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WOORD VOORAF

Mijn eerste kennismaking met Huge van Bordeeus was tijdens het doctorale werkcol-
lege over deze tekst dat door drs. Jacques Tersteeg gegeven werd. Dit inspirerende col-
lege leidde tot de vorming van een scriptiegroep, met de bedoeling een editie van de
fragmenten en de prozaroman voor te bereiden. Van deze groep maakten, behalve
ondergetekende, Marjolein Ludemann, Els Visser, Huub Vrijenhoek en Fred Wolthuis
deel uit. Helaas is het nooit tot een integrale editie van beide teksten gekomen. Ge-
lukkig betekende het einde van de werkgroep niet het einde van het Huge-onderzoek.
Prof. dr. Hans van Dijk zorgde ervoor dat het onderzoek een officiële status kreeg in
de vorm van een AIO-plaats, wat mij in staat stelde het onderzoek naar Huge voort te
zetten. Tijdens mijn aanstellingsperiode was hij mijn officiële begeleider. Na het einde
van mijn aanstelling is dit overgenomen door mijn promotor prof. dr. Martin Gosman.

Eenieder die zich waagt aan de onderneming van het schrijven van een proef-
schrift weet hoeveel tijd en energie daar in gaat zitten. Dit is zeker het geval na de aan-
stellingsperiode, wanneer men geen deel meer uitmaakt van het universitaire circuit. Ik
heb ervaren dat het niet altijd eenvoudig is om het schrijven van een proefschrift met
een baan te combineren. Met name in de periodes waarin ook de privé-omstandighe-
den niet gunstig waren, heb ik het proefschrift soms als een last ervaren. De juiste be-
geleiding en mentale ondersteuning zijn dan van onschatbare waarde. Ik wil hiervoor
mijn promotor oprecht bedanken. Zonder zijn steun op moeilijke momenten en ver-
trouwen in de goede afloop van de onderneming, was zij waarschijnlijk niet tot een
einde gekomen. Ook wil ik op deze plaats prof. dr. Geert Claassens bedanken voor het
kritisch meelezen van de verschillende ontwikkelingsstadia van de tekst en de tijd die
hij daarin gestoken heeft. Zijn commentaar was inspirerend en bemoedigend.

Daarnaast verschafte de werkgroep Karelepiek mij in al die jaren een weten-
schappelijk kader dat mij stimuleerde het onderzoek naar Huge voort te blijven zetten.
Dit resulteerde onder meer in een aantal artikelen, vooruitlopend op het ‘grote werk’.
Verder wil ik de bibliotheken bedanken die materiaal voor dit onderzoek ter beschik-
king hebben gesteld en/of waar ik heb mogen werken, te weten: de Österreichische
Nationalbibliothek in Wenen, de Biblioteca Nazionale Universitaria in Turijn, de Bi-
bliothèque nationale de France in Parijs en de National Library of Scotland in Edin-
burgh.

Tijdens het gereedmaken van het manuscript heb ik hulp mogen ontvangen van
verschillende mensen waaronder dr. Wim Vuijk die vele versies voor mij geprint heeft
en veilig opgeslagen op zijn pc, drs. Eric Kuip en drs. Klaas Blok voor het kritisch
lezen van de tekst en drs. Eva Albrecht voor haar hulp bij het opmaken van de stem-
ma’s. Even belangrijk voor de afronding is de praktische en organistorische hulp ge-
weest van mijn parafnimfen drs. Renske Stumpel en dr. Hans Voorbij. Hierdoor kon ik
mij geheel aan het boek zelf wijden.

Hoewel je de beslissing voor het schrijven van een proefschrift zelf neemt en je
zelf de eerste motivator bent om het project aan de gang te houden en tot een goed ein-
de te brengen, wordt de kans van slagen een stuk groter als je weet dat je naaste omge-
ving er eveneens vertrouwen in heeft en je steunt. Dit geldt voor mijn huidige werk-
geefster Ada van der Giessen, die zich steeds flexibel opsteld heeft en mij extra tijd gaf
om aan het boek te werken. Het geldt evenzeer voor mijn goede vrienden, die zeker in



De Franse Huon-traditie ix

de laatste maanden hun zorgzaamheid op vele manieren lieten blijken. Niet in de laat-
ste plaats geldt dit natuurlijk voor mijn ouders. Helaas hebben zij niet meer mogen
meemaken dat het onderzoek is voltooid en het boek geschreven is. Zij hebben mij
echter altijd hun onvoorwaardelijke steun gegeven. De wetenschap dat zij vertrouwen
hadden in de goede afloop, heeft mij tot het einde toe gesterkt en geïnspireerd.

Tegen eenieder die gedacht en misschien gevreesd heeft dat ik nooit van Huge
zou loskomen, wil ik dit zeggen: Huge is veilig naar de overkant gebracht en zal het
(voorlopig) zonder mij moeten stellen. Het is tijd om de blik op andere zaken en on-
derwerpen te richten.
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LIJST VAN SIGLA

Hoofdletters duiden (nagenoeg) complete handschriften aan; kleine letters (die onder-
streept zijn om ze beter zichtbaar te maken in het schriftbeeld) verwijzen naar fragmenten
van handschriften.

Franse handschriften:
M = Tours, Bibiothèque municipale 936
T = Turijn, Biblioteca Nazionale Universitaria, L-II-14
P = Parijs, BnF, f. fr. 22555
R = Parijs, BnF, f. fr. 1451
b = Boston, archieven van de ‘Société d’Histoire du Massachusetts, z.s.
a = Alessandria, Biblioteca Civica, 195

Middelnederlandse handschriften:
mb = Middelburg, olim Middelburg Stadsarchief (hs.fragm. zijn verloren gegaan)
l = Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Letterk. 1352
br = Brussel, K.B., hs. II 719-49
n = Nijmegen, Provinciebibliotheek van de Nederlandse Jezuïeten, 5000 PB 52.

Dit handschrift bevat de fragmenten k en d.
k = Katwijk (afkomstig uit de bibilotheek van het Gymnasium te Katwijk a./R.S.J.)
d = Deschamps (behoorde voorheen toe aan J. Deschamps)
Nv = de gereconstrueerde Middelnederlandse versie (op basis van de overgeleverde
fragmenten)

Prozaromans:
Np = de Nederlandse prozaroman
Hp = de Franse prozaroman
Ep = de Engelse prozaroman

De sigla M, T, P zijn overgenomen uit Ruelle 1960; de sigla R, Np en Ep zijn afkomstig
van Briesemeister 1902; siglum Hp is overgenomen van Raby 1998; siglum b van Sin-
clair 1979 en a van Vitale-Brovarone 1983.
De sigla mb, l, n, d, k en br zijn door mij ingevoerd en corresponderen met de hand-
schriften H33-36 van Kienhorst 1988. Nv is eveneens door mij ingevoerd doch dit
siglum verwijst niet naar een overgeleverde tekst.


