‘les motifs déterminants de la
refonte des poèmes et des romans en vers’: ‘une atmosphère nouvelle se crée dans
la littérature à la fin du moyen àge, ou une transformation des conditions de vie des
genres épique et romanesque se produit; - la prose a progressé depuis le XIIIe siècle;
- le vers empêche la précision de la pensée à une époque oü des esprits nombreux
veulent éviter les longueurs des anciennes narrations; - le XVe siècle a peine à lire
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du vieux français, mais il prend plaisir à lire de vieilles histoires dans un style rajeuni,
facile et coulant; - le désir de prêter plus de vraisemblance à des narrations qui n'ont
point perdu leur attrait; - le souci d'y introduire de l'ordre et de la proportion; - la
préoccupation de satisfaire les goûts d'un public qui lit surtout pour ‘connaître
l'histoire’; - le besoin de réalisme qui se répand dans les lettres; - si le souci
d'exactitude se répand alors, faire de la prose c'est faire de l'exact; - toutefois, l'esprit
chevaleresque existe encore, et on le satisfait en pratiques mondaines, en modernisant
d'anciens récits d'aventures qui, sous leur forme rimée, c'est-à-dire archaïque et
difficile, auraient pu se perdre ou s'oublier; - le goût du romanesque n'est pas éteint,
et il trouve à se satisfaire dans la lecture des légendes du passé; - ces légendes gardent
encore leur charme à cause des sou-
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venirs locaux ou familiaux qu'elles éveillent; - dans certaines proses, il s'agit d'une
refonte qui groupe tout un ensemble de récits auxquels un seigneur, un glorieux
patron d'écrivains, s'intéresse particulièrement’1. Deze redenen zijn mutatis mutandis,
mede op nieuw-gemaakte proza-ridderromans toepasselijk.
Te onderlijnen valt ‘que l'idéal chevaleresque et le goût du romanesque ne sont
pas morts. Sans doute, à la cour de Bourgogne qui fait des efforts pour ranimer ou
soutenir l'esprit chevaleresque, plusieurs fois séculaire, il ne s'agit plus alors de cette
‘rude et brutale chevalerie des XIe et XIIe siècles’ dont L. Gautier a formulé le code.
Maintenant, ainsi qu'il l'écrit, elle ‘a fait place à une chevalerie plus élégante et moins
chrétienne, mais, ajoute-t-il, on adore plus que jamais les batailles et les tournois, la
petite et la grande guerre’2. Doutrepont wijst daarbij op al de riddervormen die bij
de Bourgondische hertogen in ere gehouden of hersteld worden, en waarvan we in
kronieken en ‘mises en prose’ de weerklank vinden.
Ten slotte blijft de belangstelling voor deze boeken niet tot de adel beperkt. Wellicht
bezaten enkele rijke burgers ook reeds handschriften. In ieder geval worden na het
invoeren der drukkunst spoedig een aantal prozaromans - remaniements zowel als
rechtstreeks in proza geschrevene - in druk verspreid, soms na een min of meer
diepgaande omwerking; er volgen ook enkele geheel nieuwe verhalen. De oudste
uitgave zou van 1472 dateren: Pierre de Provence, te Lyon bij Bartholomé Buyer.
Verder verschijnen Raoul Lefèvre's Recueil des histoires de Troyes en Jason et
Médée, Mélusine, Fierabras, Baudouin de Flandres, Ponthus et la belle Sidoine,
Destruction de Jérusalem, Apollin de Tyr, Les quatre fils Aymon, Olivier de Castille,
Bertrand du Guesclin, Clamadès, Paris et Vienne, Neuf Preux, Lancelot, Valentin
et Orson, Tristan, Cleriadus, Robert le Diable, Merlin, Ogier le Danois, Galien
rhétoré, Les prouesses d'Hercule. Tilley, waaraan we deze gegevens ontlenen, besluit:
‘Ainsi, avant la fin du XVe siècle, on avait imprimé vingt-quatre romans de chevalerie
en prose, dont quelques-uns plusieurs fois. Douze suivirent pendant les années
1501-1515; vingt-sept datent du règne de François Ier et quatre, c'est à dire Gérard
d'Euphrate (1549), Geoffroy à la grand dent (1549), Guillaume de Palerme (1552)
et Flores et Blanceflour (1554) parurent sous Henri II’3. Op te merken is dat van
sommige op korte tijd zeer vele edities verschijnen, tien tot vijftien en meer op een
halve eeuw. Het laat zich goed indenken dat de bibliophilie van het hertogelijk huis
ook in de Nederlanden reeds een zekere indruk had gemaakt, en op de litteraire smaak
van het land in de speciale richting der ridderverhalen stimulerend moest werken.
Sommige Franse boeken werden hier gedrukt. Aldus stippen we in de
incunabelperiode aan Raoul Lefèvre's Jason, s.d.s.l. (vóór 1477, Brugge, W. Caxton
(met Colard Mansion?) (CA 1090a) en (ca 1484), Antwerpen, G. Leeu (CA 1091).
Zijn Recueil des Histoires de Troyes: s.d.s.l. (ca 1476, Brugge, W. Caxton (met
Colard Mansion?) - CA suppl. I, 1093b) en s.d.s.l. (ca 1484? Antwerpen, G. Leeu CA 1094). Paris et Vienne: 15 Mei 1487, Antwerpen, G. Leeu (CA 941). Ook andere
populaire geschriften als Les évangiles de quenoilles: s.d.s.l. (ca 1480, Brugge, Colard
Mansion - CA 714) en Dyalogue des creatures: 1482, Gouda, G. Leeu (CA 570),
1

2

Doutrepont, Mises en prose, pp. 412-413. Cfr ook ‘Les raisons d'ordre social, temporaire,
local, psychologique et littéraire qui expliquent les procédés de remaniement’, ibid., pp.
638-648.
Ibid., p. 407. De verwijzing naar Gautier, Epopées, II, p. 613.
A. Tilley, Les romans de chevalerie en prose, pp. 58-60.
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zien naast Nederlandse uitgaven het licht. Dit is nochtans uitzonderlijk, Lyon en later
ook Parijs zijn de voornaamste steden vanwaar deze incunabelen en postincunabelen
hun verspreiding vinden. Daarbij wordt in 1532 te Parijs Ulenspieghel uitgegeven
‘Nouvellement translate et corrige de Flamant en Francois’, gevolgd van nieuwe
drukken (1532-39, Parijs, Alain Lotrian; en zelfs 1539, Antwerpen: cfr edit. Knust,
p. XX). Indien Virgilius oorspronkelijk Nederlands is, zou reeds in het begin der
eeuw een onzer prozaromans bij de Franse lezers zijn opgenomen. Vermeldenswaard
is het dat de oudste Nederlandse editie van Sebastian Brant's Narrenscip (wel geen
prozaroman, maar toch een volksboek in ruimere zin) op 6 Juni 1500 te

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

291
Parijs gedrukt werd door Guide Coopman, alias Guy Marchant (cfr NK 2555). Men
ziet, er bestond ongetwijfeld contact tussen beide landen.
In D u i t s l a n d ligt de aanvang van de prozaromans eveneens in het begin van de
XIIIde eeuw, men bezit fragmenten van een Nederduitse Lanzelot - ook hier weer dit
werk! - en een Hoogduitse roman van - waarschijnlijk - Tristran. Hans Mayr,
raadsheer te Nördlingen, vertaalt in 1392 reeds Guido de Colonna's Historia
Destructionis Trojae. Uit dezelfde tijd dateren andere bewerkingen uit het Latijn
zoals Die sieben weisen Meister. Naast een verdere sterke invloed van Latijnse werken
zal de ridderliteratuur in proza er nochtans eerst in de XVde eeuw haar opbloei kennen,
wel iets later dan in Frankrijk, wat goed is te begrijpen, vermits heel wat
prozabewerkingen onder Franse invloed worden gemaakt. Ook daar zijn edelen
geïnteresseerd aan de middeleeuwse verhalen, ze zetten deze zelf in proza om of
geven aan anderen opdracht dit werk voor hen te doen.
Grote invloed op het invoeren van deze Franse mode ging uit van Elisabeth (o ca
1393/1400- † 1456), echtgenote van graaf Philip van Nassau-Saarbrücken; zij was
de dochter van Margaretha, gravin van Vaudémont en vrouwe van Joinville, die in
derde echt gehuwd was met Ferry de Lorraine, seigneur de Rumigny et de Boves.
Deze, haar moeder, zelf aan Franse prozabewerkingen geïnteresseerd (zij vertaalde
Loher et Maller uit het Latijn in het Frans) dient haar ongetwijfeld tot voorbeeld
wanneer zij geruime tijd na haar huwelijk (1412) vier Franse gedichten in Duits proza
gaat omwerken: Herpin, Huge Scheppel, Loher und Maller en Sibille, waarvan de
eerste drie later als volksboek zouden worden gedrukt. Opgegroeid nabij de grens
tussen de twee culturen en dan Duitse gravin geworden, is zij de geschikte persoon
om dit werk tot een goed einde te brengen. Meer verwonderlijk is het dat een redactie
van de Franse prozaroman Ponthus et Sidoine ca 1455 in het Duits wordt vertaald
door een dochter van Jacob I van Schotland, Eleonore (1433-1480), gehuwd met
hertog Siegmund van Tirol en Vorderösterreich. Andere bewerkers van oudere boeken
zijn Johann Hartlieb, die in 1444 König Alexander vertaalt, Heinrich Steinhöwel die
o.m. Griseldis en Apollonius von Tyrus bewerkt, Niclas von Wyle, die o.m. Eurialus
und Lucrecia bezorgt: deze auteurs, en meer andere werken gaan terug op Latijnse
bronnen. Uit het Frans vertalen verder Thüring von Ringoltingen (1456: Melusine),
Wilhelm Ziely von Bern (1482: Olivier und Artus en Valentin und Orso), Veit
Warbeck (1527: Magelone): zij zijn de meest bekende doch niet de enige bewerkers.
In Duitsland moet er gewezen worden op de aanvankelijk zeer grote invloed van
Latijnse werken die in het Duits nagevolgd, in handschriftredactie bestaan of moeten
bestaan hebben; en dit komt nog beter uit in de eerste drukken; in de door R. Benz
aangelegde lijst1 van oudste uitgaven, vindt men vóór 1500 slechts die van Melusine
(ca 1474), Pontus und Sidonia (1485) en de Ritter vom Turn (1489) welke op het
Frans teruggaan, tegenover twintig op het Latijn (enkele dezer boeken bevatten
bovendien méér dan één verhaal); vijf berusten op oudere Duitse, één op een Italiaans
en twee op meerdere bronnen.
Al kan het ‘prozaroman’-karakter van verscheidene dezer boeken wellicht worden
betwist (b.v. de vertaling van Boccaccio's Liber de claris mulieribus), de verhouding
is veelzeggend, zelfs als we inroepen dat de lijst onvolledig is en er oudste drukken
1

Geschichte und Aesthetik...., pp. 57-60.

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

kunnen zijn verloren gegaan; dit geldt immers zowel voor de ene als voor de andere
soort.
Ondertussen hebben de drukkers ongetwijfeld een aanzienlijk aandeel genomen
in het doen ontstaan en het verspreiden van deze soort lectuur.
Omstreeks het midden der XVIde eeuw is een zeer belangrijke auteur de te Colmar
geboren Jörg Wickram die naast een bewerking (Galmy) ook zelf verzonnen
ridderromans schrijft en daarbij een echt burgerlijke verhaalkunst beoefent (b.v. Der
Jungen Knaben Spiegel), zodat hij in Duitsland toch reeds een geheel nieuwe periode
inluidt die naar de moderne romankunst zal voeren.
Veel meer dan aanvankelijk in Frankrijk blijkt het verburgerlijkt karakter der
Duitse volksboeken uit allerlei nieuwe prozaromans

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

292
die niet de adel maar andere standen in het centrum der belangstelling plaatsen, en
die veelal een hogere graad van oorspronkelijkheid bezitten dan de ridderverhalen.
We bedoelen aldus de Vier Kaufleute, Ulenspiegel en Fortunatus; van Alexander
von Metz is naast Hgd. Meisterlied-drukken een Nederduitse prozaredactie bekend
(1500); de eerst vernoemde dateert uit de XVde eeuw; voor de problemen over
Ulenspiegel's oudste redactie, zie onze bespreking in dl I; de oudste Fortunatus-druk
is van 1509. Hoewel in rijmdichtvorm, behoren Bruder Rausch en der Pfarrer vom
Kalenberg tot hetzelfde tijdperk en dezelfde atmospheer. In de tweede helft der XVIde
eeuw zullen Claus Narr, Hans Clauert, Dr Faust, Christoff Wagner en Die
Schildbürger bij de reeks aansluiten.
De redenen waarom deze prozaliteratuur in haar verschillende soorten zoveel
succes kent, zijn in de grond gelijkaardig aan die van Frankrijk. Duitse geleerden als
Benz, Liepe, Mackensen, Kindermann en Podleiszek wijzen vooral op de gewijzigde
geestesgesteldheid tegenover de middeleeuwse literatuur, waarvan vele elementen
wel worden bewaard, maar aan eigen gevoelens en denkwereld aangepast en
verburgerlijkt.
Vroeg zijn er betrekkingen tussen Duitse en Nederlandse prozaromans, onze Vier
Heemskinderen vinden we reeds te Keulen in December 1493 in gebrekkig Keuls
dialect overgezet (cfr GW 3140 en BC 220)1. Daarvóór reeds worden in de
Nederlanden zelf, in Antwerpen, in het Nederduits prozaromans gedrukt, door Niclaes
(de) Leeu op 11 April 1488 de historie van den .vij. wijsen mannen van rome (CA
954 en BC 129), en in hetzelfde jaar door Gerard Leeu de historie van deme vramen
riddere paris . vnde vander schone vienna des dolfijns dochter (CA 943 en BC 130).
Nog voor de Keulse Ulenspiegel-editie van Servais Kruffter (1531?) (BC 675 - zie
dl I) ontleent deze aan de Ndl. versie het tweede hoofdstuk met de
Salomon-en-Marcolphus-grappen. Daarnaast wordt de Ndd. Reynke de Vos (eerst in
1498 te Lübeck, daarna dikwijls opnieuw gedrukt) naar de door Heinrik van Alkmaar
bezorgde versie bewerkt. We mogen hierbij niet vergeten dat reeds vroeger soms
onze literatuur in Duitsland werd overgenomen, Heinric van Veldeke gaat voorop;
nog van het einde der middeleeuwen kennen we sommige Duitse bewerkingen, en
vooral Middelnederduitse, in handschrift, van Ndl. geschriften; zo Malegijs, Joncker
Jan wt den vergiere, de Kinderen van Limborch, de Sydrac, Floris ende Blancefloer,
Valentyn en Nameloos, Theophilus, Het Boec van den Houte, werken van Maerlant,
e.d.m.
Het is wel nodig hier even in het bijzonder over de N e d e r d u i t s e en
N e d e r r i j n s e drukken te handelen, omdat ze een bijzondere groep uitmaken en
vooral omdat het juist op enkele van hen is dat verscheidene Ndl. prozaromans
teruggaan. Terloops weze gezegd dat o.i. een gezamenlijke studie van de verhouding
tussen Hoog- en Nederduitse populaire literatuur vóór en nà 1500 eensdeels en de
Nederlandse anderdeels tot enkele verrassende conclusies zou kunnen leiden2.
1
2

Over deze en de Duitse bewerking van 1604, zie de bespreking hierboven in dl I.
Stippen we hier b.v. aan dat te Keulen ca 1510 twee drukken van de Ndd. bewerking ‘De
historie van lanslot vnd die schone Sandrijn het licht zien (BC 487 & 488; lees daarover ook
LEENDERTZ, Mndl. Dramat. Poëzie, pp. XVI-XIX, waar wel verkeerd de mening wordt
uitgedrukt dat de (met BC 488 bedoelde) druk van ca 1490-1500 zou zijn); en bij dezelfde
drukker, Heinrich von Neuss, ca 1510 en ca 1512 drukken van een Van dem begynchyn van
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Deze Nederduitse prozaromans werden waarschijnlijk op last van de drukkers
bewerkt; Lübeck, Keulen, Maagdeburg en Hamburg zijn de voornaamste drukplaatsen.
Vermelden we van de oudstbekende drukken: Eurioli ind Lucrecia (- (Keulen) - 14
Januari 1478 - BC 21), Griseldis (Lübeck, ca 1478 - BC 32), Soven wysen Meisteren
(Lübeck, ca 1478 - BC 36), Melusine (Lübeck, ca 1478 - BC 37), Twen Kopluden
(Lübeck, ca 1490 - BC 164), Alexander van Metze (Magdeburg, (24 Juli) 1500),
Sigismunda und Guiscardus (Hamburg, 1502 - BC 362), Herzog Ernst (Keulen, ca
1529 - BC 1015). Daarbij zijn te voegen de hierboven vermelde te Antwerpen gedrukte
VII Wysen van Rome en Paris unde Vienna en de Keulse Vier heimschen Kynderen
en Ulenspiegel. Hier ook moeten we bijvoegen rijmwerken die eveneens bij de
Hoogduitse edities werden vermeld: Broder Rusche (Stendal, ca 1490 -

Parijs (BC 479 & 510). We kunnen op zulke volksboeken in ruime zin niet verder ingaan,
het is echter mogelijk dat er toen nog meer uit het Ndl. werden bewerkt. Slechts op titels
voortgaan ware evenwel gevaarlijk! Een vergelijkend onderzoek van de teksten dringt zich
op.
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BC 138) en Der Pfarrherr von Kalenberg (Lübeck, ca 1500 - BC 337). Enkele dezer
drukken beleefden in de ons interesserende periode méér dan één uitgave. Er werden
daarnaast allerlei volksboeken in ruimere zin gedrukt, zoals Van Alexandro deme
groten koninge, de Historie van der Verstoringe der Stat Troye, Salomon und Markolf,
e.d.m., deze vallen echter buiten ons rechtstreeks studieobject. Ook na 1540
verschenen er nog prozaromans in het Nederduits; zo werden er in 1601-02 een aantal
opnieuw en ook nieuwe gedrukt te Hamburg (cfr BC 2377 en
2685-2704-2705-2708-2716-2718-2726).
De bronnen van deze uitgaven zijn slechts voor een klein aantal bestudeerd.
Jellinghaus' uitspraak: ‘Die Volksbücher sind wohl sämtlich Übersetzungen aus dem
Hochdeutschen oder Französischen’1, is zeker te ruim. Met name voor enkele die
met Ndl. prozaromans in verbinding staan is dit wel eens betwijfelbaar; ze bezitten
in elk geval een zekere graad van zelfstandigheid: men herleze onze beschouwingen
bij Frederick van Jenuen, Kalenberg en Broeder Russche in dl I; voor Ulenspiegel
zijn de problemen rondom het ontstaan nog ingewikkelder. Zie ook bij Alexander
van Mets.
De betrekkingen tussen Nederlandse en Duitse prozaromans werden waarschijnlijk
door de Hanza in de hand gewerkt, alles wijst hier in de richting van Antwerpen,
waar kooplieden van Lübeck, van Keulen en Hamburg zich thuisvoelden. Dat aldus
ten onzent meer Nederduitse dan Hoogduitse edities en ginder ook Nederlandse
bekend waren, is ongetwijfeld te verklaren door de toenmalige nog zeer enge
taalverwantschap2. Later ontleent het Nederlands echter nog alleen aan het Hoogduits:
Faustus, Christoffel Wagenaer, Fortunatus, de Wandelende Jood (in oudste vorm,
geen prozaroman).
Ten slotte dienen we hier nog enkele woorden aan toe te voegen betreffende
E n g e l a n d . Daar is de verhouding evenwel geheel anders, vermits wij aan de
Engelse prozaroman-literatuur heel wat hebben geschonken of althans bemiddelaar
zijn geweest voor zekere verhalen, terwijl we er zeer weinig aan hebben ontleend.
In de literatuur der late middeleeuwen volgt Engeland veelal achteraan, uitzonderingen
als Chaucer niet te na gesproken. Eerst in 1476 opent William Caxton er, na reeds
in Brugge te hebben gedrukt, de eerste drukkerij in Westminster. We mogen gerust
zeggen dat de prozaroman zoals wij het begrip opvatten, pas met hem in zijn land
belang krijgt3. Tijdens zijn lang verblijf (circa 35 jaar) op het vasteland meestal te
Brugge wonend, komt hij in contact met het litteraire en culturele leven van de
Bourgondische Nederlanden. Met Colard Mansion baat hij te Brugge van ca 1474
af een drukkerij uit, waar als eerste Engelse druk The Recuyell of the Histories of
1
2

3

Geschichte..., p. 80.
Leendertz, Mndl. Dramat. Poëzie, p. XVIII, voetnota 1, wijst naar aanleiding van de oudste
Lanseloet-druk ook op het contact: ‘Het is in dit verband misschien opmerkelijk, dat het
eenig bekende exemplaar van G (d.i. druk te Gouda) zich in Lübeck bevindt, waar trouwens
het letterkundig leven in dezen tijd sterk onder Nederlandschen invloed stond.’ - Conclusies
trekken uit het feit dat verscheidene onzer oudste prozaromans in bibliotheken van het Duitse
taalgebied worden bewaard is vrij gewaagd; voor deze welke er reeds eeuwen verblijven is
het niettemin merkwaardig.
Al bestaan er enkele prose-romances in handschrift - dus niet met het oog op de druk
geschreven - zoals Merlin (ca 1450-60; edit. Wheatley), Ponthus and Sidone (ca 1450; edit.
Mather), Melusine (ca 1500, edit. A.K. Donald).
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Troy (CA suppl. I, 1093a) wordt uitgegeven, van 1469 tot 1471 naar Raoul Lefèvre's
werk vertaald (in handschrift) voor de hertogin van Bourgondië. De Franse tekst van
dit boek komt dan van dezelfde pers ca 1476 (CA suppl. I, 1093b), waar rond die
tijd ook Lefèvre's Fais et prouesses du noble et vaillant chevalier Jason (CA 1090a)
verschijnt, waarvan Caxton kort na zijn terugkeer in zijn vaderland een Engelse
vertaling drukt. Ook de Game of Chess moralised (CA suppl. I, 418) verschijnt er.
Haast de gehele, uitgebreide activiteit van Caxton is op de zogenaamde populaire
literatuur (zonder die uitdrukking pejoratief op te vatten, Caxton werkte overigens
meermaals voor edelen) gericht.
Aan prozaromans vernoemen we op de eerste plaats de uit het Nederlands door hem
in 1481 vertaalde Reynard the Fox (gedrukt 1481? herdruk ca 1489). Uit het Frans
stammen: Parys and Vyenne (1485), Four Sons of Aymon (ca 1489), Blanchardyn
and Eglantine (ca 1489). - Hierbij mogen nog vermeld worden de
geschiedkundig-verhalende proza-volksboeken in ruimere zin: Godfrey of Boloyne
(1481) en Charles the Great (1 Dec. 1485). Een bijzondere plaats neemt Sir Tho-
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mas Malory's Morte Darthur in (beëindigd in 1469, gedrukt 31 Juli 1485), een
verdienstelijke compilatie van Arthur- en Tafelronde-verhalen, de merkwaardigste
Engelse prozaroman. Na Caxton mogen zijn leerlingen Wynkyn de Worde, Richard
Pynson, William Copland als drukkers en Robert Copland tegelijk als vertaler van
prozaromans worden vernoemd.
Aldus verschijnen er naast herdrukken nieuwe: Guy of Warwick, Beves of Hamtoun,
Robin Hood, Robert Copland's Helyas-Knight of the Swan en Kynge Appolyn of
Thyre, Henry Watson's Valentine and Orson en Olyver of Castylle, the Birth of
Merlin, King Ponthus (een andere versie dan die in handschrift), Sir John Bourchier
Lord Berners' Huon of Bordeaux; later doen ook Friar Rush (uit onze taal!) en de
Seven Wise Masters hun intrede. Op details kunnen we hier niet ingaan, van meer
belang voor ons zijn de verdere prozaroman-betrekkingen tussen de Nederlanden en
Engeland.
De drukker Gerard Leeu stond ongetwijfeld met Caxton in verbinding en wanneer
deze laatste een Reynaert-editie van de eerste zal benut hebben, is de Nederlander
ook aan de Engelsman schatplichtig eerst voor Antwerpse herdrukken van Lefèvre's
beide werken in het Frans (CA 1091 & 1094), daarna voor Caxton's Engelse
vertalingen van Jason op 2 Juni 1492 (CA 1093) en Parys and Vyenne op 23 Juni
1492 (CA suppl. II, 944a); misschien ook gaat de wel rond dezelfde tijd bij G. Leeu
te Antwerpen gedrukte Engelse Salomon and Marcolphus (CA 460) op een verloren
Caxton terug1.
Een andere Antwerpse drukker, Jan van Doesborch, speelde evenwel voor de
Engelse prozaromans een veel grotere rol; naast Nederlandse populaire boeken gaf
hij ook een aantal Engelse uit, twee daarvan werden vrij zeker door de latere Londense
drukker Laurence Andrewe voor hem vertaald; of ook de andere teksten, met name
de prozaromans, van diens hand zijn, is twijfelachtig. Deze zijn, op één na - Robyn
Hode (ca 1510-15?-NK 3080) - wel alle vertalingen uit het Nederlands: Euryalus
and Lucretia (ca 1515?-NK 2240), Virgilius (ca 1518?-NK 4052), Frederyke of
Jennen (1518-NK 3904), Tyll Howleglass (ca 1519?-NK 1144), The Parson of
Kalenborowe (na 1520?-NK 3676); ook Mary of Nemmegen (ca 1518?-NK 3905),
dat in het Engels geheel de vorm van een prozaroman heeft gekregen. Men herleze
in dl I onze beschouwingen betreffende ieder dezer volksboeken.
Ten slotte bestaat er verwantschap tussen onze Helias Ridder metter Swane en
The History of Helias, Knight of the Swan, door Robert Copland bezorgd en door
Wynkyn de Worde (1512) eerst gedrukt.
Twee andere populaire geschriften, Vanden .X. Esels en Jacke gaan op Engelse
bronnen terug; de Vorlage van de eerste tekst schijnt evenwel verloren te zijn, zodat
we daarover weinig zekerheid hebben.
Voor de betrekkingen tussen de Engelse en de Nederlandse literatuur, juist zoals
voor de Duitse, zullen handelsrelaties veelal de aanleiding zijn geweest. Bijzonder
te vermelden is het feit dat Jan van Doesborch, zoals meer andere buitenlandse
drukkers, een boekwinkel moet gehad hebben in Engeland2.
Is het louter toeval dat de Ndl. prozaromans die over het Kanaal het meeste succes
kenden, voor een groot deel uit Duitsland afkomstig waren: Frederyke of Jennen,
1
2

Deze kan op zijn beurt een oudere - verloren - Ndl. druk benut hebben; cfr de edit. v.h. Ndl.
Volksb. door De Vreese & De Vries, pp. 44-47.
Cfr H.M. Ayres & A.J. Barnouw, Mary of Nimmegen, Cambridge (Mass.), 1932, p. 4.
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Tyll Howleglass, The Parson of Kalenborowe, Friar Rush? - Later hebben heel wat
Engelse prozaromans stof geleverd voor Shakespeare's drama's en voor die van zijn
Elizabethaanse tijdgenoten.
Ook in a n d e r e l a n d e n , met name in Italië en de Noorderlanden, kende men
prozaromans vóór 1540, doch een onmiddellijke ontlening aan deze is niet voor de
hand liggend.
Wellicht was dit een weinig het geval tegenover Spanje, dat een rijke gelijkaardige
prozaliteratuur bezat en verder doorheen de XVIde eeuw zou ontwikkelen, tot
Cervantes met zijn Don Quijote (1605-16) tegen het genre der ridderromans reageerde.
Vóór 1540 kan La Historia del rey Canamor y del infante Turian su hijo de la grandes
auenturas que ouieron tot voorbeeld gediend hebben van onze histories Canamorus
ende Leonella (ver-
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loren) en Turias ende Floreta (of is het andersom? cfr bespreking dl I). Misschien
diende (na die datum?) een Spaanse Partinuples tot bron van de Nederlandse
gelijknamige prozaroman, alsook nog meer hypothetisch, Juan de Flores' Historia
de Aurelio & Isabella hija del rey d'Escocia voor een niet bewaarde Ndl. prozaroman.
Dit laatste verhaal verscheen van 1556 af in de Nederlanden, er waren drukken in
vier talen en in twee talen. Tal van drukkers beijverden zich overigens ten onzent bij
het publiceren van Spaanse literatuur, ook verhalende, gedurende het Spaans bewind.
De vraag blijft echter open of voor de overname van de juist genoemde prozaromans,
het Frans niet bemiddelend kan zijn opgetreden, zoals ook voor de Amadis- en
Palmerijn-vertalingen het geval was.
Het ware de moeite van een bijzonder onderzoek waard, na te gaan of er vroeg enige
rechtstreeks stimulerende invloed van onze literatuur op D e e n s e Vo l k s b o e k e n
is geweest, met name langs de drukker Govert van Ghemen om, die, na van 1486 tot
circa 1489 te Gouda en te Leiden gewerkt te hebben, zijn activiteit naar Kopenhagen
verlegde en er o.m. producten uitgaf zoals (het gedicht) Flores og Blanseflor, Karl
Magnus' Kronike en Historia om Jon Praest1.

5. Chronologische lijst van volksboeken
Alvorens in een volgend hoofdstuk over te gaan tot de eigenlijke ontwikkelingsgang
van de in het eerste deel afzonderlijk besproken prozaromans, lijkt het gewenst een
volledige lijst aan te leggen, niet alleen van de bewaarde uitgaven tot 1540 van alle
prozaromans, doch tevens van andere volksliteratuur in ruimere zin, die in deze studie
wordt vernoemd. Dit zal ons duidelijker de groei van het prozaroman-genre tegenover
andere zogenaamde volksboeken voor ogen stellen.
Links: Nederlandse prozaromans; rechts: andere volksboeken en prozaromans in
andere talen doch ten onzent verschenen.
Een moeilijkheid leverden de vele ongedateerde drukken op; wij hebben getracht
deze zo goed mogelijk tussen de andere in te schakelen volgens de gegevens van CA
en NK. Niet bewaarde drukken van prozaromans - met name zulke waartoe om
interne redenen mag besloten worden - werden hier niet vermeld, doch zullen in een
volgend hoofdstuk worden ingeschakeld, daar zij wat tijd en plaats van verschijnen
betreft, natuurlijk moeilijk te definiëren zijn.
[vóór 1470?], s.l.s.n., Jan van Mandeville.
1473, Aalst, [Jan van Westfalen met D. Martens], Eurialus ende Lucresia:
Latijn.
[ca 1473], [Utrecht, N. Ketelaer en Ger. de Leempt], Balduinus' Reynaert:
Latijn.
[ca 1473], [Utrecht, N. Ketelaer en Ger. de Leempt], Gesta Romanorum:
Latijn.
[ca 1474, Brugge, W. Caxton met Col. Mansion?], Lefèvre's Recuyell... Troyes:
Engels.
1

Cfr M.E. Kronenberg, Een onbekende 15e Eeuwse druk van Sinte Kunera's Leven en Passie,
in HB, XX (1931), pp. 331-336.
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[ca 1475, Brugge, W. Caxton met Col. Mansion?], Scaecspel: E n g e l s .
[ca 1476, Brugge, W. Caxton met Col. Mansion?], Lefèvre's Recueil... Troyes:
Frans.
[ca 1476, Brugge, W. Caxton met Col. Mansion?] Lefèvre's Jason: F r a n s .
[ca 1476, Deventer, R. Paffroet], Historia VII sapientum: L a t i j n .
7 October 1477, Gouda, G. Leeu, Alexander.
1477, Leuven, Jan van Westfalen, Kaetspel ghemoraliseert.
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20 Mei 1479, Delft, [J.J. van der Meer en Maur. Yemantszoon], Alexander.
4 Juni 1479, Gouda, G. Leeu, G. de Columna's Historien van Troyen.
25 Juli 1479, Gouda, G. Leeu, VII Wijzen van Rome.
17 Augustus 1479, Gouda, G. Leeu, Proza-Reynaert.
2 October 1479, Gouda, G. Leeu, Scaecspel.
1479, Leuven, C. Braem, Eurialus ende Lucresia: L a t i j n .
[ca 1479], Brugge, Col. Mansion, Doctrinael des Tyts: F r a n s .
[ca 1479, Zwolle, Joh. van Vollenhove?], Scaecspel.
3 Juni 1480, Gouda, G. Leeu, Dialogus Creaturarum: L a t i j n .
23 Augustus 1480, Gouda, G. Leeu, Gesta Romanorum: L a t i j n .
1480, Deventer, R. Paffroet, Historia VII Sapientum: L a t i j n .
[ca 1480, Brugge, Col. Mansion], Spinrocke: F r a n s .
[ca 1479-81, Gouda, G. Leeu], Historia VII Sapientum: L a t i j n .
[ca 1480, Antwerpen, s.n.], Historia VII Sapientum: L a t i j n .
[ca 1480?, Gouda, Godfr. van Os], VII Wijzen van Rome.
4 April 1481, Gouda, G. Leeu, Dialogus creaturarum, Twispraec der creaturen.
30 April 1481, Gouda, G. Leeu, Gesta romanorum.
6 Juni 1481, Gouda, G. Leeu, Dialogus creaturarum: L a t i j n .
1481, Hasselt, [Peregrinus Barmentlo], Gesta romanorum: L a t i j n .
[ca 1481, Deventer, R. Paffroet], G. de Columna's Historia destructionis Trojae:
Latijn.
23 Juni 1482, Gouda, G. Leeu, Dialogus creaturarum, Twispraec der creaturen.
9 Augustus 1482, Gouda, G. Leeu, Vanden drie blinde Danssen.
23 Augustus 1482, Gouda, G. Leeu, Flavius Josephus' Destrucien van Jerusalem.
31 Augustus 1482, Gouda, G. Leeu, Dialogus creaturarum, Twispraec der
creaturen: L a t i j n .
1482, Gouda, G. Leeu, Dyalogue des creatures: F r a n s .
1482, Mat. van der Goes, Tondalus.
[vóór 1483], Oudenaarde, [Arend de Keysere], Saladine.
13 Januari 1483, Delft, [J.J. van der Meer], VII Wijzen.
14 Februari 1483, Delft, J.J. van der Meer, Scaecspel.
7 September 1483, Zwolle, Peter van Os, Jan van Mandeville: L a t i j n .
18 November 1483, Delft, [J.J. van der Meer], Gesta romanorum.
1443 [moet zijn 1483], Leiden, [Hendrik Heynrici], Eurialus ende Lucresia:
Latijn.
[ca 1480-83, Leuven, J. v. Westfalen], G. de Columna's Historia destructionis
Trojae: L a t i j n .
Hemelvaartavond Mei 1484, Zwolle, Peter van Os, Gesta romanorum.
1484, 's-Hertogenbosch, [G. Leempt van Nymegen], Tondalus.
[ca 1484], Antwerpen, G. Leeu, Lefèvre's Jason: F r a n s .
[ca 1484], Antwerpen, G. Leeu, Lefèvre's Recueil... Troyes, F r a n s .
[ca 1484, Delft, Jac. van der Meer], Seghelijn van Jerusalem.
[ca 1484, Gouda], Teghen die Strael der Minnen.
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[ca 1484], Leuven, Jan van Westfalen, Gesta Romanorum: L a t i j n (2 drukken
en nog een derde minder juist te dateren, cfr POL 1643-45).
5 Mei 1485, Haarlem, [Jac. Bellaert], Lefèvre's Vergaderinge der Historien van
Troyen.
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4 Juni 1485, Delft, J.J. van der Meer, Proza-Reynaert.
1485, s.n., Legenda S. Cunerae: L a t i j n .
[ca 1485], Haarlem [Jac. Bellaert], Lefèvre's Jason.
[ca 1485, Antwerpen, G. Leeu], Jan van Mandeville: L a t i j n .
24 Juli 1486, Haarlem, [Jac. Bellaert], Doctrinael des Tyts.
3 December 1486, Antwerpen, G. Leeu, Dialogus creaturarum: L a t i j n .
[ca 1486, Deventer], J. van Breda, Salomon et Marcolphus: L a t i j n .
[ca 1486], Gouda, Godfr. van Os, Den camp vander Doot: F r a n s .
15 Mei 1487, Antwerpen, G. Leeu, Paris et Vienne: F r a n s .
19 Mei 1487, Antwerpen, G. Leeu, Parys ende Vienna.
1487, Antwerpen, s.n., Salomon et Marcolphus: L a t i j n .
[1486/87, Antwerpen, M. van der Goes], Tondalus: L a t i j n .
[ca 1487], s.l.s.n., G. de Columna's Historien van Troyen.
[ca 1487], Antwerpen, G. Leeu, H. v. Alcmaer's Reynaert II.
[ca 1487, Deventer], Jac. van Breda, Salomon et Marcolphus: L a t i j n .
[ca 1487, Leuven, Aeg. vander Heerstraten], Eurialus et Lucresia: L a t i j n .
11 April 1488, Antwerpen, Nic. Leeu, VII Wijzen:: N e d e r d u i t s .
2 November 1488, Delft, Chr. Snellaert, Dialogus creaturarum, Twispraec der
creaturen.
20 November 1488, [Deventer, R. Paffroet], Salomon et Marcolphus: L a t i j n .
1488, Antwerpen, G. Leeu, Parys ende Vienna: N e d e r d u i t s .
1488, Delft, [Chr. Snellaert], Alexander.
1488, Antwerpen, G. Leeu, Eurialus et Lucresia: L a t i j n .
1488. Antwerpen, M. Goes, Eurialus et Lucresia: L a t i j n .
[ca 1488, Delft, J.v.d. Meer of drukker ‘à la licorne’], Karel ende Elegast.
[ca 1488, Leiden of Gouda, Gov. v. Ghemen], Sinte Kunera.
[1488, Leiden, s.n.], Spiegel der Jongers.
1489. Antwerpen, G. Leeu, Hist. Cal. Nov. VII Sapientum: L a t i j n .
6 November 1490, Antwerpen, G. Leeu, Id.: L a t i j n .
[1490], Delft, [Chr. Snellaert], VII Wijzen.
[ca 1490, Gouda, Gov. v. Ghemen], Heemskinderen.
[ca 1490, Delft, drukker ‘à la Licorne], Baghijnken van Parijs.
9 Februari 1491, Antwerpen, G. Leeu, Meluzine.
11 April 1491, Antwerpen, G. Leeu, Dialogus creaturarum: L a t i j n .
1491, Delft, [drukker ‘à la Licorne’], Alexander.
1491, Antwerpen, G. Leeu, Dialogus creaturarum, Twispraec der creaturen.
[1491? Antwerpen, G. Leeu], Parys ende Vienna.
[ca 1491], Deventer, J.v. Breda, Salomon et Marcolphus: L a t i j n .
2 Juni 1492, Antwerpen, G. Leeu, Jason: E n g e l s .
23 Juni 1492, Antwerpen, G. Leeu, Parys and Vyenne: E n g e l s .
23 September 1493, Delft, Appollonius van Thyro.
19 Juni 1494, Antwerpen, Gov. Back, Jan van Mandeville.

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

Twijfelachtige druk: [1494? Delft? s.n.?], Tondalus.
27 November 1495, Delft, Chr. Snellaert, Tondalus.
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[1495, Delft, Griseldis.]?
1495, Delft, Chr. Snellaert, Hist. Cal. Nov. VII Sapientum: L a t i j n .
[ca 1495-6], Delft, [Chr. Snellaert], Elckerlyck.
6 September 1496, Deventer, Jac. v. Breda, Sydrac.
1496, Leiden, H.J. van Woerden, Sydrac.
[ca 1496], Antwerpen, Gov. Back, Karel ende Elegast.
Twijfelachtige druk: [1496, Antwerpen, G. Leeu], Historia Cal. Nov. VII
Sapientum: L a t i j n .
28 Februari 1497, Antwerpen, Rol. van den Dorpe, Alder excellenste Cronyke
van Brabant.
9 Januari 1498, Delft, H.E. van Homberch, Kaetspel ghemoraliseert.
[ca 1498, Deventer, R. Paffroet van Keulen], Epistola de historia Griselidis
(Petrarca): L a t i j n .
6 Juni 1500, Parijs, Guide Coopman, S. Brant's Narrenscip.
[ca 1500], Deventer, Jac. van Breda, Griseldis.
[ca 1500], Schiedam, s.n., Julius Caesar.
[ca 1500], Antwerpen, Rol. v.d. Dorpe, Destrucyen van Troyen (Troylus ende
Bryseda).
[ca 1500], Schiedam, [Otgier Pietersz. Nachtegael?], Den Camp vander Doot:
Frans.
[ca 1500], Antwerpen, Gov. Back, Godevaert van Boloen.
[ca 1500?], Antwerpen, Gov. Back, Sydrac.
[ca 1500?], Antwerpen. Gov. Back, Spiegel der Jongers.
--------------Uit de incunabelperiode, doch moeilijker te dateren:
S.d., Antwerpen, G. Leeu, Salomon et Marcolphus: E n g e l s .
Antwerpen, G. Leeu, id.: L a t i j n .
[Antwerpen], M. v.d. Goes, id.: i d .
Deventer, Jac. van Breda, id.: i d .
[Deventer, Jac. van Breda], id.: i d .
s.l.s.n., G. de Columna's Hist. destruct. Trojae: L a t i j n .
Antwerpen, Gov. Back, Tondalus.
--------------[na 1500?], Antwerpen, Gov. Back, Spiegel der Jongers.
1501, Antwerpen, H.E. van Homberch, Salomon en Marcolphus.
1501, Antwerpen, H.E. van Homberch, Spiegel der Jongers.
[ca 1501? s.l.s.n.], Elckerlyck.
[ca 1502? Antwerpen, H.E. van Homberch?], Spiegel der Jongers.
[wrsch. kort na 1500], Antwerpen, Gov. Back, Karel ende Elegast.
27 Juni 1503, Schiedam, Otgier Pietersz. Nachtegael, Den Camp vander Doot.
[ca 1503? Antwerpen? Gov. Back?], Here van Valckenborch.
Augustus 1504, Antwerpen, H.E. van Homberch, S. Brant's Narrenscip.
1504, Antwerpen, Jan van Doesborch, Buevijne van Austoen.

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

[ca 1505, Antwerpen], G[ov.] B[ack], Salomon et Marcolphus: L a t i j n .
[ca 1505? Zwolle, Peter Os van Breda], Dialogus creaturarum, Twispraec der
creaturen.
[ca 1505?], Antwerpen, H.E. van Homberch, Gaver Capeel.
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[ca 1505? Antwerpen?], s.n., Jonathas ende Rosafiere.
[begin XVIde eeuw], Delft, Fr. Sonderdanck, Soudaensdochter.
1508, Leiden, Jan Seversoen, Heemskinderen.
1508, Antwerpen, Adriaen van Berghen, Lansloet ende Sandryn.
[ca 1508], Leiden, Jan Seversz., Den Camp vander Doot.
4 Januari 1510, Antwerpen, H. Eckert v. Homberch, Meluzine.
1510, ibid., Parys ende Vienna.
[1510, Antwerpen, Gov. Back], Meluzine (?).
[ca 1510], Antwerpen, H. Eckert v. Homberch, Olyvier van Castillen.
[ca 1510?], Antwerpen, W. Vorsterman, Spiegel der Jongers.
16 Maart 1511, Antwerpen, H. Eckert van Homberch, Seghelijn van Jerusalem.
23 October 1511, Antwerpen, Adriaen van Berghen, Buevijne van Austoen.
17 Maart 1512, Antwerpen, H. Eckert van Homberch, Gesta romanorum.
October 1512, Antwerpen, Jan van Doesborch, Alder excellenste cronyke van
Brabant.
1512, Antwerpen, W. Vorsterman, Destrucyen van Troyen (Troylus ende
Bryseda).
[ca 1512], Brussel, Th. van der Noot, Jan van Beverley.
[ca 1512? of ca 1515-20? Antwerpen? Jan van Doesborch?], Helias Ridder metter
Swane.
17 Juni 1514, [Brussel, Th. v.d. Noot], Schip vol wonders.
Twijfelachtig: 1514, Antwerpen, W. Vorsterman, Alder exc. cronyke van
Brabant.
[ca 1510-15?], Antwerpen, J. van Doesborch, Destrucyen van Troyen (Troylus
ende Bryseda).
[ca 1510-15?], Antwerpen, J. v. Doesborch, Robyn Hode: E n g e l s .
18 Februari 1515, Antwerpen, H. Eckert van Homberch, Tondalus.
[ca 1515? Antwerpen, J. van Doesborch], Eurialus et Lucresia: E n g e l s .
[ca 1515? Antwerpen, J. v. Doesborch], Coopman ende Jode.
1516, Antwerpen, W. Vorsterman, Margarieta van Lymborch.
1516, Antwerpen, W. Vorsterman, Sydrac.
[vóór 1517, Antwerpen, Claes de Grave?], Seghelijn van Jerusalem.
8 Mei 1517, Antwerpen, Claes de Grave, Seghelijn van Jerusalem.
[ca 1517], Antwerpen, W. Vorsterman, Peeter van Provencen.
[ca 1517], Antwerpen, J. v. Doesborch, Floris ende Blanceflour.
1518, Antwerpen, Jan van Doesborch, Alder exc. Cron. van Brabant.
1518, Deventer, Jan van Mandeville: L a t i j n .
1518, Antwerpen, Jan van Doesborch, Frederick van Jenuen: E n g e l s .
[ca 1518], Antwerpen, Jan van Doesborch, Mariken van Nieumeghen: E n g e l s .
[ca 1518?], Antwerpen, Jan van Doesborch, Virgilius: E n g e l s .
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[ca 1518], Antwerpen, W. Vorsterman, Mariken van Nieumeghen.
1519, Antwerpen, M. Hillen, Houckaert's Griseldis-drama: Latijn.
[ca 1519], Antwerpen, M. Hillen, Ulenspieghel.
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[ca 1519?] Antwerpen, J. v. Doesborch, Ulenspieghel: E n g e l s .
13 November 1520, Antwerpen, H. Eckert van Homberch, Seghelijn van
Jerusalem.
[ca 1520], Antwerpen, Adr. v. Berghen, Russche.
[ca 1520?], Antwerpen, W. Vorsterman, Strijt van Roncevale.
[ca 1520?], Antwerpen, M. Hillen, Spinrocke.
[ca 1520], Antwerpen, W. Vorsterman, Lansloet ende Sandrijn.
[ca 1520], Leiden, Jan Seversoen, Sydrac.
[na 1520? Antwerpen, Jan van Doesborch], Kalenberghe: E n g e l s .
--------------Omstreeks deze tijd zijn wel enkele niet nader te dateren drukken te plaatsen:
Antwerpen, W. Vorsterman, Destrucien van Jerusalem.
twijfelachtige druk: [Antwerpen, H. Eckert v. Homberch], Destrucien van
Jerusalem.
[Antwerpen], Adr. v. Berghen, Kaetspel ghemoraliseert.
[Brussel, Th. v.d. Noot], Schip vol wonders.
[Leiden, Jan Seversoen], Sydrac.
Leiden, Jan Seversoen, Spiegel der Jongers.
[1518-32?], Amsterdam, Doen Pietersz., Soudaensdochter.
[ca 1510-30? Antwerpen?], VII Wijzen van Rome.
--------------8 November 1521, Antwerpen, J. v. Doesborch, Jason.
12 December 1521, id., id., Hercules.
9 Augustus 1522, M. Hillen, Sydrac.
7 Februari 1523, Brussel, [Th. van der Noot], Turias ende Floreta.
1524, Antwerpen, M. Hillen, Vives' De institutione foeminae christianae:
Latijn.
[ca 1525], Antwerpen, W. Vorsterman, Elckerlyck.
[ca 1525? of iets later], Antwerpen, W. Vorsterman, Virgilius.
25 Juni 1528, [Antwerpen], J. v. Doesborch, IX Quaesten.
9 Augustus 1528, Antwerpen, Jac. van Liesvelt, Anna Bijns' Refreinen.
1528, [Antwerpen], Jac. van Liesvelt, Sack der Consten.
1528, Antwerpen, M. Hillen, Jacke.
1529, Antwerpen, Jac. van Liesvelt, Kaetspel ghemoraliseert.
[Juli 1528-Juni 1530], Antwerpen, Jan v. Doesborch, Refreinenbundel.
Juni 1530, Antwerpen, Jan van Doesborch [voor drie boekverkopers], Alder
exc. cron. v. Brabant.
[ca 1530], Antwerpen, W. Vorsterman, Jan van Mandeville.
[ca 1530, Antwerpen? s.n.], Karel ende Elegast.
[ca 1530? Antwerpen? drukker onbekend], Sinte Kunera.
[1530?], Antwerpen, M. Hillen, Soudaensdochter.
[ca 1530? Antwerpen, Jan van Doesborch?], Dialogus creaturarum: E n g e l s .
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8 Februari 1531, Antwerpen, W. Vorsterman, Frederick van Jenuen.
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17 April 1535, Antwerpen, Claes de Grave, Schip vol wonders.
[ca 1538, Antwerpen, W. Vorsterman], Sibilla.
4 Maart 1540, Antwerpen, W. Vorsterman, Verloren Sone.
12 October 1540, Antwerpen, W. Vorsterman, Sydrac.
[ca 1540], Antwerpen, Henr. Peetersen v. Middelburch, Seghelijn van Jerusalem.
[ca 1540?], Leiden, Peter Jansz., Soudaensdochter.
[ca 1540?], id., id., id.
[ca 1540?], id., id., id.
[ca 1540? Antwerpen? Symon Cock?], Merlijn.
[ca 1540], Antwerpen, W. Vorsterman, Hughe van Bourdeus.
[ca 1540 of iets later, Antwerpen, Jac. van Liesvelt], Parys ende Vienna.
[ca 1540 of iets later, Antwerpen, Jac. van Liesvelt of na 1545 Wed. Jac. van
Liesvelt], Destrucien v. Jerusalem.
[na 1540?], Antwerpen, Jan van Ghelen, Bagijnken van Parijs.

6. Enkele samenvattende conclusies
1. Sociale, politieke en culturele toestanden ondergaan langzamerhand grondige
wijzigingen. De Bourgondische vorsten drukken een bijzondere stempel op hun tijd,
met een uiterlijk vertoon van ridderlijkheid. Herfsttij der Middeleeuwen. - 2. Verdere
ontwikkeling der steden en der burgerij. - 3. De litteraire traditie der middeleeuwen
is niet dood, er schijnt zelfs van een versterkte belangstelling voor, en kennis van
verhalen uit riddermilieu's sprake te zijn. Het gaat hier echter meer om de ‘stof’ dan
om de ‘vorm’. Daarnaast vindt het eigentijdse leven ook zijn uitdrukking in de
letterkunde. - 4. De Rederijkers beheersen de literatuur van hun tijd. Er zijn
romantische spelen naast spelen van sinne, boerden, e.d.m.; het refrein; het volkslied.
- 5. Gestadige vooruitgang van het proza. - 6. Uitvinding en verspreiding van de
boekdrukkunst; een groter lezerspubliek vormt zich. - 7. Tot ca 1490 veel Latijnse
uitgaven van profane literatuur; naarmate deze verminderen, nemen die in de volkstaal
in aantal toe. - 8. Het genre der prozaromans is in het Franse en Duitse taalgebied veel minder in Engeland - reeds ruim ontwikkeld vôôr de toepassing der
boekdrukkunst en vóóraleer er bij ons prozaromans ontstaan. Onderlinge contacten
zijn niet zeldzaam. De Franse prozaromans gaan voorop. - 9. De Nederduitse drukken
vormen een belangrijke afzonderlijke groep. - 10. Volledige doorbraak van het
prozaromangenre in het Nederlands blijkt uit het aantal drukken pas plaats te hebben
omstreeks 1510-1520.
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Hoofdstuk II
Het verschijnen der Nederlandse prozaromans
chronologisch onderzoek tot 1540
Wanneer we tegenover de hierboven geschetste algemene toestand thans in dit
hoofdstuk de door ons behandelde prozaromans zelf in een logisch verband gaan
beschouwen, om te onderzoeken of er een geleidelijke historische lijn te bespeuren
valt in de elkaar opvolgende drukken, is het gewenst vooraf ter herinnering een lijst
aan te leggen volgens de data der eerste uitgaven. We hebben deze zodanig opgevat,
dat in de laatste kolom de titels voorkomen, in de tweede telkens de data van de
oudste bewaarde drukken, terwijl eventueel in de eerste kolom de termini ante quem
of approximatieve dateringen van verloren oudste edities worden gegeven. Voor
deze gevallen dient in voorkomend geval meermaals de nodige reserve gemaakt: zie
de behandeling van elke prozaroman afzonderlijk in dl I.
Wat edities, bewijsmateriaal, e.d.m. betreft, waarvan we in geheel dit hoofdstuk
doorlopend gebruik maken, achten we het overbodig telkens opnieuw naar onze
bronnen te verwijzen; deze zijn voldoende in het eerste deel dezer studie verantwoord.
Vóór 17 Aug. 1479 (niet na 17 Augustus 1479
1476?)

Reynaert.

25 Juli 1479

Seven Wijzen van Rome.

19 Mei 1487

Parys ende Vienna.

ca 1490

Vier Heemskinderen.

9 Februari 1491

Meluzine.

23 September 1493

Appollonius van Thyro.

Oudere druk 1495 verloren ca 1500

Griseldis.

Ca 1500? Vóór de druk van ca 1520
ca 1520

Strijt van Roncevale.

1504

Buevijn van Austoen.

Vóór de druk van ca 1510 ca 1510

Olyvier van Castillen.

Niet na 1512 (?)

Is het oudste bewaarde
fragment vóór 1513
gedrukt of ca 1515-20?

Helias, Ridder metter
Swane.

Niet na 1518? misschien
zelfs niet na 1515

ca 1525? of iets later

Virgilius.

Niet na 1516

einde XVIde eeuw

Joncker Jan wt den
Vergiere.

1516

Margarieta van Lymborch.

ca 1517

Peeter van Provencen.
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Vóór de druk van ca 1517 ca 1517

Floris ende Blanceflour.

Ca 1518

1645

Alexander van Mets.

Niet na 1518

8 Februari 1531

Frederick van Jenuen.
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Vóór de druk van ca 1519? ca 1519

Ulenspieghel.

Ca 1519

1613

Pastoor te Kalenberghe.

ca 1519

ca 1520

Russche.

Vóór de druk van 1523?

7 Februari 1523

Turias ende Floreta.

Niet na 1523

geen druk bewaard

Leonella ende Canamorus.

Niet na 1523

geen druk bewaard

Pyramus en Thisbe.

(Niet na 1523. Ca 1515? of geen druk bewaard, bestaan Euryalus ende Lucresia.
tussen 1473-1496?)
onzeker.
Vóór 27 Juni 1524

tussen 1546-1564

Borchgravinne van Vergi.

ca 1538

Sibilla.

ca 1540

Merlijn.

ca 1540

Hughe van Bourdeus.

a) De Inzet: Incunabelen
Tot 1500 hadden slechts enkele prozaromans het licht gezien. We weten dit met
zekerheid van de Seven Wijzen van Rome, Reynaert, Parys ende Vienna, Vier
Heemskinderen, Meluzine, Appollonius van Thyro, Griseldis.
Deze moeten met grote belangstelling beschouwd worden omdat zij het zijn die
ten onzent het genre hebben ingeleid dat in de eerste decennia van de XVIde eeuw
tot volledige bloei zou komen.
Van die zeven boeken gaat er één, de VII Wijzen, rechtstreeks op een Latijnse tekst
terug; een ander (Appollonius) onrechtstreeks langs een grotere Nederlandse tekst
om. Griseldis is een afzonderlijke uitgave van een hoofdstuk uit Dat Kaetspel
ghemoraliseert, van 1431 af in handschriften verspreid, en in 1477 voor de eerste
maal gedrukt; de versie gaat ten andere ook wel op de Latijnse oertekst terug. Parys
ende Vienna en Meluzine hebben Franse prozaromans tot bron, terwijl ten slotte
Reynaert en de Vier Heemskinderen omwerkingen zijn van oorspronkelijk
Nederlandse gedichten; hier is misschien nog aan toe te voegen een Euryalus ende
Lucresia alsook de Strijt van Roncevale, een combinatie van proza en riddergedicht,
die juist daarom een merkwaardige plaats inneemt.
Hierboven lichtten we de factoren toe die o.i. er sterk konden toe bijdragen om in
de Nederlanden de prozaromans te doen ingang vinden. Deze staan niet los van de
overige boekenproductie en de lezers zullen er aanvankelijk niet veel verschil in
gevonden hebben met drukken die we thans tot de volksboeken in ruimere zin rekenen.
De chronologische lijst van uitgaven die we samenstelden toont duidelijk aan hoe
logisch de oudste, de proza-Reynaert en de VII Wijzen van Rome, een plaats vonden
tussen andere Ndl. prozadrukken als Jan van Mandeville, Koning Alexander, het
Kaetspel ghemoraliseert en G. de Columna's Historien van Troyen. Ook een Latijnse
uitgave van de VII Sapientum en van Balduinus' Reinardus Vulpes gingen er aan
vooraf. Mag het verwondering wekken dat, bij de steeds aangroeiende belangrijkheid
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van de jonge drukkunst, een uitgever in die Latijnse publicaties zelf een aanleiding
vond om dezelfde werken voor een ruimer publiek in de moedertaal te publiceren?
Van het eerste werk moest een vertaling gemaakt worden die normaal zoals het
voorbeeld in proza was gesteld; het was logisch dat voor het tweede men zich niet
door de Latijnse tekst liet leiden doch dat men gebruik maakte van Reinaert's Historie,
laatste redactie van het gedicht dat in de Middeleeuwen zolang populair was gebleven
en waarvan op dat ogenblik slechts de taal- en versvormen verouderd begonnen aan
te doen. Dat deze werken vlug bij het publiek ingang vonden wordt best bewezen
door het feit dat in de incunabelperiode van het eerste nog drie nieuwe drukken
verschenen, terwijl het tweede tweemaal werd herdrukt, als onze hypothese juist is
dat een oudere editie is verloren gegaan. Zij wijzigen zeker niet met één slag het
uitzicht van de Nederlandse literatuur. Van de persen komen voorlopig verder heel
wat La-
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tijnse verhalende teksten, en wat de moedertaal betreft: nog niet geheel schijnen de
drukkers tot het proza bekeerd, vermits verscheidene min of meer epische - naast
meer godsdienstige - gedichten, meestal kortere weliswaar, en volgens redacties van
jonge handschriften aangepast, worden uitgegeven: Saladine (bewerking van Hein
van Aken's Huge van Tyberien), Loy Latewaert's Seghelijn van Jerusalem, Reinaert
II zelfs (bezorgd door Hendrik van Alcmaer) en Karel ende Elegast; wat later, in het
begin der XVIde eeuw nog: Vanden Here van Valckenborch, Jonathas ende Rosafiere
en Gaver Capeel (dit laatste reeds in kapittels met proza-opschriften verdeeld). Onder
al deze geschriften waren het echter slechts Seghelijn van Jerusalem en Karel ende
Elegast die op een blijvend succes mochten rekenen, van al de andere is slechts één
druk bekend.
Het is gemakkelijk te begrijpen dat de eerste drukkers niet steeds onmiddellijk
klaar zagen in de weg die ze moesten inslaan; aanvankelijk waren de manuscripten
en het copiëren van deze niet geheel in onbruik geraakt, waarom zouden de drukkers
dan ook niet eenvoudigweg handschriftelijke teksten zoals die hun bezit gekomen
waren, hebben afgedrukt? Zij deden dit overigens niet alleen met de
hierbovengenoemde oudere epische werken of sommige moraliserende en
godsdienstige gedichten, doch evenzeer en klaarblijkelijk onder veel algemener
belangstelling van het publiek, met grotere prozawerken: Jan van Mandeville, Kaetspel
ghemoraliseert, Scaecspel, Dialogus Creaturarum-Twispraec der creaturen, Gesta
Romanorum, de Destructien van Jerusalem, Tondalus, Sydrac. Van al deze boeken
is het met zekerheid geweten dat zij reeds vroeger in handschriften waren verspreid.
De vraag dient gesteld te worden of dit ook met de eigenlijke prozaromans het
geval is geweest. Een feit is het dat van geen enkele der door ons bestudeerde histories
als dusdanig een manuscript bekend is. Een vroeg episch verhaal in proza, bewerking
van het Mndl. Lancelot-gedicht (hs.-fragment ca 1340) is nooit gedrukt geworden,
en schijnt geen invloed op de ontwikkeling van het genre te hebben uitgeoefend. Bij
de behandeling van de proza-Reynaert hebben wij ge zegd dat Muller's hypothese
dat William Caxton zijn Engelse vertaling naar een Nederlands proza-handschrift
zou gemaakt hebben, moeilijk kan bewezen worden en het beter aanvaardbaar is dat
deze gebruik maakte van een verloren oudere druk dan die van 17 Augustus 1479.
Tegenover elke afwezigheid van enige rechtstreeks handschriftelijke Vorlage voor
welke gedrukte prozaroman ook, lijkt dat waarschijnlijker. Natuurlijk bestond er
vóór elke eerste uitgave een auteursmanuscript; we bedoelen enkel dat het nergens
redelijk bewezen kan worden dat de tekst niet ‘met het oog op den druk’ werd
klaargemaakt1.
Het lijkt er dus wel op dat Reynaert de prozaromans heeft ingezet en mogelijk
tevens de eerste uitgave van een bewerking van een Mndl. gedicht is. Het kan niet
veel in tijd verschillen met de Alexander (7 October 1477) die we bij de meer
geschiedkundige volksboeken rekenen, maar die toch een paraphrase is, met name
van een gedeelte uit de Spiegel Historiael van Jacob van Maerlant, en waarvan de
bewerking in 1360 of 1363 schijnt gemaakt te zijn.
Op 25 Juli 1479 dan liet te Gouda Geraert Leeu de Historie van de Seven Wijzen
van Rome verschijnen; een drietal jaren vroeger was reeds de Latijnse Vorlage van
de pers gekomen (druk toegeschreven aan R. Paffroet te Deventer), het is zelfs
1

Dit is ook de mening van Kalff, Gesch. Ndl. Lett., II, p. 401 en Boekenoogen, De Ndl. Volksb.,
TBB, III, p. 124.
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mogelijk dat de Latijnse druk welke aan G. Leeu (Gouda, ca 1479-81) wordt
toegeschreven, eveneens vóór de Nederlandse vertaling verscheen. Het is merkwaardig
dat hier geen gebruik werd gemaakt van het bestaande Mndl. gedicht; het is natuurlijk
mogelijk dat G. Leeu of de bewerker, wie hij ook moge geweest zijn, het niet kende.
Een feit is zeker: we zien hier invloed van de Latijnse boekenproductie2: in die
vroegste periode is dit geen alleenstaand geval waarbij een Latijns boek na enkele
tijd in de moedertaal wordt vertaald en uitgegeven; in het buitenland althans waren
er reeds verscheidene verschenen. Verder rond

2

Ook Botermans, diss. VII Wijzen, p. 42, is deze mening toegedaan.
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dezelfde tijd vinden we uitgaven in de ene en de andere taal van het Dialogus
Creaturarum, de Gesta Romanorum, Salomon et Marcolphus, e.d.m. Tegenover dit
algemeen aspect der edities in dat tijdvak, en wel voornamelijk tot zowat 1490,
zouden we geneigd zijn de Nederlandse bewerking - zo deze werkelijk bestaan heeft
en niet op een andere dan de Latijnse Vorlage teruggaat - van Aeneas Silvius' Eurialus
et Lucresia, waarvan vele Latijnse uitgaven hier en elders bekend zijn, tussen 1473
en 1490 te plaatsen.
Voorlopig nochtans lijken deze prozaromans, niettegenstaande hun succes - cfr
de nieuwe uitgaven kort na elkaar - ietwat verloren te lopen tussen de vele andere
proza-literatuur die men achteraf met een algemene term ‘volksboeken’ is gaan
noemen.
G. Leeu, drukker van de proza-Reynaert en de VII Wijzen van Rome was intussen
van Gouda, na even in Brugge verbleven te hebben, naar Antwerpen verhuisd, waar
hij zijn uitgebreide activiteit in dezelfde richting als daarvóór voortzette. Naast
Latijnse en Nederlandse geschriften was hij er niet voor teruggeschrikt nu en dan
reeds een Frans boek uit te geven (cfr Dyalogue des Creatures, Raoul Lefèvre's Jason
en Recueil des histoires de Troyes) wanneer hij op 15 Mei 1487 een Franse
prozaroman, Paris et Vienne in het licht zond. Dit is de oudste bekende editie van
dit verhaal, het is vrij waarschijnlijk dat hij de tekst naar een manuscript afdrukte.
Het toont aan hoe hij van het bestaan van een Franse prozaroman-literatuur op de
hoogte kan geweest zijn. Vier dagen later publiceerde hij een vrij getrouwe
Nederlandse vertaling, waarna hij van hetzelfde werk in 1488 een Nederduitse druk
en op 23 Juni 1492 een Engelse (naar W. Caxton's oudere uitgave) van zijn persen
liet komen: met dit werk wordt het ons opeens duidelijk hoezeer en hoe vlug de
prozaromans in de Nederlanden in zekere mate een centrale bemiddelende plaats
konden innemen in de toenmalige wereldboekenproductie en -literatuur. Dat woord
mag hier immers - alle waardeverhoudingen in acht genomen - toch wel voor de
internationale stof van de prozaromans gebruikt worden. Meteen wordt voor het eerst
de rijke Franse prozaroman-bron aangeboord, waaruit in het vervolg nog meermaals
zal worden geput. Zo verlaat kort daarop reeds (9 Februari 1491) de bewerking van
Meluzine van Jean d'Arras dezelfde werkplaats.
Na de proza-omzetting uit het Mndl. gedicht van de Reinaert volgt die van Renout
van Montalbaen als de Vier Heemskinderen (ca 1490), die zeer bekend moeten
geweest zijn. De beste kenner van dit verhaal, Diermanse, zegde ervan dat het ‘in
omvang-enduur van populariteit te onzent, misschien slechts door Bijbelsche stof
(en den Reynaert?) wordt overtroffen’1. Zoals al die eerste bewerkingen volgt het
vrij getrouw het voorbeeld zonder dat de auteur er aan heeft gedacht een nieuw
element of iets meldenswaardig van zichzelf aan de tekst toe te voegen. Het lijkt wel
alsof het er enkel om ging de stof aan een ruimer publiek kenbaar te maken in een
vorm die beter geschikt en moderner was voor de toenmalige lezers. Diermanse
zegde over dit laatste volksboek nog: ‘Dat het door de Volksbb. vertegenwoordigde
proza-uittreksel is vervaardigd met het oog op den druk of althans in den tijd der
drukkunst, staat niet vast’2. Dergelijke uitingen zaaien verwarring; niets is immers
zo gemakkelijk als vraagtekens plaatsen en aan alles te twijfelen: wat we hierboven
over de proza-Reynaert hebben gezegd moge ook hier gelden.
1
2

Renout van Montalbaen, pp. 10*-11*.
Ibid., p. 30.
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De drukkers moeten wel ingezien hebben dat de drukker van romantische verhalen,
rond enkele helden gegroepeerd, zeer in trek kwamen. Hoe is het anders uit te leggen
dat ze er toe besloten afzonderlijk Appollonius van Thyro en Griseldis uit te geven?
Het eerste boek, een niet veel afwijkende bewerking van de Historia Apollonii regis
Tyri was immers reeds als een hoofdstuk van de Ndl. bewerking der Gesta
Romanorum verschenen (in 1481, 1483 en 1484) en werd thans eenvoudig daaruit
gelicht en vrijwel ongewijzigd op 23 September 1493 de wereld ingezonden. Het
tweede werd genomen uit Dat Kaetspel ghemoraliseert (1477, ook 1498) en met
slechts een paar zeer kleine wijzigingen herdrukt: gebeurde dit reeds te Delft in 1495
zoals een opgave van Serrure
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laat vermoeden? Er is me echter van die druk geen ander spoor bekend. Zo deze nota
niet juist is en de Deventer-druk van ca 1500 werkelijk de oudste is, dan kon het
verschijnen van de Epistola de historia Griselidis (ca 1498, Deventer) wel stimulerend
gewerkt hebben op een afzonderlijke Nederlandse uitgave; een nieuwe vertaling was
niet nodig, vermits er reeds een goede bestond welke nochtans in het geheel van het
grote moraliserende werk niet voldoende opviel. Ten andere, zelfs zo de druk van
1495 werkelijk bestaan heeft kan nog de grote vermaardheid van Petrarca's Latijnse
redactie aanleiding voor de Nederlandse uitgave geweest zijn. Het is echter
kenschetsend dat de tekst ontleend werd aan een ander reeds gedrukt werk en niet
aan een van de Griseldis-versies die enkel in handschrift bestonden en die er alleszins
op wijzen dat het verhaal populair was. Het gedrukte boek had reeds een aanmerkelijke
voorsprong, belangstelling en verspreiding boven het met de hand geschreven
verworven; een uitlating zoals die van het in-fine van de proza-Reynaert (hoewel
slechts een paraphrase van de vers-Vorlage): ‘Ende soe wie dit verscrijft, die wil dit
doch laten alsoe hijt vijnt’ - is rond 1495 veel minder denkbaar. Door de teksten van
Appollonius en Griseldis in hoofdstukken met opschriften te verdelen hadden ze
geheel het uitzicht van prozaromans gekregen.
Wat in deze eerste periode opvalt is het aanvankeljk overwicht van
Noord-Nederland, cfr de lijst der drukken met eerste uitgaven en herdrukken: te
Gouda bij Geraert Leeu, Godfried van Os en Govert van Ghemen, te Delft bij J.J.
van der Meer en Chr. Snellaert, te Deventer bij Jacob van Breda. De ontwikkelde en
actieve Geraert Leeu is de centrale figuur, en wanneer hij in 1484 naar Antwerpen
komt wonen heeft dit zeker belang voor de verdere ontwikkeling van het genre dat
in de XVIde eeuw bijna uitsluitend in de havenstad aan de Schelde wordt beoefend,
veel meer althans dan in welke andere stad van de Nederlanden ook. De uitgaven
van prozaromans worden natuurlijk bij al deze drukkers afgewisseld en overtroffen
door allerlei andere boeken. We kunnen moeilijk zeggen dat vóór 1500 het genre
zich heeft losgemaakt uit het geheel van de profane literatuur, het maakt er nog
wezenlijk deel van uit, en moest er in de volgende perioden geen duidelijker
aftekening komen tegenover andere ‘volksboeken’, dan zou onze scheidingslijn
tussen de eerste prozaromans en de meer moraliserende of geschiedkundige
prozaverhalen gemakkelijk aan kritiek onderhevig zijn. Juist echter om wat daarna
volgt, waarbij het verschil beter merkbaar zal worden, menen we het recht te hebben
bepaald deze en geen andere boeken uit de incunabelperiode ‘prozaromans’ te noemen.
Wie de teksten voor de druk hebben voorbereid, kan moeilijk worden uitgemaakt.
Als we aannemen dat buiten Appollonius van Thyro en Griseldis alle onmiddellijk
om als prozaromans te worden uitgegeven werden opgesteld, dan ligt het voor de
hand dat we best in de onmiddellijke nabijheid van de drukkers blijven. De anonimiteit
verhindert ons echter overal iets bepaald voorop te stellen. A.J. Botermans wees er
op dat de taal van de VII Wijzen van Rome Hollands is met Oostelijke vormen
vermengd1; Muller situeerde de taal van de proza-Reynaert in Zeeland of Zuid-Holland
en dacht aan een geestelijke of ten minste een ‘clerc’ afkomstig van het eiland
Schouwen2. Voor Meluzine opperde Schorbach de mening dat Geraert Leeu zelf uit
1
2

Die hystorie van die seven wijse mannen van romen, diss., pp. 51-54.
J.W. Muller & H. Logeman, Die hystorie van Reynaert die Vos, pp. XXI-XXIV en XXIX.
Hij stelde nochtans op p. XI de vraag of G. Leeu zelf niet de bewerker was, ofwel b.v. ‘een
monnik in of nabij Gouda’.
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het Frans zou vertaald hebben; hij zou aldus het voorbeeld van W. Caxton, de
beroemde Engelse drukker, gevolgd hebben, die verscheidene werken, waaronder
onze proza-Reynaert, in het Engels vertaalde, en met wie Leeu betrekkingen heeft
gehad3. Dat drukkers zelf voor de teksten verantwoordelijk kunnen zijn en dat iemand
als G. Leeu zeker in grote mate de man was om te kiezen welke werken voor uitgaven
moesten gereed gemaakt worden, lijkt ons best mogelijk. Aldus zijn de eerste uitgevers
zelf, zo ze al niet de bewerkers zijn, naar onze mening in ieder geval als de promotors
van het genre te aanzien.

3

K. Schorbach, Eine Buchanzeige ..., Zschrft f. Bücherfreunde, IX (1905-06), pp. 146-147.
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Het mag nochtans verondersteld worden dat ze deze literatuur wel niet als het
belangrijkste van hun producten aanzagen. In vergelijking met andere boeken steken
de allereerste quarto-edities, zonder illustraties, wel eens erg af.
Muller opperde de mening dat de mindere zorg die uit de druk van de
proza-Reynaert blijkt zou uit te leggen zijn doordat G. Leeu niet veel belang zou
gehecht hebben aan dit volksboek, in ieder geval minder dan aan ‘de achtbare
Latijnsche of althans stichtelijke boeken die hij anders uitgaf’; naar aanleiding van
de VII Wijzen van Rome is Botermans ook van mening dat de hoofdzakelijke zorg
van de drukkers eer ging naar andere werken uit die tijd1.
In het kader van G. Leeu's drukke activiteit reeds in die jaren is dit best
aanvaardbaar. De eerstvolgende herdrukken van deze prozaromans dragen vrijwel
hetzelfde karakter als hun voorbeelden; aan te stippen valt dat in de eerste drie drukken
van de VII Wijzen van Rome het titelblad ontbreekt, zodat we niet weten of daar reeds
een houtsnede op voorkwam; eerst van de vierde uitgave (Delft, Chr. Snellaert, ca
1490) is een titelblad bekend met houtsneden op recto- en verso-zijde.
Veel aantrekkelijker is de druk van Parys ende Vienna, op enkele dagen afstand
van de Franse editie verschenen en aan deze in uitzicht vrijwel gelijkend, hoewel
met een ander lettertype. Het formaat is een klein in-folio. De houtsneden zijn voor
beide edities dezelfde (het Franse boek mist echter het titelblad met de houtsnede
van fol. a1 ro, herhaald op a1 vo), en behoren tot de mooiste die we in enige
prozaroman aantroffen, zij zijn zeer waarschijnlijk alle speciaal voor dit verhaal
gesneden.
Van de oudste druk van de Vier Heemskinderen, in-4o, is slechts één blad bewaard,
dat ons niet toelaat veel beschouwingen erover te maken, het dient echter vermeld
dat juist één zijde door een houtsnede wordt ingenomen. Tegenover de vorige uitgave
is die van Meluzine bijzonder verzorgd: een in-folio met 46 houtsneden (op de verloren
bladzijden kunnen er bovendien nog andere hebben gestaan) waarvan Schorbach
zegt: de 43 grotere ‘welche Kopien nach fremder Vorlage zu sein scheinen, messen
durchschnittlich 116 × 135 mm und rühren von dem gleichen Künstler her. Drei
kleinere Bilder (95 × 127 mm) stammen aus früheren Druckwerken des G. Leeu und
zeigen einen ganz anderen Stilcharakter’2. Ook Appolonius van Thyro en Griseldis
zijn quarto's, de eerste historie heeft houtsneden, de laatste niet.
Over de illustraties dezer incunabels ware heel wat te schrijven, dat echter in het
kader van deze litteraire geschiedschrijving minder zou passen en niet tot de
prozaromans is te beperken. Al loopt de weg van het verval van de edele
middeleeuwse miniaturen tot de vele onverzorgde XVIIde en XVIIIde eeuwse
houtsneden over die van de geïllustreerde incunabelen, toch staan deze laatste over
het algemeen nog op een hoog artistiek peil. Een der knapste xylografen van de XVde
eeuw, bekend als de Haarlemse houtsnijder, die een tijd voor G. Leeu werkte, maakte
de illustraties o.m. voor Parys ende Vienna (cfr de drukken van 1487 en 1488: Frans,
Ndl., Ndd.). Zijn mindere in de kunst was de zgn. Antwerpse houtsnijder die de
historie van Meluzine (1491) verzorgde; voor de VII Wijzen van Rome van Godfr.
van Os (Gouda, Lat. edit. 1481 en Ndl. edit. ca 1482) werkte de Goudse en voor
1
2

Muller & Logeman, o.c., pp. XXXI-XXXII. - A.J. Botermans, o.c., diss., pp. 55-56.
Schorbach, o.c., p. 146.
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dezelfde prozaroman-uitgave van Jac. van der Meer (1483) en Chr. Snellaert (1491)
de zgn. Delftse houtsnijder3. In verband met de verluchting merkt Mackensen voor
de Duitse volksboeken op dat naast de lezers de toehoorders en toeschouwers moesten
bevredigd worden; wanneer er werd voorgelezen, konden de houtsneden voor de
velen die niet hadden leren lezen, een levendiger voorstelling van het verhaal bieden4.
Hetzelfde geldt in de Nederlanden.

3

4

Zie volledige behandeling: J.M. Schretlen, Dutch and Flemish Woodcuts of the Fifteenth
Century, London, 1925. Verder ook in: William Martin Conway, The Woodcutters of the
Netherlands in the Fifteenth Century, Cambridge, 1884; A.J.J. Delen, Histoire de la gravure
dans les anciens Pays-Bas et dans les provinces belges des origines jusqu'à la fin du XVIIIe
siècle, dl. I, Paris-Bruxelles, 1924, pp. 81-103; M. Funck, Le livre belge à gravures,
Paris-Bruxelles, 1925; J.W. Holtrop, Monuments typographiques des Pays-Bas au quinzième
siècle, La Haye, 1868.
L. Mackensen, Die deutschen Volksbücher, p. 25.
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De omvang van die eerste reeks prozaromans is zeer verschillend. Tegenover de
kleine Griseldis en de andere van middelmatige lengte staan de uitgebreide Meluzine
en de Vier Heemskinderen. Dat zij zeer goedkoop zullen geweest zijn mogen we niet
veronderstellen; het zullen nog maar alleen welstellenden geweest zijn die zich
aanvankelijk de luxe konden permitteren, al kan de kostprijs niet te vergelijken zijn
geweest met de peperdure manuscripten waaraan copiïsten uren, dagen en weken
moesten besteden. Dat G. Leeu een goede handelsman was, die de reklame handig
voor prozaromans kon hanteren, wordt bewezen door een bewaard gebleven
prospectus voor zijn Meluzine-editie (zie hierover uitvoeriger in dl I bij de bespreking
van het volksboek)1. Schorbach, die dat blad aan het licht bracht, wees er op dat meer
dergelijke boekaankondigingen van het einde der XVde eeuw in andere landen bewaard
bleven; ze kwamen ook wel zeer van pas als de vertegenwoordigers van de drukkers
de baan optrokken, afgelegen steden, kloosters en jaarmarkten bezoekend om er hun
voorraad kwijt te geraken. Zulke bladen konden zowel rondgedeeld worden als
aangeplakt; klaarblijkelijk mocht de naam Meluzine daarbij als lokvogel dienen voor
de ‘vele meer andere niewe boecken’ die men zou ‘vinden te coope ter plaetzen hier
onder gheschreven’ (wat dan met de hand kon worden ingevuld). Een interessant
voorbeeld levert aldus een andere advertentie op uit dezelfde tijd, doch in het
Nederduits gesteld - gelijkaardige kunnen er ook bij ons in gebruik zijn geweest en die begint:
‘Witlik sy allen luden dat hir sind to kope desse nagheschreuene boke in
dudesch. Is dat ienigen behegelik is desse nageschreuene boke alle edder
etlike to kopen de mach kamen in de stede edder herberge hir na gescreuen
he schal vinden enen milden verkoper:’
waarna zestien nummers volgen, waaronder we vermelden:
‘(8) Item de historie van der verstoringhe der stad van Troye.
(9) Item de historie van deme groten koninge Alexander.
(10) Item eene historie van den souen wijsen meysteren vnde is tomale
ghenoechlik to lesende vnde me vind gantz gude exemple dar inne.
(11) Item de historie van der duldighen vrouwen Griseldis, de een spegel
is ghewesen aller eerbaren vrouwen in der duldicheit.
(12) Item eene gantze seltzene historie van ener koninginnen geheten
Melusina dar de koninge van Cipren, van Frankrik, van Arrogonien, van
Bemen, vnde van Norweghen van ghebaren sind, vnde veele ander Greuen,
heren vnde vorsten als men in der historien lesen mach.’2.
Alhoewel de kans klein is dat met deze titels Nederlandse uitgaven bedoeld zijn,
vermits van alle ook Nederduitse bekend zijn, het feit dat b.v. G. Leeu afgezanten
zelfs buiten de Nederlanden kan gezonden hebben met zijn werken of er deze kan
1
2

Schorbach, o.c.; ook: G.J. Boekenoogen, Een boekverkoopersprospectus van Geeraert Leeu
te Antwerpen (1491), in TBB, III (1905), pp. 190-192.
C.H. Ebbinge Wubben, Een Platduitse boekaankondiging uit het eind der 15e eeuw,
in TBB, IV (1906), pp. 159-162 met verdere bibliographie. Zie ook BC, nr 29, waar
dit folioblad wordt toegeschreven aan Lucas Brandis, Lübeck, ca 1478.
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in commissie gegeven hebben, lijkt niet onmogelijk; hij liet immers toch ook een
Nederduitse bewerking van Parys ende Vienna in 1488 verschijnen en op 11 April
van datzelfde jaar zag er een gelijkaardige vertaling van de VII Wijzen van Rome bij
(zijn broeder?) Niclaes Leeu het licht. Hierboven spraken we reeds (cfr dl II, hoofdstuk
I) over de contacten met het Platduitse taalgebied: drukkers en hun vertegenwoordigers
op handelsreis kunnen er het hunne hebben toe bijgedragen, en de taalverschillen
waren niet zo groot dat zij het lezen van boeken in de andere taal bijzonder lastig
zouden hebben gemaakt.

b) De volle bloei: 1500-1540
Hierboven reeds zegden we er toe geneigd te zijn de oudste verloren editie van de
Strijt van Roncevale vrij vroeg en wel ca 1500 te dateren. Drie voorname elementen
ontmoeten elkaar in deze prozaroman: 1o de uitgave van een naar vorm jonge redactie
van het Mndl. Roelantslied als dusdanig; 2o de prozabewerking van epische Vorlagen;
3o de overname
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van prozastukken en 16 rederijkersverzen uit Die alder excellenste Cronyke van
Brabant (1497). De schrijver die de tekst van de druk voorbereidde lijkt nog aarzelend
tegenover het genre te hebben gestaan: de proza-Reynaert en de bewerking van
Renout van Montalbaen zullen hem nog niet onvoorwaardelijk geheel na te volgen
voorbeelden hebben toegeschenen; het valt ten andere niet uit te maken of hij ze
persoonlijk wel ooit in handen had gekregen. Hij schijnt nog gaarne de weg van de
ongewijzigde herdrukken van epische gedichten (Karel ende Elegast, e.d.) op te
gaan; deze gegevens vult hij echter aan met de bewerking van Mndl. verzen (uit de
Lorreinen of andere gedichten) en de overname van een deel van de Cronyke: zal
hij beseft hebben dat proza er bij hoorde om een volledig succes te boeken? De
bewerker schijnt toch niet gaarne het gehele ‘duechdelijck lof in Rime. vanden grave
Rolant’ - vertaling in rederijkerstrant van de Latijnse verzen in de kroniek van de
pseudo-Turpijn - te hebben laten schieten en nam er de grootste helft van over. Schade
konden zulke verzen in de rederijkerstijd alvast niet berokkenen, moet hij gemeend
hebben. Scrupuleus was hij zeker niet bij de samenstelling van zijn verhaal, thans
heeft men andere opvattingen over plagiaat. De auteur van de prozaroman en van de
Cronyke kan overigens één en dezelfde persoon zijn geweest. Naar vorm immers
wijkt die kroniek, in hoofdstukken met opschriften verdeeld, niet veel van
prozaromans af; zij stammen uit hetzelfde milieu en uit dezelfde belangstellingssfeer.
De historie van Olyvier van Castillen (Antwerpen, ca 1510) is een slaafse vertaling
van een Franse prozaroman, waarbij buiten de lange proloog niets persoonlijks te
noteren valt; doch juist in deze wordt ons heel wat medegedeeld dat ons een interessant
inzicht geeft in de toestanden van het begin der XVIde eeuw. In dl I hebben we de
gehele proloog afgedrukt, zie aldaar. Er blijkt uit: 1o de constatatie dat er vele boeken
verschijnen; 2e vele mensen leren boeken kennen waarvan zij vroeger niets afwisten;
3o deze zijn te koop ‘tot alsoo cleynen prijse | als datmen niet minder segghen en
mach’; 4o vele ‘Historyen ende exempelen’ zijn er geschreven door ‘ingenyoese ende
verstandighe mannen’ om al de grootse daden van edele lieden in het licht te stellen
tot voorbeeld van eenieder; 5o dit verhaal van Olyvier en Artus is er één van; 6o deze
historie werd reeds vroeger gedrukt, doch die uitgave stond aan kritiek bloot om haar
slordig voorkomen. Daaraan is thans verholpen. In het bijzonder wordt aangekondigd:
‘So zijn nu nyeus doen setten dye Historyen ende figueren voor dye capittelen’; een
inhoudstafel en een epiloog werden aan het werk toegevoegd. - Van die vóórgaande
editie waarover hier gesproken wordt, is er niets bewaard gebleven, doch we rekenen
ook deze nog tot de bewerkingen die nauw bij de reeks van vóór 1500 aansluiten,
vermits zelfs uit de zogezegd verbeterde druk van ca 1510 blijkt dat de tekst vrijwel
een letterlijke vertaling is.
Dit overzicht, dat de ontwikkeling van het genre poogt te schetsen, wordt bemoeilijkt
doordat de meeste prozaromans ongedateerd verschenen, en zelfs voor verscheidene
waar dit niet het geval was, moeten we veronderstellen dat één of meer oudere drukken
zijn verloren gegaan. Eén zaak is zeker: van circa 1510 tot ca 1520 was het de drukste
tijd in het produceren van prozaromans: men hoeft slechts de lijst der eerste drukken
en herdrukken na te slaan om alsdan een climax waar te nemen.
Kans op juist begrip van de verhoudingen tussen de postincunabels menen we best
te kunnen bekomen door het groeperen van degene die om de ene of andere reden
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gelijkenissen of contactpunten vertonen. Zo zullen we achtereenvolgens verder
behandelen:
1.B e w e r k i n g e n v a n F r a n s e p r o z a r o m a n s .Erkomenrederijkersverzen
in voor: Helias Ridder metter Swane, Peeter van Provencen. Of Buevijn van Austoen
de Franse prozaroman tot bron heeft is onzeker. Ging mischien ook de verloren
Pyramus en Thisbe op een Franse bron terug?
2. B e w e r k i n g e n v a n M n d l . g e d i c h t e n :
a. geheel in proza: Joncker Jan wt den vergiere.
b. met rederijkersverzen: Margarieta van Lymborch, Floris ende Blancefloer, de
Borchgravinne van Vergi.
3. B e w e r k i n g e n u i t h e t H o o g o f N e d e r d u i t s : Alexander van Mets,
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Frederick van Jenuen, de Pastoor te Kalenberghe, Broeder Russche, Ulenspieghel,
(Eurialus ende Lucresia?).
4. P r o b l e m e n o m t r e n t d e v e r h a l e n g e h e e l i n p r o z a : Virgilius,
Turias ende Floreta, (Leonella ende Canamorus).
5. D e p r o z a r o m a n s w a a r v a n d e v r o e g s t b e k e n d e d r u k k e n
d a t e r e n v a n o m s t r e e k s 1 5 3 8 - 1 5 4 0 : Koningin Sibilla, Merlijn, Hughe
van Bourdeus.
Zeker één der eerst gedrukte prozawerken waarin tevens een aanzienlijk deel door
rederijkersverzen wordt ingenomen, is de hystorie vander destrucyen van Troyen
(Antwerpen, Roland van den Dorpe, ca 1500); dit boek had veel bijval vermits het
kort daarop driemaal (in 1512, ca 1510-15? en 1541) werd herdrukt. We hebben
verkozen dit werk niet bij de eigenlijke prozaromans te rangschikken, hoewel het
verhalende element met de liefdesidylle Troylus - Bryseda er een belangrijke plaats
inneemt, omdat het ook voor een deel connecties heeft met Guido de Columna's
Historien van Troyen (oudste Ndl. editie 1479) dat naar middeleeuwse opvatting nog
hoofdzakelijk als een historisch werk mag aangezien worden. We twijfelen er intussen
niet aan dat de Destrucye om de vorm ook voor de geschiedenis van de echte
prozaromans van belang is, daar hier voor de eerste maal een bewerker ingrijpende
wijzigingen aan zijn voorbeeld (G. de Columna) aanbrengt door er, waar het verhaal
romantisch wordt, alleen- en samenspraken persoonlijk in verzen uit te werken. Zelf
een rederijker, zal hij er zich van bewust zijn geweest dat het stroeve vertalingsproza,
hoewel in de mode, van een litterair standpunt toch niet geheel bevredigde en dat er
iets meer nodig was om zijn bewerking in de letterlievende wereld te doen opgang
maken.
Hetzelfde uitzicht heeft Buevijn van Austoen (1504). De herkomst van dit volksboek
is enigszins duister, al schijnt er wel een verre verwantschap met een Franse
prozaroman te bestaan. De schrijver lijkt echter, zelfs in het proza, zijn eigen weg te
hebben gegaan. Veel meer deed hij dit nog bij de veelvuldige stukken in
rederijkersverzen: 1o een deel van de proloog; 2o doorlopende alleen- en samenspraken
die aan het verhaal een dramatisch karakter geven; 3o volledige gedichten: een
dubbel-refrein, een gebed-refrein en een lied: ook deze zijn in feite de woorden van
de helden Buevijn en Susiane. Aldus worden er voor de eerste maal refreinen in een
echte prozaroman ingeschakeld; ze zijn ten andere nauw met het verhaal verbonden
en het mag niet betwijfeld worden dat ze door de opsteller van de gehele tekst zouden
zijn geschreven.
Helias Ridder metter Swane daarentegen heeft qua poëtische intermezzi geen
dialogen, doch, naast een proloog in verzen, elf refreinen en Peeter van Provencen
(ca 1517?) telt er 28, naast één dialoog.
Rondom de tekst en het ontstaan van Helias Ridder metter Swane, juist zoals
rondom al de andere prozaromans die in enige relatie staan tot de drukkerij van Jan
van Doesborch en Engelse uitgaven, hangt een zeker waas van geheimzinigheid. De
bewerking gaat zeker terug op de Genealogie de Godefroy de Boulion en we geloven
in de prioriteit van de Nederlandse prozaroman op de Engelse, zodat onze tekst reeds
in 1512 zou bestaan hebben. Reeds duidelijk moet men de eigen aard van de
prozaroman-literatuur aangevoeld hebben: bewust wordt immers van de Vorlage het
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grootste, nml. het historische deel over Godfried van Bouillon, weggelaten, en men
stelt de lezers in een slotwoord gerust: over hem bestaat er reeds een ander boek!
Verhaal (prozaroman) en geschiedenis zijn verschillende zaken geworden. In de
Genealogie had de bewerker reeds een soort inleiding gevonden in de vorm van een
strophisch gedicht dat hem als aansporing kan gediend hebben om voor zijn vertaling
verder de weg op te gaan die hem de practijk van zijn rederijkersvaardigheid toeliet.
Het is niet onmogelijk dat in de verloren Pyramus en Thisbe ook rederijkersverzen
voorkwamen: cfr de bespreking in dl I en het verband met de spelen van sinne met
dezelfde titel.
Bij de behandeling van Joncker Jan wt den vergiere en Margarieta van Lymborch
hebben we onze mening te kennen gegeven dat beide door éénzelfde schrijver werden
samengesteld; beide gaan terug op een Mndl. gedicht en voor zover het mogelijk is
daarover
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te oordelen heeft de schrijver met grote vrijheid beide vóór hem liggende gedichten
behandeld en is er niet voor teruggeschrikt ganse fragmenten van eigen vinding er
aan toe te voegen. Margarieta van Lymborch, in 1516 verschenen, heeft reeds vier
episodes in verzen, alle dialogen. Het feit dat Joncker Jan wt den vergiere daarentegen
geheel in proza is, is een argument te meer om het waarschijnlijk te maken dat deze
prozaroman ouder is.
Floris ende Blanceflour en de Borchgravinne van Vergi hebben weer refreinen
ter afwisseling van het proza; deze staan uiteraard iets losser van het verhaal dan
samenspraken in andere volksboeken, maar toch misstaan ze niet in het geheel. Juiste
datering is voor beide niet zo gemakkelijk. - Met de reeds besproken Helias Ridder
metter Swane en Peeter van Provencen vertonen ze naar vorm aldus verwantschap.
Allerlei problemen hangen er rondom het vijftal prozaromans Alexander van Mets,
Frederick van Jenuen, de pastoor te Kalenberghe, Broeder Russche en Ulenspieghel.
Tot een benaderende datering komen we slechts door onrechtstreekse bijzonderheden:
de oudste bewaarde druk van de eerstgenoemde historie verscheen in 1645, van de
derde in 1613, van de tweede op 8 Februari 1531. Slechts van de laatste twee zou
men op het eerste gezicht met enige kans van mogelijkheid durven veronderstellen
dat men over de oudste uitgave beschikt, doch beide zijn ongedateerd. Broeder
Russche werd door NK 1091 op ca 1520 gesteld en Ulenspieghel door NK 2088 op
ca 1519.
Deze vijf behoren alleszins enigermate om één of meer redenen bij elkaar. Volgende
factoren dienen onderzocht: 1o de verhouding van Engelse prozaromans tot vier van
hen; 2o hun eigen verhouding tot Hoog- en Nederduitse drukken; 3o hun vorm van
bewerking, gemeenschappelijke stukken en wederzijdse beïnvloeding.
Onder deze vijf is alleen van Alexander van Mets geen Engelse bewerking bekend.
- Jan van Doesborch te Antwerpen gaf aldus uit: Frederyke of Jennen (1518), The
Parson of Kalenborow (sl.s.d., NK 3676 vermoedt ‘na 1520?’) en Tyll Howleglass
(ca 1519?). Voor Frier Rush weten we slechts van een verloren druk van ca 1568-69
(London, John Alde), terwijl de oudste bewaarde van 1620 is: heeft Jan van Doesborch
ook hiervan wellicht de editio princeps de wereld ingestuurd? - Door die vertalingen
komen we toch reeds tot een aannemelijke terminus-ante-quem voor Frederick van
Jenuen en de Pastoor te Kalenberghe.
Wat de Nederlandse versies betreft, deze hebben respectievelijk tot onmiddellijke
bron, Broeder Russche en de Pastoor te Kalenberghe: een Nederduits gedicht;
Alexander van Mets: een Hoogduits gedicht; Frederick van Jenuen: een Nederduitse
prozaroman; en Ulenspieghel: een Hoogduitse prozaroman. Het weze terloops gezegd
dat naar inhoud deze verhalen dichter bij de eind-middeleeuwse maatschappij staan
dan de andere prozaromans, en veel nauwer verbonden zijn met het leven van de
middenstand en de lagere volksklassen. Frederick van Jenuen en Alexander van Mets
hebben bovendien het thema van de trouwe echtgenote gemeen.
Laten we even de aard dezer bewerkingen in herinnering brengen.
Broeder Russche, Alexander van Mets en Frederick van Jenuen munten uit door
het zeer persoonlijk karakter dat zij in vergelijking met hun voorbeelden bezitten.
Broeder Russche vooral heeft heel wat meer dan wat de Nederduitse tekst geeft, zelfs
in de prozadelen. Alle drie zijn gekenmerkt door de ruime plaats die verzen er
innemen: twee delen van de proloog in Broeder Russche, de epiloog in Frederick
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van Jenuen, de proloog en een ‘conclusie’ in Alexander van Mets, benevens in alle
drie talrijke mono- en dialogen die de gegevens van de Verlagen uitbreiden. Alleen
in Alexander van Mets vinden we een refrein.
De Pastoor te Kalenberghe heeft ook een proloog in verzen. Voor het overige
wijkt het verhaal slechts in details van het Nederduitse gedicht af. Ulenspieghel is
geheel in proza, op uitzondering van 6 Latijnse verzen aan het slot (Epitaphium); zo
de bewerker zich bij zijn vertaling al weinig vrijheid heeft toegelaten, dan heeft hij
toch een keuze gedaan tussen de hoofdstukken van zijn Hoogduits voorbeeld en
hiervan slechts de goede helft overgehouden; één hoofdstuk (het tweede) echter is
geheel nieuw in verband met Ulen-
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spieghel en werd voorzeker door de vertaler aan het boek toegevoegd.
Een nauwere textuele verwantschap bestaat er zelfs tussen Ulenspieghel en Broeder
Russche, tussen Broeder Russche en Frederick van Jenuen, tussen Alexander van
Mets en Frederick van Jenuen. Men leze in dl I na wat we bij de onderscheidene
volksboeken gezegd hebben; we resumeren hier: de schrijver van Broeder Russche
liet zich zeer waarschijnlijk door twee kapittels van Ulenspieghel inspireren, de
schrijver van Frederick van Jenuen ontleende verzen aan Alexander van Mets, en in
dezelfde Frederick van Jenuen komen als epiloog verzen voor die we ook in de
inleiding van Broeder Russche aantreffen.
Reeds bij de data die we hierboven opgaven leek het wel alsof van alle vijf de
oudste drukken tussen 1515-20 verschenen. Aan de hand van de zoëven vermelde
gegevens komen we tot de volgende rangschikking: Alexander van Mets is ouder
dan de historie van Frederick van Jenuen, die zoals de Engelse vertaling bewijst,
niet na 1518 kan geschreven zijn; Ulenspieghel is op zijn beurt ouder dan Broeder
Russche. We herinneren aan ons vermoeden dat we met de Ulenspieghel-druk van
Michel Hillen van Hoochstraten (waarvan men niet weet of hij reeds vóór 1518 in
het opgegeven adres ‘Thantwerpen in die Rape’ drukte) niet over de oudste editie
zouden beschikken.
Mogen we verder gaan en vermoeden dat alle vijf door éénzelfde schrijver werden
bewerkt? Voor Broeder Russche - Alexander van Mets - Frederick van Jenuen lijkt
ons dit niet onmogelijk: naast de textueel gelijke fragmenten, die natuurlijk door om
het even wie konden worden afgeschreven, valt de gelijkaardige bouw, schrijftrant
en vrije uitwerking van deze prozaromans niet te loochenen.
De Pastoor te Kalenberghe is echter geheel anders. Ook de Ulenspieghel-bewerking
steekt bij de soortgenoten bijzonder af, en wel doordat er helemaal geen
rederijkersverzen werden ingelast, en de tekst naar stijl en voorkomen beter bij de
Hoogduitse aansluit. Wettigt dit de veronderstelling van een ander auteurschap? Er
is daarbij de verhouding tot de Engelse prozaroman; in dl I hebben we de mogelijkheid
geopperd dat éénzelfde persoon ongeveer gelijktijdig beide bewerkingen maakte met
de oorspronkelijke tekst vóór zich. Geldt deze hypothese ook voor de andere waarvan
wij menen dat Engelse vertalingen het licht zagen? Moeilijker te verklaren varianten
zouden b.v. in Helias Ridder metter Swane en Virgilius aldus een gemakkelijke
verklaring vinden; ook het feit dat de Engelse versies eerder gebrekkig zijn. Ver
buiten de kring van Jan van Doesborch te Antwerpen zal er naar een bewerker dan
niet moeten gezocht worden; mogen we voor sommige boeken aan hemzelf denken?
Indien de Nederlandse historie van Eurialus ende Lucresia werkelijk bestaan heeft
en niet, zoals we hierboven dachten, rechtstreeks van de Latijnse redactie afstamt,
dan ware het mogelijk dat zij naar een (Hoog- of Nederduitse) druk van de vertaling
van Niclas von Wyle werd bewerkt. Aldus zou die prozaroman wonderwel aansluiten
bij het zopas besproken vijftal, te meer dat Jan van Doesborch ook dit verhaal in het
Engels heeft uitgegeven (ca 1515?).
Nog een volksboek waarvan dezelfde drukker (1518?) een Engelse vertaling
publiceerde is Virgilius; het is geheel in proza. Gaat ook de Franse tekst op de
Nederlandse terug? Cfr hierboven dl I. Wanneer echter de Franse versie ouder is,
dan mag hier dezelfde veronderstelling geopperd worden als voor Ulenspieghel:
éénzelfde persoon kan tegelijk aan de Nederlandse èn de Engelse vertaling gewerkt
heben. In het andere geval maakt het feit dat deze prozaroman nog geheel in proza
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is, het des te aannemelijker dat hij niet na 1515 (terminus-ante-quem van de Franse
druk) zou geschreven zijn.
Eveneens geheel in proza is de historie van Turias ende Floreta (vóór 1523?) en
de verloren historie van Leonella ende Canamorus (insgelijks vóór 1523?) zal wel
hetzelfde uitzicht vertoond hebben. We durven niet beslissen tussen de mogelijkheden:
oorspronkelijke prozaromans; prozabewerkingen van een onbekend Mndl. gedicht;
vertalingen uit het Spaans: rechtstreeks of langs een Franse bewerking om; hebben
de Nederlandse en Spaanse versies een gemeenschappelijk bron?
In de volle bloeitijd die de prozaromans in die jaren kenden komt er reeds reactie
tegen deze literatuur. De beste intellectuelen zullen geen vrede meer hebben kunen
nemen met deze verhalen, mooie ficties voor ontvanke-
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lijke maar niet zeer ontwikkelde geesten. Het Humanisme, dat de studie van de
klassieken aanmoedigde, begon zijn gezag te laten gelden. Reeds in 1523 te Brugge
schreef Johannes Ludovicus Vives (1492-1540) in zijn De institutione foeminae
Christianae, in het hoofdstuk ‘Qui non legendi scriptores, qui legendi’, een streng
rekwisitorium tegen deze boeken, die hij hoofdzakelijk veroordeelde om de
onmogelijke avonturen die daarin verhaald worden. De tekst luidt:
‘Tum et de pestiferis libris, cuiusmodi sunt in Hispania Amadisus, Splandianus,
Florisandus, Tirantus, Tristanus: quarum ineptiarum nullus est finis, quotidie prodeunt
novae: Coelestina laena nequitiarum parens, carcer amorum. In Gallia Lancilotus à
lacu, Paris et Vienna, Ponthus et Sydonia, Petrus Provincialis et Maguelona, Melusina,
domina inexorabilis: in hac Belgica Florius, et Albus flos, Leonella, et Canamorus.
Curias (sic) et Floreta, Pyramus et Thisbe. Sunt in vernuculas linguas transfusi, ex
Latino quidam: velut infacetissimae facetiae Poggij, Euryalus et Lucretia, Centum
fabulae Boccatij, quos omnes libros conscripserunt homines ociosi, male feriati,
imperiti vitijs ac spurcitiae dediti: in queis miror quid delectet? nisi tam nobis flagitia
blandirentur. Eruditio non est expectanda ab hominibus, qui ne umbram quidem
eruditionis viderant. Jam quum narrant, quae potest esse delectatio in rebus, quas
tam aperte et stulte confingunt? hic occidit solus viginti, ille triginta: aliud sexcentis
vulneribus confessus, ac pro mortuo iam derelictus, surgit protinus, et postridie
sanitati viribusque redditus; singulari certamine duos Gigantes prosternit: tum procedit
onustus aura, argento, ferico, gemmis, quentum nec oneraria navis posset portare.
Quae insania est, ijs duci, au teneri?’1
Vives loopt met deze beschouwingen ongetwijfeld met enkele decenniën de smaak
van de meeste lezers vooruit, die nog niet de eruditie van de geleerde humanist hadden
bereikt en in deze histories nog niets verderfelijks zagen.
Tussen die datum nochtans en de laatste jaren van de postincunabelperiode schijnt
er een verslapping in de prozaromanproductie te zijn ingetreden. En het blijft dan
nog de vraag of Koningin Sibilla (ca 1538), Merlijn (ca 1540?) en Hughe van
Bourdeus (ca 1540) niet vroeger geschreven werden. Koningin Sibilla is geheel in
proza en is zeer waarschijnlijk de bewerking van een Mndl. ridderroman. Merlijn,
waarvan slechts een fragment bewaard bleef, heeft rederijkersverzen in de vorm van
dialogen; het zou ons niet verwonderen moest de bron van deze prozaroman een
onbekend Mndl. gedicht zijn. Ook Hughe van Bourdeus moet een gelijkaardige bron
gehad hebben; wat de vorm betreft zijn hier een refrein te vermelden en 22
paarsgewijze rijmende verzen, waarvan we - juist om die vorm - vermoeden dat ze
aan de epische bron zelf werden ontleend. Dit zou, naast de Strijt van Roncevale met
zijn Roelantslied, wel het enige geval zijn waarin zulks in de Nederlandse
prozaromans voorkomt. In Franse prozaromans gebeurt het wel eens meer dat een
aantal verzen van een episch gedicht onveranderd in de prozabewerking worden
opgenomen2.
1

2

Io. Lodovici Vivis Valentini Opera, Basileae, Anno MDLV, II, pp. 657-658. - L. Mackensen,
Die deut. Volksb., p. 38 (voetnota), en G.J. Boekenoogen, edit. Floris ende Blancefl., pp.
83-84, wezen op deze tekst.
G. Doutrepont, Mises en prose, pp. 348-351.
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Naast al deze nieuwe prozaromans verschenen er tussen 1500 en 1540 nog
verscheidene herdrukken van oudere. We kennen aldus zelfs heel wat meer vroege
uitgaven van die eerste reeks dan van de tweede. Hun invloed en succes lijkt dus in
niets te zijn verminderd. Zo kennen we van de VII Wijzen van Rome naast de
herdrukken van (ca 1480?), 13 Januari 1483, (1490?) er nog een van (ca 1510-30?)3;
van de Reynaert kennen we na de herdruk van 4 Juni 1485 geen nieuwe editie meer;
van Parys ende Vienna naast die van (1491?) en s.d., Antwerpen, Gov. Back, die
van 1510 en (ca 1540 of iets later). Van de Vier Heemskinderen kwam er een herdruk
van de pers in 1508 en van Meluzine zagen er zelfs twee het licht in 1510. Daar
tegenover staat dat van de jongere volksboeken er slechts één herdruk bewaard bleef,
en wel van Buevijn van Austoen: 23 October 1511. Conclusies mogen hieruit nochtans
niet getrokken worden: het toeval speelt immers een te grote rol bij het bewaard
blijven van die oudste voortbrengselen der pers: de meeste zijn unica, hoe gemakkelijk
waren ook zij niet spoorloos verdwenen. Uit

3

Voor deze en volgende data, cfr de bespreking van elk volksboek in dl I.

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

314
ons onderzoek blijkt immers dat in de periode 1500-1540 naast de bewaarde
exemplaren van de Strijt van Roncevale, Olyvier van Castillen, Virgilius, Floris ende
Blanceflour, Frederick van Jenuen, en mogelijk ook van Ulenspieghel en Turias
ende Floreta er oudere drukken kunnen bestaan hebben. Zelfs van de andere
prozaromans is dit niet uitgesloten. Behalve de herdruk van de Vier Heemskinderen
(Leiden, Jan Seversoen) en de druk van Turias ende Floreta (Brussel, Thomas van
der Noot), zagen alle bewaarde drukken van de postincunabelperiode te Antwerpen
het licht. Na G. Leeu zijn aldus in de Scheldestad de

Drukkersmerk van Hendrick Eckert van Homberch.

drukkers van deze soort literatuur geworden: Jan van Doesborch, Willem Vorsterman,
Hendrick Eckert van Homberch, Govaert Back, Adriaen van Berghen, Michiel Hillen
van Hoochstraten, Jac. van Liesvelt en waarschijnlijk ook Symon Cock.
Veel zorg werd er aan die boeken niet besteed. Enkele, bij voorkeur de meest
uitgebreide, zijn nog kleine in-folio's: Buevijn van Austoen (1504 en 1511), Meluzine
(beide uitgaven van 1510), Olyvier van Castillen (ca 1510), Parys ende Vienna
(1510), Margarieta van Lymborch (1516). De andere bewaarde exemplaren zijn
in-quarto's. Alle zijn geïllustreerd, doch de houtsneden hebben niet meer het zuiver
aristocratisch karakter van vele incunabelen en het komt dikwijls voor dat ze van het
ene boek in het andere worden overgenomen; dit belet niet dat de meeste houtsneden
verdienstelijk zijn en nog werkelijk een interessante versiering vormen, waarbij de
schikking in de bladspiegel nog niet het zorgeloze aspect aanneemt dat we enkele
tientallen jaren later aantreffen, b.v. in edities van Claes van den Wouwere en Jan
van Ghelen de Jongere, die alleen maar op hun stock xylographiën teren. A.J.J. Delen,
die echter niet de gehele drukken kende, doch hoofdzakelijk op Nijhoff's Art
typographique voortgaat, schrijft illustraties van Buevijn van Austoen (1504 en 1511)
en Peeter van Provencen (ca 1517) aan éénzelfde kunstenaar toe. Voor Jan van
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Doesborch schijnt hoofdzakelijk één houtsnijder te hebben gewerkt, die ook aan W.
Vorsterman illustraties leverde, waaronder die voor Hughe van Bourdeus (ca 1540).
Over die kunstenaar zegt Delen: ‘Cet illustrateur, malgré la monotonie de ses types
aux mêmes têtes rondes, aux yeux saillants, se distingue par ses compositions claires
et mouvementées, pittoresques parfois et presque toujours par sa technique soignée...
Les mouvements et les attitudes, l'expression des formes témoignent d'une étude
approfondie des choses de la nature, d'une observation attentive de la vie, et les plis
des draperies sont presque toujours d'un dessin harmonieux qui prouve que l'exemple
des grands artistes du XVe siècle n'a pas été infructueux pour les illustrateurs et
graveurs d'environ 1500’1. In voetnota wordt daarbij de mogelijkheid geopperd dat
Jan van Doesborgh zelf de verluchter zou geweest zijn.
Kunnen we ook de houtsneden van Ulenspieghel en Broeder Russche (samen met
één

1

A.J.J. Delen, Histoire de la gravure dans les anciens Pays-bas & dans les provinces belges
des origines jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, Zième partie. Le XVIe siècle. Les
graveurs-illustrateurs, Paris, 1934, p. 25. Ook de overige gegevens ontlenen we aan dit boek.
Zie verder: M. Funck, Le livre belge à gravures, Paris-Bruxelles, 1925; Wouter Nijhoff,
L'art typographique dans les Pays-bas pendant les années 1500 à 1540, 2 dln + suppl., La
Haye, 1926-1935.
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van Buevijn van Austoen), tegelijk met die van Mariken van Nieumeghen en de
Evangelien vanden Spinrocke en sommige andere boeken, aan één man toeschrijven1?
Wie waren de lezers van die tweede reeks prozaromans en door wie werden ze
geschreven? Twee vragen die nauw met elkaar verband houden.
Wanneer nog mag verondersteld worden dat de incunabelen in het begin vrij duur
waren en het dus veeleer zeer gegoeden zullen geweest zijn welke zich prozaromans
aanschaften, dan is het zeker - de proloog van Olyvier van Castillen licht er ons over
in - dat die soort literatuur in het begin der XVIe eeuw reeds merkwaardig goedkoop
te verkrijgen was. Samen met het meer penetreren van de nieuwe uitvinding die de
drukkunst vooreerst nog was, werkte zulks mee voor de uitbreiding van het lezend
publiek. Aan de lagere volksklassen of de landelijke bevolking moet hierbij nog niet
gedacht worden, doch veeleer aan de burgerij: de middenstand en de mensen van
betere rang die ontwikkeling genoeg hadden om zich aan lectuur te interesseren.
Interessant is het na te gaan in oude boedelbeschrijvingen welke boeken daar zoal
worden aangetroffen. Aldus b.v. in de nalatenschap (1525) van Michiel Roelandts,
uit een voorname Mechelse familie, vinden we tussen een lijst van dertig boeken
vermeld:
‘6. Item eenen boeck, geheeten mandevil, in duetsche, in berderen gebonden... 18.
Item een boeck van die destructie van Iherusalem, ongebonden... 21. Item die historie
van jaeson, ongebonden... 23. Item die historie vanden zeven wysen van rome,
ongebonden... 29. Item die hiestorie van proeye’ = troeye?)2.
Op het exemplaar van Olyvier van Castillen (edit. ca 1510, H.E. v. Homberch),
eertijds behorend aan de Leuvense universiteitsbibliotheek, las men het ex-libris:
‘Das bouch gehort antony tyrol der || keisserlich mayestet herolt || Amoy ne tyent
tyrol.||’; de man in kwestie, een ‘Persevannt’ (herold, héraut; gezant) leefde in die
tijd3: het is tekenend dat hij in het bezit was van deze Nederlandse prozaroman. Een
uitgebreid onderzoek van toenmalige akten zou allicht verder bewijsmateriaal
opleveren voor de sociale stand van de volksboek-lezers.
Er is echter een ander aspect van de zaak: in het grootste aantal der begin-XVIde
eeuwse histories wordt een aanzienlijke ruimte ingenomen door rederijkersverszen.
Voor ons is dit een bewijs dat èn wat lezers èn wat schrijvers betreft, we op de eerste
plaats moeten denken aan de kringen der rederijkers. De studie der rederijkerij heeft
zich tot op heden hoofdzakelijk beperkt tot het beschouwen van de twee activiteiten:
het toneel en de poëzie (hoofdzakelijk refreinen). Hieraan dient als derde activiteit
te worden toegevoegd: de belangstelling voor en het bewerken van prozaromans,
waarbij de poëzie en de toneelvorm (dialogen) worden dienstbaar gemaakt aan het
verhaal en nauw verbonden met het proza.
Van de hierboven behandelde prozaromans hebben de volgende een aantal
rederijkers-verzen: Strijt van Roncevale, Buevijn van Austoen, Helias Ridder metter
Swane, Margarieta van Lymborch, Peeter van Provencen, Floris ende Blanceflour,
1
2
3

Delen, o.c., pp. 27-28.
Robert Foncke, Boeken in sterfhuizen van Oud-Mechelen. VI. Bij Heer Michiel Roelandts.
(1525), in HB, V (1916) pp. 353-358.
Louis Stainier, Deux impressions populaires Anversoises de l' ‘Histoire d'Olivier de Castille’,
in GP, XII (1934), (pp. 69-78), pp. 72-74.
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Alexander van Mets, Frederick van Jenuen, de Pastoor te Kalenberghe, Broeder
Russche, de Borchgravinne van Vergi, Merlijn, Hughe van Bourdeus.
Welke noodzaak was er voor het opnemen en verwerken in verzen van een deel
der stof, tenzij die verhalen meer te doen passen bij de litteraire aspiraties van de
lezers? Er wordt ten andere wel eens bijzonder de nadruk gelegd en gewezen op de
verzen: let aldus op de titel der oudste bekende uitgave van de Borchgravinne van
Vergi: ‘met veel schoone refereynen van sinnen ende amoureusheyt’; in Margarieta
van Lymborch wordt in de prozatekst eens een amoureus dialoog ‘in schonen dichte’
van te voren aangekondigd (Kap. C; de bedoelde verzen staan er in Kap. CIV).
Hieronder in Hoofdstuk IV zullen we op het eigen karakter van die poëtische gedeelten
terugkomen.
Dat er werkelijk contact bestond tussen onze volksboeken en andere
rederijkersliteratuur valt gemakkelijk te bewijzen.
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Er zijn vooreerst de gevallen waar verzen van prozaromans ook worden aangetroffen
in of verwantschap vertonen met bekende refreinenverzamelingen. Zie wat daarover
bij de onderscheidene prozaromans werd gezegd; we resumeren hier enkel de relaties.
Gelijkheid (op varianten in details na) bestaat er met:
A. R e f r e i n e n b u n d e l v a n JAN VAN DOESBORCH (Antwerpen, Juli 1528-Juni
1530):
1. Refr. LXXII = Floris ende Blanceflour, eerste refrein, edit. pp. 7-8).
2. Refr. XCVII, LXXXI, XVIII, XXI, XXIII, XXIV, XL, XLI, LXXIX, IV,
XLII, XXXV, LXXXIV komen in die volgorde overeen met refreinen in de
Borchgravinne van Vergi.
B. R e f r e i n e n b u n d e l v a n JAN VAN STIJEVOORT (manuscript voltooid 27
Juni 1524):
1. Refr. CCLIV en XXVI = Refr. Jan van Doesborch LXXXI en XXI =
Borchgravinne van Vergi, het vierde en zesde refrein.
2. Een dertigtal verzen (met name vss 1, 2, 14, 5, 18 tot 28, 30 tot 44) van Refr.
CXLVII (op stok ‘O scone Maria staet my in staden’) komen overeen met
verzen van Frederick van Jenuen (welke zelf nog andere verzen gemeen heeft
met Broeder Russche en Alexander van Mets), zie fol. 10 ro-vo (of edit. Raith,
p. 93). Bij Jan van Stijevoort komt het vers ‘maria wil hem in staden staen’ nog
tweemaal voor in nr CCLVII, en in de prozaroman lezen we ‘O schoone maria
staet mi in staden’ nog op fol. 8 ro (of edit. Raith, p. 89).
C. H e t z o g e n a a m d e h s . A , s o m s t o e g e s c h r e v e n a a n ANNA BIJNS,
(cfr E. Soens, Onuitgegeven gedichten van Anna Bijns, in Leuvensche Bijdragen,
IV (1900-02, pp. 199-368): de aanvang (6 vss) van Refr. XXVII is niet geheel
gelijk, doch vertoont in woordenkeuze zeer grote gelijkenis met de voorrede
van Broeder Russche en de epiloog van Frederick van Jenuen.
D. Voor overeenkomst met r e f r e i n e n u i t d e r e f r e i n e n b u n d e l v a n
JAN MICHIELS en uit Va n d e n . X . E s e l s , cfr Borchgravinne van Vergi,
refreinen drie en vier.

Algemeen gesproken mag gezegd worden dat de uitgaven van refreinen uit die tijd
in feite enigszins hetzelfde karakter hebben als de prozaromans; zo wees C.
Kruyskamp in zijn editie van Jan van Doesborch's Refreinenbundel ook op het verband
met andere volksboeken, vooral in de wijze van drukken en in het vernoemen in vele
gedichten van allerlei litteraire personages uit ridderverhalen1.
Ook met boeken als het Ghedinghe tusschen een Coopman ende eenen Jode (ca
1515), Jacke (1528) en meer nog Vanden .X. Esels (niet na 1524?) bestaat er
verwantschap. Vooral dit laatste, eigenlijk een moraliserend geschriftje, in tien
hoofdstukken verdeeld, telkens voorafgegaan door twee rijmende verzen en gevolgd
door een refrein, komt naar vorm sommige prozaromans vrij dicht nabij.
Daarnaast zijn er rederijkersspelen die door de manier waarop ze werden uitgegeven
er eveneens grote gelijkenis mede vertonen. We denken in het bijzonder aan Jan van
Beverley, Mariken van Nieumeghen en de Verloren Sone, waarin het proza slechts
1

C. Kruyskamp, De refreinenbundel..., dl I, pp. IV-V, XVI, LXXI-LXXIII.
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een kleinere plaats inneemt. Werden deze drie voor het toneel geschreven? Wanneer
de uitgevers ze in boekvorm verspreidden, kunnen ze er aan gedacht hebben deze
als ‘lectuur’ voor te stellen eer dan als tekstboek voor een eventuele opvoering, en
vonden het nodig er proza in te lassen. Aldus kregen deze ongeveer het uitzicht van
prozaromans. Het is merkwaardig dat dit niet gebeurde met de spelen die reeds vóór
1500 werden gedrukt (Elckerlyck, Lansloet ende Sandrijn): dan kende men immers
de prozaromans met tussengevoegde poëzie nog niet! Of zijn de drie bovengenoemde
histories toch rechtstreeks zó als leesboek geschreven?
Vroege voorbeelden van boeken, waarin de prozatekst wordt afgewisseld met
verzen, kunnen de schrijvers dezer prozaromans ge-
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vonden hebben in Vanden drie blinde Danssen (9 Augustus 1482) en Doctrinael des
Tyts (24 Juli 1486), beide vertalingen van didactisch-moraliserende geschriften door
Pierre Michault.
Al de hier behandelde prozaromans verschenen anoniem. Slechts later gebeurt het
een enkele keer dat een schrijver zich met name noemt, zoals aan het slot van De
Historie van den Ridder met het Kruyce, genaemt Prins Meliadus: Barend Barentsz.
van der nieuwer Bruggen. De bewerker van Doctor Johannes Faustus noemt zich
op het titelblad: ‘Carol. B. Medic.’ en blijkt niemand anders te zijn dan de Dordtse
stadsgeneesheer Carolus Battus (Karel Baten), een Lutheraan, geboren te Gent en
die ook in Antwerpen was woonachtig geweest.
Het is de moeite waard te onderzoeken of er niets in de andere prozaromans is dat
op de naam of de persoonlijkheid van een auteur zou wijzen. Bijzonder dient er acht
gegeven op prologen en epilogen en meer nog op de verzen waar misschien enig
acrostichon de schrijver zou kunnen aanwijzen. Veel resultaten hebben wij niet
verkregen. We mogen evenwel niet vergeten dat we niet steeds de oorspronkelijke
drukken konden kennen, en zo het al de oudst-gepubliceerde teksten zijn, in hoeverre
beantwoorden deze dan nog aan het handschrift van de opstellers? De drukkers gingen
niet zo nauwgezet te werk en vooral in de verzen - kijk maar naar de XVIde eeuwse
dichtbundels - werd er soms vrij veel gewijzigd.
De proloog van Olyvier van Castillen zegt dat ‘veel ingenyoese ende verstandighe
mannen’ zich hebben ingespannen bij het beschrijven der daden ‘vanden goeden
devoten ghetrouwen ende vromen mannen’. Dit is vaag, en andere boeken dan
prozaromans kunnen bedoeld zijn.
We hebben voor Ulenspieghel de - wij geven het toe zeer betwistbare - hypothese
gevormd omtrent een auteursnaam HEENS, terwijl voor Floris ende Blanceflour er
de alleszins ietwat meer aanvaardbare mogelijkheid is van ANNA BIJNS. Kan deze
dichteres - in haar jeugdperiode dan - er nog andere op haar actief hebben? Mogen
we aan Broeder Russche en Frederick van Jenuen denken, wegens de hierboven
besproken verwantschap met een refrein uit hs. A? We staan zonder enige twijfel op
zeer wankel terrein. Verwantschap, zelfs woordelijke overeenkomst, geeft geen
zekerheid, plagiaat is immers nergens uitgesloten; toch dient de andere mogelijkheid
niet a-priori verworpen. Herinneren we er aan dat we hierboven Broeder Russche,
Frederick van Jenuen en Alexander van Mets aan éénzelfde auteur meenden te mogen
toeschrijven. Mag het verwondering wekken dat in het bijzonder de laatste twee
verhalen waar de hoofdrol wordt ingenomen door een vrouw en waarin de
huwelijkstrouw van de voorbeeldige echtgenote wordt verheerlijkt, op de Antwerpse
dichteres zulke aantrekkingskracht zou hebben kunnen uitoefenen dat zij ze in haar
moedertaal wenste te bewerken op een, het dient gezegd, voor die soort literatuur,
merkwaardig verdienstelijke manier. Indien zij de hand heeft gehad in Vanden .X.
Esels, zou ook de Borchgravinne van Vergi van Anna Bijns kunnen zijn.
Het is logisch dat we aannemen dat iemand die één prozaroman kan geschreven
hebben, er ook meer op zijn (of haar) actief kan hebben. - Zo achten we het ook
waarschijnlijk dat voor Joncker Jan wt den vergiere en Margarieta van Lymborch
éénzelfde auteur dient te worden erkend (cfr argumentatie dl I). Dat ook Turias ende
Floreta en de verloren Historie van Leonella ende Canamorus uit éénzelfde pen

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

komen lijkt niet onmogelijk wegens het verband dat er tussen beide verhalen moet
bestaan hebben.
Eén zaak lijkt zeker: voor de begin-XVIde-eeuwse prozaromans dienen de auteurs
niet ver van Antwerpen gezocht te worden, en liefst in de onmiddellijke omgeving
van drukkers die hen tot het werk kunnen aangespoord hebben. Jan van Doesborch
mag daarbij wel als de ijverigste instigator gedacht worden: heeft hijzelf zich voor
sommige boeken aan het schrijven gezet? Of de drukkers met die uitgaven intellectuële
bekommeringen hadden, valt moeilijk te zeggen; misschien handelden ze gewoonweg
uit winstbejag, zoals Doutrepont dit voor de Franse prozaromans veronderstelt1: zij
moe-

1

Doutrepont, Mises en prose, p. 412.
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ten er dan wel van overtuigd zijn geweest dat er grote belangstelling voor dergelijke
verhalen, in die vorm gegoten, bestond.
Waren er andere opdrachtgevers? Sommige prologen laten zich erg vaag hierover
uit doch er kan weinig worden uit afgeleid: cfr b.v. Ulenspieghel: ‘Om die bede van
sommighe vrienden ben ick bescriveer des boecx niet weder segghen en dorste’ (sic
- een verwarde vertaling van het Duitse volksboek). In Olyvier van Castillen lezen
we dat er ‘van eenighen sonderlinghen ende notabelen persoonen ghesoliciteert ende
versocht is dye te prenten...’; de vertaling werd gemaakt door .N. ‘ter begheerten
ende bevelen van .N.’.
Tegenover de ontwikkeling die de prozaromans aldus hebben gekend rijst de vraag
of we verkeerd handelen indien we deze literatuur zowat de ‘romans van de
rederijkers’ noemen, met dezen verstande dat ze, qua belangstelling in het begin der
XVIde eeuw, ongeveer dezelfde plaats in hun litteraire wereld innamen, als de moderne
romans in de onze. Hiermede denken we er allerminst aan welke aesthetische
waardebepaling of vergelijking ook te laten doorschemeren.
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Hoofdstuk III
De Nederlandse prozaromans na 1540
Hoewel we onze eigenlijke studie beperkt hebben tot de incunabel- en
postincunabelperiode, achten we het toch gewenst in het kort de verdere lotgevallen
van het genre te beschrijven. Achtereenvolgens dienen daarbij beschouwd te worden
de jongere volksboeken, de herdrukken van de oudere, de verhouding tot de lezers
en het later voortleven van de verhalen.

a. De jongere prozaromans
In deel I, Bijlage II hebben we deze behandeld. Daar werd er de nadruk op gelegd
dat we moeilijk zekerheid kunnen hebben of er voor enkele van deze geen edities
van vóór 1541 verloren zijn gegaan.
We verdelen ze in vier soorten.
1. Degene waarvan g e e n e n k e l e d r u k b e w a a r d schijnt gebleven:
Aurelius ende Isabella, Clamydes ende Claermonde, Florent ende Lion, Galien
Rhetor, Galmy.
2. Degene waarin r e d e r i j k e r s v e r z e n voorkomen:
Helena van Constantinopel, Malegijs.
3. Geheel in p r o z a :
Fortunatus, Jan van Parijs, Meliadus, Partinoples, Ponthus ende Sidonia,
Rijckaert zonder Vreese, Robrecht den Duyvel, Valentijn ende Ourson en
(waarschijnlijk ook) Urbaen.
4. Zeker n a 1 5 4 0 (1 5 9 2 e n l a t e r ):
Faustus, Christoffel Wagenaer, Genoveva, Gilias ende Sievreedt, de Wandelende
Jood.

Over de eerste reeks kunnen we vlug heenstappen, het is voldoende dat we weten
dat ze alle reeds vernoemd worden in boekenlijsten van het begin der XVIIde eeuw.
Juist om de verzen zou het ons niet verwonderen dat Malegijs en Helena van
Constantinopel reeds vóór 1541 het licht hadden gezien.
Het wil ons voorkomen dat na 1540 stilaan de betekenis van de prozaromans in
onze literatuur is aan het tanen gegaan; de algemene culturele toestand in de
Nederlanden kan daar niet vreemd aan zijn geweest. Het rederijkersmilieu wordt
door de Hervormingstroebelen langzamerhand van de fictieve verhalen afgeleid. Er
is ook het eenvoudige feit dat na 1550 het proza algemeen als kunstvorm meer
beoefening en waardering vindt, denk aan Marnix, aan Van Mander en Coornhert.
De Casteleyn daarentegen lijkt nog alleen aan de waarde van het vers te geloven; de
groei van het artistieke proza kan echter niet tegengehouden worden en het is de
vraag of een De Casteleyn als exponent van zijn tijd mag aangezien worden, of alleen
de vertegenwoordiger is van de traditionalisten die steeds tegen het nieuwe gekant
zijn.
Een ganse reeks prozaromans, waarvan mag aanvaard worden dat ze tussen ca
1550 en 1600 het licht zagen, zon geheel in proza. Zeker, het publiek houdt aan de
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traditie vast en wenst steeds nieuwe bevrediging van zijn leeslust, welke de drukkers
naar best vermogen trachten tegemoet te komen. De dichters evenwel, die in de jaren
dat het genre bloeide blijkbaar graag hun persoonlijkheid hebben ingezet om bij het
bewerken producten te scheppen die ten minste op enige oorspronkelijkheid mochten
bogen, (vooral de
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delen in verzen kwamen hiervoor in aanmerking, naast andere nieuwigheden), schijnen
zich thans afzijdig te houden. De prozaromans die nu verschijnen zijn weinig meer
dan vertalingen die getrouw het voorbeeld volgen. Als Faustus nog enkele verzen
heeft, is dit eenvoudig omdat de Duitse tekst dààr ook verzen heeft. - De ‘bewerkers’
wagen het haast niet meer er iets van zichzelf aan toe te voegen, zij eerbiedigen hun
voorbeelden en zijn niets meer dan ‘vertalers’: tot begeleidende prologen beperkt
zich gewoonlijk het enige oorspronkelijke element der bewerkingen. Het veldwinnend
Humanisme kant zich tegen de literatuur (zie hieronder).
Na 1600 wordt het genre nog voortgezet door boeken in dezelfde aard als de vorige:
Gilias ende Sievreedt, Genoveva, De Wandelende Jood. Daar konden nog een lange
reeks werken worden bijgevoegd die echter minder en minder gemeens hebben met
de oudste prozaromans, en die echte ‘volksboeken’ zijn in de betekenis van lectuur
voor de lagere standen.
Ondertussen is er ook een meer persoonlijke verhalende prozakunst aan het groeien
gegaan die in de XVIIIde eeuw zou uitgroeien tot de eigenlijke romankunst. Opzettelijk
hebben we nergens in de studie aandacht gewijd aan de Amadis - en Palmerijn-romans
of Lazarus van Tormes en andere schelmenromans, vooreerst omdat deze lange reeks
boeken slechts na 1540, en vooral na 1600 verscheen, ten tweede, omdat ze reeds
een verder stadium vormen op de weg van de eind-middeleeuwse prozaromans van
vóór 1541 naar de moderne literatuur.

b. Verdere lotgevallen van de oudere prozaromans
Afgezien van het feit dat de drukken tot 1540 een welomschreven bibliographisch
geheel vormen, is die datum niet slecht gekozen om de eigenlijke periode van ontstaan
en bloei der prozaromans af te sluiten. We bemerken inderdaad dat ons van de
bestudeerde

Drukkersmerk van Jan van Ghelen.
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boeken slechts één enkele herdruk (Margarieta van Lymborch, 1544) uit de jaren
1541-1550 is overgeleverd, terwijl we zojuist er nog konden op wijzen dat, voor
zover we weten, er toen ook geen nieuwe prozaromans van de pers kwamen.
In deel I hebben we telkens al de ons bekende edities uit de XVIde eeuw opgesomd;
daaruit blijkt dat Antwerpen nog steeds het hoofdcentrum blijft; veruit de voornaamste
drukker van deze soort boeken is Jan van Ghelen junior. Daarnaast ontmoeten we
de Weduwe van Jacob van Liesvelt, Jan Wijnrijcx, Symon Cock en Claes van den
Wouwere (en de geheimzinnige Claes vanden Walle - cfr Broeder Russche - doch
die zal wel met Claes van den Wouwere te vereenzelvigen zijn). Over Peeter van
Keerbergen en Plantin (ook Bruyn Harmansz Schinckel te Delft) als drukkers van
een Reynaert-bewerking, en Jan van Waesberghe voor een Peeter van Provencen,
zie hieronder. Eerst op het einde der eeuw komt ook Amsterdam in aanmerking met
Harman Janszoon Muller en Willem Janszoon (die voor Cornelis Claesz de VII Wijzen
van Rome drukte). De Faustus-druk, in 1592 verschenen, wordt toegeschreven aan
Jan Canin, te Dordrecht, en die van Christoffel Wagenaer werd in 1597 door Reynder
Wylicx gedrukt te Utrecht.
Al de drukkers opsommen die van de XVIIde tot het begin der XIXde eeuw één of
meer prozaromans opnieuw uitgaven, zou te
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ver leiden. We beperken ons hier tot de voornaamste:
A m s t e r d a m : Broer Jansz, Otto Barentsz Smient, Cornelis Dircksz Cool, Michiel
de Groot, Gijsbert de Groot, zijn Wed. en Erve (met Antony van Dam), Gijsbert de
Groot Keur, Isaak van der Putte, Hendrik van der Putte, zijn Wed. en Erve (met
Bastiaan Boekhout), J. Kannewet, Erven Wed. Jacobus van Egmont, Hendrik Rynders
en erve, Barent Koene, S. en W. Koene, B. Koene.
A n t w e r p e n : de Verdussens, Pauwels Stroobant, Godtgaf en Martinus Verhulst,
Arnaut van Brakel, Guillam Lesteens, Hendrick Aertssen, Jacob Mesens, Wed. Joseph
Jacobs, Joannes Franciscus van Soest, Andreas Paulus Colpijn en zijn Wed., Wed.
Thieullier, Franciscus Ignatius Vinck, Joanes Norbertus Vinck, diens Wed. en zoon,
Petrus Josephus Rymers, Jos de Cort, P. Emm. Herleyn, J.H. Heyliger, Josephus
Thijs.
D e v e n t e r : Jan de Lange, P. de Lange en zijn Wed.
G e n t : J.J. Gimblet, gebroeders Gimblet, Wed. J. Gimblet, Petrus A. Kimpe, Bernard
Poelman, Judocus Begyn, L. van Paemel, Isabella Carolina van Paemel,
Snoeck-Ducaju en Zoon.
U t r e c h t : J. van Poolsum en Wed.
De meeste dezer latere drukken zijn quarto's, soms ook kleinere formaten, vrij slordig
gedrukt en geïllustreerd met steeds opnieuw willekeurig opduikende en verder
verslijtende houtsneden; het papier is slecht. Voor zover mij bekend is, waren er vóór
1800 geen uitgaven met blauwe omslag, zodat de term ‘blauwboeken’ voor die
prozaromans weinig geschikt is.
De teksten zijn voorzeker niet zelden onverstaanbaar geworden, hoewel dit niet
volstrekt voor alle volksboeken het geval is. Zo is het tweede deel van de volgende
uitlating zeker slechts op enkele edities toepasselijk: ‘Bij de herdrukken slopen niet
alleen steeds nieuwe drukfouten in, maar woorden, zinsdeelen en heele zinnen vielen
uit zonder dat er acht op geslagen werd, en ook opzettelijk werden passages en heele
hoofdstukken weggelaten, als de tekst te groot was voor het vastgestelde aantal
bladzijden van het boekje, zoodat er ten slotte soms een samenraapsel ontstond waar
geen touw aan vast te knoopen was’1.
Keren we echter terug tot de XVIde en het begin der XVIIde eeuw. De ontwikkeling
wordt er bepaald door de reacties van de meer ontwikkelden en van de kerkelijke
instanties. Hierboven reeds gaven we de uitlatingen van J.L. Vives (1521) tegen de
prozaromans. In het midden der eeuw ontmoeten we andere schrijvers die tegen deze
lectuur te keer gaan. In Nicolaus Van Winghe's vertaling (1552) van Flavius Josephus'
Joetsche Oorloghe, ende Destructie van Jerusalem, trekt de drukker Symon Cock
van leer tegen de ‘fabulose historien’, vol bedrog. De vertaler zelf vaart in de Prologhe
uit tegen de
‘ydele ende loghenachtighe historien..., die dicmaels nerghens toe en dienen, dan
den tijt (die bovenmaten costelijck is) onnuttelijck over te brenghen, ende somtijts
oock veel onnutte ghedachten ende quade lusten daer ut te crighen, als zijn die
1

C. Kruyskamp, Ndl. Volksboeken, p. 14.
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hystorien vanden vier heyms kinderen, van Amadijs en Gaulen, Coninc Karel ende
Elegast, ende dyer ghelijcke meer ander...’.
In 1554 gaat Cornelis van Ghistele aldus tekeer tegen de historie van Virgilius:
‘Ende want menich mensche anders niet en weet dan dat Vergilius de Poete de
ghene was daer o v e r l a n g h e j a r e n b u e s e l b o e c x k e n s a f g h e p r i n t
z i j n | Te wetene van Virgilius die inde mande hinck dewelck een toovenaer binnen
Romen was...’2.
Nog erger zou dezelfde een jaar later uitvaren tegen Ulenspieghel, waar hij in zijn
‘Tot den Leser’ van Terentius Comedien zei:
‘Ist niet beter, dat de slechte menschen in ons ghemeyn sprake de gheleerde Poëten
lesen moghen dan dat si haer met Ulespieghels beuselen oft met soedanighen vorwerpe
veronleghende zijn’3.
Kiliaen, Marnix, ze lachten met het Ros Beyaert, Ulenspieghel en Fortunatus4. De

2
3
4

Uit de voorrede der vertaling van de ‘eerste vier boecken van Eneas ende Dido’ (Gecit. bij
G. Kalff, Gesch. Ndl. Lett. 16E., I, pp. 397-398).
Zie hierover eveneens G. Kalff, o.c., I, pp. 401-402.
Ibid., II, p. 384 en nota 1, en I, p. 399.
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Renaissance-mens, zoals daarvóór de humanist komt in opstand tegen de
middeleeuwse fictie. Voorzeker, in de jaren na 1550 vinden nog regelmatig drukken
hun weg naar de leestafels. Niet alleen uiterlijk zijn ze in verval - vergelijk de slordige
in-folio's van Claes van den Wouwere en Jan van Ghelen met die van vóór 1541 doch in feite is hun rol als element van enige betekenis in het litteraire leven
uitgespeeld. In de eerste jaren der zestiende eeuw blijken de rederijkers er volle
belangstelling voor te hebben gehad, nu wijst er niets nog op dat de prozaromans
ook maar van enige waarde bij de jongere literatoren worden geacht. De
maatschappelijke constellatie verandert en al kan een deel van de burgerij nog belang
in die boeken gesteld hebben, meer en meer worden ze de uitverkoren lectuur van
mindere standen, handwerkslieden en plattelandsbevolking. Tegelijk beginnen ze
gebruikt te worden als schoolboeken.
Voor onze huidige opvattingen is het moeilijk in te denken dat die soms sterk
erotische verhalen in aanmerking konden komen om als leesboek voor leerlingen
dienst te doen. Toch is dit zo. Meer in het bijzonder bij het vreemde-talen onderwijs
werden er reeds enkele in het midden der XVIde eeuw gebruikt. Naar het voorbeeld
van oudere meertalige conversatieboekjes ontstonden er toen heel wat
Nederlands-Franse edities, zoals: Die historie vanden ouden Tobias... L'Histoire de
l'ancien Tobie... (approbatie 13 November 1546; Antwerpen, Jan van Loe, 1551 en
Ameet Tavernier, 1567 - er staat verkeerd 1557), Het Beginsel der Wijsheid. Le
Commencement de Sagesse (approbatie 9 Februari 1547; Antwerpen, Jan van Ghelen,
1552); Leven van Esopus... (Antwerpen, Gregoris de Bonte, 1548)1.
Voor de prozaroman Peeter van Provencen zien we in 1587 Jan van Waesberge
te Antwerpen eveneens een Frans-Nederlandse druk ter perse leggen, waarbij naast
elkaar de eerste taal met Romeinse, de tweede met civilitéletters wordt gedrukt; het
eigenaardige echter is dat voor de Nederlandse tekst niet de oudere versie wordt
benuttigd doch een nieuwe, ditmaal letterlijke vertaling wordt gemaakt van de Franse
tekst, die afzonderlijk overigens bij dezelfde auteur reeds in 1560 verschenen was.
Al vroeger had Chr. Plantin (1566) een gelijkopgevatte tweetalige uitgave bezorgd
van Reynaert; hier is de Nederlandse tekst de originele. Het is nochtans zomaar niet
de ongewijzigde tekst van 1479-1485, doch hij werd overgenomen van een bewerking
in 1564 door de aartsprinter voor Peeter van Keerbergen met civilitékarakters gedrukt
en die reeds enigszins in-usum-delphini kan bedoeld zijn geweest. Zeker in het begin
der XVIIde eeuw worden omzeggens alle prozaromans in de scholen gebruikt, zoals
uit keuringslijsten - waarover hieronder meer - blijkt.
De rol door de censuur gespeeld is van vrij groot belang voor deze literatuur. De
regering van Keizer Karel is een aaneenschakeling van ordonnantiën in verband met
de boekhandel. Zeer belangrijk is de op 30 Juni 1546 verschenen en door de Leuvense
faculteit van Godgeleerdheid opgestelde cataloog met verboden boeken; op 29 April
1550 volgde een hele reeks bepalingen voor het uitgeversbedrijf2. De XVIde eeuwse
1

2

Zie R. Verdeyen, Un recueil précieux d'éditions anversoises du XVIe siècle. Glaude Luython,
le maître d'école de la paroisse de St-André, in GP, II (1924) pp. 176-195; C.P. Burger &
P. V(erheyden), Een merkwaardige civilité-druk van Ameet Tavernier, in TBB, VI (1908),
pp. 88-90.
Cfr F. Remy, De boekencensuur. Historisch overzicht, in GP, XX (1942), (pp. 1-21), p. 7:
Fr. Heinrich Reusch, Der Index der verbotenen Bücher. Ein Beitrag zur Kirchen- und
Literaturgeschichte, I, Bonn, 1883, pp. 98-128.
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prozaromans moesten van die eerste datum af reeds de approbatie vermelden van de
burgerlijke overheid, die daartoe voorgelicht werd door een kerkelijke boekenkeurder.
Voorbeelden vindt men hierboven in dl I.
Op de ‘Index librorum prohibitorum’, in 1570 te Antwerpen uitgegeven komen
naast de Evangelien vanden Spinrocke, Van de Thien Esels, sprekende van
Thienderleij manieren o.m. voor de Nederlandse prozaromans: ‘Reynaert de Vos;
De Historie van Broer Ruysche, by Claes vanden Walle. Sine nomine auctoris et
privilegio; Virgilius, van zijn leven, doot ende van syne wonderlijcke wercken;
Wlenspieghel, apud Joannem van Ghele, sine privilegio et anno’3. Het is niet

3

Fr. Heinrich Reusch, Die Indices librorum prohibitorum des sechszehnten Jahrhunderts,
(Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttgart, nr 176), Tübingen, 1886, pp. 311-318. J. Gessler, Uit den ‘Index’ van 1570, in Volkskunde, XLVII-N.R. V (1946), pp. 190-191
(Duytsche verboden boecken. - 1570. Excerpta folklorica). Zie verder: Hoffmann von
Fallersleben, Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544, (Horae Belgicae, XI), Hannover,
1855, p. IV. - Chr. Sepp, Verboden Lectuur, Leiden, 1889, pp. 209-262.
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onmogelijk dat humanisten en renaissancisten, die mede de lijst opstelden, van de
gelegenheid gebruik zouden hebben gemaakt om de verhalen over Virgilius, uit
respect voor de dichter zelf, te brandmerken. Dat Broeder Russche, Ulenspieghel en
Reynaert er op kwamen is waarschijnlijk om hun spot met de geestelijkheid, en
misschien niet zozeer om de grappen zelf, als om het gebruik dat andersdenkenden
er gemakkelijk tegen gelovigen konden van maken. Zeer veel trok men zich niet
steeds van de veroordelingen aan: van Ulenspieghel kennen we bij Jan van Ghelen
nieuwe uitgaven in 1575 en 1580; deze laatste met een privilegie voor zes jaar. Toch
wel begrijpelijk overigens: tijdens de jaren van de opstand zal men er zich weinig
om bekommerd hebben de Spaanse verbodsbepalingen na te leven.
De heftigheid, waarmede tegen sommige volksboeken werd tekeer gegaan, en het
feit dat vrij vlug het boeken bewarende, intellectuele publiek er zich van afkeerde,
kunnen nochtans mede verklaren waarom zo weinig oudere drukken zijn bewaard
gebleven.
Nu de volksboeken in de scholen worden gebruikt om de kinderen met lezen en
schrijven vertrouwd te maken, wordt het meer en meer noodzakelijk streng de inhoud
na te gaan. Eerwaarde Heren censores werpen hun anathemata op enkele en eisen
herwerking van andere. In verscheidene Zuid-Nederlandse steden vinden we in de
eerste jaren der XVIIde eeuw dan ook catalogi uitgaande van kerkelijke instanties.
Te Brugge verscheen onder het gezag van de bisschop Karel-Philips de Rodoan
op 19 Januari 1612 een Keure ende ordonancie omme de Librariers, Prenters,
Scoolmeesters ende Scoolvrauwen der stede van Brugge..., die reeds voorafgegaan
was door een artikel in de Cueren ofte statuten voor de scholen van Brugge, waardoor
een aantal boeken toegelaten werden maar ook een ganse reeks - meestal prozaromans
- verboden1.
Te Antwerpen was het de ‘Canoninck ende Scholaster’ Maximiliaen van Eynatten
die zich van 1619 tot zijn dood op 29 Juni 1631 secuur bezighield met het beoordelen
der boeken2. Hij was daartoe aangesteld door de bisschop Malderus (Van Malderen),
die reeds in 1618 geëist had dat streng zou worden opgetreden, in het bijzonder tegen
‘alle historien oft boecken tracterende amoreusheydt ende dierghelycke dinghen
daer de jonckheydt meer pleech door vererghert te worden dan yet goedts wt te
leeren’ en waarbij weer een aantal prozaromans werden verboden3. Na deze eerste
expurgatie, waarbij voorafgaandelijk goedkeuring der boeken vanwege de overheid
werd opgelegd, verscheen T'Hantwerpen, By Hendrick Aertssens, 1619: Lyste oft
Register Van allen de Boecken, die in de Scholen des Bisdoms van Antwerpen, sullen
moghen gheleert vvorden, volghende d'Ordinantie vanden Eerw. Heere Ioannes
Malderus Bischop van Antwerpen, uytghegheuen den 30. Iulij 16194.
1

2
3
4

A.C. de Schrevel, Statuts de la gilde des libraires, imprimeurs, maîtres et maîtresses d'école
à Bruges, 29 janvier 1612, in Annales de la Société d'Emulation pour l'étude de l'histoire et
des antiquités de la Flandre, LII (1902), (Bruges, 1903), pp. 135-302; met bespreking in
TBB, I (1903), pp. 214-215. Voor deze en de verder besproken Antwerpse statuten zie
uitvoerig: V.A. Dela Montagne, Schoolboeken te Antwerpen in de 17e eeuw, in TBB, V
(1907), pp. 1-35.
Van Heurck, Voyage, GP, IX (1926), p. 172.
Edward Poffé, De gilde der Antwerpsche schoolmeesters van bij haar ontstaan tot aan hare
afschaffing, Antwerpen, 1895, pp. 59-60.
Dela Montagne, o.c. pp. 3-5.
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Ondertussen zette de commissie van onderzoek haar werk voort, als vrucht waarvan
in 1621 verscheidene verordeningen werden uitgevaardigd. Op 16 April 1621, in de
Ordinantien. Bij mijne Eerw. Heere, mijn Heere den Bischop van Antwerpen
gheordineert: rakende het drucken, ende 't verkoopen van ghemeyne School-boecken,
conform met het Concilie van Trenten, ende Plackaten van Hare Door-luchtighe
Hoocheden, werd bepaald: 1. alle schoolboeken moeten eerst gekeurd worden; 2.
elders gedrukte boeken mogen niet verspreid worden; 3. de prijzen moeten redelijk
getaxeerd worden en op de boekjes vermeld; 4. ‘Om oock te verhoeden den quaden
ende on-leselijcken druck, die meestendeel ghecauseert wordt, door het quaedt ende
vloeyende papier, dat vande Druckers ghesleten wort tot de Schoolboecken; soo
wordt ins-ghelijck gheordineert by-desen, dat een ieghelijck neme goedt, ende
ghelijck-formich papier.’ 5. Oudere ‘onghecorrigheerde’ schoolboeken mogen niet
meer gebruikt worden; 6. regelmatig zullen nieuwe lijsten met toegelaten boeken
verschijnen5.

5

Ibid., pp. 6-7.
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Waarschijnlijk tegelijk met die tekst verscheen er een lijst, de meeste prozaromans
bevattende, in volgende categorieën verdeeld:
1. Boeken die niet alleen voor de scholen maer ook verboden zyn generalyk onder
de ghemeynte.
2. Boeken gheheelyck voor de scholen verboden, ende ook onder de ghemeynte
te verkoopen, soo langhe sy niet gheapprobeert en zyn.
3. Dese zynde van nieuws ghecorrigeert ende gheapprobeert, worden in de scholen
toeghelaeten, maar de oude onghecorrigeerde niet.
4. Boeken die in de scholen niet en moghen ghebruikt worden voor dat sy
neerstichlyk ghecorrigeert ende achtervolgende de ordonnantie van synen Eerw.
gheapprobeert sullen wesen1.

Met een motivering voor elk werk werd datzelfde jaar die lijst ook in het Latijn
uitgegeven T'Antwerpen, Bij Hendrick Aertssens, in de Cammerstrate in de witte
Lelie. Anno 1621, met approbatie van 11 Augustus 1621: Censura libellorum
Scholasticalium, quos Reverendissimus Dominus Joannes Malderus Episcopus
Antverpiensis vetuit praelegi vel etiam divendi. Anno 16212. Een vrij scrupuleuze en
naïeve geest spreekt uit dit geschrift, zoals ook uit een blaadje met een verslag over
schadelijke boeken (waarschijnlijk zelfde periode) in het Aartsbisschoppelijk archief
te Mechelen bewaard3.
Ook te Gent liet bisschop Antonius Triest in 1622 een lijst van goedgekeurde
boeken verschijnen en voor de Mechelse parochiale scholen kennen we er een van
1623 of iets later4.
Nog op 10 Februari 1642 gaf de raad der stad Antwerpen, met ondertekening door
P. van Valckenissen een Taxatie oft Priisen vande ghemeyne school-boecken uit,
waarbij de prijzen werden aangeduid, b.v. ‘5 bladers - Peeter van Provencien - twee
stuyvers; 9 en 10 bladers - Vier Hems-kinderen - vier stuyvers; 20 bladers - Margriete
van Limborgh, Malegiis, Melusina - seven stuyvers’, en waarbij ‘goedt pampier’ en
goede druk werden geëist5.
Veel invloed voor de inhoud hebben al die ordonnantiën slechts op enkele
prozaromans gehad; sommige verboden boeken werden verder met lichte
veranderingen gedrukt. Het waren bij voorkeur lange histories waarin gesnoeid werd.
Een geval als dat van De Vier Heemskinderen is merkwaardig, vermits daar een

2
3
4

Cfr Frédéric de Reiffenberg, Ph. Mouskes, Chronique rimée, II, Bruxelles, 1838, p. 866;
Mone, Uebersicht, pp. 15-17; Ch. Ruelens, La bibliothèque bleue en Belgique, in Le
Bibliophile belge, VII (1872), pp. 59-69 en 200-204; Dela Montagne, o.c., pp. 6-8.
Volledig afgedrukt in Van Heurck, De Vl. Volksb., pp. 199-206.
V. de la Montagne, Gecensureerde volksboeken, in TBB, IV (1906), p. 278.
Cfr respectievelijk: O. Dambre, De dichter Justus de Harduyn, Gent, 1926, pp. 323-327 en

5

Robert Foncke, Schoolboeken te Mechelen in de 17e eew (sic), in HB, XV (1926), pp. 263-268.
Ten onrechte trekt E. v. H(eurck) in GP, V (1927), p. 94 Foncke's datering in twijfel, waar
hij beweert dat met het boek ‘De eerlicke reyse’ Broeder Jan van der Linden's reisverhaal
naar het H. Land wordt bedoeld dat eerst in 1634 verscheen. Wij wijzen er op dat reeds op
de lijst van 1619 ‘De Heerelijcke Reyse ann. 1619’ wordt vermeld, waarmede kan bedoeld
zijn ‘De heerlijcke Reyse van Portugael’ (cfr Taxatie 1642).
Cfr Dela Montagne, l.c., TBB, V (1907), pp. 8-12.
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aantal hoofdstukken is weggevallen en het gedrag van koning Karel en bisschop
Tulpijn werd gemilderd6. Ook Malegijs werd tot onverstaanbaar wordens toe ingekort7.
Reeds daarvóór (approbatie 15 November 1613) was Reinaert de Vos tot ongeveer
de helft van de vorige uitgaven herleid. Wellicht nog vóór 1600 werden Alexander
van Mets, Griseldis en Helena van Constantinopel samen als De Vrouwen-peerle in
één band uitgegeven: uit de volledige titel (cfr dl I, bij Alexander van Mets) blijkt
reeds de moraliserende, voorbeeld-gevende bedoeling van die eeuwenlang populaire
uitgave. Ulenspieghel is intussen reeds Vlaming genaturaliseerd, en men laat hem
te Damme begraven. Te vermelden is dat jongere drukken in de inleiding te keer
gaan tegen ‘dien schandaleuzen Druk, den welken 't Amsterdam, bij Broer Janz, op
de nieuwzijde, achter de Burgwal in de zilveren Kan gedrukt is, dien dient tot
verergernisse, en schandaal van de goede Katholieken, overzulks men kan dien niet
lezen zonder zijn ziele te bezwaren...’8; hoewel die druk in feite betrekkelijk weinig
van de Zuid-Nederlandse afwijkt; was het een uitgevers-handigheid om een odium
te werpen op een concurrent? Toch mag het gezegd worden dat jongere
Noord-Nederlandse drukken over het algemeen minder slordig zijn en de
oorspronkelijke tekst heel wat beter bewaard hebben dan de Zuid-

6
7
8

Cfr J.C. Matthes, De vier Heemskinderen, Groningen, 1872, pp. XXIII-XXIV.
Cfr Kuiper, edit. Malegijs, pp. 359-361 en Leonard Willems, Over een Gentsche uitgave van
de Historie van Malegijs, in TBB, VI (1908), pp. 269-273.
Wij citeren de druk van ca 1798, Wwe Jan Gimblet, opnieuw uitgegeven door Van Holkema
& Warendorf NV, Amsterdam, 1946, pp. 5-6.
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Nederlandse1; van de godsdiensttroebelen op het einde der XVIde eeuw af was het
contact verminderd, en het ingrijpen van een kerkelijke censuur heeft men in de
hervormde provincies natuurlijk niet gekend. Er mag dan wellicht veralgemeend
worden wat Matthes over Hollandse drukken van De Vier Heemskinderen zegt:
‘Eeden en vloeken klonken de natie van Janmaat niet licht te ruw in het oor, en de
Bisschoppen, die hun q u a n t - à m o i niet bewaarden, konden den ‘geuzen’
uitnemende diensten doen. Tegen de toovenarij had men in zoover niet, dat men aan
den Booze en zijn werkingen vast geloofde, zelfs te midden van de christelijke wereld,
en ondanks kruis een wijwater. Zoo bleef dan hier het Volksboek in zijn geheel; men
veranderde er niet opzettelijk aan, men verknoeide slechts de woorden, die men niet
begreep’2. Meer ook in het Zuiden dan in het Noorden laat men in de XVIIIde eeuw
de rederijkersverzen weg: nadat er in opeenvolgende drukken een hoop fouten waren
ingeslopen, werden ze onverstaanbaar en moeilijk te genieten.
Buiten de schoolmilieu's werden de prozaromans - het groot aantal drukken is het
beste bewijs - evenzeer verslonden, maar meer en meer door de minder ontwikkelden
en de plattelandsbevolking; een interessant document is de boekeninventaris (1608)
van Dirck Jansz., een landbouwer uit Het Bildt (oca 1578), die een verwoed
verzamelaar en waarschijnlijk dus ook lezer van prozaromans is geweest3.
Niet alle prozaromans van vóór 1540 bleven evenzeer in trek. Parys ende Vienna,
Appollonius van Thyro, de Strijt van Roncevale, Joncker Jan wt den vergiere, Broeder
Russche, Euryalus ende Lucresia, Sibilla, Merlijn lijken reeds in de XVIIIde eeuw
vergeten te zijn. Buevijn van Austoen, Olyvier van Castillen, Turias ende Floreta,
‘de schoone Lionella’ (= Leonella ende Canamorus?) worden nog op Malderus'
keuringslijsten van 1618 vernoemd, doch jongere edities hebben wij van deze
volksboeken niet ontmoet. Van Meluzine, de Pastoor te Kalenberghe, de
Borchgravinne van Vergi is ons telkens slechts één XVIIde eeuwse druk en geen
enkele jongere bekend. Zo mogen we zeggen dat slechts de volgende in meerdere
of mindere mate zijn populair gebleven (de vorm dan nog soms afwijkend van de
eerste redactie): VII Wijzen van Rome, Reynaert, Vier Heemskinderen, Griseldis,
Helias Ridder metter Swane, Virgilius, Margarieta van Lymborch, Peeter van
Provencen, Floris ende Blanceflour, Alexander van Mets, Frederick van Jenuen,
Ulenspieghel, Hughe van Bourdeus. - Procentsgewijs werden ongetwijfeld de
prozaromans van na 1540 méér herdrukt dan die van vroeger; kijk maar naar het
bestendig succes van Jan van Parijs, Fortunatus, Valentijn en Oursson, Genoveva,
Dr Faustus, e.d.m.
Juist zoals bij rederijkersverzen meermaals personen uit ridderverhalen vernoemd
worden, zo worden ook jongere populaire gedichten en toneelspelen wel eens
doorspekt met namen van figuren uit prozaromans; interessante voorbeelden worden
aangehaald door Kruyskamp, Ndl. Volksboeken, pp. 48-51 en in de herdrukken door
1
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3

Wij krijgen hiervan een goed voorbeeld bij het tegenover elkaar stellen van drukken, zoals
De Vreese dit deed bij zijn editie van het oudste fragment van de Ridder metter Swane (TNTL,
XIV (1895), pp. 39-52), waar hij tevens de tekst van Amsterdam, J. Kannewet, 1763 en
Antwerpen, F.I. Vinck, s.d., geeft: in deze laatste druk is er heel wat geknipt.
Matthes, o.c., p. XXVII.
Zie de lijst in R. Visscher, Uit het dagboek van een Bildtschen boer uit het begin der 17de
eeuw, in Tijdspiegel, III (1902), pp. 411-424; en C. Kruyskamp, Ndl. Volksboeken, pp. 45-47.
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Boekenoogen van Floris ende Blanceflour (pp. 83-84) en Helias Ridder metter Swane
(pp. 173-174). De verhalen van een aantal der prozaromans worden ondertussen
omgewerkt tot historie-liederen; het valt moeilijk uit te maken wanneer dit juist
gebeurde, XVIde eeuwse drukken zijn me daarvan alleszins onbekend4.
Ook in het marionettentheater en - in veel geringere mate - op prenten, zogenaamde
‘mannekensblaren’ zijn dezelfde helden, hoofdzakelijk in de XIXde eeuw, voor een
deel terechtgekomen5 en zoals de liederen droegen die er voorzeker toe bij deze
histories in het volksgeheugen levendig te bewaren.

4

5

Cfr in het bijzonder J.H. Gallée, Een Nedersaksische novelle van Griseldis, in TNTL, IV
(1884), (pp. 1-45), pp. 13-16 en 35-45; G. Kalff, Oude liederen, in TNTL, V (1885), pp.
68-69. Verdere verwijzingen vindt men eventueel bij de behandeling der prozaromans
afzonderlijk in dl I dezer studie.
Zie vooral Jan de Schuyter, De Antwerpsche Poesje, Antwerpen, 1943, pp. 223-556. - Emile
Henri van Heurck & G.J. Boekenoogen, Histoire de l'imagerie populaire flamande et de ses
rapports avec les imageries étrangères, Bruxelles, 1910; Em. van Heurck & G.J.
Boekenoogen, L'imagerie populaire des Pays-bas. Belgique-Hollande, 1930.
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In de XIXde eeuw begon het succes van deze verhalen in de verschillende vormen
stilaan te tanen, zelfs het minder ontwikkelde volk ging andere lectuur verkiezen.
Nog zouden enkele personen trachten enige vernieuwing in de prozaromans te brengen
- J.F. Willems en F.A. Snellaert, H.C. Rogge en J.A. Alberdingk Thijm mogen hier
vermeld worden - doch hun tijd was definitief uit. Latere uitgaven die teruggrijpen
naar de oudste drukken, behoren tot het domein der filologen en bibliophielen en
hebben op de eerste plaats een wetenschappelijk doel. Misschien zijn nog alleen
Ulenspieghel, de Zwaanridder en de Vier Heemskinderen een levende werkelijkheid
in de hedendaagse folklore, en dan is het nog de vraag of hun traditie teruggaat op
de eerste prozaromans dan wel of hier speciale factoren - litteraire en andere - de
laatste honderd jaar bijzondere invloed hebben uitgeoefend.
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Hoofdstuk IV
De betekenis der prozaromans (1475-1540) als cultuur-historische
documenten
‘Geheel deze literatuur is het werk van den aesthetisch gezonken literairen smaak
en den cultureel vervlakten geest dier dagen... Het gebruik van het proza zelf rukt
deze verhalen uit de sfeer der verbeelding, waar we er het mooie, grillige,
avontuurlijke en wonderbaarlijke spel van aanvaardden, in de sfeer van het
dagelijksche leven, die er de betoovering der poëzie van breekt en ze ons als al te
onwaarschijnlijk, al te onmogelijk aanvoelen doet. Als dan maar de stijl en de taal
bij dien nieuwen geest waren aangepast! Doch daarin juist ligt vooral het
aesthetisch-minderwaardige dezer kunst, dat ze er meestal maar op los verhaalt, in
een vlotten, weinig gebouwden, rommeligen stijl, in een weinig rijke, weinig
verzorgde, wel eens laag bij den grond gezonken taal.’ Aldus luidt Van Mierlo's
oordeel over de prozaromans1. Kruyskamp schrijft: ‘De letterkundige waarde is - op
enkele opvallende uitzonderingen na - over het geheel gering, juist doordat het zoo
geheel verpoozingslectuur is, waarbij de stof, het verhaal, het voornaamste is. De
meeste zijn, behoudens enkele rederijkersinvoegsels, ook zonder literaire preoccupatie
geschreven’2.
Naar aanleiding van en tegen gelijkaardige bedenkingen van Golther, Koberstein,
Scherer en Vogt over de Duitse volksboeken, schreef Richard Benz zijn Geschichte
und Ästhetik des deutschen Volksbuchs, waarin hij vooral betoogt dat we deze boeken
niet met onze moderne opvattingen aangaande de literatuur mogen confronteren.
Persoonlijke ‘Dichtung’ is er daarbij ongetwijfeld weinig, de stof is niet nieuw, doch
dit is een kenmerk van een aanzienlijk deel der middeleeuwse letterkunde. Dit proza,
door ons wellicht misprezen, is nog berekend op het ‘oor’; het heeft echter een andere
toon dan de dagelijkse omgangstaal en juist daarom behoort het tot de ‘Dichtung’.
Vertalingen - letterlijke of vrije - en prozabewerkingen van gedichten zijn er op
gericht de ‘inhoud’ van een werk voor de eigen taalgemeenschap aan te passen of te
redden; ook hier treedt het laten gelden van de eigen persoonlijkheid op de
achtergrond. De epische werken hebben, meent Benz, door ‘die schöpferische Kraft
der Prosa’ eerst nu hun ‘wahres dichterisches Leben gewonnen’3.
Het is natuurlijk niet gemakkelijk te weten wat de toenmalige lezers van de
volksboeken over die verhalen als literatuur dachten. Humanisten en
Renaissancemensen hebben er zich zeker tegen uitgesproken, maar de rederijkers
blijken er toch een grote belangstelling voor te hebben getoond, althans wanneer we
niet verder komen dan tot 1540. De rederijkersliteratuur is dikwijls een voorwerp
van tegenspraak geweest, de prozaromans blijken dit niet minder te zijn.
Wat we in moderne litteraire scheppingen graag vinden moeten we hier weinig
zoeken. Diepe problemen worden er niet behandeld. Karaktertekening is er slechts
in zoverre de helden goed of niet-goed zijn. Dit is overigens een treffend kenmerk
van elk volksverhaal en de prozaromans hebben dit met de vele Mndl. riddergedichten

1
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Gesch. Lett. der Nederlanden, II, pp. 319-320.
Kruyskamp, Ndl. Volksboeken, p. 18.
Voor dit alles lees Benz, o.c., pp. 22-25.
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gemeen. Zulk zwartwit procédé blijft natuurlijk aan de oppervlakte. God staat
noodzakelijk de gerechte bij zodat deze niet kan verliezen, b.v. in een
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tweegevecht - deze gedachte keert steeds weer. De ontvankelijke lezers verlangden
wel niet meer dan een lach en een traan, de slechten gestraft en de ongelukkige helden
uiteindelijk beloond. Dat alles een tikje te hevig gekleurd was, kon hen niet kwetsen:
in liefdesaangelegenheden vooral: ‘ende hi greepse in sijn armen ende heeftse met
so groter liefden gecust soe dat si beyde in onmacht vielen’ heet het in Malegijs (edit.
p. 108). Een reuk van bloed en vuur was welkom en de auteur van Den Strijt van
Roncevale prijst in de proloog zijn verhaal bijzonder aan:
‘Als men alle historien overmerckende is so en vintmen gheen deser ghelijc, want
noyt en was so veel edel kersten bloets ghestort in so corter tijt noch noyt en bleven
so veel vrome mannen in haer bloet versmoort alst dede in desen droefliken strijt
van Roncevale...’ (edit. Boekenoogen, p. 2).
Tegenover zulke opvattingen kunnen we moeilijk onze aesthetische appreciaties
laten gelden, zijn behoren tot een andere gedachtenwereld.
Verscheidene literatuurhistorici, in het bijzonder Kindermann, Podleiszek en
Mackensen hebben de Duitse volksboeken met hun Vorlagen vergeleken en door
het belichten van de bijzonderheden waarin deze van elkaar verschillen hebben zij
getracht te komen tot een tijdsbeeld waaruit de geest van de uitstervende
middeleeuwen duidelijk kan spreken. Aldus kregen de prozaromans voor hen het
karakter van belangrijke cultuur-documenten. De studies dezer geleerden werden
ongetwijfeld met veel zorg, belezenheid en kennis van de periode geschreven. Men
kan nochtans moeilijk het gevoelen van zich afzetten dat hun conclusies veeleer door
‘Hineininterpretieren’ dan door blote feiten werden verkregen. Doutrepont in zijn
werk over de Franse prozabewerkingen is veel voorzichtiger en houdt zich aan het
constateren van niet te loochenen karakteristieken die deze literatuur typeren.
Elke auteur, elk litterair werk, zelfs de meest individuele schepping staat zonder
twijfel door het feit van zijn bestaan alleen reeds in enig verband met de tijd waartoe
hij of het behoort. Met des te meer recht kan een succesrijk genre, dat bovendien
over enkele landen tegelijk verspreid was, met belangstelling in die zin onderzocht
worden.
Drie aspecten komen hierbij voor de prozaromans in aanmerking:
1. De histories afzonderlijk genomen: welke verhalen werden in het Nederlands
vertaald en welke Mndl. gedichten werden in proza omgezet?
2. De ‘vorm’: algemene structuur, uitdrukkingswijze, stijlbijzonderheden.
3. De ‘inhoud’-rijke elementen die bij het bewerken ontstonden.
We aanvaarden dus de prozaromans als een genre, geleidelijk gegroeid zoals in de
voorgaande hoofdstukken werd geschetst. Het moet dan ook onze bedoeling zijn
algemene tendenzen meer naar voor te brengen dan minder voorkomende, vermits
gene het verband met de tijdssmaak het best in het licht kunnen stellen.

1. De prozaromans en hun bronnen
In deel I hebben we uitvoerig de herkomst van de teksten behandeld, terwijl ook in
Hoofdstuk II van het tweede deel daarvan sprake was. We recapituleren:
1. Gaan terug op M i d d e l n e d e r l a n d s e e p i s c h e g e d i c h t e n :
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De Borchgravinne van Vergi, Floris ende Blanceflour, Vier Heemskinderen,
Hughe van Bourdeus, Joncker Jan wt den vergiere, Margarieta van Lymborch,
Merlijn, Reynaert, Sibilla. De misschien iets jongere historie van Malegijs
behoort bij deze reeks. Den Strijt van Roncevale voor het grootste deel (naast
Ndl. prozabronnen) eveneens.
2. O v e r n a m e e n a a n p a s s i n g v a n s t u k k e n u i t r e e d s b e s t a a n d e
grotere prozawerken, die op Latijnse bronnen berusten:
Appollonius van Thyro, Griseldis.
3. R e c h t s t r e e k s n a a r h e t L a t i j n :
VII Wijzen van Rome.
4. N a a r F r a n s e p r o z a r o m a n s werden bewerkt:
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Helias Ridder metter Swane, Meluzine, Olyvier van Castillen, Parys ende Vienna,
Peeter van Provencen. De misschien iets jongere historie van Helena van
Constantinopel behoort bij deze reeks.
5. N a a r N e d e r d u i t s e t e k s t e n :
Frederick van Jenuen, de Pastoor te Kalenberghe, Russche.
6. N a a r H o o g d u i t s e t e k s t e n :
Alexander van Mets, Ulenspieghel.
7. Tw i j f e l a c h t i g e h e r k o m s t :
Buevijn van Austoen (Franse prozaroman? Frans gedicht? Mndl. gedicht?),
Virgilius (oorspronkelijk, naar verspreide bronnen, waaronder mondelinge en
Jean d'Outremeuse? of Franse prozaroman?), Euryalus ende Lucresia (LatijnHoog- of Nederduits?), Turias ende Floreta (oorspronkelijk? Spaans? Frans?),
Leonella ende Canamorus (idem).

De verhouding dezer respectievelijke reeksen is leerrijk. De vertalingen uit het Frans
zijn niet overwegend, zoals men aanvankelijk zou vermoeden, de bewerkingen van
Nederlandse gedichten daarentegen zijn ongetwijfeld in de meerderheid. Daarbij
dient er opgemerkt dat in het Frans er vóór de Nederlandse ook prozauitgaven
bestonden van Les Quatre Fils Aymon, Huon de Bordeaux, Merlin, Maugis
d'Aigremont: het is kenschetsend dat niet deze werden bewerkt, doch de
overeenkomstige Mndl. gedichten, zodat hierdoor de continuïteit van onze eigen
letterkunde bevestiging krijgt.
De keuze die er uit onze middeleeuwse literatuur werd gedaan blijkt wel heterogeen,
vermits werken van uiteenlopende aard en in verschillende eeuwen geschreven voor
bewerking in aanmerking zijn gekomen. Voornamelijk aan het toeval zal het te wijten
zijn dat een drukker of schrijver er toe besloot deze of gene prozaroman voor te
bereiden: het een of ander handschrift dat hij in zijn bezit had of gemakkelijk kon
krijgen werd dan gebruikt. Uit de hierboven geciteerde prologen van Hughe van
Bourdeus, Vanden .X. Esels en Malegijs blijkt dat het opsporen van ‘oude gesten’
met vreugde, en vooral ‘om wat nieus te hooren’ kon worden ondernomen. Het lag
voor de hand dat verhalen over figuren die een algemene bekendheid hadden, best
in aanmerking kwamen voor een druk: Reynaert, het Ros Beyaert (Vier
Heemskinderen en Malegijs), Roelant (Den Strijt van Roncevale). Men heeft lang
geloofd dat Britse romans niet populair of bekend genoeg waren om als prozaromans
opnieuw te verschijnen1, tot de ontdekking van de Merlijn- fragmenten deze opinie
heeft te niet gedaan. Voor het grootste deel schijnen jongere gedichten, behorende
tot de zogenaamde ‘Nabloei der ridderromans’ (einde XIIIde-XIVde eeuw) in de smaak
te zijn gevallen: dit is begrijpelijk, vermits ze uiteraard beter bewaard en bekend
gebleven waren en reeds dichter de opvattingen benaderden van de mensen levend
omstreeks 1500, en om hun karakter van ‘avonturen- en liefdeverhalen’ zelf; het zijn
De Borchgravinne van Vergi, Hughe van Bourdeus, Joncker Jan wt den vergiere,
de Kinderen van Lymborch, Malegijs, misschien ook een jongere Merlijn-versie.
1

Cfr o.m. Kalff, Gesch. Ndl. Lett. 16E., I, pp. 366-367 en Hoogstra, edit. Alexander, pp.
CXIX-CXX; Van den Bergh, Ndl. Volksromans, p. 176; Jonckbloet, Gesch. Ndl. Lett., I, p.
402.
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Reynaert werd niet bewerkt naar het oorspronkelijk gedicht naar naar de aangelengde
jongere historie.
Ook voor de vertalingen worden op enkele uitzonderingen na verhalen gekozen
die eerst in de late middeleeuwen (einde XIIIde-XVde eeuw) waren ontstaan of hun
litteraire vorm hadden gekregen. Hier eveneens is het moeilijk stellig te verklaren
waarom deze Franse, Latijnse of Duitse tekst wèl en gene nièt in het Nederlands
werd bewerkt. Meestal is het waarschijnlijk dat naar reeds bestaande uitgaven werd
vertaald en niet naar handschriften. In sommige gevallen diende zelfs een - reeds in
druk verschenen - dichtwerk tot bron: aldus de Nederduitse Broeder Russche en de
Pastoor te Kalenberghe, en de Hoogduitse Alexander van Mets. Voor Parys ende
Vienna, waarvan de uitgever omzeggens gelijktijdig de eerst bekende Franse en
Nederlandse drukken de wereld inzond, zal er wel een handschrift ter beschikking
zijn geweest; we vermoeden dat ook Meluzine naar een Frans manuscript werd
vertaald. Is dit eveneens het geval met Buevijn van Austoen?
Wat de stof betreft zijn histories als Appollonius van Thyro of de VII Wijzen van
Rome zodanig dat ze in hun voorstelling gemakke-
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lijk van elke bepaalde periode kunnen losgemaakt worden en door de lezers als in
een niet ver afgelegen tijd spelend kunnen worden begrepen.
Een feit blijft het dat de twee voornaamste inspiratiebronnen welke aan de verhalen
ten grondslag liggen, zijn: 1o de adellijke wereld, gestyleerd volgens het idealistische
beeld der chansons de geste en der hoofse literatuur, en 2o de laat-middeleeuwse
maatschappij, met het naar vóór schuiven van mensen uit andere standen. Soms
worden die twee bij het bewerken ietwat door elkaar gehaald, maar in hoofdzaak
zijn de meeste verhalen er toch toe te herleiden. Die van de eerste reeks zijn wel het
talrijkst, tot de tweede achten we te kunnen rekenen: Griseldis, Alexander van Mets,
zeker: Frederick van Jenuen, Ulenspieghel, de Pastoor te Kalenberghe, Broeder
Russche. Reynaert in zijn sterk anthropomorphe vorm sluit wel bij deze laatste aan.
Appollonius van Thyro is nogal speciaal, de hoofdpersonen bewegen zich in zeer
uiteenlopende kringen. Virgilius, die met de klassieke auteur weinig meer dan de
naam gemeen heeft, en waarin het wonder-element op de voorgrond treedt, laat zich
moeilijk klasseren, te meer dat - of nu de Nederlandse of de Franse historie
oorspronkelijk is doet weinig ter zake - geen rechtstreekse bron van deze verhaaltjes
is aan te wijzen. De verhalen van de VII Wijzen van Rome - een ‘roman-à-tiroirs’ zijn vrijwel tijdeloos.
Mackensen noemde de Duitse volksboeken die uit een vreemde taal of uit een
hogere cultuursfeer afkomstig zijn, ‘volkstümliche Romane’ tegenover echte
‘Volksromane’ (zoals Eulenspiegel, Fortunat, Faust, die Schildbürger), waarvan de
stof rechtstreeks uit het mondelinge Duitse volksverhaal in de literatuur kon overgaan.
De personages uit de eerste soort volksboeken behoren tot een tamelijk eenvormig
heldentype, zij treden op in sterk gekleurde, bijna bovenmenselijke handelingen. Die
van de Vo l k s r o m a n e zijn krachtige individuen uit vlees en bloed, zij staan in
het volle leven, nu eens eerzaam dan weer zondig; zij zijn ruwer, niet zo sentimenteel
meer, minder verfijnd doch levensechter1.
Bij ons gaat zulke indeling niet geheel op, al dient in overweging genomen te
worden of we de prozaromans die een stof van hoofdzakelijk Romaanse inspiratie
verwerken, niet mogen stellen tegenover degene die we uit Duitsland hebben
overgenomen. Zelfs degene die uit Mndl. gedichten werden bewerkt, stammen
gedeeltelijk van Franse of Latijnse literatuur af en de andere, echt Nederlandse
(Margarieta van Lymborch en Joncker Jan wt den vergiere) behoren ten minste tot
diezelfde literatuursoort.
We beseffen ondertussen best dat iedere poging tot indeling in zeker mate
kunstmatig is en de eigen aard van elke prozaroman in het bijzonder onvoldoende
laat uitkomen.
Wie in deel I de analyses der prozaromans overloopt, zal zien dat bepaalde situaties,
thema's of motieven dikwijls terugkeren, waarvan de meeste ook wel eens in
mondelinge volksliteratuur worden aangetroffen. Aldus vinden we:
WONDERELEMENTEN (voorwerpen, toverij of duivels), in:
Alexander van Mets, Buevijn van Austoen, Vier Heemskinderen, Hughe van
Bourdeus, Margarieta van Lymborch, Meluzine, Merlijn, Olyvier van Castillen,
Helias, Russche, Strijt van Roncevale, Virgilius, VII wijzen.
1

Mackensen, Die deutschen Volksbücher, pp. 110-144.
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DE DUIVEL GEFOPT, in:
Margarieta van Lymborch, Merlijn, Russche, Virgilius.
JACHT AANLEIDING TOT WONDERE AVONTUREN, in:
Helias, Margarieta van Lymborch, Meluzine, Olyvier van Castillen.
REUZEN, in:
Buevijn van Austoen, Hughe van Bourdeus, Joncker Jan wt den vergiere,
Margarieta van Lymborch, Meluzine.
ONSCHULDIGE PERSONEN DIE MOETEN GEDOOD WORDEN BLIJVEN
GESPAARD EN EEN VERVALST BEWIJS VAN HUN DOOD WORDT
GEGEVEN, in:
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Buevijn van Austoen, Frederick van Jenuen, Helias.
DE GETROUWE ECHTGENOTE IN DE ERGSTE OMSTANDIGHEDEN, in:
Alexander van Mets, Frederick van Jenuen, Griseldis, Sibilla.
ONGEOORLOOFDE BETREKKINGEN, OVERSPEL, in:
Alexander van Mets, de Borchgravinne van Vergi, Buevijn van Austoen, Frederick
van Jenuen, Margarieta van Lymborch, Merlijn, Olyvier van Castillen, Russche,
Sibilla, Turias ende Floreta, Virgilius, VII Wijzen.
LIEFDE TUSSEN PERSONEN VAN (ECHT OF SCHIJNBAAR) ONGELIJKE
STAND OF IN ONGELIJKE SITUATIE, in:
de Borchgravinne van Vergi, Buevijn van Austoen, Floris ende Blanceflour,
Griseldis, Hughe van Bourdeus, Joncker Jan wt den vergiere, Margarieta van
Lymborch, Parys ende Vienna.
GELIEFDEN OF ECHTGENOTEN LANGE TIJD VAN ELKAAR GESCHEIDEN
(MEESTAL MET ONWETENDHEID OVER ELKANDERS LOT), in:
Alexander van Mets, Appollonius van Thyro, Buevijn van Austoen, Floris ende
Blanceflour, Frederick van Jenuen, Joncker Jan wt den vergiere, Margarieta van
Lymborch, Parys ende Vienna, Peeter van Provencen, Sibilla.
VROUW ALS MAN VERMOMD, in:
Alexander van Mets, Frederick van Jenuen.
STRIJD MET SARACENEN, in:
Buevijn van Austoen, Vier Heemskinderen, Hughe van Bourdeus, Joncker Jan wt
den vergiere, Margarieta van Lymborch, Meluzine, Strijt van Roncevale.
KAMPGEVECHTEN IN OORLOGEN EN TORNOOIEN, in:
Buevijn van Austoen, Vier Heemskinderen, Helias, Joncker Jan wt den vergiere,
Margarieta van Lymborch, Meluzine, Olyvier van Castillen, Parys ende Vienna,
Turias ende Floreta.
Aanknopingspunten aan de sprookjes zijn er vele, en men zou een uitvoerige studie
kunnen ondernemen om onze volksboeken te ontleden volgens de gegevens van de
vergelijkende sprookjeskunde, zoals we die kennen uit de werken van de Finse school
(Folklore Fellows Communications), met name van Antti Aarne, A. Christensen en
Stith Thompson.
De verhalen, hoewel er normaal een zekere lijn in te vinden is, hebben een
willekeurige lengte: zeer gemakkelijk kunnen er evenzeer avonturen worden
bijgemaakt als weggelaten. Die losheid is nog sterker in de kadervertellingen van de
VII Wijzen van Rome, waar we in hoofdstukken IX, XII en XVIII enig verband
aantreffen met Merlijn, Virgilius en (niet met name genoemd) Olyvier van Castillen
(dit laatste verwant aan Ami et Amile). Dit wil niet zeggen dat er rechtstreeks overname
of contact tusen deze Ndl. volksboeken zelf moet bestaan hebben. De internationale
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verhalenstof van de middeleeuwen heeft in de prozaromans een vaste vorm gekregen,
waardoor zij ook in de moderne tijden verder kon leven.
Terwijl het grootste deel van die verhalenstof slechts voedsel was voor de
verbeelding, waarbij uiteraard niet meer te halen was dan een aangename roes in een
wondere, vreemde of voorbije wereld, dan moeten sommige prozaromans om hun
algemene tendenz bij de lezers toch andere gevoelens hebben wakker geroepen. Op
de eerste plaats denken we aan de historie van Griseldis ‘die een Spiegel is gheweest
van Patientien’: een korte novelle met een zekere spanning, waarin èn de uitverkiezing
van het arme, deugdzame meisje door de markgraaf, èn de berusting in het rampzalige
lot, èn de uiteindelijke beloning, op de eerste plaats aan de lezer morele
beschouwingen en conclusies moeten hebben ingegeven. Ook de historie van
Alexander van Mets, hoewel nog door de sociale stand waartoe de personen behoren
en de Oosterse elementen met vroegere ridderliteratuur verbonden, heeft een veel
algemeen menselijker karakter en verloopt in haar bondigheid natuurlijker en
levensechter, zodat zij eventueel enigszins als een tijdsroman mag worden beschouwd.
Meer nog krijgen we die indruk bij Frederick van Jenuen, een levendige schets
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van een laat-middeleeuws kooplieden-milieu, waarin, zoals in beide vorige verhalen,
de voorbeeldige vrouw de ereplaats inneemt.
Reynaert had in de jongste epische redactie een sterker moraliserend en satyrisch
karakter gekregen waarbij de gezagdragers en de geestelijken niet mooi voorgesteld
werden; dit zou in prozavorm nog sterker uitkomen. Bewogen dorpstaferelen zoals
er daar enkele in voorkomen, treft men veelvuldig aan in Ulenspieghel, Broeder
Russche en de Pastoor te Kalenberghe, welke men in het Duits ‘Schwankbücher’
noemt. Ontwikkeling is er in het verloop van deze boeken weinig te vinden, veeleer
zijn ze een samenvoeging van uit verschillende bronnen stammende scherpe grappen,
gegroepeerd rond een bijzonder type, dat door de komische kracht van zijn woorden
en daden de medemensen tot ergernis en lering dient.
Ulenspieghel fungeert ‘als criticus en bespotter, niet van een stand, een klasse of
menschensoort, maar van de geheele maatschappij; in het vagebondenkleed staat hij
als een onmaatschappelijke los van de wereld met haar streven en gekonkel; te midden
van het jagen naar geldelijke winst en maatschappelijk aanzien, blijft hij afzijdig en
toont wat der wereld wijsheid waard is’1. Mensen uit verschillende bevolkingslagen
trekken aan hem voorbij: boeren, handarbeiders, burgers, adel en geestelijkheid, zij
allen ondervinden tot hun schade of schande zijn ‘schalkheid’. Telkens weer is hij
er op uit de kleine kanten van zijn slachtoffers uit te buiten; hebzucht is zeker niet
de minste fout welke hij aan de kaak stelt. Bijzonder tegenover priesters en heilige
zaken klinkt hier kritiek, soms gaande tot bittere satire: relikwieëngesjacher, het
verklappen der biecht, spot met relikwieschrijnen, het huiselijk leven van
dorpspastoors en hun huishoudsters, hebzucht bij Ulenspieghel's dood, Ulenspieghel's
uitlatingen tegenover de paus, de bisschop te Frankfort, de rechter te Praag. Is de
manier waarop deze zaken beschreven werden geen uiting van de geest der eeuw die
tot de reformatie zou voeren?
Broeder Russche heeft ongetwijfeld wat gemeens met Ulenspieghel. Voorzeker,
hij is een duivel, doch hij heeft eer het karakter van een sluwe, half-boze,
half-komische mens, die er genoegen in vindt anderen te doen zondigen. Met deze
personificatie van het boze beginsel was men toen vrij vertrouwd, mysteriespelen
en moraliteiten staan daar borg voor, Moenen in Mariken van Nieumeghen behoort
gewis tot Russche's familie. De maatschappij die hier beschreven wordt, houdt
verband met de late middeleeuwen. Het eerste deel, in navolging van het Duitse
volksboek, is een hekeling van de reguliere geestelijkheid: weelde, gulzigheid,
dronkenschap, twist en zinnelijkheid bij de paters worden belachelijk gemaakt; in
het tweede deel, door de bewerker aan zijn voorbeeld toegevoegd, keert zich de satire
tegen de seculiere geestelijkheid in het beschrijven van het overspel van de
‘prochiaen’. Zoals bij elke hekeling wordt hier met hevige kleuren gewerkt, maar
de auteur laat ten slotte alles terecht komen: daardoor blijkt hij toch met goede
bedoelingen te zijn bezield geweest, zijn overdreven schildering van het zedenbederf
kon dienen als waarschuwing voor de geestelijken en als opwekking tot een beter
leven. Daarnaast komt Russche in aanraking met mensen uit andere standen, vooral
boeren, hij bezoekt herbergen, zijn pad voert zelfs naar een Engelse prinses. Dit alles
met kleur van realiteit. Ware Russche geen duivel, we zouden hem met Ulenspieghel
als een lid van de ‘varende luyden’ aanzien, zijn slag slaande waar het te pas komt;
1

D. Th. Enklaar, Uit Uilenspiegel's Kring, p. 46.
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op duivelskunst ligt niet de nadruk, wel op zijn handigheid en vernuft om alles
overhoop te zetten: hij doet zijn naam eer aan.
De historie van de Pastoor te Kalenberghe is veel onfatsoenlijker. Klein egoïsme,
onbetamelijke manieren, sluwheid, geldzucht, zinnelijkheid, typeren het karakter
van die pastoor. Rondom hem zien we het leven van een dorp met zijn bekrompen,
ongeletterde inwoners, verder een bisschop en een hertogenpaar die alles behalve
door vernuft uitblinken. Men wordt geen bijzonder bittere klank gewaar, alles verloopt,
grap na grap, op dezelfde toon, doch met welke bedoelingen werd zulk verhaal
geschreven en bewerkt, en hoe reageerden de lezers er op?
Het is merkwaardig dat naast deze boeken waarin het tijdperk als in een bolle
spiegel
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wordt weerkaatst en waarin de gebreken ervan met vreugde worden blootgelegd, er
nog zulke onverholen belangstelling bestaat voor de ridderliteratuur. De middeleeuwse
traditie wordt aldus niet afgebroken, maar eenvoudig voortgezet. De prozaromans
zijn er een laatste uiting van, daarna komt de breuk en gaat de literatuur geheel nieuwe
wegen op met de artistieke vernieuwing van de XVIde en de XVIIde eeuw.
Mogen we hier een verlangen van de lezers - burgerij, mensen uit de
rederijkerskringen - in zien om contacten te zoeken met het verleden, om zichzelf
ook, bij de sociale ontwikkeling van hun stand, op een aanzienlijker peil te stellen?
Konden zij zich in zulke ridderverhalen niet spiegelen aan de grootsheid van, op
afstand gezien, mooie levensvormen? Goed verstaanbaar waren deze te vinden in de
ietwat stereotypische voortbrengselen van de nabloei der epiek, waarin op het uiterlijke
meer nadruk ligt dan op het innerlijke. Toch oefenden ook oudere stoffen uit de
heldentijd der ridderschap nog invloed uit: primitieve krachtuitingen, die zo goed
met hun naar macht strevende stand overeenkwamen, zullen hen hier wel het meest
bekoord hebben1. Volgens Podleiszek komen we hier voor het paradoxaal feit te
staan dat de konservatief-gerichte burger, die - volgens hem - een eigen levensideaal
miste, in een pseudo-adeldom de edelen wilde benaderen, die hij in de grond om hun
economische onmacht verachtte2; hij drukt dit nogal sterk uit, maar enige waarheid
zal er in die beschouwing wel te vinden zijn.
De volksboeken die naar Mndl. gedichten of hier reeds bekende verhalen werden
bewerkt, konden de leeshonger ondertussen niet alleen verzadigen. Men greep aldus
naar het buitenland. Vooral Franse prozaromans, veelvuldiger nog het ridderwezen
van de XIVde en XVde eeuw schilderend, moesten in vertaling ongetwijfeld succes
kennen.
Zeker kunnen we met Kindermann instemmen waar hij zegt: ‘Die Leserpsyche ist
konservativ. Grundmotive, die einmal gefielen, werden in immer neuen Verkleidungen
und Variationen wiederbegehrt’3. Zó was het niet zozeer totaal nieuwe ‘inhoud’ die
de ontvankelijke lezer verlangde, als wel een aantal hem reeds vertrouwde elementen4,
zij het dan ook in nieuwe combinaties. Wat voor Kindermann voor een groot deel
de bijval van enkele Duitse prozaromans uitmaakt, met name ‘das Bloszmenschliche’,
‘die Ueberkraft und farbenreiche Abenteuerlichkeit dieser Ritterleben’ en ‘eine
gewisse Sentimentalität’5, mag ook van de meeste Nederlandse getuigd worden. Dat
nog eeuwen lang steeds nieuwe belangstellenden er zouden naar grijpen, is zeker
niet in geringe mate aan zulke factoren te wijten.
Dit alles heeft echter slechts betrekking op de verhalen als dusdanig, welke tot
basis van onze Nederlandse prozaromans dienden. Hoe men over de waarde van die
documenten ook denken moge, om ze enige oorspronkelijke verdienste te kunnen
toekennen moet men alleszins van die boeken iets meer eisen dan een woordgetrouwe
omzetting van reeds bestaande geschriften. Dat er bij de bewerkers en vertalers een
algemene strekking is waar te nemen om zowel aan de vorm als aan de geest van
hun geschriften iets nieuws en persoonlijks te geven, zullen we hieronder aantonen.
1
2
3
4
5

Vgl. H. Kindermann, Die Volksb. v. sterbenden Rittertum, p. XIV.
Cfr Fr. Podleiszek, Anfänge des bürgerl. Prosarom., p. 9.
Kindermann, o.c., p. XXXVI.
In die zin spreekt ook R. Benz, Geschichte und Aesthet., pp. 23-24.
Kindermann, o.c., pp. XXXVI-XXXVII.
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In feite zijn deze twee niet steeds gemakkelijk te scheiden, we zullen nochtans trachten
ze zo goed mogelijk uit elkaar te houden.
Als bewerkingen die nauw aan de ‘Vorlagen’ aansluiten, mogen slechts enkele
van de oudste aangezien worden: Appollonius van Thyro, Griseldis, Olyvier van
Castillen, Parys ende Vienna, de VII Wijzen van Rome, in zekere mate ook Reynaert.
Over Euryalus ende Lucresia, Turias ende Floreta, Leonella ende Canamorus,
bezitten we onvoldoende gegevens om iets te beslissen. Van al de andere mogen we
aannemen dat ze in meerdere of mindere mate vrij staan tegenover hun rechtstreekse
bronnen; zij laten stukken weg, voegen er nieuwe aan toe of wijzigen episodes naar
eigen opvattingen. Dat zelfs de eerste reeks met de andere heel wat eigenaardigheden
gemeen heeft, moge verder blijken.
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Geheel de middeleeuwen door hechtte men weinig belang aan het exclusief
eigendomsrecht van auteurs, het hoofdgewicht lag op de scheppingen zelf.
Kunstwerken waren gemeenschappelijk domein: ieder mocht er aan toevoegen of
weglaten wat hem goeddocht. Eerst met de Renaissance, door het op de voorrang
plaatsen van het scheppend individu, verdwijnt dit. Als gevolg daarvan verwaarloost
men van dan af nog zelden een werk te ondertekenen. De volksboeken zijn echter
nog een typisch voorbeeld van de middeleeuwse mentaliteit.

2. De vorm der prozaromans
De bewerkers hebben heel wat gemeen met de kopiïsten, die in de regel aan de over
te schrijven handschriften lichte wijzigingen toebrachten. Meer nog zijn zij verwant
aan vele middeleeuwse auteurs zelf, die meermaals zekere gedichten een belangrijke
omof bijwerking gaven, Reynaert's lotgevallen geven daarvan een duidelijk voorbeeld.
Onze bewerkers namen het niet zo nauw met de vóór hen liggende tekst, eerbied
voor het litteraire werk als dusdanig en voor de schrijvers ervan voelde men vrijwel
niet; hoofdzaak immers was een geschiedenis, overrijk aan gebeurtenissen te leveren,
aangepast aan de smaak, de sfeer en het bevattingsvermogen van de lezers, in casu,
de laat-middeleeuwse burgers.
Op die manier waren de bewerkers van onze Mndl. epische gedichten veeleer
omscheppers, zij wijzigden en verbraken niet alleen het rhythme en vervingen de
rijmwoorden, doch gaven aan de tekst een geheel nieuwe vorm, een andere indeling
soms, lieten delen weg en voegden er andere aan toe die zij voor hun publiek nodig
achtten. Natuurlijk mag dit ‘omscheppen’ niet overdreven worden: aan hoge artistieke
bedoelingen als die van Goethe bij het gebruiken van het Faust-thema, of Charles
de Coster bij zijn Légende d'Ulenspiegel moeten we allerminst denken.
De eerste vereiste was de stof zelf juist en verstaanbaar mede te delen, alles moest
in dienst staan van de inhoud. Ongenadig rukken de avonturenverhalen vooruit en
slechts nu en dan wordt een weinig geofferd aan een zekere verfijning. Uiterlijk
gelijkt de prozataal veel op die van de kronieken, nuchter in het optekenen der
gebeurtenissen, zonder veel zorg aan de stijl. Waar sommige volksboeken dan toch
beter uitvallen is dit waarschijnlijk omdat de schrijver nu eenmaal meer vaardigheid
bezat en hieraan, we zouden bijna zeggen tegen eigen wil in, uiting gaf. Zo behoren
zeker tot de best geschreven prozaromans: Buevijn van Austoen, Joncker Jan wt den
vergiere, Margarieta van Lymborch, Alexander van Mets, Frederick van Jenuen,
Broeder Russche, Turias ende Floreta, de Borchgravinne van Vergi, Merlijn. - We
houden hier, het weze vooraf gezegd, weinig rekening met de delen in verzen.
Daarover zullen we verder in een afzonderlijke paragraaf handelen.
Men zou een ogenblik kunnen veronderstellen dat de manier van bewerken een
groot verschil zou aantonen tussen de prozaromans uit Mndl. of Duitse ‘gedichten’
bewerkt en die, welke eenvoudig een ‘proza’-roman uit een andere taal tot bron
hebben. Practisch is slechts hier en daar iets daarvan te merken, zij streven alle naar
een gelijkaardig uitzicht.
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De stijl is zelden verzorgd, met de zuiverheid van taal is het wel eens erbarmelijk
gesteld, vooral bij de vertalingen. Talrijke latinismen (o.a. VII Wijzen van Rome1),
gallicismen (o.a. Meluzine) en germanismen (o.a. Ulenspieghel) in de woordkeuze
vallen een nauwgezet lezer op.
In bewerkingen van Mndl. gedichten zijn hier en daar rijmwoorden blijven staan,
zodat het proza daardoor soms een eigenaardige klank verkrijgt. Zelden slechts werkt
dit storend. Reynaert heeft er vele, b.v. ‘sy hevet rijs weder begonnen doen b l o e y e n
Si hevet zere wel aen mijn karre g e c r o e y e n ’ t.o.v.

1

A.J. Botermans, diss. VII Wijzen van Rome, p. 50.
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Si heeft mijn rijsgen wel doen bloeien;
Si heeft wel aen mijn kar ghecroeien.
(Reynaert II, vss 5251-2)

en ‘...dat claghe ic mijnre liever v r o u w e n mijn herte wil mi van r o u w e n breken’
(t.o.v. vss 5281-2); ‘Ist aen heren of aen v r o u w e n dat ghelt doet pleghen veel
o n t r o u w e n ’ (t.o.v. vss 7695-6). Andere voorbeelden zijn: in de Vier
Heemskinderen: ‘begere ic an u een b e d e : vaste v r e d e ende goet gheley also dat
ic gaen ende k e r e n mach met e r e n , ongescaet van minen live... ic name liever
ander b o r g e die ic name sonder s o r g h e ... ende comen met e e r e n , want u en
mach dan niemant d e r e n ... willen u dese iij. h e r e n geleiden int gaen ende
k e r e n ... Bode, willen u dese vier h e r e n geleiden, u en mach nyemant d e r e n
sonder alleen God... Doen Karel de bode dese w o e r d e n h o e r d e spreken... ende
in geenre noot b e g e v e n o m l e v e n of om sterven’ (edit. Overdiep, pp. 80-81). In
JonckerJan wt den vergiere komen er vrij veel voor: zij zouden ons enigermate
kunnen helpen het verloren Mndl. gedicht te herstellen1. Zelfs bij het vertalen van
het Ndd. Kalenberg-gedicht bleven er bewaard2. Zie nog andere voorbeelden
hierboven, deel I, bij de Borchgravinne van Vergi, Hughe van Bourdeus, Merlijn,
Sibilla, Strijt van Roncevale. Vreemd is het dat we ook een aantal zulke rijmen
aantreffen in Appollonius van Thyro en de VII Wijzen van Rome, die uiteindelijk toch
op een Latijnse tekst teruggaan. B.v. ‘Ick ben vanden zeerovers vercoft den
r o f f i a e n , ende nochtans onbescadicht ende reyn o n t g a e n ... Daer om laet staen
u s c r e y e n , ende hebt moet, met redene wilt verduldelicken v e r b e y d e n ... die
en sal niet henghen nae mijn b e s i e n , dat dusdanighe tranen te vergheefs sullen
g h e s c h i e n ... hoe lange sal ic wrastelen teghen die d o o t ? Ic dancke u, g r o o t e
(cfr Gesten van Romen: ‘groot’), wise edelheit’ (Penon, edit. Appollonius, p. 169)
en ‘...die om sijns wijfs woert willen sonder s a e c gheset wort op die k a e c k ’ (VII
Wijzen, fol. b8vo), ‘Ic hebbet langhe v e r d r a g h e n ende wilde nye voer hem
c l a g h e n enighen van minen vrienden ende m a g h e n ’ (ibid., fol. C4ro).
Niet zelden schijnen de bewerkers een voorliefde te koesteren voor tautologische
uitdrukkingen; dit hebben de prozaromans met vele oudere Mndl. geschriften gemeen.
Botermans somde er een reeks op uit de VII Wijzen van Rome: ‘antwoerde ende
seide, weest des seker ende hout dat vaste, bevelen ende overleveren, spraken ende
seiden, ghelooft ende gebenedijt, hope ende verwachtede, enz...’ (diss. VII Wijzen,
p. 50).
Andere voorbeelden: ‘misval ende ongheluc; gehoort ende verstaen; cropel ende
mancke paert; is fel ende quaet; Die borgeren ende poorters van Bourdeus’ (Hughe
van Bourdeus); ‘langhe ende vele ghebeden; dat ghi altijt ootmoedich ende
goederhande sijt, wat soecti oft wat begheerdy; Doen sprac Ortalesa seggende; Daer
op antwoorde Turias seggende’ (Turias ende Floreta); cfr ook dl I bij Olyvier van
Castillen. Het tegenovergestelde gebeurt evenwel ook nu en dan: zo vereenvoudigen
Appollonius van Thyro en Parys ende Vienna dergelijke uitdrukkingen van hun
bronnen (zie voorbeelden dl I).
1
2

Cfr K. Meyer, Niederl. Volksb., in Dziatzko's Sammlung, VIII (1895), p. 21. Nog andere
voorbeelden bij R. Priebsch, Johan ûz... Joncker Jan... p. 6 (voetnota 2).
Cfr. K. Meyer, Zwei Ausgaben der Geschichte des Pfarrers von Kalenberg, ibid, VI (1894),
p. 65.
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De schrijvers beschikken gewoonlijk slechts over een beperkte woordenschat.
Typisch daarbij is het gebruik van het woord ‘schoon’ dat elk aesthetisch genot moet
vertolken, en bijna telkens opnieuw, zonder afwisseling, voor de geliefden wordt
gebruikt; ‘schoone Floreta; scoon lief, schoone maget; een schoon vrouwe’ (Turias
ende Floreta); ‘schoone hystorie, schoon maecht, schone bloeme, die over schone
Margrieta’ (Margarieta van Limborch). De veelal gelijkmatige zinsconstructie werkt
storend: vele samengestelde zinnen beginnen met een plaats- of tijdbepalende bijzin
en worden ingeleid door de woorden: als, doe(n), daer, daer nae. Zij maken het lezen
zwaar en eentonig. Enkele voorbeelden: ‘Daer tracteerde ende overdroghen die
genoten... Daer sende coninc Karel... Daer seiden si... Dair sende Aymijn...’ (Vier
Heemskinderen, edit. Overdiep, pp. 15-16); in Helias Ridder metter Swane, edit.
Boekenoogen, p. 58, beginnen van vijf naeenvolgende zinnen er drie met
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‘doen’. Veel talrijker nog zijn de zinnen, ingeleid door ‘ende’: in edit. Griseldis, p.
11, beginnen er acht zinnen na elkaar met dit woord, op pp. 27-28 staan er dertien.
Als andere partikels bij de aanvang van een zin dienen dikwijls: ‘aldus, dus, zoo’.
Steeds opnieuw vindt men opeenhopingen van de vormen: ‘seide, antwoorde, hoorde’,
e.d.; het veelvuldig gebruik van deelwoorden staat eveneens een vlotte lectuur in de
weg.
Het valt op hoezeer er in de volksboeken gebruik wordt gemaakt van de directe
rede. Mackensen noemde het ‘die Freude am gesprochenen Wort’1: terecht zag hij
in het veelvuldig aanwenden van dialoog een middel om het verhaal te verlevendigen.
Dit gaat samen met een algemene tendenz in de prozaromans om een zekere
vormovereenkomst met toneelstukken te benaderen; o.m. de gedramatiseerde
versgedeelten getuigen hiervoor, zoals ook de verwantschap met uitgaven van
oorspronkelijk echt toneel: Mariken van Nieumeghen, Lansloet ende Sandrijn en Jan
van Beverley. De bewerkers ‘erzählen den Stoff auf dem Papier, wie sie ihn etwa
abends im Freundeskreise vortragen würden; ...so entsteht beim Leser durchaus das
Gefühl, als ob er die Geschichte höre’2.
Op de populaire uitdrukkingswijze in het overgaan van indirecte naar directe rede,
wees Van Eck, die o.a. voorbeelden aanhaalde uit Malegijs en Floris ende
Blanceflour3. Zo ook b.v.: ‘...vertelde hem hoe daer comen was een ridder, groot
ende wel ghemaect van lichame, int aenschouwen een man van groote stercheyt,
ende brengt een seer schoon vrouwe met hem’ (edit. Turias ende Floreta, p. 26);
‘...soo hevet Buevijn sinen oom gheseydt | hoe dat hem Doyoen noch te machtich was
| daghelijckx meer volckx crijghende | ende hulpe van groote heeren | ende daerom
wil ick mijnen Ruese met my leyden’ (Buevijn van Austoen, edit. 1563, fol. F3vo).
Bijzonder kenmerkend voor de stijl der prozaromans is wat we met de algemene
benaming ‘inmenging van de auteur in het verhaal’ kunnen betitelen. Ook dit hebben
deze teksten met het mondelinge volksverhaal gemeen.
Meest gewoon is het aankondigen in enkele woorden van wat verder gaat gebeuren.
In geheel de bouw der prozaromans ligt de tendenz om bij voorbaat veel te verklappen
van wat het verhaal inhoudt: in heel wat prologen wordt reeds een bondig résumé
gegeven en daarbij dienen de kapittelopschriften om in enkele woorden de lezer
vooraf op de hoogte te stellen van de avonturen die gaan opgedist worden. Dikwijls
komen uitdrukkingen voor als: ‘alzo ghy hier naer hooren sult; alsoe die hystorie
hier nae volgende verclaren zal’, die telkens volgen op zinnen die even de toekomst
onthullen. Soms ontmoeten we gelijkaardige voorspellingen doch in andere vorm,
b.v. in Helias Ridder metter Swane verklapt de schrijver na de gevangenzetting van
de onschuldige koningin: ‘Ende zo bleefse besloten totter tijd datter een van haren
ses zonen in goeder oudtheydt zijnde, Helias geheeten, haer verloste uyter
gevanckenisse’ (edit. p. 26): zulke zijn aankondigingen ‘op langere afstand’, zij
wijzen op gebeurtenissen die niet dadelijk worden verteld maar eerst na andere
lotgevallen aan de beurt zullen komen. Talrijker zijn die ‘op kortere afstand’, of
zinnen die de overgang moeten vormen tussen kapittels of delen van het verhaal:
‘Hier laet ick te schrijven van... ende come weder tot... (Jonker Jan wt den vergiere,
fol. 20b); ‘Ick wil nu achterlaten vanden koninck Oriant ende vande koninghinne,
1
2
3

L. Mackensen, Die deutschen Volksbücher, p. 90.
L. Mackensen, o.c., p. 91.
P.L. van Eck Jr, Ndl. Volksb., in TL, XIV (1904). pp. 58-59 en 65.
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ende verhalen weder vande seven kinderkens die allendick gevoedt waren int huysken
van den heremijt’ (Helias, p. 26); ‘Om dan nu te comen ten propooste van onser
historien | so...’ (Buevijn van Austoen, edit. 1563, fol. F4ro). - Aldus wordt de lezer
wel ietwat geholpen zijn weg te vinden in de soms nogal erg onsamenhangende
avonturen.
De schrijvers verwijzen graag naar iets dat vroeger in het verhaal gezegd werd
met formules als ‘so voerseyt; als ick u te voren verteld hebbe; alsoo voren verhaelt
is; in al de manieren als voor int Boeck verteldt is’.
Kunstknepen worden aangewend om zaken weg te laten die het verhaal onnodig
zouden verlengen, b.v. ‘die blijscap diemen daer bedreeff en soudemen met gheen
Pennen connen beschrijven’ (Joncker Jan wt den vergiere, fol. 5b); ‘Mer vanden
feest vander
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bruiloft wil ic swigen om de lancheit wil’ (Vier Heemskinderen, edit. Overdiep, p.
65).
Een andere maal worden bedenkingen gemaakt bij het vertelde, de auteurs leven
mee met hun verhaal, b.v. in Joncker Jan wt den vergiere wordt het nieuws gemeld
dat de Saracenen in het land zijn binnengevallen ‘van welcke nieumare dat geheele
Hoff verstoort was somen wel dencken mach...’ (fol. 5b); ‘och hoe luttel wisten si
wat si deden’ (Vier Heemskinderen, p. 99); ‘O getrouwe ridder die u eygen kint
dooden wilt om ws heeren wille’ (Buevijn van Austoen, edit. 1563, fol. A4vo). In de
Strijt van Roncevale - in navolging van de Cronyke die tot bron diende - ‘toont de
bewerker op menige plaats een levendige belangstelling in de door hemzelven vertelde
gebeurtenissen’1; de ‘lacen's, o's en och's’ zijn niet van de lucht.
Ongetwijfeld bestond ook bij de dichters der meeste Mndl. epische gedichten een
eng medeleven met hun werk, wat zich in soortgelijke uitingen liet merken. Misschien
nog meer dan daar worden uitdrukkingen als ‘nu latic ... bliven, sijt des wijs, ic wane,
nu hoort, dat segic u te voren’ e.d.m. een stelselmatig procédé. Onze Ndl. prozaromans
hebben dit overigens met die in andere talen gemeen: bij het vertalen van dergelijke
werken kwamen ook zulke zinsneden over en nog andere werden er aan toegevoegd.
Zoals in het mondelinge verhaal, vooral bij minder ontwikkelden, treft men hier
enkele spreuken, spreekwoorden en zegswijzen aan. De XVIde eeuw mag wel de
eeuw der spreekwoorden worden genoemd: er bestonden heel wat verzamelingen
van deze2, Erasmus' Adagia werden ook in het Nederlands vertaald, Brueghel zou
een bekend doek over de spreuken schilderen. Reeds in de ridder-poëzie kwamen er
vele voor, en gingen, bij het bewerken, gewoonlijk in de histories over; daarnaast
werden er enkele nieuwe bijgevoegd, b.v. in Reynaert: ‘doe clagheden si man ende
maer’ (edit., p. 48), ‘want dat bloet moet crupen daert niet gheghaen en can’ (p. 91);
‘Ende mocht oncruyt lichtelic verderven hi waer daer ane gheworcht’ (p. 116); ‘ick
en ben gheen voghel diemen mit kane locken mach. Ick kenne wel goede garste’ p.
146)3. Op andere plaatsen lezen we: ‘blindt man arm man’ (Helias, p. 53); ‘van veel
onderwints coemt groten onrust ende afterdeel’ (Vier Heemskinderen, p. 103 en zie
voetnota aldaar); ‘met alsulcken maten als ghi meet daer sal u wedere in ghemeten
worden’ (Strijt van Roncevale, p. 2); ‘... Die gheen die mit enigher sonde besmettet
is dat hi altoos een ander daer mede plach te bedraghen’ (VII Wijzen, fol. C3ro);
‘het is een out segghen | Dat die duyvel dye boose gheest niet en can met zijnder
listigher subtijlheyt volbrengen | dat can wel een oudt quaet wijf toe brenghen...’
(Frederick v. Jenuen, fol. 5b).
Men is zeer bekommerd de histories als waar en echt gebeurd voor te stellen. In
de oude prozaromans vinden we op het titelblad nog wel geen uitlatingen als ‘historie
autentijck’ (Malegijs) of ‘warachtighe historie’ (Doctor Faustus), doch andere
procédés, reeds uit Mndl. ridderromans bekend, worden aangewend. Herhaaldelijk
beroepen de prozaromans zich op oude geschriften, b.v.: ‘Alzo wy inde oude gesten
vinden beschreven, zo isser voortyts gheweest...’ (Joncker Jan wt den vergiere, fol.
2a); Broeder Russche zegt over het verhaal:
Gheen herte en soudt gheloven niet
1
2
3

Kalff, Gesch. Ndl. Lett., II, p. 404.
Cfr F.J. Mone, Uebersicht, pp. 304-319.
Op deze gevallen werd gewezen in J.W. Muller & H. Logeman, edit. Reynaert, p. XIX.
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Waert dat die scriften niet en deden
(fol. 2a).

De proloog van Helias: ‘historie... Warachtich geschiet...’ (edit. p. 2). Uitdrukkingen
als: ‘Die historie seit ons, so wij bescriven vinden’ komen veelvuldig voor. De pastoor
te Kalenberghe begint: ‘In die oude Chronijcken der Hertoghen van Oostenrijc
vinden wy beschreven, dat in den tijden van den deuchdelijcken Prince ende Hertoghe
Otto van Oostrijck | woonde in die machtige stadt van Weenen een Borgher...’. Andere
gelijkaardige plaatsaanduidingen: ‘In de oude geesten ende chronijcken vinden wy
hoe dattet lant Lillefoort voortijts was een conincrijc, ende soo sommighen segghen,
soo wast een lant in Vlaenderen, waer van de steden sijn Rijssel, Duway ende Orchy...’
(Helias, p. 3). ‘In verleden tiden soe ons in
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die oude gesten verclaert was, so was in Sassen een cloester...’ (fol. 2b). Dit schept
natuurlijk een atmosfeer van echtheid, evenals het vermelden van een datum: ‘Doemen
screef duysent drie hondert ende thiene, in des keysers Kaerle des calvus tijde...’
(Margarieta v. Lymborch); ‘Alsoo ons de schriften verclaren, soo vinden wy inde
oude geesten, dat ontrent den jare (na de gheboorte ons Heeren) ses hondert en vier
en twintich was in den lande van Spagnien...’ (Floris ende Blanceflour, p. 3: vgl.
met Diederic van Assenede's tekst: ‘bi ouden tiden’ - vs. 90). Welke waarheidsliefde
in den Strijt van Roncevale: ‘Sommige spaensche historien segghen dat hi (nml.
Ogier) wech gheleyt was vander alvinnen gheheeten Mergheyne in eenen berch, ende
dat hi opten Roncevale niet verslagen en was, dwelcke ic God almachtich laet
scheyden oft alsoe is oft niet. Want die wercken Gods sijn wonderlijc ende
onbegripelijc den menscheliken sinnen’ (p. 52). - Door de schijn van historische
getrouwheid konden die volksboeken wellicht nauw aanleunen bij de vele kronieken
welke omstreeks die tijd verschenen: daar ook zijn ‘Dichtung und Wahrheit’ niet
steeds gemakkelijk te scheiden.
Graag sluit men de histories na de levensloop van de helden af met een korte nota
over hun nakomelingen1; aldus Buevijn van Austoen, Floris ende Blanceflour,
Frederick van Jenuen, Griseldis, Joncker Jan wt den vergiere, Olyvier van Castillen,
Helias, Turias ende Floreta. Reeds in Mndl. gedichten komt dit gebruik voor.
Zelfs wanneer de auteurs van dichtbij een Mndl. voorbeeld volgen, worden vele
woorden door andere vervangen. Gewis is dit het geval bij woorden die toen reeds
niet meer in gebruik waren of in meer moderne vorm gewoner; L.A.H. Albering in
zijn Vergelijkend-syntactische studie van den Renout en het volksboek der
Heemskinderen gaf een aantal voorbeelden (pp. 11 en 17-18). Vooral ‘specifiek Mnl.
en epische woorden en uitdrukkingen’ zijn verdwenen2.
Plaats- en eigennamen, alsook getallen worden veranderd. B.v. in Meluzine: Nathas
i.p.v. Mathatas, Heinric i.p.v. Emery in de Franse tekst: in Floris ende Blanceflour:
Garboen i.p.v. Gaydoen, Nicheen i.p.v. Nicle, Thisbe, Pyramus i.p.v. Biblis... ende
Dido3. De Duitse tekst: ‘tusent klafftern breit, unnd tusent ellenbogen hoch’ wordt
in de Ndl. Ulenspieghel ‘XII M. milen breet ende .M. ellen hoge’, ‘hundert guldin’
wordt ‘ccccc. goude golden’4. De Franse Genealogie... Godeffroy de Boulion: ‘4000
arbales-triers, 2000 hommes darmes et gens de faict ca 600 pietons et pionniers 100
chevaliers’ (fol. d2ro) wordt in Helias: ‘iij. M. voedt-boochschutters, ende ij. M.
glavien sonder t'voetvolc, ende daer waren v. C. gravers, die waren gestelt by C.
edel ridders’ (edit. p. 57).
Met dat alles krijgen we een inzicht in détailbijzonderheden die de meeste
prozaromans met elkaar gemeen hebben. Onderzoeken we de verdere omlijsting.
In de middeleeuwen was het zelden de gewoonte veel belang te hechten aan de
titel van een werk, zodat niet weinig stukken slechts door moderne uitgevers over
de doopvont werden gehouden en met een nieuwe naam vereerd. Waar er een titel
voorhanden was, bleef deze meestal bondig. In de loop der XVde eeuw werd dit
gewoonlijk anders; de techniek van de druk stelt natuurlijk andere eisen dan die van
het handschrift; waarschijnlijk bedoelen de drukkers de titels zelf als lokaas en
1
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Vgl. met de Franse prozaromans; G. Doutrepont, Les mises en prose, pp. 504-507.
Albering, o.c., p. 12.
Cfr P. Leendertz, Floris ende Blancefleur, p. XXI.
Cfr P.L. van Eck, Ndl. Volksb., TL, XIV (1904), pp. 538 en 540.
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reclame te laten dienen, ze moesten duidelijk vertellen waarover het ging en wijzen
op al het prachtige en aantrekkelijke dat er in het boek te lezen was. Met de
volksboeken was het niet anders gesteld: de lange opschriften verklaren reeds in
enige mate de inhoud en leiden in tot de ‘schimpelijcke wercken ende wonderlijcke
avontueren’ van Ulenspieghel, of tot de ‘groote vromicheyt’ der daden van Joncker
Jan wt den vergiere, of de historie ‘vol wonderlijcke aventueren, vol strijen, vol
amoruesheit, ende vol van verraderyen’ van Buevijn van Austoen. De aanbevelingen
klinken aanlokkelijk: ‘Die schoone ende die suverlike historie’ (Appollonius van
Thyro), ‘Ende is seer ghenoechlijc om lesen’ (Vier Heems-
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kinderen), e.d.m. Het rederijkerspubliek werd bekoord: ‘met veel schoone refereynen
van sinnen ende amoureusheyt’ (Borchgravinne van Vergi). Uitzonderlijk is er een
korte titel: Van Floris ende Blancefleur (edit. 1642; de oorspronkelijke uitgave kan
nochtans anders geluid hebben).
Niet alleen verschilde de aard van de titels waaronder de histories werden gedrukt
met die van vroegere werken, ook de vorm zelf der verhalen kreeg geleding en
gestalte. In de manuscripten was het geen gebruik bijzonder nadruk te leggen op de
verschillende delen die het geheel uitmaken, ten hoogste werd door een majuskel
een nieuwe paragraaf aangeduid; tot een klare indeling in stukken met een eigen
opschrift kwam het in de ridderpoëzie niet, men moest daar immers ook spaarzamer
zijn met het dure materiaal en niet te veel plaats laten innemen door bijkomstigheden.
Wanneer deze in proza werd omgezet, schijnt men ook meer klaarheid in de doolhof
der wondere avonturen en een aflijning van de vertelde voorvallen te hebben verlangd,
misschien ook om even te kunnen verademen na afloop van een roemrijk en
opwindend gevecht of een hartroerende idylle. De uitvoerige, analyserende
kapittelopschriften droegen daar zeker toe bij, vooral in de lange histories.
Voor de vrije bewerkingen en die uit gedichten zullen deze opschriften er soms
eerst na het beëindigen der bewerking zijn aan toegevoegd; het gebeurt bovendien
dat hun résumé niet geheel met de inhoud van de kapittels overeenstemt, en te vroeg
of te laat wordt geplaatst, b.v. Turias ende Floreta, p. 76; Appollonius van Thyro,
pp. 147, 173, 178. Zelfs waar het voorbeeld een prozatekst of een vreemdtalige
prozaroman is wordt de indeling niet steeds eenvormig overgenomen, cfr Griseldis,
Ulenspieghel, Olyvier van Castillen. L. Mackensen's bewering dat de
‘Kapitelüberschriften... sich aus einstigen Holzschnitterläuterungen entwickelt haben’1
gaat hier niet op; reeds in de VII Wijzen van Rome en Reynaert (beide 1479), wanneer
er nog geen Ndl. geïllustreerde drukken waren, treffen wij kapittelopschriften aan.
Logica is er in de indeling niet steeds te ontwaren, de lengte van de kapittels is
zeer onregelmatig. Over het aantal en het soms voorkomen van een ‘Tafel’, cfr de
afzonderlijke prozaromans, besproken in dl I.
Door de groepering der avonturen in afdelingen krijgen alle prozaromans heel wat
gemeen met novellenverzamelingen of Rahmenerzählungen: tussen de VII Wijzen
van Rome, Ulenspieghel, Virgilius of de Vier Heemskinderen is er in de structuur
niet zulk groot verschil.
Eigen aan het grootste deel dezer volksboeken is een proloog. Ook de Mndl.
ridderromans hadden er gewoonlijk een. Wat de bewerkingen daaruit betreft, zijn
het zo maar geen eenvoudige overnamen van deze. Integendeel. Zowel de
prozaromans uit eigen als die uit vreemde taal afkomstig, hebben min of meer een
gelijkaardige strekking. Voor de vertaalde prozaromans is de proloog meestal nog
in grote mate zelfstandig. Gewoonlijk treffen we er in aan: een verklaring van de
inhoud; een (nogal eens schijnheilige) moraliserende beschouwing over de les die
er uit het verhaal kan getrokken worden; soms iets (in vage termen) over de bron of
de reden van de bewerking (veelal de combinatie utile-dulci); soms een captatio
benevolentiae. Meer bijzonderheden vindt men hierboven bij de analyses in dl I.
Onder de interessante inleidingen stipten we reeds aan die van Olyvier van Castillen.
Enkele keren is de proloog geheel of gedeeldelijk in verzen: Alexander van Metz,
Buevijn van Austoen, Pastoor te Kalenberghe, Helias, Broeder Russche. Hebben
1

Mackensen, Die deutschen Volksbücher, p. 108.
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helemaal geen proloog: Appollonius van Thyro, de Vier Heemskinderen, Joncker
Jan wt den vergiere, Margarieta van Lymborch, Parys ende Vienne, Sibilla, Turias
ende Floreta, misschien ook Peeter van Provencen. In Griseldis en de VII Wijzen
van Rome is de inleiding tot een korte nota beperkt.
Vrome slotformules sluiten dikwijls de prozaromans af. Dit is een nog zuiver
middeleeuwse gewoonte. De schrijvers laten de voornaamste helden op het einde
gewoonlijk een vrome dood sterven en ingaan tot de hemelse glorie - ook wanneer
eventueel hun dood niet in het voorbeeld werd verhaald, zoals in Joncker Jan wt den
vergiere -, waarna zij de wens uiten dat wij deze even-
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eens mogen verwerven, gewoonlijk in bewoordingen als ‘Tot welcken leven ons wil
brengen die Vader, die Sone ende die heylighe Gheest. Amen.’ (Griseldis, p. 28) of
‘Laet ons daerom gode bidden onsen here dat hi ons gracie verlenen wille ons leven
al hier so te beleiden dat wi met hem in sijn eewich rijck tsamen regneren ende leven
moeten in der ewicheyt ¶ Amen’ (Parys ende Vienna, fol. F6ro).
Uit de gegeven voorbeelden - vrij willekeurig gekozen uit tientallen mogelijke - blijkt
hoe we met de prozaromans werkelijk voor een genre staan dat een zekere eenheid
in de uitwerking vertoont.
Omstreekt 1475-1540 schijnt men in de literatuur nog algemeen graag te hebben
vastgehouden aan vaste vormen en normen, kijk maar naar de poëzie in de vorm van
refreinen en de spelen van sinne. Ook daarin mogen de prozaromans wellicht als
nauw met hun tijd van ontstaan verbonden worden beschouwd.

3. De atmosfeer der prozaromans
De verdienste van de auteurs dezer boeken ligt in het uitdenken van nieuwe verhalende
elementen. Zelfs daar waar sommige hoofdstukken werkelijk iets meer vertellen dan
wat de bewerkers in hun rechtstreekse voorbeelden lazen, zijn er meestal andere
bronnen aan te wijzen: zie o.m. wat we in dl I zegden bij de bespreking van Virgilius,
Ulenspieghel en Broeder Russche. Hun stof is de resultante van voorbije eeuwen.
Toch hebben de schrijvers herhaaldelijk zekere zaken die eigen waren aan hun manier
van denken, aan het klimaat van de tijd waarin ze leefden, wellicht onbewust, bij het
bewerken aan de prozaromans meegegeven. Wat zij bewaarden, wat zij weglieten,
wat zij er bijvoegden: dit alles kan enig licht werpen op hun smaak en die van hun
tijdgenoten.
Het nuttigheidskarakter is een kenmerk van de gehele literatuur der uitstervende
middeleeuwen, van Jacob van Maerlant's tijd af. De prozaromans hebben er niet
kunnen aan ontkomen. ‘Ende dit boec is gemaect tot nutscap ende tot profijt alre
goeder menschen...’ (Reynaert, p. 6): uit vele prologen, we zegden het hierboven
reeds, klinkt een gelijkaardige stichtende of moraliserende bedoeling. De schrijvers
laten geen gelegenheid ontglippen om besluiten te trekken, aldus het verhaal van
Griseldis ‘roert van pacientien, wat een mensche al verdienen mach ende verwerven
die hem in sijnen teghenspoet pacientelic ende verduldelic verdraghen kan’ (p. 9);
deze historie, welke ook in kloosters in handschrift verspreid werd, kon overigens
om zijn inhoud moeilijk door andere in die zin overtroffen worden. Doch zelfs in
een alles behalve verheven verhaal als Broeder Russche wijst de auteur op de les die
er voor de lezer uit te halen is, en schrikt hij er niet voor terug Sint Pieter's woorden
aan te halen: ‘Die duvel is gelijc een leeuwe al om gaende soeckende den ghenen
dien hi verslinden mach...’ (edit. p. 1). Een neiging om een zekere wereldwijsheid
te formuleren is niet zeldzaam, zo zien we Joncker Jan wt den vergiere aan zijn gezel
Guydo (cfr fol. 20ro) en de hertog van Limburg aan zijn zoon Heyndrick (cfr
Margarieta van Lymborch, Kap. XXXVII) beiden gelijkaardige gedragsregels
voorschrijven, die kunnen gelden als symbolum van de grootmoedige mens.
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Het godsdienstig leven van de XVde eeuw is zeer gecompliceerd. De weg naar de
hervorming loopt over ogenblikken van nu eens diepernstige godsvrucht, dan weer
van losbandige kritiek en teugelloosheid. Terwijl de mystiek in de XIVde eeuw tot
hoge bloei kwam, verviel de scholastiek langzaam meer en meer in een spitsvondig
Nominalisme. Het is een tijd van schrille contrasten, van diepe uitingen van
godsdienstzin bij het volk, in boetprocessies en verering der heiligen, doch ‘den
indruk van veel slenter en uitwendigheid, van luidruchtige oppervlakkigheid in
gevoelerigheid zonder diepte, van uitbundigheid in moeheid, onrust en verzadiging1
kan men niet van zich afzetten. Er is rond die tijd veel godsdienstige literatuur. Enige
weer-

1

J. van Mierlo, Gesch. Lett. Nederl., II, p. 184.
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klank daarvan vinden we in de prozaromans, zo de vrome slotformules, zo ook
gebeden, b.v. in Alexander van Mets (‘Ic arme ellendighe creature...’ fol. 10ro-vo,
edit. p. 93), in Hughe van Bourdeus (een beschouwing over Jezus' leven, lijden en
glorie, pp. 38-41), in Malegijs (pp. 141 en 206).
Het Christen geloof lijkt vrij combatief in de kruisvaart-romans bij het beschrijven
van de strijd tegen de Saracenen, meer nog dan in vroegere epische gedichten.
Margarieta van Lymborch levert duidelijke voorbeelden. Evenals in het Mndl.
voorbeeld is geheel het verhaal doorweven met oorlogen tegen de ‘ongeloovighe
honden’; dààr ligt er helemaal geen nadruk op, hièr worden ze als een rechtstreeks
gevaar voor het geloof aangezien. De Turken waren immers de laatste eeuw diep in
Europa gedrongen en vormden voor de Christene avondlanden een bestendig gevaar
dat verre van denkbeeldig was. - We bemerken dan ook een grote onverdraagzaamheid
tegenover deze vijanden van het geloof, en een neiging om steeds dadelijk het
christendom aan te prijzen en om de ongelovigen tot een bekering over te halen;
Demofoen's houding is voor de bewerker van de genoemde roman een dankbaar
onderwerp. Hoe fier klinkt in Joncker Jan wt den vergiere het antwoord van de keizer
tot de Mahomedaanse reus die hen allen tot de ‘wet van Machumet’ wil brengen:
‘...ghy sult weeten dat Godt almachtich de Werelt gheschapen heeft ende ghemaeckt
ende al dat daar in groeiende is, Christus die daer maeckt van water Wyn, oock
Hemel ende Aerde, die moet ons bevrijen uyt alder noot’ (p. 6ro).
De helden der ridderverhalen worden voorgesteld als voorvechters van het geloof,
doch in hun privaat leven staan zij meestal zedelijk laag; erotische avonturen beleven
zij allen in groten getale. Dit dubbel leven schijnen de schrijvers gewoon te vinden.
H. Kindermann noemde als gelijktijdig werkende krachten in de wordende nieuwe
tijd ‘mystische Verinnerlichung und weltliche Lebensgier’1. Dit laatste voerde dikwijls
tot verregaande morele uitspattingen; met een eufemisme verklaarde men de vele
natuurlijke kinderen door ‘het najagen van... aardsche vreugden’2. De eerbied voor
de vrouw, ten top gedreven in de vormelijke hoofse cultuur, had plaats gemaakt voor
een meer krachtig mannelijk meerderwaardigheidsgevoel. Sinds Boccaccio hing er
een erotisch-zwoele atmosfeer in de wereldliteratuur der late middeleeuwen; ook in
de Roman de la Rose werd met de liefde gebadineerd. Onkuisheid en overspel werden
populaire motieven in de letterkunde.
De klacht van de schrijver van Broeder Russche over de onkuisheid van die tijd
kwam wel te pas. In een stuk in verzen roept hij, na Russche's avonturen tegenover
‘den pape’, uit: ‘Och mocht Ruyssche noch so regieren’, dan zouden de vrouwen
trouw blijven en niet aan anderen toegeven:
Als papen ende cooplieden, haer ghelt is root
Dat die vrouwen verblint daer leyt den cloot
.........
Nu doet elc dat hi wilt int leven
Met vrouwen, met maechden met soeten aencleven
Tis iammer ach
Soe veel men des nu doet noyt man en sach
Van maechden, hoeren ende van mans wijfs o wach
Maken si alle den dach doer vrolick oorboren
1
2

Volksbücher v. sterb. Rittertum, p. X.
R. van Roosbroeck - (A.J. Goris), Gesch. v. Vlaanderen, III, p. 328.
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Russche is wech nu gaet al verloren.

Daarna keert hij zich rechtstreeks tot de vrouwen:
Die vrouwen sijn te cope, si willen ontknocht sijn
Want si en weten wat draghen al ist ter oneeren
Hem dunct schoon voert gedaen sal half vercocht sijn.
Si dragen haer riemen die met goude doervlocht zijn
Die meyskens van horen segghen si leeren
Tpater noster moet quicken, thalscleet moet net gewrocht zijn,
Daermen den hals ende die borstkens wt kiken mach.
Elc doet hem selven die comt int versiken ach.
(edit. pp. 27-28).

Ulenspieghel weet handig gebruik te maken van de amoraliteit zijner slachtoffers:
‘Wie niet echt ende wettelic geboren is die en can mijn scilderie niet sien’ (fol.
D3ro-vo) zegt hij bij de landgraaf van Hessen, hoewel
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hij in feite niets geschilderd heeft; wanneer hij in een kerk geld afbedelt, verklaart
hij niets te willen aanvaarden ‘van vrouwen die ander mans hadden gehadt bi haren
echten man’ (fol. E1vo) en weet natuurlijk goed genoeg dat zo niemand zal nalaten
zijn gift te schenken.
Hierboven reeds zegden we hoe, naast Ulenspieghel en Broeder Russche vooral
de Pastoor te Kalenberghe de onzedelijkheid van de geestelijke stand hekelt en het
verst gaat, tot het erg onfatsoenlijke toe.
In de ridderhistories werden zekere immorele voorvallen uit de respectievelijke
‘Vorlagen’ bij voorkeur uitgebreid of scherper gekleurd. Niet gering in aantal zijn
de onecht geboren ridders, o.a. Joncker Jan wt den vergiere, Marcelijs en Baligant
(Strijt van Roncevale), Aymijn (Malegijs). Tonelen van verkrachting of
beschuldigingen iemand te hebben willen verleiden, worden met geraffineerde candeur
beschreven in vele prozaromans. In de VII Wijzen van Rome zijn het steeds
weerkerende motieven. De hertogin ‘van Billoen’ wordt van overspel beschuldigd
(Helias), ook koningin Sibilla (Sibilla), Raymondijn hecht geloof aan de laster over
zijn vrouw Meluzine ‘datse alle sater daghe is met eenen anderen in overspele’ (fol.
104vo). Hughe van Bourdeus zondigt met Claramonde, het gehele verloop van
Frederick van Jenuen draait omheen de vermeende ontrouw van de koopmansvrouw,
in Alexander van Mets vinden we dezelfde elementen terug. In de zwoele historie
van Appollonius van Thyro moet de koningsdochter Tharsia dienen in een bordeel,
een koning begeert zijn dochter in een bloedschennende gemeenschap. Virgilius
beleeft sexuele avonturen. In Turias ende Floreta wordt uitvoerig, zelfs psychologisch
fijn getekend, de minnehandel beschreven van de held met Excelleonesa, hoewel hij
met Floreta gehuwd was; hoe deerlijk klinkt bij zijn afscheid de klacht van de
bedrogen prinses: ‘dit is die maniere der mans, als si haren wille metten vrouwen
volbracht hebben so en achten si die niet meer’ (p. 58). Deze zin brengt Lanseloet
in herinnering:
Want als die wille es ghedaen,
Soe es die minne al vergaen...
(vss 319-320).

Werd dit abel spel juist om de liefdesverhouding zo populair dat het ook als volksboek
werd gedrukt?
Zelfs in niet-erotische omstandigheden treffen soms hevig-realistische taferelen,
b.v. Griseldis die haar klederen aflegt als ze uit het paleis wordt weggestuurd; koning
Karel die zich in het publiek moet ontkleden om te zien of hij de kelk niet gestolen
heeft (Malegijs); Frederick van Jenuen die naakt vóór de edelen verschijnt om te
laten zien dat ze een vrouw is.
Met zaken van geboorte is men graag bezig. Ruw is de voorstelling hoe de Vier
Heemskinderen door Aymijn verwekt wor den. Beatrijs in Helias heeft zeven kinderen
‘ontfanghen teender dracht’; men beschuldigt haar het leven te hebben geschonken
aan zeven honden. - We wijzen in verband hiermede op de populariteit van boekjes
als de Evangelien vanden spinrocke en Der vrouwen Natuere ende Complexie (cfr
NK 2183-84).
Toch wordt ook wel eens op de huwelijkstrouw en de zuiverheid in de liefde de
nadruk gelegd: lees Frederick van Jenuen en Alexander van Mets, lees Parys ende
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Vienna, waar zij zegt dat hij haar vóór het huwelijk niet mag ‘ghenaken’ (fol c4 vo)
en een kapelaan getuigt van haar ‘hoe sij van haren lichame noch net ende suver
ware’ (fol. d1 vo). Raith wees er op hoe gevallen als die van Griseldis en de
weddenschap over de huwelijkstrouw in Frederick van Jenuen in feite onzedelijk
zijn, doch geheel in overeenstemming met de middeleeuwse opvatting: alleen de
vrouw kon echtbreuk plegen, zij was eigendom van haar man die ook over haar leven
kon beschikken1.
Soms treffen we fijne idyllische liefdestonelen aan. Zo heeft het XVIde hoofdstuk
van Margarieta van Lymborch het gedicht, Boek I, vss 1103-1150 (waar Echites aan
Margarieta vertelt dat hij een meisje bemint doch het haar niet durft zeggen; op haar
raad dat hij zijn liefde dan moet verklaren, zegt hij dat zijzelf de beminde is) breed
uitgewerkt.

1

J. Raith, Die Historie von den vier Kaufleuten, pp. 18-20. Tot beter begrip van het liefdeleven
uit die tijd leze men de hoofdstukken VIII en IX, met name ‘De styleering der liefde’ en ‘De
omgangsvormen der liefde’ in J. Huizinga's Herfsttij.
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Midden in de bloemenpracht van de ‘roose gaert’ zou Etsijtes al de andere bloemen
voor één enkele willen vergeten, zegt hij. - ‘Hier staen roosen, lelyen, acoleyen,
violetten, peynsyen, kerssouwen, die haer selven ontplucken doer die soethede der
sonnen, die margrietkens die na mi voeren den name, dese wel riekende bloemkens
doen verlichten den droeven gheest, ende verconforteren oft stercken dat herte.’
Etsijtes geeft deze geneugte toe: ‘... het is melodye te sine inden rooke deser soeter
wel riekender bloemkens...’ en toch ‘mocht ic een van desen soeten bloemen plucken
ic ware gesont...’. Nu verstaat zij hem duidelijk, doch verklaart bedeesd dat zij ‘veel
te slechte gheboren ende tarme van goede’ is. - Benadert dit niet de frisheid van
sommige volksliederen en refreinen int amoureuse?
Geheel de middeleeuwen door had het geloof aan de duivel als een bestendige
aanwezigheid een zeer concrete vorm aangenomen, men dacht hem veelal als een
menselijk wezen, het toneel droeg daar in zijn voorstelling toe bij. Toverij en alles
wat er mede verband hield was een geliefde en gevreesde kunst. Niet zelden zou men
in niet alledaagse personen of feiten wondere krachten bespeuren, zo gold Albertus
Magnus als de grootste tovenaar der middeleeuwen. De internationale populariteit
van Virgilius, meester in de ‘conste van nigromancien’, is niet verwonderlijk, de
Nederlandse redactie geeft typische duivelsverhalen.
Die andere overbekende tovenaar, Merlijn, is eveneens in een prozaroman
aanwezig; Malegijs vinden we in de historie met die titel en in de Vier Heemskinderen.
In al deze geschiedenissen is de duivel de mindere van het menselijk vernuft en geeft
veeleer gelegenheid tot bespotting dan tot afkeer. Dit is ook het geval met Broeder
Russche.
Nog in andere prozaromans vinden we gelijkaardige elementen, zo zijn er
duivelarijen in Margarieta van Lymborch, zo is er in Meluzine ‘een seer vroem ridder
die wijste in de const van astronomien’ (fol. 7 ro). Men vond er geen bezwaar in
Christendom en toverij te vermengen, een typisch staaltje geeft bisschop Tulpijn,
die terwijl hij de H. Mis opdraagt, de duivels in de lucht bezweert om nieuws te
bekomen (Strijt van Roncevale, p. 69). Zelfs Ulenspieghel werd van zwarte kunst
verdacht te Bremen waar hij een vrouw op de markt kwansuis haar potten en pannen
liet stukslaan1. Hierboven vermeldden we reeds de prozaromans waarin
wondermotieven voorkomen. Bijzonder eigenaardig is de mythische figuur van
koning Abroen in Hughe van Bourdeus.
Uit hun middeleeuwse voorbeelden hebben de prozaromans met riderverhalen een
bont beeld bewaard van koene heldendaden en stoute krachtuitingen: vooral de Vier
Heemskinderen en de Strijt van Roncevale zijn geheel vol van de epische geest en
van een primitieve grootsheid. In de meeste prozaromans volgen tweegevechten
elkander voortdurend op, nu eens om de eer van een vrouw te verdedigen, dan weer
om een geliefde te veroveren, elders tegen reuzen of Saracenen. Daar doorheen
slingert zich gewoonlijk een reeks bredere oorlogstaferelen.
Wat in verscheidene volksboeken vooral opvalt zijn de praal en de feestelijke
vormen waarmede hoffeesten, tornooien en plechtigheden, onder meer bruiloften,
worden gehouden. Zeker vindt men ook in Mndl. gedichten beschrijvingen van
feesten en kostelijke klederen of wapens, maar karakteristiek zijn toch de gevallen
waar de histories zulke episodes zelf uitspinnen of bijfantaseren en er een ware
1

Cfr daarover Enklaar, Uit Uilenspiegel's Kring, pp. 30-31.
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voorliefde voor laten blijken. De merkwaardigste volksboeken op dit gebied zijn
Joncker wt den vergiere en Margarieta van Lymborch. Kleurrijke taferelen als de
intocht van Joncker Jan in Rome vóór zijn huwelijk met Gloriande schijnen als een
rijkversierde werkelijkheid vóór onze ogen te leven: een groep edellieden haalt hem
af en geleidt hem in de stad; bijzonder wordt er nadruk gelegd op de pracht van hun
kleding: ‘ghecleedt met root Fluweel’, ‘met groen ende root Damast’, ‘... en waren
al gecleet met gulden laken’; zij trekken door straten ‘seer costelijc verciert ende
met Tapite behanghen, op alle hoecken vander straten waren geordineert costelijcke
personagien’ (fol. 27 ro). Terecht zegt Priebsch dat deze ‘Einzug des Bräutigams in
breiter,
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wohl dem Leben des 16. Jahrhunderts nachgezeichneter Weise geschildert wird’1.
Men vergelijke die tekst met verscheidene in Margarieta van Lymborch, b.v. Kap.
XXXI:
‘Ter wijlen dat men trompet sloech, soe hoorde men groot gheruchte van
paerden ende edele mannen. Die keiser vraechde wie dat dat was, doe
seyden dander herauten dattet was die grave van Athenen die quam voor
aen ghereden, met .cccc. paerden van eenre cleedinge. Daer nae Etsijtes
sijn sone met .ccc. paerden, alle die edelen ghecleet met gouden lakenen.
Ende Evac sijn neve met .ijc. paerden, die edelen gecleet met fluweele
ende semijt. Doe quam des graven wijf, Etsijtes moeder, mit hondert
camerieren, al op witte genetten, elck cameriere ghecleet met roden
fluweele, die mouwen doorstict met peerlen ende costelike ghesteenten.
Margrieta quam achter die gravinne op een witte hackeneye, ende si sadt
al int gouden laken, haer pareersel behanghen met costeliken ghesteenten,
het en scheen gheen mensche mer een goddinne. Si hadde .xij. camerieren
ghecleet met brunen fluweele, sittende elck op eenen tellenaer, ende elc
hadde een lackaye bi haer lopende, die seere costelic waren int habijt, al
van eender cleedinghe, ...’ (fol. D6 ro);
of nog Kap. XCI, bij de kroning van Etsijtes in Armenië, waar we lezen:
‘Die ghemeente vander stadt die waren seer blijde, ende si bedreven alle
manieren van ghenoechten, die behinghen die straten met tapijte, si
toochden personagen, si vierden elc om tcostelicsten, ende dat ter liefden
vanden coninc Etstes die nu die croone ontfanghen sal, daermen horen sal
wattet tcronement van eenen coninc in heeft. Die bisscoppen des lants
waren ontboden ende alle die edelen, dat si comen souden ende helpen
croneeren den nieuwen coninc in die stadt van Armenien op die marckte.
Daer was gemaect een groot costelike stellage, ende die over decket met
tapijte, ende behanghen met gouden lakenen daer men den coninc croneeren
soude. Daer waren ghestelt vele setels elck nae sinen staet, mer des conincx
setel boven al verchiert met goude daer die coninc in soude gecroont sijn,
ende dat nae sijnder weerden. Die ander setels daer souden in sitten die
heeren des landts, die ontfanghen sullen des conincx eedt, ende hem eeden
ooc der ghelijcke. Aldus so was die coninc gebrocht ter stellagen waert
met costeliken instrumenten van spele ende met schonen state, alsoot eenen
coninc toe behoort. Een bisschop die droech sijn croone ende sinen septer
voor hem, Heyndric van Lymborch sinen schilt ende sijn sweert, Demofoen
die droech sinen helm. Doen quam die coninc Etsijtes tusschen twee
bisschoppen, ende achter hem xxiiij. pagien al van eender cleedinghe ende
over beyde siden vanden pagien ghinghen .lx. artsiers, ende daer nae
quamen alle die edelen des landes, so dat die triumphe costelick was om
taenschouwen. Als dan aldus die coninck Etsijtes op die stellinghe quam
so deden hem die bisschopen sitten in sinen conincliken setele, ende alle
die edele des lants, elc in sinen setele nae haerder weerden. Als si allen
1

R. Priebsch, Johan ûz dem Virgiere. Joncker Jan wt den vergiere, p. 15.
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geseten waren so brocht hem Heyndric van Lymborch sinen schilt ende
sijn sweert, ende hinc hem die aen sinen hals. Demofoen bracht hem sinen
costeliken helm van stale...’ (fol. O1 ro-vo).
Het zal wel eenieder duidelijk zijn dat we ons met zulke beschrijving niet in Armenië,
doch in een Vlaamse stad bevinden, het schone Brugge of het stoute Gent, het innige
Leuven of het weelderige Antwerpen van omstreeks 1500. Let op bijzonderheden
als ‘si toochden personagen’ dat zeker wijst op vertoningen, op straat, van
godsdienstige en profane voorstellingen, levende beelden, e.d. Misschien ook een
ommegang met praalwagens, met reuzen. Dit kroningsfeest, in gang gezet door de
‘ghemeente vander stadt’, mag als een voorstelling, eigen aan 's schrijvers tijd,
aangezien worden, te vergelijken met intochten van Bourgondische hertogen of
huwelijksfeesten voor de vorsten. De tijdgenoten zullen zulke volksboeken om die
eigentijdse kleur des te liever hebben gehad; zelden is er een eeuw geweest dat het
volk in zijn brede lagen zozeer uiterlijk samenleefde als toen, dat de massa in
gezamenlijke bewegingen werd gestuwd. Waren al de plechtigheden en het uiterlijk
vertoon der rederijkers, de optochten der landjuwelen, iets anders dan een uiting van
deze collectiviteit?
In riddergedichten komen voorzeker vele tweegevechten voor. De prozaromans
nemen deze over doch geven er dikwijls een geheel ander uitzicht aan; ze zijn een
spel van mooie vormen geworden, rijke tornooien met veel sierlijkheid omringd, tot
behagen van edelen en het mindere volk.
Tornooien werden er immers nog op het einde der middeleeuwen gehouden,
duizenden
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toeschouwers woonden ze bij en genoten van het schouwspel. Huizinga meent dat
het tornooi in de eerste plaats ‘de middeleeuwsche sport’ was en ‘in hooge mate
dramatisch’. Het laat-middeleeuws tornooi was in zekere mate een overladen
sportvertoon, waarin het dramatisch en romantisch element zó opzettelijk was
uitgewerkt dat het de functie van het drama zelf vervulde1. Betekenisvol is het hoe
in Floris ende Blanceflour het gedicht vss 3864-3899, waar alleen sprake is van een
feestmaal, wordt veranderd tot: ‘Daer hieldt men groot hof ende blijdtschap, van
tornoyen steken, singen, springhen ende van menigherley musijcken-spel, ende die
feeste duerden menighen dagh’ (p. 46); ook in het bewaarde fragment van Merlijn
wordt tweemaal ‘grote triumphe gedaen van steken tornoyen’. Margarieta van
Lymborch biedt ook hier weer de schitterendste voorbeelden. Lees de weergave van
de tweekamp Demofoen-Poliphemus (Kap. XCI) of de strijd tussen drie Saracen en
drie Christenen (Kap. XCVIII), waar het romantische waarvan hierboven sprake
was, zeker aanwezig is: bij de meeste tornooien stond immers het ‘erotisch element’
in verband met de wapenfeiten der ridders, het ging er meestal toch slechts om zich
in de ogen der aanbeden vrouw dapper en sterk te tonen en haar genegenheid te
winnen. - De mooiste bladzijden vinden we echter in Kap. XXXI tot XXXIV aan
het hof te Constantinopel en in Kap. CV tot CVII, ter ere van de aankomst der
hertogen van Limburg: telkens een gehele reeks feestelijkheden waarvan een tornooi
de kern uitmaakt, schitterend beschreven met al de toebereidselen: de ‘vesperye’2,
waarbij de ridders hun wapen brengen ‘ter taneele vanden maechden; daarna
‘banckenteerden si’, en ‘daer bliesen die montfloeyten, basunen, claroenen,
trompetten, schalmeyen, ende allet ghene datter muysyken aen gaet van spele’. Er
werd gedaan ‘een costelike mommerye’; ten slotte werd er gedanst. 's Anderdaags,
na de mis en het morgenmaal begaven de toeschouwers zich ‘ter stellagien waert’
en ‘die herauten riepen elckerlijc ter banen’. De strijd begon. Nadien werd met ere
de prijs toegekend. - Voorwaar de auteur van deze prozaroman haalt eer van de wijze
waarop hij zulke gebeurtenissen levensecht beschrijft met een duidelijke weergave
van geziene beelden en scherpe details. Hij staat hier ver van de ‘dorperheyt’ van
het lage volk: dit moge nog eens aantonen hoezeer de term ‘volksboeken’ misleidend
is.
Pronk en nadruk op rijkdom - niet te verwonderen in een tijd dat Vlaanderen aan
de spits stond van de Europese handel - is niet zelden aanwezig. Zie b.v. hoe de
Nederlandse bewerker in Frederick van Jenuen even over de slaapkamer der
kooplieden uitweidt, zonder dat daarvan in de Nederduitse tekst sprake is: ‘op een
rijckelike camer daer vier bedden stonden ghedect met scone laken omhangen met
costelike gardinen...’ (fol. 3 ro, edit. Raith, pp. 82-83). Zie hoe Vienna aan Paris een
‘wissel van .iij. dusent cronen’ zendt (fol. d5 ro) en hoe in Kap. XXIII van die
prozaroman verhaald wordt dat Paris in Jerusalem wegens geldgebrek slechts pover
kan leven: dergelijke zaken in relief gesteld, zijn typerend voor de geest van de tijd.
1
2

Zie Huizinga, Herfsttij, Hoofdstuk V, bepaald p. 106.
Cfr E. Verwijs & J. Verdam, Mndl. Woordenboek, IX, pp. 398-400, i.v. Vespereye: het
houden van een parade met de deelnemers de dag vóór een tornooi, gevolgd van een groot
feestmaal. Dit gebruik was vooral in voege te Brugge in de XVde-XVIde eeuw, waar
verscheidene gezelschappen, vooral dat van den Witten Beer, steekspelen en andere
voorstellingen inrichtten.
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De auteurs nemen hier en daar de gelegenheid te baat om hun opvattingen over
staatsmanskunde kond te doen; het kan niet ontkend worden dat we aldus door de
histories een democratische wind voelen waaien, te verklaren door het gevoel bij de
burgerij dat ze gelijkwaardig zijn aan de adel. Hoe geliefd was het verhaal van
Griseldis, een arm meisje, uitverkoren om markgravin te worden. De relativiteit van
standsverschil en ongelijkheid in liefdesaangelegenheden vinden we bijzonder tot
uiting gebracht in Joncker Jan wt den vergiere, Parys ende Vienna en Margarieta
van Lymborch: zie wat Kalff over deze laatste prozaroman zegde3. Ook propageert
de auteur er herhaaldelijk de eerbied voor het recht tegenover de willekeur van de
macht: cfr de houding van de rechter tegenover de gravin van Athene4, de
raadgevingen respectievelijk bij de ridderslag en de kroning tot koning in Joncker
Jan wt den vergiere en Margarieta van Lymborch5. Dat echter ook in zulke
omstandigheden verburgerlijking is waar te

3
4
5

Cfr Kalff, Gesch. Ndl. Lett. 16E., I, p. 372.
Ibid., pp. 372-373.
Cfr de tekst hierboven in dl I bij Joncker Jan wt den vergiere.
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nemen, zien we in deze laatste historie, Kap. XCI of ook Kap. XXXVII. Vergelijk
aldaar de raadgevingen van de hertog aan Heyndrick met het
Mndl. gedicht:
... hier ontfadi tswert
Omdat ghi daer met onververt
Die heyleghe kerker bescermen selt
Daer ghise vint in onghewelt;
Weduwen ende wesen seldi ontladen
Waer ghise vint onberaden;
Keert onrecht waer ghi moget,
Vordert recht, dats grote doget,
Gaet te messen ente ghetiden,
Siit coene in elken stride,
Ende en ververt u niet,
Al eist dat ghi meer siet
Wederzaken dan uwer ghesellen...
(Boek II, vss 101-113.)

Prozaroman:
‘... ende wacht u altoos voor die verraders, achter volghet reynicheyt, eert
reyne vrouwen, behoet weduwen ende weesen, vreest uwen god, sijt
rechtverdich in al u doen, den vrouwen doet genade diet begeert, geeft
gaerne om gode, hoort misse devotelic, vliet alle vijleynen, betaelt wel
waer ghi vaert oft keert, so salmen eer van u spreken, wreect altoos gods
lachtere op donghelovighe...’ (fol. E4 vo).
Tegenover ridderlijke gedragsregels staat de burgermoraal: ‘betaelt wel... so salmen
eer van u spreken’!
In Hughe van Bourdeus wordt Karel de Grote tot voorbeeld gesteld van de heersers;
spontaan welt de klacht op: ‘O lacen nu houtmen veel abusen inden heeren hoven,
als van dobbelen, te versweeren gods liden ende leden oncuysheyt, overspel, maechden
schoffieren, vrouwen cracht, ende der gelijcken daer af dicwil den landen grote
plaghen comen’ (p. 4).
De ridderverhalen zijn doorlopend hoogernstig, een enkele keer bewaren ze enige
humor van hun voorbeeld, zoals in de Vier Heemskinderen, waar Reinout met koning
Karel spot die graag het sterkste paard zou kopen om tegen het ros Beyaert te kampen:
‘... so ic verneme wildi een coepman van paerden worden’ (p. 122); in Malegijs
vormt Spiet voortdurend een komisch element en wanneer de kleine Spiet, zijn zoon,
een reus uitdaagde, gekte deze met hem ‘ende hiet hem weder om lopen pap tetene’
(p. 344); Hughe van Bourdeus krijgt een opdracht die eerder lachwekkend is: vier
tanden en de baard van de emir moet hij gaan halen; de reus Agepaert biedt Hughe
zijn zuster aan als echtgenote, en hij beschrijft haar schoonheid: haar tanden zijn een
halve voet lang (cfr edit., p. 51).
Daar tegenover staat de eerder grove lach die Ulenspieghel, Broeder Russche, de
Pastoor te Kalenberghe, Virgilius en Reynaert opwekken. Echte geestigheid is er
echter zeldzaam. In Ulenspieghel's grappen en bedriegerijen is er een zekere
eentonigheid, het overgrote deel ervan berust op c a l e m b o u r s , woordenspel rondom
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viezigheden die om hun trivialiteit niet veel meer dan een boerse, ongezonde lach
kunnen oproepen. De obscene verhaaltjes dienen betreurd. In de Pastoor te
Kalenberghe en Broeder Russche gaat de erotiek te ver, Virgilius' handelwijze met
de kordate jonge dame op de markt te Rome tussen wier benen hij het vuur laat halen,
is vrij onkies, de verhalen van de VII Wijzen van Rome geven beelden van verrotting
die bij de Decamerone van Boccaccio en dergelijke novellenverzamelingen niet erg
ten achter staan. De bewerkers verwaarlozen bij gelegenheid niet iets pikanter voor
te stellen; vgl. Ulenspieghel Kap. XXIX waar ‘die borghemeester eerst ende die
raetsheeren na’ alle morgenden moeten komen om hem te kussen ‘metten monde
nuchteren voor minen eers’ t.o.v. Duits Kap. LVIII slechts: ‘der schenck...’ en ‘der
greiben schinder...’. Zie ook dergelijke gevallen in Reynaert1.
In die tijd is het succes van de satire die wel eens doorbreekt toch goed te begrijpen.
Opperbest werd de geest van Rabelais en Fischart ook hier begrepen, en pasten de
schrijvers het devies toe
Mieulx est de ris que de larmes escrire,
Pour ce que rire est le propre de l'homme.

1

Cfr J.W. Muller & H. Logeman, edit. Reynaert, p. XIX.
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Schreef in die eeuw Erasmus niet zijn Laus Stultitiae, bestonden er op verscheidene
plaatsen geen narrenverenigingen, had iedere rederijkerskamer geen zot, en vinden
we in de refreinen ‘int sotte’ ten slotte geen gelijkaardige ‘Schwänke’? Te
verwonderen is het allerminst dat bij voorkeur juist deze histories later op de index
kwamen.

4. De Rederijkersverzen
Herhaaldelijk werd er hierboven gesproken over de rederijkersverzen die in ongeveer
de helft van de prozaromans-tot-1540 voorkomen, en wel in: Alexander van Mets,
de Borchgravinne van Vergi, Buevijn van Austoen, Floris ende Blanceflour, Frederick
van Jenuen, Helias Ridder metter Swane, Hughe van Bourdeus, de Pastoor te
Kalenberghe, Margarieta van Lymborch, Merlijn, Peeter van Provencen, Broeder
Russche, de Strijt van Roncevale. - Daar kunnen eventueel (de misschien jongere
histories van) Malegijs en Helena van Constantinopel worden aan toegevoegd.
Daarbij mogen de Alder excellenste Cronyke van Brabant en de Destrucyen van
Troyen enigszins in dit kader beschouwd worden, zoals ook in zekere mate Vanden
drie blinde Danssen en Doctrinael des Tyts; Ulenspieghel heeft enkele Latijnse
verzen. Verscheidene volksboeken vertonen relaties met andere rederijkersproducten.
We wensen op dit alles hier niet terug te komen doch enkel de verzen zelf nader toe
te lichten om alzo ook van die zijde een beter inzicht te krijgen in de betekenis der
prozaromans.
Het zou grotendeels kunnen lijken alsof het door de overwinning van het proza op
de poëzie is dat men tot prozabewerkingen gekomen is: zo ware het dan weer invoegen
van verzen vrij contradictorisch. We zullen het ons echter eerder zo moeten voorstellen
dat men niet veel meer voelde voor de oude Mndl. versvormen. De ‘excellente poëte
moderne’ beschouwden ongetwijfeld die ridderpoëzie als enigszins verouderd, doch
de stof, het verhaal, moest behouden blijven. Dat dit niet globaal ging in
rederijkerstrant is vanzelfsprekend: refrein, lied of spel van sinne zijn geheel iets
anders dan onze vroege epische dichtkunst. Wat een moeilijk gewrongen iets men
van een epos kon maken in rederijkersverzen en -strophen, zou een weinig later
Cornelis van Ghistele (we willen aan zijn verdiensten geen afbreuk doen) bewijzen
in zijn vertaling van Vergilius' Aeneis.
Met de aangroei van het proza gaat in die tijd wellicht een afname gepaard van
zuiver poëtisch inzicht bij de dichters: ook de refreinen zijn gewoonlijk vol
moraliserende didactiek en onzuiver gevoel. Maar een zekere verfijning bewaarden
zelfs de samenstellers en eerste lezers der later zo misprezen volksboeken. ‘Int paien
der ooren leid de scientie meest’ was de stelregel, die Matthijs de Castelein in zijn
Const van Rhetoriken gaf. Ook schrijvers van prozaromans moeten zulke gedachte
hebben gehad; midden het eentonige proza, bladzijden en bladzijden na elkaar, zullen
ze het gepast hebben gevonden een verfrissende onderbreking in gebonden maat te
maken, als het ware om op adem te komen van de roes der avonturen die het proza
had gebracht. De ontvankelijke lezers zullen er de verhalen des te liever om hebben
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gehad, te meer daar juist zulke fragmenten in verzen werden gesteld, welke aan die
vorm meer aangepast waren en deze rechtvaardigden.
Uit de reeds geciteerde titel van de Borchgravinne van Vergi en het reeds bij
voorbaat aankondigen dat iets gaat volgen ‘in schonen dichte’ (Margarieta van
Lymborch), of de belangstelling die bijzonder ervoor blijkt in Buevijn van Austoen.
- ‘Hier na volghen twee Refereynen waer af deen veers Susiane al speculerende seit
tegen haer selven met vierighen verlangen nae troost van lieve te verwerven. Ende
buevijn diesghelijcx oock seyt een ander refereyn | dienende ter materien vander
Historien verclaringhe’ (Kap. IV) - schijnt alleszins de bedoeling der auteurs te
blijken er hun litterair werk mede te verfraaien1 en er een eigen waarde en uitzicht
aan te verlenen.

1

Ook is dit Boekenoogen's mening: De Ndl. Volksboeken, p. 133.
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Boekenoogen's opmerking dat de rederijkersverzen dikwijls zó los staan van de tekst,
dat zij, zonder het verhaal iets te wijzigen, zouden kunnen weggelaten worden1, is
zeker waar, soms echter vormen zij een wezenlijk deel van het verhaal en helpen dit
vooruit: de analyses van dl I kunnen hiervoor voldoende voorbeelden geven. - Juist
de bedoeling om te verfraaien en verademing te brengen zal aan het dikwijls los
verband der verzen niet vreemd zijn geweest.
Gingen de auteurs dan totaal willekeurig te werk? Dat niet, het waren in de meeste
gevallen gelijkaardige omstandigheden in de histories die aanleiding gaven tot zulk
intermezzo. ‘Doorgaans,’ aldus Kalff, werd de rederijkerslyriek hier ‘gebezigd... ter
vertolking van sterke aandoeningen’ en vertoont ‘een opmerkelijke overeenkomst
met de... lyrische passages in het (laat-middeleeuwsch) drama’2.
De vorm der fragmenten is soms zeer verschillend. Er zijn doorlopende prologen
in Buevijn van Austoen, Helias Ridder metter Swane, Alexander van Mets, de Pastoor
te Kalenberghe, Broeder Russche. Epilogen in Alexander van Mets en Frederick van
Jenuen. Mono- en dialogen in Alexander van Mets, Buevijn van Austoen, Frederick
van Jenuen, Margarieta van Lymborch, Merlijn, Peeter van Provencen, Broeder
Russche. Refreinen in 't vroede en in 't amoureuse in Alexander van Mets, de
Borchgravinne van Vergi, Buevijn van Austoen, Floris ende Blanceflour, Helias
Ridder metter Swane, Hughe van Bourdeus, Peeter van Provencen. Speciale
dichtvormen in Buevijn van Austoen (een lied), Hughe van Bourdeus (paarsgewijze
rijmende verzen), Strijt van Roncevale (naast het Mndl. gedicht een gedicht van vier
strofen met rijmschema abab).
De meest interessante refreinen zijn voorzeker de liefdesuitingen met het
gebruikelijke envoi tot prince of princesse, doch ook gebeden, klachten en andere
monologen zijn in strofenvorm gedwongen; verscheidene afscheidsgedichten treffen
we aan, welke een bijzondere schoonheid hebben. De samenspraken zijn uit de aard
der zaak veel vaster in de loop van de vertellingen gehecht. Niet ten onrechte werd
die wijze van voorstelling dramatisch genoemd, zelfs zijn deze episodes vaak
levendiger en spontaner dan in vele rederijkersspelen.
Niet in alle volksboeken vindt men verzen en ook niet overal evenveel. Peeter van
Provencen spant wel de kroon: 28 refreinen en één dialoog, samen 1521 vss3. Ook
Alexander van Mets, de Borchgravinne van Vergi, Buevijn van Austoen, Frederick
van Jenuen, Helias Ridder metter Swane en Broeder Russche tellen er een betrekkelijk
groot aantal. - De mooiste en meest interessante specimina bespreken we hieronder.
Alexander van Mets. - Sterk gerhythmeerd is de afscheidsdialoog met het slot ‘Oorlof
ter wereldt en is gheen droever Man’ (fol. A3 ro), waaraan later een refrein als
tegenhanger kan beschouwd worden, waarin Florentine haar treurnis uit; de stok
luidt er: ‘Ter werelt en is gheen droever vrouwe’ (A4 ro-vo). Niettegenstaande de
clichétaal treffen ons enkele roerende verzen, zoals in de tweede strofe:
Lacen fortuna wat hebdy my leets gewrocht
..................
o fortuna fel ende ongier |
1
2
3

Boekenoogen, Een en ander ..., VMA, 1912, p. 687.
G. Kalff, Gesch. Ndl. Lett., II, p. 407.
Volgens de beschrijving van F.J. Mone, Uebersicht, pp. 62-64.
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Ick roepe wrake over dijn bestier |

Eigenaardig zijn de epiloog en de zang van de schipper die we beide in dl I afdrukten.
De dialogen klinken vrij natuurlijk, bijzonder die tussen Alexander en zijn
stervenszieke vrouw; de dood verliest er voor haar al zijn verschrikking, terwijl ze
Maria's hulp voor zich afsmeekt.
De Borchgravinne van Vergi. - Wat er over deze refreinen te zeggen valt vindt men
grotendeels in dl I. Eigenaardig is het moraliserend slotgedicht op de stok ‘Maeckt
u bedde soo ghy slapen wilt’, waarin op gewetensonderzoek en vrees voor de dood
gewezen wordt.
Buevijn van Austoen. - Bijzonder te vermelden is het lied (8 strofen, elk van 6 vss)
gezongen door Susiane over haar en Buevijn's lotgevallen.
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Floris ende Blanceflour. - Het Adieu-lied (pp. 7-8) vertoont wel enige gelijkenis met
de verzen bij Alexander van Mets' afscheid van zijn vrouw Florentine. Het tweede
gedicht is geen refrein in de traditionele vorm: de acht strofen volgen geen stok en
er is geen envoi. Het derde, drie strofen met de smartelijke stok: ‘Comt doot, want
al mijn vreucht is leden’, heeft zomin een envoi als het vierde, met twee strofen op
de stok ‘Elck ure dunkt my seven jaer’. - Het is echter mogelijk dat deze
onvolmaaktheden aan de slechts jonge bewaarde druk (1642) te wijten zijn. Cfr
bijzonderheden verder in dl I. - Hier en daar treffen ons frisse verzen. Zo in het
tweede gedicht, de verwijten tot de ‘ongenadige doot’:
O doot die my brenght in desen weene,
Wasser in al de werelt ghene
Dan die ick hiel uyt liefden vercoren?
Soo docht u al de wereld te cleene,
Des ick mij wel mach schrijven alleene
Op dees werelt ongheluckigh geboren.
Och had ick mijn goet, mijn rijc verloren
En Blancefleur behouden, die my wel bequam,
Soo mocht ick seggen: Avontuere gaf en nam.
(p. 15).

Dit waarachtig gevoel dreigt in de volgende strofen verloren te gaan: mythologische
elementen (Venus, Juno en Pallas, Ceres en Charo ‘der schiplieden godt vailjant’,
Minos en Pluto ‘den coninck vanden helschen throone’) getuigen hoe het onkruid
der eruditie de bloesems der ontroering kan overgroeien en verstikken. - In het laatste
stuk in verzen klinkt mooi de minneklacht:
Al sie ick solaes ende vreucht hantieren,
Daer die bloosende wanghen, soet als rosieren
Met lachende oogen goedertieren
Danssen en springhen;
Al hoor ick harpen of luyten klingen,
Tis al niet, daert hart moet verlinghen.
(p. 36).

Frederick van Jenuen. - Interessante dialogen, met bovenaan de vermelding van de
sprekende personen zoals in een toneelstuk. Waar de schrijver zelf aan het woord is,
noemt hij zich ‘Die actoer’. De taal is volks; aldus vaart hij uit tegen ‘dat oude wijf’:
Och oude bacpanne hoe condijt hantieren1
Soo eerbaer herten met valscheyt scoffieren
Och wat condi brouwen
Ach sduyvels ketsmerye vol ontrouwen
Dits u bedrijf door die penningen root van gouwen
Arger dan die duyvel int helsch verstringen
(fol. 6 ro; edit. Raith, p. 87).

Of nog, de vrouw sprekend tot Jan van Florens:
Al mochti .XX. dooden hier lijden
Ghi hebtet verdient men salt nu wreken.
Men soude met recht wt uwen velle snijden
1

Er staat: ‘hautieren’.

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

Alle dagen eenen riem ende sout in die wonde steken
Van meerder verraetschap hoorde ic noyt spreken
Dus hebdi veel dooden verdient tis groot iamer
Maer ghi sult sterven na tvonnisse bequamer.
(fol. 17 vo; edit. Raith, p. 102).

Tevens is dit een voorbeeld van het eerder stuntelige rhythme dezer verzen. - Voor
connecties met andere literatuur, cfr dl I en del II, Hoofdstuk II, b.
Helias Ridder metter Swane. - De proloog is weinig meer dan woordenkramerij. Iets
beter gelukt zijn de refreinen, telkens van drie strofen, gevolgd van Prince. Hier weer
het gewone apparaat: liefdesverklaringen, klachten, gebeden tot God om bijstand,
een aanspraak, een oorlof-lied. Slechts weinig dichterlijke ontroering is er te
bespeuren. Het eerste is het beste. Al zouden ze in het verband wel kunnen gemist
worden, toch is de inhoud van deze gedichten nauw met de gehele historie verbonden.
Hughe van Bourdeus. - In dl I reeds spraken we van de mogelijkheid dat het eerste
fragment zou teruggaan op het Mndl. gedicht zelf, waarbij de verzen zo zijn uitgewerkt
dat ze enigszins vorm en rhythme der rederijkerspoëzie hebben aangenomen. Of is
het andersom: een mislukte poging om Mndl. verzen na te bootsen? Dit lijkt niet
waarschijnlijk. - In een refrein verklaart Hughe zijn liefde tot prinses Claramonde,
op de stok ‘Laet liefs herte in liefs accoort sijn’: vernuftig woordenspel op
‘accoort-discoort’, zonder bijzondere waarde, overladen met mythologische beelden.
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De Pastoor te Kalenberghe. - Er is slechts de proloog met de pompeuze aanhef: ‘O
God Almachtich van den hooghen throone...’.
Margarieta van Lymborch. - Hierin geen refreinen maar steeds dramatische
uitwerkingen. De verzen zijn geschreven als voor het toneel: de personen acteren en
we moeten er één en ander bijdenken dat bij een opvoering vanzelfsprekend ‘gezien’
wordt. - Alles samen genomen vormen de verzen hier een klein onderdeel van de
historie: men vraagt zich tevergeefs af waarom de schrijver juist dààr het nodig
oordeelde aan zijn boek diè vorm te geven. Deze verzen hebben nochtans een zekere
verdienste. Best is de bewerking van het koningsspel, dat aanvangt met een ontmoeting
van Etsijtes en Margarieta:
¶ Etsijtes seyt.
O Herte verhuecht baert nu ioyhuesheyt
Want die soete roose amoruesheyt
Margrieta mit ionstigen douwe behangen
Suldy nu hier schouwen
Baert ghi vogelkens melodieusheyt
Ende sayt den guer der preciuesheyt
Ghi bloomkens dies ic mach troost ontfanghen
Mijns liefs vol trouwen
Ic sie die weerste boven alle vrouwen
Violetkens plucken ende ooc kersouwen
Om een verhoghen der princieren
Die hier versaemt sijn
Van vruechden willet therte verflouwen
Mer ic moet een vasticheit in mi houwen
Al verandert natuere in vele manieren
Oft ic soude beschaemt sijn
Gods gracie die laet mi ongeblaemt zijn
¶ Margrieta.
Sijt willecome mijn vruecht
ende ooc mijn troost
(fol. O3 vo).

De drie andere fragmenten heben veel minder waarde.
Merlijn. - In de bewaarde fragmenten staan kort na elkaar twee samenspraken in
verzen welke laten vermoeden dat ook dit volksboek heel wat in poëtische vorm
moet hebben gehad. Zij behandelen een huwelijksaanzoek en een afscheid.
Peeter van Provencen. - Cfr bespreking dl I. Uit Mone's nota's blijkt de voorliefde
van de auteur voor het refrein. In Kap. XLIV noemt hij een ‘Gesprächlied zwischen
Peter und Magelone’. - Uit de aangehaalde beginregels schijnen we te mogen afleiden
dat deze gedichten een zekere poëtische geladenheid niet geheel missen. Blijkbaar
zijn het de gewone motieven: klacht, gebed, liefde.
Broeder Russche. - Hier nemen de verzen haast een even belangrijke plaats in als
het proza. Meer nog dan in Alexander van Mets of Frederick van Jenuen is hier alles
dramatisch voorgesteld, zowel bij de samenspraken tussen Russche en ‘Dat vrouken’,
of Russche en ‘die meester’, of Russche, ‘die meesters’ en ‘die knechten’, als bij de
monologen en klachten van Russche, van de landman, van de ambt of de boerenvrouw
die met ‘den pape’ boeleert. Zelfs aarzelt de schrijver niet hier en daar zijn eigen
mening in versvorm te uiten. - De bevattelijke taal blijkt b.v. uit de aanspraak van
Russche tot ‘Dat vrouken’:
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¶ Weest gegruet schoon suver der kerssouwen
Ghi sijt soe schoon, soe minlic int aenscouwen
Dus moet ghi bemint sijn
Van onsen prelaet, dus wilt u benouwen
Met mi te gaen op goeder trouwen
Ghi sult ongheschent sijn
U soete manieren hem wel bekent sijn
Dus moet ghi hem tavont omtrent sijn
Want u wancxkens root, u borstkens bloot om genaken
Geven hem den stoot, doer liefde die doot te smaken.
(fol. a4 ro-vo).

Strijt van Roncevale. - Over de 16 rederijkersverzen naast het Mndl. gedicht, cfr dl
I.
Thans is het met de Nederlandse literatuurstudie van het einde der middeleeuwen zo
gesteld dat de rederijkers geen eerherstel meer behoeven. Dit betekent niet dat hun
producten op geheel de lijn kunnen geloofd worden. Ook onder de verzen die ons
hier bezighielden is er meer kaf dan koren. Zelden zijn ze uit een innerlijke vibratie
geboren, gewoonlijk zijn ze niet meer dan een berijmd onderwerp. Toch gebeurt het
soms dat, zoals tussen een aantal waardeloze stenen plots een fonkelende parel ontdekt
wordt, waar men het allerminst verwacht, een mooi beeld oplicht of een juiste cadans
waar inhoud en vorm meer harmonisch in elkaar vloeien, of een alliteratie die relief
geeft aan het rhythme van de zin.
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Het treft bijzonder hoe meestal de refreinen een mooie aanhef hebben, terwijl zeer
zelden de dichter zijn aanvankelijk hooggeladen gevoel in de volgende verzen kan
laten verder trillen. Voorbeelden van zulke fijne aanvangsverzen kan men hierboven
aantreffen. - Zo drukt het begin van een refrein in Peeter van Provencen reeds in het
rhythme al de onzekerheid en het smachten van de minnaar uit:
Wat sal ich begaen wat sal ick bestaen
t-herte is mi belaen mach ick niet gaen
(Kap. II).

Eigenaardig genoeg begint Russche op ongeveer dezelfde wijze zijn klacht over zijn
mislukking in het klooster:
Ay lazen, wal sal ic arm duvel bestaen nu
Waer sal ic heenen waer sal ic gaen nu
(p. 19).

In dl I wezen we met M.E. Kronenberg op een bijzonder mooie alliteratie in Merlijn;
spontaan als een volkslied klinken de woorden van een schipper bij het van wal
steken voor de thuisreis: ‘Wel aen | wel aen...’ (cfr citaat in deel I bij Alexander van
Mets; vgl. ook met de verzen in Frederick van Jenuen). In dl I herleze men eveneens
de waardebepalingen door Kruyskamp geformuleerd voor refreinen uit de bundel
van Jan van Doesborch, en die ook voorkomen in de Borchgravinne van Vergi en
Floris ende Blanceflour.
Voor wie er nog zou aan getwijfeld hebben dat er bij de samenstellers der
prozaromans een zekere litteraire bekommering en zorg aanwezig waren, zullen die
verzen wel overtuigend werken. In hun poging de tekst te verfraaien zijn die
rederijkers alleszins enkele malen gelukkig geslaagd. Tegenover uitingen van
moeizaam geknutsel (rhétorique extraordinaire is er echter nergens aanwezig),
bastaardwoorden, klassieke inslag, stereotypische voorstellingen, clichétaal en
woordenspel, zijn er enkele stukken het onthouden waard.
We meenden dat de aandacht op deze bijzondere vorm van rederijkersliteratuur
diende gevestigd te worden. Naast de verzen van Anthonis de Roovere en Anna
Bijns, de refreinenbundels van Jan van Stijevoort, Jan van Doesborch, Engelbrecht
van der Donck, Jan de Bruyne, Jan Michiels, Bierses e.a.m., tellen deze volksboeken
als voorname bronnen voor de kennis der dichtkunst van de rederijkers in het begin
der XVIde eeuw. Wie een repertorium van alle bestaande refreinen zou wensen aan
te leggen zal er niet aan mogen voorbijgaan.
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Besluit
Waarschijnlijk is er geen periode in de Nederlandse literatuurgeschiedenis zo grondig
bibliographisch onderzocht als die welke valt tussen de uitvinding der boekdrukkunst
en het jaar 1540. Zonderling is het dat de litterair-historische belangstelling voor dit
tijdvak meestal veel geringer is geweest, en ietwat verloren liep tussen de rijkdom
van de middeleeuwen en de latere opbloei van de Renaissance.
Waar men met belangwekkende meesterwerken te doen heeft lijkt het bestuderen
vruchtbaar en boeiend; ook waar het volksliteratuur betreft is er echter ordening
nodig en mag het verdienstelijk werk genoemd worden te speuren naar het mooie en
interessante. Niet alleen in toppunten immers uit zich de geest van een volk.
Doordringen en begrijpen van het verleden kan men ook door zich te wenden tot
minder hoogstaande producten van de menselijke geest.
Het zijn zulke bedenkingen vooral die ons geleid hebben bij deze dissertatie.
Zelf achten we het materiaal dat we in het eerste deel geven het belangrijkste
element van onze studie. Al werkten we niet op een totaal braakliggend terrein, toch
was er zoveel hypothetisch of helemaal niet onderzocht, dat we menen hier heel wat
te hebben bijgedragen tot de kennis van een massa literatuur van omstreeks 1500.
We hebben ons immers niet louter tot de prozaromans beperkt, maar door er een
groot aantal andere boeken bij te betrekken hopen we een goede bijdrage te hebben
geschreven tot de kennis der profane literatuur in de volkstaal van die tijd. Door een
systematische bronnenstudie vertrouwen we een nieuw inzicht te hebben geboden
in de betrekkingen van de prozaromans met de Nederlandse letterkunde uit de vroegere
eeuwen en met producten uit Frankrijk, Duitsland en Engeland.
In het tweede deel was het de bedoeling, naast het schetsen van de chronologische
ontwikkeling van het genre, te wijzen op de continuïteit van onze middeleeuwse
literatuur tot in het midden van de XVIde eeuw. Is het niet duidelijk dat het grootste
deel van de incunabelen en postincunabelen aansluit bij een eeuwenoude litteraire
traditie en dat schrijvers en lezers nog in grote mate zich laten inspireren en leiden
door de gedachtenwereld van een uitstervende tijd? Daarnaast dringen nieuwe
elementen de verhalen binnen, die er op wijzen dat er omstreeks 1500 toch het een
en het ander aan het veranderen is in de harten en de geesten van de mensen. Dat de
prozaromans een wezenlijk deel uitmaken van de litteraire wereld van de rederijkers
menen wij duidelijk te hebben aangetoond.
Intussen blijkt het hoe gevaarlijk het is te zeer aan de term ‘volksboeken’ vast te
houden, en hoeveel vruchtbaarder het is daaruit het genre der ‘prozaromans’ duidelijk
af te zonderen. We herinneren hierbij aan de definitie welke we in onze inleiding
vooropstelden, waar we deze meenden te mogen omschrijven als: 1. f i c t i e v e
w e r e l d l i j k e v e r h a l e n : de uitvoerige analyses van het eerste deel lichten
voldoende in over het verhalend karakter van de behandelde boeken. - Beschouwingen
over andere populaire literatuur uit dezelfde tijd en later helpen hen situeren; 2.
h o o f d z a k e l i j k i n p r o z a g e s c h r e v e n : de hoofdzaak blijft de prozavorm;
we aanvaardden deze als een conditiosine-qua-non om een boek al of niet bij het
genre te rangschikken. Het gebeurde nochtans dat minder of meer belangrijke
gedeelten in verzen waren gesteld: waar deze een ondergeschikte plaats innamen
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mocht dit geen beletsel zijn die boeken bij de prozaromans te rekenen. Wat meer is,
we kwamen tot het inzicht dat in grote mate rederijkersverzen een typische
eigenaardigheid van deze literatuur uitmaakten; 3. d e e l s g e b a s e e r d o p
o u d e r e r i d d e r w e r e l d e n - l i t e r a t u u r : bij de bronnenstudie werd het
verband beklemtoond met de oudere middeleeuwse Nederlandse en vreemde epische
letterkunde; 4. d e e l s b e h o r e n d t o t d e l a a t - m i d d e l e e u w s e
m a a t s c h a p p i j : niet alleen zijn sommige dezer Nederlandse boeken bewerkingen
van geschriften die eerst op het einde der middeleeuwen en als een uiting van die
tijd waren ontstaan, doch ook aan andere ‘Vorlagen’ hebben de auteurs een eigentijds
aspect gegeven naar inhoud en
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vorm; 5. a a n v a n k e l i j k v o o r a l v o o r e e n b u r g e r l i j k p u b l i e k
b e s t e m d ( e n g e d r u k t ) : uit de ontwikkeling tot 1540 en onze beschouwingen
over auteurs, drukkers, uitzicht en lezers menen we voldoende de plaats van deze
literatuur naast de andere producten uit die tijd te hebben aangetoond; 6. l a t e r
geleidelijk meer en meer tot gezonken cultuurgoed
v e r v a l l e n d : al namen we tot eigenlijk object dezer studie slechts de uitgaven tot
1540, toch meenden we het aan de belangstellende literatuurhistorici en folkloristen
verplicht te zijn bondig de verdere evolutie van het genre te schetsen.
Een bijzonder belang hebben de prozaromans onrechtstreeks voor onze
literatuurgeschiedenis: in sommige gevallen kunnen zij er inlichtingen over bezorgen
hoe geheel of gedeeltelijk verloren Mndl. epische gedichten of bijzondere redacties
ervan, waaruit zij ontstaan zijn, er kunnen uit gezien hebben. Men herleze wat we
daarover zegden naar aanleiding van de Vier Heemskinderen, de Strijt van Roncevale,
Joncker Jan wt den vergiere, Merlijn, Hughe van Bourdeus, Sibilla, Malegijs, (Buevijn
van Austoen?); in mindere mate Reynaert, Margarieta van Lymborch, Floris ende
Blanceflour.
Ook op zichzelf zijn de prozaromans vaak boeiende lectuur en ze ontsluiten een
wereld die ons niet zelden vermag te bekoren. Waarachtige kunst zal men er toch
eerder weinig in vinden; van deze volksboeken tot de moderne romans ligt er een
lange weg, hoewel het moeilijk te ontkennen valt dat deze laatste zich in verschillende
landen over tussenvormen zoals Rabelais' Gargantua en Grimmelshausens' Simplicius
Simplicissimus uit de eerste hebben kunnen ontwikkelen.
De gehele voorstelling is nog eenvoudig: jacht op effect en sterke uitersten in
plaats van sobere aanvoeling en nuancering; intens leven de vertalers of bewerkers
mede met hun geschiedenis, hun taal gelijkt op die van het mondelinge verhaal,
hoewel het voorkomt dat zij bewust streven naar een juiste vorm en verfraaiing van
de tekst, terwijl zij meer dan eens het eigen wereldje van de XVde-XVIde eeuw
evoceren.
Wie met de prozaromans onbekend blijft zal zich een slechts zeer onvolledig beeld
kunnen vormen van het litteraire leven in een zestig à zeventig jaar lange periode
die toch tot de gebeurtenis-rijke van onze geschiedenis behoort. Is de rang waarheen
deze boeken door de Nederlandse literatuurhistorici tot heden werden verdrongen
niet al te bescheiden voor hun werkelijke betekenis in die tijd?
Deze studie is een eindpunt en een vertrekpunt. Alles is over de prozaromans niet
gezegd, men zou hier en daar meer voorbeelden hebben kunnen wensen of
bijzonderheden beter belicht en uitgewerkt. De omvang van dit werk is reeds zo groot
dat hier aan toegeven haast roekeloos zou worden. Alleszins zouden we gelukkig
zijn in de erkenning dat ons werk een veilige basis en gids kan zijn voor allen die na
ons het onderwerp willen aanvatten.

Addendum
Na het verbeteren der drukproeven bereikte ons nog een geschrift, dat voor de kennis
der prozaromans van belang is:
MIERLO J. van, Nieuwe Studiën over Anna Bijns en andere opstellen, K. Vl. Acad.,
Reeks III, nr 34, Gent, s.d.
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De geleerde schrijver bouwt in deze opstellen voor op de gegevens die wij zelf
reeds vroeger hebben gepubliceerd.
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Scaecspel. Eerste bladzijde van de druk 266
te Gouda, 1479

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

Teghen die Strael der Minnen. Eerste
266
bladzijde van de enig bekende druk (ca
1484)
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