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2. DE FRANSE HUON-TRADITIE

Inleiding

Segnour, oiiés – ke Jhesus bien vous fache,
Li glorieus ki nous fist a s’ymage! –
Boine canchon estraite del lignaige
De Charlemaine a l’aduré coraige,
Et de Huon ki tant ot vaselaige,
Et d’Auberon, le petit roi sauvaige
Que tout son tans conversa en boscage.1

De hier geciteerde verzen vormen het begin van het dertiende-eeuwse chanson de ges-
te over de avonturen van Huon de Bordeaux, een vazal van Karel de Grote (Charle-
magne) en de feeënkoning Auberon (Huons beschermer). Het verhaal heeft zich vanaf
zijn ontstaan in een onafgebroken belangstelling mogen verheugen. Dit is vooral te
danken aan het derde personage dat in het citaat genoemd wordt, de wonderlijke ko-
ning Auberon. Opmerkelijk genoeg wordt in de proloog meer aandacht besteed aan de-
ze bovennatuurlijke feeënkoning dan aan Karel de Grote en Huon. Ongetwijfeld wilde
de dichter dit onbekende personage aan het publiek voorstellen om op deze wijze be-
langstelling voor het verhaal te wekken.2 Zijn aanprijzing bleek niet tevergeefs: het ge-
dicht is verschillende malen afgeschreven en er werden nieuwe avonturen over Huon
en zijn nageslacht gemaakt, zodat er een cyclus van verhalen rond de held uit Bor-
deaux ontstond. Aan de jeugd van koning Auberon werd een apart gedicht gewijd dat
als een soort proloog op de cyclus fungeerde. In de vijftiende eeuw werd van een ge-
deelte van de cyclus (Huon de Bordeaux en enkele vervolgen) een alexandrijnen- en
een prozabewerking gemaakt. De alexandrijnenbewerking is slechts in één handschrift
overgeleverd,3 terwijl de prozabewerking vele drukken beleefde. De laatste druk ver-
scheen in 1859. Daarmee verdween echter niet de belangstelling voor dit verhaal, want
in 1860 verscheen de eerste wetenschappelijke teksteditie van het chanson de geste,
verzorgd door F. Guessard en C. Grandmaison.

Vanaf de verschijning van deze editie heeft de tekst de aandacht van geleerden
en critici getrokken. Wellicht moet de oorzaak daarvan in de eerste plaats gezocht wor-
den in het feit dat het een aardig verhaal is waar vaart in zit en waarvan men de literai-
re kwaliteiten in het algemeen positief beoordeelt.4 Daarnaast heeft de bonte menge-
ling van motieven van verschillende herkomst waaruit het verhaal is opgebouwd,
steeds weer aanleiding gegeven tot bestudering van dit chanson de geste.

                                                
1 M, vs. 1-7. Vert. Moge Jezus, die ons naar zijn beeld geschapen heeft, jullie allen goed gezind zijn.
Luister naar een goed verhaal dat vertelt van Charlemagne die een bedroefd hart heeft, van Huon die
veel moed heeft en van Auberon, de kleine boskoning die zijn hele leven in een bos verbleef. Voor de
tekst van Huon de Bordeaux wordt de editie van Ruelle 1960 gebruikt. Hij gaf hs. Tours 936 (siglum
M) uit met de varianten van hs. Turijn L-II-14 (T) en hs. Parijs BnF f. fr. 22555 (P).
2 Zie ook Adler 1963, p. 261.
3 Parijs BnF f. fr. 1451 (siglum R).
4 Zie Rossi 1975, p. 10 e.v. voor een overzicht van de opvattingen aangaande de kwaliteit van Huon de
Bordeaux.
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2.1 ONDERZOEK OVER HUON DE BORDEAUX

Datering
Over de datering van Huon de Bordeaux bestaat geen overeenstemming. De eerste edi-
teurs, Guessard en Grandmaison, dateren de compositie tussen 1180-1200.5 Deze
vroege datering is door niemand overgenomen. Voor wat betreft de terminus a quo
beweegt de discussie zich voornamelijk tussen de data 1216 (de opvatting van Vor-
etzsch, Ruelle en O’Gorman) en 1240 of wellicht zelfs 1259 (de opvatting van Rossi).
De terminus ad quem wordt gesteld rond 1230 (1229 door Ruelle en 1232 door Vor-
etzsch) of tussen 1260 en 1268 (Rossi).6

Voor C. Voretzsch vormt het optreden van de twaalf pairs in het verhaal een
belangrijke aanwijzing voor vaststelling van de terminus a quo op 1216.7 Hij merkt
een verandering op in het optreden en het karakter van de pairs die verschilt van ou-
dere epische teksten. Volgens Voretzsch hebben we met historische pairs te maken en
zou het proces tegen Huon in het laatste deel van het verhaal8 gemodelleerd zijn naar
een historisch proces dat in 1216 plaatsgevonden heeft, waarin de pairs de bevoegd-
heid hadden over de schuld van hun gelijke te oordelen.9 Bovendien zou vanaf deze
datum het aantal pairs op twaalf zijn vastgesteld.

Hoewel P. Ruelle het in grote lijnen met de analyse van Voretzsch eens is, vindt
hij het proces uit 1216 geen afdoende argument voor de vaststelling van de terminus a
quo.10 Ruelle tekent aan dat de twaalf pairs al vroeg voorkomen in de epische litera-
tuur; ze worden immers al in het Chanson de Roland genoemd. Ook de jurisdictie van
de pairs zou weleens ouder kunnen zijn dan het genoemde proces. Ondanks deze be-
zwaren aanvaardt Ruelle toch een terminus a quo van 1216.11 Hij meent ondersteuning
voor deze datering te vinden in een ander historisch gegeven en wel de vijfde kruis-
tocht naar Egypte, die vanaf 1213 in Europa gepropageerd werd en in 1218 begon. De-
ze actualiteit zou haar weerslag gevonden hebben in Huons missie naar de emir van
Babylonië (= Caïro in Egypte).12

J. Monfrin is niet overtuigd van een terminus a quo van 1216.13 Ook hij zet
kanttekeningen bij de argumentatie van Voretzsch wat betreft het optreden van de
pairs. Ten aanzien van het argument van Ruelle merkt hij op dat de vijfde kruistocht
niet de enige kruistocht was met bestemming Egypte. Bovendien moet in ogenschouw
genomen worden dat Huon naar een fictief land gestuurd wordt. Monfrin concludeert

                                                
5 Guessard/Grandmaison 1860, p. viij: ‘C’est donc à la fin du XIIe siècle, de 1180 à 1200, dix ans plus
tôt dix ans plus tard, si l’on veut, que notre poëme (sic) a été composé’.
6 In haar studie uit 1975, p. 32 komt Rossi uit op een datering tussen 1260 en 1268. In het LMA, bnd.
V, kol. 227-8 dateert Rossi de tekst ruimer en wel tussen 1240 en 1260.
7 Voretzsch 1900, p. 83-8.
8 Zie M, vs. 9716-10143 (de gevangenen worden voorgeleid – de pairs kunnen niet tot een oordeel
komen).
9 Voretzsch 1900, p. 87.
10 Ruelle 1960, p. 90-2.
11 Ruelle 1960, p. 92.
12 Associatie met het Bijbelse Babylonië zal meegespeeld hebben. Zo laat de dichter van de alexan-
drijnenversie (hs. R) de reus Agrapart zijn tent opslaan voor de tour Abel (toren van Babel). Zie p. 89.
13 Monfrin 1962, p. 90-7.
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dat de terminus a quo niet op 1216 vastgesteld kan worden; een alternatieve datum
geeft hij echter niet.

R. O’Gorman daarentegen ziet de datum van 1216 bevestigd in een ontlening
aan de legende van Jozef van Arimathea, en wel aan de Perlesvaus en de Estoire del
Saint Graal.14 De dichter van Huon de Bordeaux zou het gegeven dat Jozef Pilatus
zeven jaar gediend heeft aan deze teksten ontleend hebben.15 Met name de datering
van de Estoire ondersteunt volgens O’Gorman de terminus a quo van Ruelle. Hij ba-
seert zijn conclusie op de datering van J. Neale Carman die meent dat de tekst tussen
1210 en 1215 gecomponeerd moet zijn. Niet iedereen is daar echter van overtuigd,
want J.-M. Fritz bijvoorbeeld meent dat de Estoire rond 1230-1235 gemaakt is.16

Wanneer deze latere datering juist is, zou dit de conclusie van O’Gorman ondergraven
en vervalt daarmee zijn dateringsargument voor Huon de Bordeaux.

M. Rossi tekent als bezwaar tegen de argumentatie van Voretzsch aan dat niets
erop wijst dat het proces van 1216 het eerste was in deze vorm en ze voegt daaraan toe
dat het evenmin het laatste was.17 Rossi is er niet van overtuigd dat Huon de Bordeaux
specifiek met dit proces in verband gebracht zou moeten worden. Zij meent dat er spe-
cifiekere aanwijzingen zijn om de tekst te dateren. Zo wijst ze op de uitdrukking tierc
consel (in vs. 648). Zij ziet hierin een toespeling op het Parlement dat in de dertiende
eeuw vorm krijgt. In de dertiende eeuw zou de koninklijke raad door drie afzonderlijke
organen vervangen zijn. Van de drie wint het hof van justitie in die tijd aan zelfstan-
digheid. Zo tegen het midden van de dertiende eeuw (tussen 1247 en 1250) zou het als
een zelfstandig lichaam optreden. Genoemde uitdrukking zou naar dit juridische or-
gaan verwijzen.18 Levert dit gegeven nog geen nauwkeurige datering op, andere tek-
stuele gegevens maken dit volgens Rossi wel mogelijk. In de tekst wordt enkele malen
gezinspeeld op het feit dat het hertogdom Bordeaux – in het verhaal een leen van Karel
de Grote – voorheen een koninkrijk was.19 Huons vader, hertog Seguin, zou het Karel
geschonken hebben en diens vazal geworden zijn.20 Rossi verbindt dit gegeven, dat
uniek is in de epische traditie, aan de hommage van de koning van Engeland aan Lode-
wijk IX in 1259.21 Zij zet om die reden de terminus a quo op 1259.

Geconcludeerd kan worden dat, hoewel men de opvatting van Rossi niet ver-
werpt, de voorkeur uitgaat naar een terminus a quo van 1216. Het standpunt van Raby
(1998, p. xvi) is wat dat betreft veelzeggend; hij concludeert na bespreking van de ver-
schillende opvattingen: ‘Bien que tous les arguments invoqués, de part et d’autre, sur
le terminus a quo du Huon de Bordeaux épique soient extrêmement convaincants,
nous retiendrons, quant à nous, la date de 1216, car celle-ci se trouve confirmée par
des éléments littéraires et historiques’.22 Waarmee Raby in het midden laat welk
argument hem het meeste overtuigd heeft.

                                                
14 O’Gorman 1964, p. 34-42.
15 Zie M, vs. 2027-8.
16 Zie lemma Estoire del Saint Graal door J.-M. Fritz in Dictionnaire des lettres françaises, p. 415.
17 Rossi 1975, p. 20-8.
18 Rossi 1975, p. 24-5.
19 Dit element komt zowel in M als in T en P voor.
20 Zie M, vs. 3127-9.
21 Rossi 1975, p. 27-8.
22 Raby (1998, p. xv-xvi) geeft een bondig overzicht van de verschillende standpunten. Voor een meer
uitvoerige weergave van de discussie omtrent de terminus a quo zie Rossi 1975, p. 19-28.
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Voretzsch probeert de terminus ad quem vast te stellen met behulp van de Chronica
van Aubri de Trois Fontaines (of Albericus Triumfontium).23 In deze Latijnse wereld-
kroniek, een compilatie van bronnen van verschillende herkomst, heeft de auteur een
korte toespeling op het verhaal over Huon de Bordeaux opgenomen.24 Het probleem
hierbij is dat de datering van de kroniek niet met zekerheid vaststaat. Aubri begon cir-
ca 1232 met de samenstelling van zijn werk, maar wanneer hij het beëindigde is onbe-
kend.25 Waarschijnlijk was het werk niet af toen hij in 1252 of later stierf.26 Daar komt
nog bij dat het niet duidelijk is wanneer Aubri kennisgenomen heeft van het Huon-ver-
haal en op welke wijze hij aan zijn informatie gekomen is. Het chanson de geste kan
tijdens de schrijfarbeid van Aubri totstandgekomen zijn. Voretzsch onderkent dat Au-
bri pas tijdens zijn arbeid kennis van het gedicht kan hebben genomen, maar ziet toch
geen reden om te veronderstellen dat het jonger zou zijn dan 1232. Hij beargumenteert
deze opvatting echter niet, maar is van mening dat het gedicht voor 1232 gemaakt
moet zijn, omdat Aubri in dat jaar met de kroniek begonnen is.

Ruelle verwerpt de opvatting van Voretzsch niet, maar besluit – zij het onder
voorbehoud – tot een terminus ad quem van 1229.27 In de tekst wordt tweemaal Acre
(Acco) genoemd.28 Volgens Ruelle is het geen toeval dat Acco als havenstad genoemd
wordt. In genoemd jaar zou dat de enige stad in het Heilige Land zijn die nog in han-
den van de christenen was. Dit is de enige reden waarom Acco, ver verwijderd van het
Babylonië van Gausisse, als vertrekplaats voor Huon genoemd wordt.29 Een andere
observatie ondersteunt de datering van 1229: de naam Esclarmonde komt voor in de
Roman de la Violette. De dichter moet Huon de Bordeaux daarom gekend hebben. Dit
werk zou tussen 1227-1229 gedateerd zijn. Rossi brengt tegen dit laatste argument in
dat de roman veel jonger is dan genoemde datering. Zij acht het dan ook onwaarschijn-
lijk dat de naam Esclarmonde in Violette aan Huon ontleend is. Eerder het omgekeerde
zou het geval zijn.30

                                                
23 Voretzsch 1900, p. 89-91. Zie voor Aubri en de Chronica: LMA, bnd. I, kol. 282.
24 De tekst van deze passage luidt:
Mortuus est etiam hoc anno Sewinus dux Burgedalensis, cuius fratres fuierunt Alelinus et Ancerus.
Huius Sewini filii, Gerardus et Hugo, qui Karolum filium Karoli casu interfecit, Almaricum prodi-
torem in duello vicit, exul de patria ad mandatum regis fugit, Alberonem virum mirabilem et fortu-
natum reperit, et cetera sive fabulosa sive historia annex. Zie ed. Scheffer-Boichorst, MGH SS 23,
1874, p. 726, r. 25-30.
25 Inhoudelijk loopt de kroniek vanaf de Schepping tot en met het jaar 1241. Dit wordt daarom wel als
einddatum van de compositie beschouwd.
26 LMA, bnd. I, kol. 282 vermeldt dat hij na 25 januari 1252 gestorven is.
27 Ruelle 1960, p. 92-3.
28 Zie M, vs. 5742 en 6444.
29 Ruelle sluit aan bij de argumentatie van Friedwagner (1891, p. 111 e.v.), waarvan hij niet recht-
streeks kennisgenomen heeft, maar via de studie van Voretzsch. Voretzsch (1900, p. 88-9) verwerpt de
opvatting van Friedwagner. Hij is van mening dat Acco slechts een willekeurige kustplaats is van
waaruit Huon naar huis kan terugkeren en denkt dat het evengoed Jaffa of Tripoli had kunnen zijn.
Andere bezwaren tegen Friedwagner worden geuit door Monfrin (1962, p. 97-9) en Rossi (1975, p.
22). Acco zou tussen 1198 en 1229 niet de enige stad in christelijke handen zijn; er waren meer
plaatsen die voor het vertrek van Huon in aanmerking kwamen.
30 Rossi 1975, p. 31.
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Ook de kroniek van Aubri verschaft Rossi geen dateringsargument. De toespe-
ling op Huon de Bordeaux is te schematisch van karakter om daaraan een zekere con-
clusie te kunnen verbinden en bovendien is de datering van de kroniek zelf problema-
tisch. Rossi verwerpt daarom de datum van 1232. Zij tracht de terminus ad quem van
Huon de Bordeaux te bepalen aan de hand van actuele historische gebeurtenissen.31 Ze
merkt op dat de verraderlijke schoonvader van Huon Gibouart de Viés Més heet en dat
hij Sicilië in bezit heeft.32 Hij is dus niet afkomstig uit het traditionele verradersge-
slacht van Hautefeuille dat verbonden is met Ganelon. Rossi brengt dit gegeven in ver-
band met gebeurtenissen op Sicilië in de jaren 1262-1268 en stelt om die reden de ter-
minus ad quem op 1268.33 In dat jaar namelijk versloeg Karel van Anjou Konrad, de
opvolger van Manfred, en werd hij koning van Sicilië. Het koninkrijk zou als een ver-
raderlijk gebied gezien kunnen worden omdat vanaf 1250 de verschillende bezitters
van Sicilië door de pausen geëxcommuniceerd zijn. Vanaf 1260 wordt Sicilië van be-
lang voor Frankrijk omdat de paus Sicilië aanbiedt aan Karel van Anjou, mits hij be-
reid is tegen Manfred te strijden. Raby meent – zonder hiervoor argumenten te geven –
dat het niet mogelijk is om in 1268 Karel van Anjou in verband te brengen met een
personage als Gibouart. Om die reden moet de compositie voor die datum gesteld wor-
den.34

Net zomin als dit bij de terminus a quo het geval is, bestaat er overeenstemming
over de terminus ad quem van Huon de Bordeaux. De datering is door Rossi naar ach-
teren geschoven, maar dit heeft de opvatting van Ruelle niet definitief verdrongen. Af-
gezien van de inhoudelijke bezwaren die naar voren gebracht zijn, lijkt de late datering
van Rossi te botsen met de datering van het oudste handschrift (hs. Tours) – een kopie
slechts – dat in het algemeen in het midden van de dertiende eeuw wordt gedateerd.35

Nu is midden dertiende eeuw een rekbaar begrip, maar veel jonger dan 1270 kan hand-
schrift Tours toch niet zijn om nog dit predikaat te kunnen dragen. Veiligheidshalve
stel ik daarom dat Huon de Bordeaux uit het tweede kwart tot midden dertiende eeuw
dateert en dat handschrift Tours niet lang na de compositie van het origineel geschre-
ven moet zijn.

Nauw verbonden met de discussie omtrent de datering van de tekst, is het onderzoek
naar de bronnen. De datering van de tekst bepaalt mede welke teksten als bron in aan-
merking zouden kunnen komen. Omgekeerd kunnen teksten waarvan vrijwel zeker is
dat zij als bron gebruikt zijn, bijdragen tot een nauwkeuriger datering van Huon de
Bordeaux. Voorwaarde is wel dat de datering van deze teksten met vrij grote zekerheid
vaststaat. Hierin schuilt immers het grote gevaar: van veel teksten staat de datering
geenszins vast, waardoor het moeilijk te bepalen is welke tekst de bron- en welke de
doeltekst geweest is.36 Het bronnenonderzoek dient daarnaast ook nog een ander doel:
                                                
31 Rossi 1975, p. 28-32 in verband met de terminus ad quem.
32 M, vs. 2477 en 9067.
33 Rossi 1975, p. 29-30.
34 Raby 1998, p. xvii.
35 Zie Ruelle 1960, p. 93 die een overeenkomstige kanttekening maakt bij de redenering van Sche-
ludko (1928, p. 372). Opvallend genoeg neemt Ruelle de late datering van Rossi zonder commentaar
over in zijn behandeling van de tekst in de Dictionnaire de lettres françaises, p. 703-6.
36 Zoals bijvoorbeeld de relatie tussen Huon de Bordeaux en Roman de la Violette, zie hierboven in
verband met de datering.
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een beter begrip van de tekst zelf. Beide doelstellingen (ouderdom tekst en interpre-
tatie) zijn van belang.

Bronnen
Het bronnenonderzoek heeft in studies over Huon de Bordeaux steeds een belangrijke
plaats ingenomen. De verschillende onderzoekers beijverden zich te achterhalen welke
bron(nen) de dichter gebruikt heeft. Liet hij zich inspireren door historische gebeurte-
nissen of door verhalende of ‘literaire’ (mondeling en/of schriftelijke) bronnen?

Een van de eerste, en tevens een van de meest uitgebreide, onderzoeken naar de bron-
nen van Huon de Bordeaux is verricht door C. Voretzsch (1900). Hij wilde door mid-
del van het bronnenonderzoek de oudste kern van het verhaal blootleggen. Voretzsch
is van mening dat onder het dertiende-eeuwse chanson de geste, dat volgens hem sa-
mengesteld is uit een groot aantal bronnen van verschillende herkomst, een oude pri-
mitieve verhaalkern ligt. Nadat hij de bronnen die de Franse dichter gebruikt heeft, ge-
determineerd heeft, stelt hij vast welke elementen elders vandaan komen en welke tot
het eigenlijke verhaal horen. Op deze wijze tracht hij de oudste kern van het gedicht
bloot te leggen. Deze oudste kern is volgens hem niet van Franse, maar van Germaan-
se oorsprong. Het is een Frankische Brautfahrtsage waarin de held Hugo door zijn el-
fenvader Alberich ondersteund wordt bij het veroveren van zijn bruid. Deze Franki-
sche ‘oer-Hugo’ zou verbonden zijn met een Frans epos waarin verteld wordt hoe
Huon, die een voorname tegenstander gedood heeft, verbannen wordt. Voretzsch
meent sporen van dit verhaal in de twaalfde-eeuwse kroniek van Hugo van Toul aan te
treffen.37 Op grond hiervan dateert hij de Franse ‘oer-Huon’ in de twaalfde eeuw.

In de argumentatie van Voretzsch speelt de herkomst van de feeënkoning Aube-
ron een belangrijke rol. Hij twijfelt er niet aan dat Auberon van Germaanse oorsprong
is.38 Hij ziet een overeenkomst tussen Auberon en Alberich uit de Ortnit en zocht daar-
om de oorsprong van het Huon-verhaal op Germaanse bodem.39 Hoewel Voretzsch in
zijn studie zegt dat de oorsprong van Auberon uit Alberich nergens meer bestreden
wordt,40 is niet iedereen daarvan overtuigd. Volgens Ph. A. Becker is Auberon een
door de Franse dichter verzonnen figuur.41 A.H. Krappe zoekt de herkomst van de fee-
enkoning in Brits-Keltische bronnen.42 Hij vindt dat Auberon meer overeenkomsten
met Merlijn vertoont en concludeert dat de Auberon-episodes in Huon de Bordeaux uit
de Arturtraditie stammen. Ook Ruelle komt na een bespreking van de verschillende
standpunten tot de conclusie dat de Germaanse herkomst van Auberon allerminst zeker

                                                
37 In de veertiende eeuw zou Jacques de Guyse zich in zijn Histoire de Hainaut op de twaalfde-eeuwse
kroniekschrijver Hugo van Toul beroepen, zie Voretzsch 1900, p. 264-5.
38 Wolf 1857, p. 16 [193] is de eerste die de oorsprong van Huon de Bordeaux in de Germaanse my-
then zoekt en vermoedt dat Auberon met de Duitse Elberich in verband gebracht moet worden. Al
vroeg zou deze ‘sage’ aan de Karolingische verhalencyclus verbonden zijn. Als getuigenis hiervoor
citeert Wolf de Huon-passage uit de kroniek van Aubri de Trois Fontaines.
39 Voretzsch 1900, p. 250-74 voor de relatie tussen Alberich en Auberon. De relatie tussen de Ortnit
en Huon de Bordeaux wordt op p. 275-341 beschreven.
40 Voretzsch 1900, p. 259.
41 Becker 1902, p. 265-73.
42 Krappe 1934, p. 68-88.
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is.43 Rossi, ten slotte, concludeert dat Auberon een complex literair personage is.44 Een
combinatie van elementen van verschillende oorsprong maken hem tot de figuur die
hij is. Zij is van mening dat de kleine feeënkoning (hij is slechts drie voet hoog) tra-
ditionele voorgangers in de Germaanse traditie heeft,45 maar dat daarnaast de Arturro-
man, exotische literatuur en antieke tradities van invloed zijn geweest op de creatie
van Auberon.

Al met al staat de oorsprong van Auberon niet eenduidig vast, zodat het ge-
vaarlijk is deze als argument voor de oorsprong van het gedicht zelf te beschouwen.
Een ander bezwaar tegen de opvatting van Voretzsch betreft de ouderdom van het ver-
haal(thema). D. Scheludko gelooft niet dat de thematiek van het verhaal zo oud is als
Voretzsch wil doen geloven. Hij gelooft evenmin dat het thema van de bruidvaart in
Huon de Bordeaux voorkomt.46 Scheludko meent dat het gedicht een zelfstandige ‘re-
cente’ schepping is van een Franse dichter en het thema niet ouder is dan de twaalfde
eeuw. Hij laat dit zien in de bespreking van de verschillende delen van het gedicht,
waarbij hij voor elk deel de bronnen opsomt die hij voornamelijk in de folklore
zoekt.47 Ook D. Owen zoekt de bron voor Huon de Bordeaux niet in een oude primi-
tieve kern, maar in een recent gedicht en wel in Huon d’Auvergne.48 Rossi meent even-
eens dat tot de belangrijkste bronnen van Huon de Bordeaux enkele recente, dat wil
zeggen twaalfde- en dertiende-eeuwse, gedichten behoren.49 Zij denkt dat vooral de
Geste des Lorrains een belangrijke inspiratiebron voor dit gedicht geweest is. Alle per-
sonages die in Huon de Bordeaux verbonden zijn aan de streek Bordeaux, inclusief de
held, kwamen reeds in genoemde Geste voor. Zij concludeert dat de held een literaire
oorsprong heeft en weerlegt daarmee opvattingen van voorgangers als A. Lognon,50 J.
Bédier51 en X. Pamfilova52 die menen dat de familie van Huon historische wortels
heeft. Rossi ontkent het bestaan van een oude primitieve kern of een historische ge-
beurtenis uit een ver verleden waarop het gedicht gebaseerd zou zijn.53 Volgens haar
kan hiervoor geen enkel bewijs geleverd worden. Dit wil echter niet zeggen dat zij in-

                                                
43 Ruelle 1960, p. 68-9.
44 Rossi 1975, p. 323-82.
45 Zie ook Beardsmore 1980, p. 153-9 die zegt dat de dwerg Galopin uit Elie de Saint Gilles als model
gediend heeft voor Auberon. Galopin heeft volgens Beardsmore zowel kenmerken gemeen met de
dwergen uit de Germaanse traditie, als met de reus Rainouart uit het Chanson de Guillaume.
46 Scheludko 1928, p. 364-6.
47 Scheludko 1928, p. 361-97.
48 Owen 1953, p. 129-39.
49 Rossi 1975, p. 33-90 in verband met het bronnenonderzoek. Naast de Gestes des Lorrains worden
o.a. als bronnen genoemd: Chevaierie Ogier, Couronnement de Louis, Renaut de Montauban, Bueve
de Hantone en Fergus.
50 Lognon 1879, p. 1-11.
51 Bédier 1908-13, dl. 3, p. 172-4. In deel 4 geeft Bédier een lijst van personages uit chansons de geste
die als historische personen geïdentificeerd zijn. Nummer 23 op deze lijst is Seguin de Bordeaux, een
hertog uit de achtste eeuw. Bédier is van mening dat de vader van Huon, Seguin de Bordeaux, een his-
torische persoon uit de achtste eeuw is en dat er in Bordeaux een lokale legende bekend was waarvan
de inhoud lijkt op het avontuur dat Huon de Bordeaux in het gelijknamige chanson de geste beleeft.
52 Pamfilova (1928, p. 484-92) denkt dat er een hertog Seguin was die stichter en donateur was van de
abdij van Eysses in de buurt van Bordeaux.
53 Rossi 1975, p. 90: ‘il est vain d’essayer de remonter jusqu’à une légende ancienne’.
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vloed van contemporaine gebeurtenissen op het gedicht uitsluit, zoals uit haar date-
ringsargumenten blijkt.54

Ondanks de bezwaren die tegen de opvattingen van Voretzsch geuit zijn, mogen we
concluderen dat het bronnenonderzoek met zijn studie pas goed op gang komt. Want,
hoewel zijn uitgebreide ‘bronnencatalogus’ in dienst staat van de speurtocht naar de
oudste kern van het verhaal en de opvatting van een oude Germaanse verhaalkern op
weerstand stuit, biedt deze toch een uitstekend uitgangspunt voor verder onderzoek.
Verschillende typen bronnen zijn onderzocht: Scheludko richt de aandacht op folklo-
ristische bronnen, Krappe op de Brits-Keltische en Ruelle55 en Rossi op de literaire
Franse bronnen. Het meest volledige bronnenoverzicht is te vinden in de studie van
Rossi. Haar opvattingen staan tegenover die van Voretzsch. Zij bestudeert de bronnen
niet om daarmee één (al dan niet oude) hoofdbron te kunnen achterhalen, maar om het
gedicht zelf beter te kunnen begrijpen. Rossi gelooft niet in een oude historische kern,
maar zij is ervan overtuigd dat Huon de Bordeaux een literaire compositie is, groten-
deels geïnspireerd door literaire bronnen; de folklore heeft, in tegenstelling tot wat
Scheludko meent, weinig directe invloed uitgeoefend. Zij laat zien dat de dichter de
thema’s en motieven die hij ontleende aan andere teksten niet zomaar overgenomen
heeft, maar ze zelfstandig gebruikte in zijn verhaal waardoor ze een nieuwe functie en
een andere betekenis kregen.

Genre
De dichter van Huon de Bordeaux heeft verschillende typen bronnen gebruikt. Naast
chansons de geste zijn onder meer avonturenromans, hoofse en Brits-Keltische romans
en folkloristische verhalen als bronnen genoemd. Dit maakt dat het gedicht een hetero-
geen karakter heeft. Dit blijkt eveneens uit de compositie van het verhaal: het begin en
einde van het gedicht is gesitueerd in Frankrijk – niet te verwarren met het huidige
Frankrijk – in de wereld van Karel de Grote (de epische delen), terwijl het middendeel
(het avonturendeel) de reis van Huon naar en in het Oosten vertelt. Bestudering van de
compositie, die vaak in dienst stond van het bronnenonderzoek,56 leidde in het alge-
meen tot de conclusie dat Huon de Bordeaux een mengvorm is van een chanson de
geste en een avonturenroman, ja zelfs, dat het meer weg heeft van een avonturenroman
dan van een chanson de geste. Vanwege dit gemengde karakter wordt de tekst wel in
een restgroep bij de overige chansons de geste, of onder chansons de geste met diverse
thema’s behandeld.57 Vraag is of Huon de Bordeaux inderdaad moeilijk bij een van de
bestaande cycli onder te brengen is, zoals Zumthor (1972, p. 465) meent.

De avontuurlijke reis van Huon naar emir Gaudisse en het optreden van de fee-
enkoning Auberon worden algemeen beschouwd als noviteiten binnen het genre. Deze
reis zou het verhaal tot een avonturenroman maken. Toch kan moeilijk over het hoofd

                                                
54 Zie Rossi 1975, p. 292, waar ze concludeert dat hoewel het niet mogelijk is Huon de Bordeaux met
de Karolingische geschiedenis te verbinden, het wel degelijk zinvol is om naar een historische realiteit
achter het gedicht te zoeken.
55 Ruelle 1960, p. 68-82.
56 Zie bijvoorbeeld Voretzsch 1900, p. 61-9 die vijf delen onderscheidt en Scheludko 1928, p. 336 die
het gedicht in vieren verdeelt en vervolgens voor elk deel afzonderlijk de bronnen opsomt.
57 Zie o.a. De Riquer 1957, p. 275-8.
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gezien worden dat het verhaal gesitueerd is in de tijd van Karel de Grote en het een
typisch episch thema behandelt, namelijk een conflict tussen Karel en een van zijn
vazallen. Een conflict waar de koning persoonlijk bij betrokken is, omdat het de dood
van zijn zoon betreft. Om deze reden wordt Huon de Bordeaux in sommige literatuur-
geschiedenissen58 en studies59 toch onder de ‘cycle du roi’ behandeld. R. Bossuat, bij-
voorbeeld, behandelt Huon de Bordeaux onder genoemde cyclus, maar tekent aan dat
voor Karel de Grote slechts een secundaire rol is weggelegd.60 Echter, dit is evenzeer
het geval in chansons de geste als het Chanson de Roland, Aspremont en Fierabras,
die gewoonlijk wel tot de ‘cycle du roi’ worden gerekend. Huon de Bordeaux vormt in
dit opzicht dus geen uitzondering, maar bevestigt eerder de regel. Voor anderen is het
conflict tussen Karel de Grote en Huon aanleiding om dit chanson de geste onder het
hoofdstuk ‘Oorlog van Karel tegen de opstandige vazallen te behandelen’.61 Huon
wordt dan in verband gebracht met onder andere Renaut en Ogier, die eenzelfde soort
conflict hebben met de koning.62 Rossi vindt – terecht denk ik – dat Huon geen opstan-
dige maar een loyale vazal is.63 Zeker, hij heeft een conflict met Karel de Grote en
wordt, net als Renaut, onrechtvaardig behandeld, maar Huon verzet zich alleen tijdens
de discussie tegen Karels oordeel. Als dit niets uithaalt, aanvaardt hij de opdracht en
wil deze zo snel mogelijk tot een goed einde brengen. Huon neemt niet de wapens te-
gen de koning op.

Of men Huon de Bordeaux als een chanson de geste beschouwt of toch liever
een avonturenroman wil noemen, hangt af van het gewicht dat men aan het avonturen-
deel toekent en de wijze waarop men de opdracht van Huon interpreteert. In het alge-
meen is men het er over eens dat de tekst vernieuwend is, maar minder eensgezind is
men wat betreft de genreaanduiding.64 De discussie draait om de vraag of Huon de
Bordeaux een ontwikkeling binnen het genre markeert, of dat het een voorloper of een
eerste representant van een nieuw genre is, met andere woorden mag er van genre-
scheiding gesproken worden. M. Rossi,65 F. Suard66 en M. Heintze67 kiezen voor de
eerste optie. Huon de Bordeaux is een chanson de geste, maar de compositie is relatief
laat en onderscheidt zich van oudere chansons de geste als het Chanson de Roland en
daarom noemen zij het een laat (of relatief jong) chanson de geste (chanson tardive).
Krappe, daarentegen, noemt Huon de Bordeaux noch een chanson de geste, noch een

                                                
58 Zie bijvoorbeeld Bossuat 1931 en Poirion 1983.
59 Bijvoorbeeld Bancourt 1982, Les Musulmans dans le cycle du roi.
60 Bossuat 1931, p. 34. Zie ook Bedier 1913, dl. IV, p. 465-9.
61 Zie o.a. Paris 1865, p. 322-3. Calin (1966, p. 174-5) meent echter dat bepaalde thema’s die behoren
tot de epen van de opstandige vazallen ook in Huon de Bordeaux voorkomen, maar hier een ander doel
dienen. Hij beschouwt de tekst toch vooral als een roman.
62 Dat een dergelijke verbinding voor de hand ligt, blijkt ook uit de wijze waarop middeleeuwse dich-
ters en schrijvers met het verhaal omgingen. Zie hiervoor paragraaf 2.4.
63 Rossi 1975, p. 475-6; zie ook Rossi 1974, p. 375-87.
64 Nu is dit sowieso een problematisch begrip. Immers, wat verstonden middeleeuwers onder genre en
komt dat overeen met onze huidige maatstaven? Waar lagen de grenzen en werden deze wel zo scherp
gevoeld? Zie in dit verband Wackers 2000. Zie i.v.m. een discussie over het onderscheid tussen chan-
son de geste en roman: het Heidelberger Kolloquium 30. Januari 1961. En i.v.m. de genreproblema-
tiek ook Jauss 1985.
65 Rossi 1975, p. 610 e.v. (de conclusie). Zij spreekt van een chanson de geste narrative.
66 Suard 1980, p. 449-60 en Suard 1981, p. 95-107.
67 Heintze 1991, p. 18.
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Artur- of avonturenroman, maar beschouwt de tekst vanwege zijn burlesque trekken
als een voorloper van het genre dat met de Orlando Furioso haar hoogtepunt bereikt,68

terwijl W. Kibler de tekst beschouwt als de eerste in het genre van wat hij chansons
d’avontures (‘avonturenepen’) noemt.69 Dit zijn avonturenromans die de vorm van een
chanson de geste hebben.

Is men het op inhoudelijke gronden niet altijd eens over de genreaanduiding,
wat betreft de vorm is het duidelijk dat de tekst tot de chansons de geste behoort. Huon
de Bordeaux is geschreven in het kenmerkende vers voor dit genre, de decasyllabe
(tienlettergrepige versvorm) en bestaat uit assonerende laissen van verschillende leng-
te. Op enkele plaatsen pretendeert de tekst een orale presentatie, ook dit is kenmerkend
voor het genre.70 Bij nadere beschouwing blijkt echter dat ook wat de vorm betreft
Huon de Bordeaux afwijkt van teksten als het Chanson de Roland. J. Rychner onder-
scheidt in zijn studie chansons de geste met korte lyrische laissen waarin veel herha-
ling en overlap van gebeurtenissen voorkomt en chansons de geste met vrij lange, ove-
rwegend narratieve laissen.71 Rossi laat zien dat Huon de Bordeaux eerder tot het
tweede type behoort: zeer lange narratieve en soms complexe laissen wisselen af met
korte, soms lyrische, laissen.72 Het narratieve karakter van de tekst blijkt ook uit het
gegeven dat herhaling weinig voorkomt en overwegend dient om de laissen met elkaar
te verbinden. In het algemeen worden de laatste paar verzen van een laisse herhaald
aan het begin van de volgende laisse. We kunnen dus concluderen dat Huon de Bor-
deaux ook wat de vorm betreft een ontwikkeling binnen het genre laat zien. In de
oudere chanons de geste zou het lyrische type overheersen, terwijl in de jongere com-
posities het narratieve type domineert. Huon de Bordeaux behoort tot het jongere type.
Hierbij moeten we wel bedenken dat ‘oud’ en ‘jong’ relatieve begrippen zijn.

Het chanson de geste was geen statisch genre, maar het ontwikkelde zich. Niet
alleen wat de inhoud, maar ook wat de vorm betreft. Huon de Bordeaux neemt in deze
ontwikkeling een belangrijke plaats in, zoals Rossi (1975) in haar studie heeft laten
zien. Vraag is natuurlijk waar de grenzen van het genre liggen. Welke elementen bepa-
len nu eigenlijk wat de ene groep teksten van de andere onderscheidt? Een vraag die
evenzeer en misschien nog meer geldt voor de aan het chanson de geste verwante gen-
re van de Middelnederlandse Karelepiek dat wat de vorm betreft niet verschilt van de
Arturroman.73

                                                
68 Krappe 1968, p. 68.
69 Kibler 1987, p. 107 en 132, noot 13. Zie voor de motivatie van de term, p. 110; zie ook Brewka
1977, p. 46 die de term ‘chanson d’aventures’ al gebruikt voor de Huon-continuaties op basis van de-
zelfde argumenten.
70 Dit wil niet automatisch zeggen dat het verhaal een orale compositie is of werkelijk is voorgedragen.
71 Rychner 1955, p. 125. Daartussen ligt nog een derde type dat een mengvorm is van het lyrische en
narratieve type.
72 Rossi 1975, p. 131-59, in verband met de studie van de laissen.
73 Ik zal hier in hoofdstuk 5 op terugkomen in verband met de plaats van Huge van Bordeeus in de
Middelnederlandse literaire context.
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2.2 DE MATERIËLE OVERLEVERING

2.2.1 Handschriften74

Huon de Bordeaux is overgeleverd in vier bijna complete handschriften.75 Drie van de
vier handschriften bevatten een meer of minder uitgebreide cyclus van verhalen rond
Huon de Bordeaux. Het oudste handschrift (M) dateert uit het midden van de dertiende
eeuw76 en wordt bewaard in de stads- of gemeentebibiliotheek van Tours onder de sig-
natuur 936. Het handschrift is klein van formaat, eenvoudig van uitvoering en telt 173
folia.77 Het bevat alleen de tekst van Huon de Bordeaux, geschreven in ruim 10.500
decasyllaben.

Een tweede handschrift (T) wordt in de universiteitsbibliotheek van Turijn be-
waard (signatuur L-II-14).78 Dit volumineuze handschrift uit 1311 telde oorspronkelijk
maar liefst 586 folia. Beschadigd door de brand van 1904, is het daarna opnieuw ge-
bonden, echter niet meer in één maar in vier banden.79 T is een luxe compilatiehand-
schrift dat behalve de Huon-cyclus nog verschillende andere teksten bevat, waaronder
een gedeelte van de Geste des Lorrains en Bueve de Hantone. De teksten zijn met tal-
rijke miniaturen verlucht. We treffen in dit handschrift de Huon-cyclus in de meest uit-
gebreide vorm aan: als geheel beslaat hij de folia 283 recto tot en met 460 verso terwijl
het eigenlijke Huon-verhaal op de folia 297 tot en met 354 staat. De cyclus omvat, be-
halve Huon de Bordeaux, de Roman d’Auberon over de jeugd van Auberon, het Chan-
son d’Esclarmonde waarin Huon opnieuw naar het Oosten reist, Huon, roi de Féerie
dat de kroning van Huon en Esclarmonde in het feeënrijk beschrijft,80 Clarisse et Flo-
rent dat de avonturen van Huons dochter Clarisse vertelt, Yde et Olive waarin verteld
wordt hoe de dochter van Clarisse in een man verandert, Croissant over de zoon van
Yde, Le combat contre les géants, het gevecht van Huon tegen de reuzen van Dunostre
en ten slotte het Chanson de Godin over de zoon van Huon en Esclarmonde.

Voorts bezitten we nog twee papieren handschriften uit de vijftiende eeuw die
in Parijs in de Bibliothèque nationale de France bewaard worden. Het handschrift dat
de signatuur fonds français 22555 draagt (P), bevat het chanson de geste Lion de Bour-
ges (folio 1-183)81 en de tekst van Huon de Bordeaux (folio 184r-247v) met een conti-

                                                
74 Voor de sigla, zie p. xi. Voor een overzicht van de complete inhoud van de overgeleverde hand-
schriften en drukken, plus de vermelding van de edities van de verschillende teksten uit de Huon-
cyclus, zie appendix 1.
75 In M ontbreekt het achtste blad van het laatste katern; in P is het laatste blad (f. 253) beschadigd; in
T ontbreken de folia 14 en 189; en in R ontbreken waarschijnlijk vijf bladen uit het eerste katern.
76 Guessard/Grandmaison 1860, p. xl: ‘Aussi date-t-il (het hs.) du XIIIe siècle, et, très probablement
du milieu du siècle’. Ruelle 1960, p. 11: ‘Ce manuscrit a été exécuté (...) vers le milieu du XIIIe sièc-
le’.
77 Afmeting volgens de beschrijving van Ruelle (1960, p. 9) is 160 x 95 mm.
78 Dit handschrift is uitvoerig beschreven door Stengel 1873. Na de brand van 1904 heeft Wahlgren
1934 een beschrijving gemaakt van de actuele toestand waarin het handschrift toen verkeerde.
79 De Huon-cyclus bevindt zich nu in band 3, zie beschrijving Wahlgren 1934, p. 94-6.
80 Dit wordt ook wel als een gedeelte van Chanson d’Esclarmonde beschouwd, zie inleiding ed. Brew-
ka 1977 (o.a. samenvatting Esclarmonde op p. 6-13).
81 Deze tekst is uitgegeven door Kibler e.a. 1980. In de inleiding wordt op p. xii-xv een korte be-
schrijving van het handschrift gegeven. Tussen Lion de Bourges en Huon de Bordeaux zit een leeg
blad dat niet genummerd is. Vraag is wanneer beide teksten in één band gebonden zijn.
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nuatie die één geheel vormt en waarin onderscheiden kunnen worden Huon, roi de
Féerie, Le combat de Huon contre les géants en Huon le Desvey (folio 248r-253v).
Deze laatste tekst is uniek voor dit handschrift. Huon de Bordeaux en de continuaties
zijn grafisch van elkaar gescheiden, dit in tegenstelling tot T en R. Het andere Parijse
handschrift (f. fr. 1451), aangeduid als R, bevat naast een bewerking in alexandrijnen
van Huon de Bordeaux, de continuaties Esclarmonde, Huon, roi de Féerie en Clarisse
et Florent. Uniek voor deze bewerking zijn de twee interpolaties in het Huon-verhaal
zelf, te weten Le combat contre les géants en Huon et Calisse. De eerste bladen van
het handschrift ontbreken, wat betekent dat het begin van de Huon-tekst verloren is.82

Behalve deze handschriften zijn er fragmenten van nog twee handschriften
overgeleverd. In Boston (b) worden twee stukken perkament bewaard die tot een hand-
schrift uit het derde kwart van de dertiende eeuw behoord hebben. De twee bladen
hebben deel uitgemaakt van het binnenste blad van een katern. Op het perkament staan
384 verzen die corresponderen met de verzen 3709-4079 uit de editie Ruelle. In deze
verzen wordt verteld hoe Huon de geschenken van Auberon test en hij met zijn gezel-
schap in de stad Tormont arriveert, waar de provoost van de stad de reizigers onderdak
verschaft.83

De fragmenten van het tweede handschrift (a), daterend eind dertiende – begin
veertiende eeuw, liggen in de stadsbibliotheek van Alessandria en dragen de signatuur
195. Het betreft twee beschadigde dubbelbladen die wel tot hetzelfde katern hebben
behoord, maar die niet direct in elkaar gelegen hebben. Deze handschriftfragmenten
bevatten 950 verzen die slechts gedeeltelijk corresponderen met de verzen uit de editie
Ruelle.84 De inhoud van de fragmenten betreft de gerechtelijke tweekamp en de over-
eenkomst tussen Karel de Grote en Huon, het bezoek aan de paus, de Tormont-episo-
de, het begin van de Dunostre-episode, en de dood van Orgueilleux.85

Classificatie van de handschriften
Na een nauwkeurige vergelijking van de variante lezingen van M, T en P komt Ruelle
tot de conclusie dat M en T nauw verwant zijn. Beide handschriften gaan via een inter-
medair handschrift M’ op archetype O terug. Ook P, die de meest complete tekst le-
vert, is verwant aan M en T, maar gaat onafhankelijk van deze handschriften op O te-
rug. M levert niet de meest complete tekst, maar geeft vaak wel de beste lezingen in de
oudste taalvorm. Volgens Ruelle zou de taal van dit handschrift dicht bij die van de au-
teur liggen, om deze reden en omdat M het oudste handschrift is, kiest hij het als basis
voor zijn editie.86 Het stemma van Ruelle ziet er als volgt uit:87

                                                
82 Zie in verband met het ontbrekende begin: Schäfer (1892, p. 3) die denkt dat er vier bladen ontbre-
ken, Briesemeister (1902, p. 7) die beargumenteert dat er vijf bladen ontbreken en Rossi (1984, p. 430)
die meent dat er circa 200 verzen verloren zijn.
83 Sinclair (1979, p. 445-64) heeft de handschriftfragmenten, die geen signatuur dragen, beschreven en
de tekst is uitgegeven.
84 Het betreft de verzen 1398-2055, 2486-850, 4185-433 en 4762-5128.
85 De fragmenten zijn beschreven en uitgegeven door Vitale-Brovarone 1983, p. 85-128.
86 Ruelle 1960, p. 13-5.
87 Sinclair 1979, Vitale-Brovarone 1983 en Raby 1998 gaan van dit stemma uit bij hun classificaties.
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M T P

K.V. Sinclair vergelijkt voor zijn editie de tekst van de fragmenten b met M, T en P,
en concludeert dat deze fragmenten verwant zijn aan M en T, echter zonder een kopie
van een van deze handschriften te zijn. Hij laat b, onafhankelijk van M en T, op het
subarchetype M’ teruggaan.88 De fragmenten a daarentegen zijn minder eenvoudig in
het bestaande stemma in te passen. Volgens A. Vitale-Brovarone, de editeur van deze
fragmenten, wijkt a tamelijk veel af van de tekst uit de editie Ruelle.89 Hij meent dat
de fragmenten a en archetype O uit het stemma van Ruelle beide op eigen wijze een
stadium in de overlevering van het Huon-verhaal vertegenwoordigen, waarbij a niet
afhangt van O.90 Dit betekent dat a en O onafhankelijk van elkaar op het origineel te-
ruggaan. Uit een codicologische en inhoudelijke reconstructie blijkt bovendien dat a
zeer waarschijnlijk een kortere tekst bevat heeft dan M, T en P.

Rest nog R, een handschrift dat een aparte positie in de overlevering inneemt
omdat het als enige niet in decasyllaben, maar in alexandrijnen geschreven is. R kan
niet zonder meer een omzetting van decasyllaben in alexandrijnen genoemd worden.
Het is een echte bewerking, want de bewerker heeft ingekort en uitbreid,91 waardoor
het verhaal een andere toon gekregen heeft.92 Toch is R nauw verwant aan de decasyl-
labenversie. Tot deze bevinding komt H. Briesemeister na een vergelijking van R met
de decasyllabenversie (op basis van de editie Guessard/Grandmaison). Hij denkt dat
beide versies op een gemeenschappelijk voorbeeld teruggaan,93 want ze komen op ver-
schillende plaatsen bijna woordelijk overeen. Naast deze overeenkomsten bevat R ook
varianten ten opzichte van de decasyllabenversie. Een aantal van deze varianten heeft
R gemeen met de Nederlandse prozabewerking (Np).94 Briesemeister geeft niet aan
met welke handschrift R de meeste verwantschap vertoont (M, T of P). Suard en Rossi
doen dit wel:95 zij denken dat R gebaseerd is op een versie die dicht bij (mogelijk
voor) T gelegen moet hebben. Raby neemt de opvatting van Suard en Rossi over en
plaatst R (door hem Hr genoemd) in zijn stemma onder T.96

                                                
88 Sinclair 1979, p. 448-50.
89 Vitale-Brovarone 1983, p. 89-97.
90 Vitale-Brovarone gaat uit van een stabiele tekstoverlevering en kiest daarom voor een vergelijking
van a met het (hypothetische) archetype O in plaats van met een van de overgeleverde handschriften
(M, b, T en P).
91 Wanneer we de interpolaties buiten beschouwing laten, heeft R een kortere versie van het Huon-ver-
haal dan M, T en P.
92 Zie Rossi 1984, p. 429-37. Een inhoudelijke typering van R wordt in paragraaf 2.3.1 gegeven.
93 Briesemeister 1902, p. 61-71. Hij maakt geen onderscheid tussen M, T en P.
94 Zie hoofdstuk 4 i.v.m. de relatie tussen R en Np.
95 Suard 1982, p. 1047. Rossi (1984, p. 429) sluit zich bij Suard aan.
96 Zie Raby 1990, p. 247. In het stemma in zijn editie (1998, p. lii) plaatst Raby Hr abusievelijk onder
M. Gegeven de conclusies die hij trekt op p. xxxvii en p. li moet dit dus onder T zijn. Ik zal dit stemma
gebruiken voor de plaatsing van de Middelnederlandse fragmenten (paragraaf 3.2) en de Nederlandse
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In de bovenstaande classificatie zijn de continuaties in de handschriften buiten be-
schouwing gelaten. Betrekken we deze erbij, dan valt direct op dat M een uniek hand-
schrift is omdat het als enige geen continuaties bevat. Mogelijk hebben de handschrif-
ten waaruit de fragmenten a en b afkomstig zijn evenmin continuaties bevat, maar dit
weten we niet. T, P en R bevatten alledrie continuaties, hoewel er verschillen zijn wat
betreft de lengte van de continuaties en de volgorde waarin ze zijn opgenomen. T en R
bevatten als geheel een vrij lange continuatie tegenover P dat een korte continuatie
heeft.97

Suard wil de verhouding van de continuaties in de handschriften T, R en P tot
elkaar vaststellen aan de hand van de volgende episoden: Le couronnement de Huon
en féerie, Le combat contre les géants en L’histoire de Croissant.98 Hij beschouwt de
cyclus in verzen van Huon, zoals overgeleverd in de meest uitgebreide vorm (in T), als
het resultaat van een voortgaande ontwikkeling die in de dertiende en veertiende eeuw
heeft plaatsgevonden. In het eerste stadium verscheen een uitgebreide versie die cor-
respondeert met de verzen 1-7647 uit T (ed. Schäfer) en die eindigt als Croissant,
Huons kleinzoon, keizer van Rome geworden is, en zijn echtgenote Olive keizerin.99

Iets later, maar voor 1311, nam een bewerker Le combat contre les géants op en ver-
bond dit met de avonturen van de zoon van Huon (Godin). Van deze bewerking is T
een getuige. Dit geheel werd in de veertiende eeuw – echter niet naar T zelf, maar naar
een model dat ouder dan T is – op twee verschillende manieren bewerkt in P en R. De
latere bewerkingen zijn dus niet naar T gemaakt, maar naar het werk dat aan de basis
van T lag (is dus een stap eerder in de overlevering).

                                                
prozaroman (paragraaf 4.2.3).
97 De term ‘continuatie’ wordt zowel gebruikt voor het geheel van vervolgen op Huon de Bordeaux in
een bepaald handschrift, als voor de afzonderlijke delen daarvan.
98 Suard 1982, p. 1035-50.
99 Volgens de editie Schweigel 1889 zou de cyclus dan eindigen in het Chanson d’Yde et Olive. De
verzen 7646-7 luiden: E emperes fu puis tant com fu vis/ Et Olive refu empeëris. In de editie Brewka
1977 maken de geciteerde verzen deel uit van het begin van Yde et Olive II en zijn genummerd 7684-
5. In een noot noemt Suard deze editie wel, maar hij heeft hem zelf niet gebruikt.
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P is volgens Suard niet de representant van een oude vorm van de continua-
ties,100 zoals Schäfer en Voretzsch dachten,101 maar een late verzameling stukken van
verschillende origine. Le couronnement de Huon, dat inhoudelijk direct aan Huon de
Bordeaux is vastgemaakt, kan waarschijnlijk aan de samensteller van P worden toege-
schreven. Le combat contre les géants komt zowel in T, R als P voor. De drie teksten
zouden op één model teruggaan. P geeft de meest uitgewerkte tekst en volgt het model
het meest getrouw. Suard betrekt Huon le Desvey, de derde tekst uit de cyclus, niet in
zijn beschouwing. Deze tekst, die niet volledig is overgeleverd, is uniek voor P. Moge-
lijk betreft het hier eigen werk van de samensteller van P.

R zou het resultaat zijn van de activiteit van een bewerker die met een tekst ge-
werkt heeft die dicht bij T lag, maar die een vorm van Le combat contre les géants
heeft opgenomen die logischer en ouder is dan de tekst in T. In T is deze episode na
Yde et Olive opgenomen; in R is de passage ingevoegd in Huon de Bordeaux, en wel
kort na het vertrek van de ridders uit Babylonië na de moord op Gaudisse. De plaats
van de episode is echter in geen van de drie handschriften overtuigend. Dit zou erop
duiden dat Le combat later aan de cyclus toegevoegd is. In R worden voorts korte toe-
spelingen op Croissant en Yde et Olive gemaakt. De bewerker heeft wat Croissant be-
treft enkele aanpassingen gemaakt, die ten op zichte van zijn model, beter in zijn tekst
pasten. Op Yde et Olive wordt slechts aan het einde van de cyclus een korte toespeling
gemaakt. Deze tekst heeft wel tot het voorbeeld van R behoord, volgens de reconstruc-
tie van Suard.

T geeft, zoals gezegd, de meest uitgebreide en oudste vorm van de continuatie,
die echter niet door één dichter gecomponeerd is. Na Croissant is de continuïteit ver-
broken. Er is een overgang gecreeërd met Yde et Olive II waarmee een terugkeer naar
Huon mogelijk gemaakt wordt, die in de voorafgaande episoden op de achtergrond
bleef. Toch is de link van Le combat contre les géants, dat hierna volgt, met de andere
episodes niet sterk. Ten slotte volgt nog Godin. Laatstgenoemde tekst is uniek voor T
evenals Auberon, de eerste tekst uit de cyclus (voorafgaand aan Huon de Bordeaux).102

Onduidelijk is wanneer deze twee teksten aan de cyclus toegevoegd zijn. Suard weet
niet of Auberon wel of niet tot de eerste fase behoord heeft.103 Ontbrak de tekst even-
eens in het model van T? Het lijkt waarschijnlijk, omdat er geen spoor van terug te
vinden is in de latere bewerkingen R, P en de prozaroman (Hp). Godin ontbreekt even-
eens in genoemde handschriften, maar volgens Suard zou deze tekst al wel voor 1311
aan de cyclus toegevoegd zijn. Rossi vraagt zich in verband met het ontbreken van
Auberon en Godin in de prozadrukken af, of de prozabewerker(s) een versie gebruikt
heeft c.q. hebben waarin deze teksten ontbraken.104 Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat
beide teksten in het model van T ontbroken hebben. Een en ander betekent overigens
niet dat beide teksten toen, dat wil zeggen eind dertiende – begin veertiende eeuw nog
niet bestonden. De tekst van Auberon, zoals overgeleverd in T, zou volgens J. Subre-

                                                
100 Suard 1982, p. 1037-43.
101 Voretzsch 1900, p. 95; Schäfer 1892, p. 25-7.
102 Volgens Brewka (1977, p. 39) kunnen de episodes in T als afzonderlijke verhalen zowel los van
Huon de Bordeaux als los van elkaar verteld worden, hoewel sommige teksten verrijkt worden als ze
in combinatie met de andere episodes bekeken worden. Er is wel gestreefd naar enige afhankelijkheid.
103 In noot 41, p. 1050 vraagt Suard zich af: ‘Auberon se rattache-t-il à cette étape primitive?’
104 Rossi 1975, p. 626.
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nat het werk zijn van een kopiist die hem aan Huon de Bordeaux wilde verbinden en
dat niet geheel naadloos heeft gedaan. Over de datering geeft hij geen andere gegevens
dan dat zij tussen circa 1260 en 1311 moet liggen.105 De tekst van Godin uit T zou vol-
gens Meunier geformeerd zijn op basis van twee verschillende werken. De tekst be-
staat deels uit assonerende verzen en deels uit rijmende verzen. Het assonerende deel
zou het oudste zijn en wellicht al begin of midden dertiende eeuw gemaakt zijn. Het
rijmende deel zou gemaakt zijn tussen eind dertiende of begin veertiende eeuw, waar-
bij 1311 de terminus ad quem vormt. De auteur van het rijmende deel zou het oudere,
assonerende deel bewerkt hebben.106

We kunnen wat betreft de continuaties concluderen dat het model van T een belang-
rijke rol speelt. Alledrie continuaties hebben een relatie met dit model. P is het meest
zelfstandige, terwijl R en T een nauwe band hebben. De cycli in P en R zijn in de vijf-
tiende eeuw gemaakt. Op basis van de argumenten van Suard kunnen we zeggen dat
de cycli, in de vorm waarin ze zijn overgeleverd, door de bewerkers van P en R voor
deze handschriften gemaakt zijn. Verder kunnen we vastellen dat Auberon en Godin
waarschijnlijk niet tot het model van T behoord hebben, maar onafhankelijk van de
cyclus bestonden. Ze zijn vervolgens voor handschrift T bewerkt om aan de cyclus
vastgemaakt te worden.107

2.2.2 Drukken

Volgens het explicit van de prozaroman van Huon de Bordeaux is het chanson de geste
op verzoek van Charles, heer van Rochefort, en Hues de Longeval, heer van Vaulx, en
Pierre Ruotte in het jaar 1454 omgezet in proza.108 Het manuscript van deze prozabe-
werking is verloren gegaan.109 De prozaroman bevat naast het eigenlijke Huon-verhaal
de continuaties Esclarmonde, Clarisse et Florent, Yde et Olive en Croissant.

Voorzover bekend verscheen de roman voor het eerst in druk bij Michel le Noir
in Parijs. De oudste druk dateert van 1513 en wordt in de British Library (voorheen

                                                
105 Subrenat 1973, p. xxxv. Raby (1998, p. xviii) zegt dat de compositie tussen 1217 en 1311 of tussen
1260 en 1311 moet liggen, afhankelijk van de terminus a quo van Huon de Bordeaux. Hij maakt dus
geen duidelijke keuze, hoewel hij op p. xvi een voorkeur uitspreekt voor 1217.
106 Meunier 1958, p. lxxviii-lxxix.
107 Is dit door één en dezelfde bewerker gebeurd, en wel degene die de cyclus voor handschrift T sa-
mengesteld heeft? Het is mogelijk. Schweigel (1889, p. 33) ziet wat de versificatie betreft overeen-
komsten tussen Auberon en Godin.
108 Het explicit van de druk uit 1516 luidt:
Atant faictz fin de nostre livre qui traicte du noble duc Huon de Bordeaulx et de ceulx qui de luy des-
cendiren, lequel livre et hystoire a esté mys de rime en prose a la requeste de Monseigneur Charles,
seigneur de Rochefort et de Messire Hues de Longeval seigneur de Vaulx et de Pierre Ruotte lequel fut
faict le XXIX jour de janvier l’an mil CCCCLIIII. Citaat overgenomen uit Raby 1998, p. xxiii. Het is
de vraag of het explicit van de oudste druk (1513) een min of meer gelijkluidend explicit bevat heeft.
Bourdillon (1920) die deze druk beschrijft, vermeldt dit niet. Ook Raby (1998) verwijst hiervoor naar
de druk van 1516 en niet naar die van 1513.
109 Volgens Doutrepont (1939, p. 140) had Filips de Goede waarschijnlijk een exemplaar in zijn biblio-
theek staan.
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British Museum) bewaard.110 Toch zou dit wellicht niet de oudste druk geweest zijn,
want op de titelpagina staat: nouvellement imprimé. F.W. Bourdillon concludeert hier-
uit dat deze druk waarschijnlijk niet de editio princeps geweest is.111 Le Noir vervaar-
digde een luxe druk: de tekst verscheen in één band (in-folio), gedrukt in twee kolom-
men per bladzijde en was rijk geïllustreerd met houtsneden. Kort daarop, in 1516 ver-
scheen bij dezelfde drukker een volgende druk.112 Bourdillon heeft beide vergeleken
en komt tot de conclusie dat de drukken ‘are for all ordinary purposes one and the
same book’.113 Ze vertonen overeenkomst wat betreft opmaak van de pagina, de ge-
bruikte houtsneden (op een enkele uitzondering na), lettertype en zetsel.114 Raby maakt
een classificatie van de zes drukken voor 1550 op grond van gemeenschappelijke fou-
ten en veranderingen. Hij concludeert dat A (is 1513) een centrale positie inneemt wat
betreft de relatie met de andere drukken en de minste fouten bevat en kiest om die re-
den A als basis voor zijn editie van Huon de Bordeaux in proza.115

Ten aanzien van de relatie van Hp (prozaroman) met de andere twee Huon-ver-
sies, te weten de alexandrijnenversie en de decasyllabenversie, concludeert Raby dat
Hp niet uit R voortgekomen kan zijn. Hp is verwant aan de decasyllabenversie,116

maar volgens hem is niet T het voorbeeld geweest maar een tekst die verwant is aan P
(� in het stemma).117 Deze tekst zou ouder zijn dan P zelf. Raby classificeert Hp alleen
op basis van Huon de Bordeaux, de continuaties blijven bij hem buiten beschouwing.
Suard concentreert zich daarentegen bij het classificeren van de handschriften op de
continuaties en concludeert op grond daarvan – en naar mijn mening terecht – dat Hp
gemaakt is op basis van een model dat verwant is aan T. Dit model zou echter ouder
zijn dan T. Het maakte T mogelijk en bracht uiteindelijk de cycli van P, R en Hp
voort.118

De Franse prozaroman heeft vanaf de oudste druk uit 1513 tot in de negentiende eeuw
vele drukken en herdrukken beleefd. De latere edities waren minder kostbaar van uit-
voering dan de drukken van Le Noir. De jongere zestiende-eeuwse drukken bevatten
minder houtsneden, de tekst wordt soms in één kolom gedrukt en het formaat is over-
wegend in-quarto. In de zeventiende eeuw verschijnt Huon de Bordeaux in de Biblio-
thèque Bleue. Deze uitgave is nog eenvoudiger: het formaat van het boek is klein (in-
8o), de tekst is ingekort en verschijnt in twee banden, zonder houtsneden. De verdeling
over de banden is willekeurig, want de tekst van band 1 houdt midden in een van de
continuaties op. Er is niet naar gestreefd om in beide banden een afgerond deel uit de
cyclus op te nemen (bijvoorbeeld Huon in band 1 en de continuaties in band 2). Op ba-

                                                
110 Het enige exemplaar wordt bewaard in de British Library onder de signatuur C.97.C.I. (olim
12431.i.12). Bourdillon (1920, p. 21-30) heeft deze druk beschreven.
111 Bourdillon 1920, p. 25.
112 Deze druk bevindt zich in Parijs in de Bibliothèque nationale de France, Rés. Y2 77 (olim Y2, 143).
Een tweede exemplaar bevindt zich in Musée Dobrée, Nantes, No 559 (zie Raby 1998, p. xxvii).
113 Bourdillon 1920, p. 21.
114 Bourdillon 1920, p. 21-3. Zie ook Raby 1998, p. xxiv die naar Bourdillon verwijst.
115 Raby 1998, p. xxix-xxxi. De continuaties heeft hij niet uitgegeven.
116 Door Raby aangeduid met de sigla Hr en H.
117 Raby 1998, p. xxvi-lii.
118 Suard 1982, p. 1047. Het zou gewenst zijn i.v.m. vaststellen van de relatie van Hp met de hss. om
de hele cyclus, d.w.z. Huon de Bordeaux plus continuaties, in ogenschouw te nemen.
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sis van een zeventiende-eeuwse druk, bewerkte graaf Tressan de prozatekst in de acht-
tiende eeuw voor de Bibliothèque Universelle des Romans, waarvan hij een van de re-
dacteuren was. Tressan maakte zijn bewerking op basis van de tekst uit de Bibliothè-
que Bleue.119 Hij moderniseerde het middeleeuwse vocabulair, kortte de tekst in en
legde andere accenten. Resultaat hiervan is dat de liefde tussen Huon en Esclarmonde
meer op de voorgrond kwam te staan.120

2.3 DE VERHAALTRADITIE

Met het oog op de Middelnederlandse overlevering van Huon de Bordeaux die in de
volgende hoofdstukken aan de orde zal komen, wil ik hier aan de hand van enkele pas-
sages laten zien hoe de alexandrijnenversie (R) zich inhoudelijk onderscheidt van de
decasyllabenversie, waarvan ik M als representant gebruik.

2.3.1 Huon de Bordeaux121

De tweekamp tussen Huon en Amauri
Huon raakt in een conflict met zijn leenheer Karel de Grote verwikkeld als hij diens
zoon en troonopvolger Charlot doodt.122 Dit epische conflict speelt zich af in het be-
gin- en einddeel van het verhaal. Het zet de avonturenreis van Huon in gang, die het
middendeel van het verhaal beslaat. Conflict en avonturenreis zijn nauw met elkaar
verbonden: het tot een goed einde brengen van de reis is, zoals de tekst aangeeft,123 een
voorwaarde voor de verzoening tussen koning en vazal. In M wordt het conflict uit-
voerig en gedetailleerd verteld, waarbij de dichter veel aandacht schenkt aan de juri-
dische aspecten. R behandelt het conflict en de juridische processen minder uitgebreid.
De bewerker heeft het verhaal op verschillende punten ingekort en springt minder
zorgvuldig om met de juridische details. Ik zal dit laten zien aan de hand van de be-
schrijving van de gerechtelijke tweekamp tussen Huon en Amauri.

Huon moet in een gerechtelijke tweekamp bewijzen dat hij onschuldig is aan de
beschuldiging van Amauri dat hij Charlot met voorbedachte rade vermoord zou heb-
ben.124 In M wordt zowel aan het duel zelf, als aan de voorbereiding veel aandacht be-
steed. We vernemen dat beide strijders twee gijzelaars als borg stellen voor de afloop.
Hierbij maakt Karel duidelijk wat de consequenties voor de gijzelaars zijn als de per-
soon waar zij borg voor staan, verliest.125 Vervolgens stuurt Karel de strijders naar het

                                                
119 Zie Rossi 1980, p. 313-28 i.v.m. de bewerking van Tressan.
120 Deze tendens is ook waarneembaar in een andere, jongere, bewerking van het Huon-verhaal als R
en Np zoals we nog zullen zien.
121 Zie voor een samenvatting van Huon de Bordeaux op basis van hs. M appendix 2.
122 M, T en P hebben Karlot; R heeft Charlot.
123 Zie M, vs. 2324-78.
124 Van Caenegem 1954, p. 87 e.v. voor het verschil tussen moord en doodslag (in middeleeuwse per-
ceptie). Een belangrijk criterium dat moord van doodslag onderscheid is heimelijkheid. Zo wordt do-
den in een hinderlaag als moord beschouwd, evenals nachtelijke en verraderlijke doding.
125 M, vs. 1456-61. De borgen van Amauri reageren verontwaardigd, waarop Karel de sanctie bijstelt.
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strijdperk en wijst hij Naime als kamprechter aan.126 Deze moet zorgen dat het strijd-
perk gereedgemaakt wordt en de strijd eerlijk verloopt (M, vs. 1471-80). Naime geeft
als kamprechter het startsein zodat het gevecht kan beginnen en deelt na afloop daar-
van de uitslag aan de koning mee (M, vs. 1776-81 en 2174-77). De bewerker van R
lijkt minder belang te hechten aan het nauwkeurig beschrijven van de procedure. Zo
staat in R wel dat er gijzelaars gesteld worden,127 maar ontbreekt het onderhoud van
Karel met de gijzelaars. Ook de rol van de kamprechter zelf is ingekort. Er wordt zelfs
niet vermeld dat Naime door Karel voor deze taak wordt aangewezen. We vernemen
pas dat hij de kamprechter is op het moment dat Amauri en Huon in zijn bijzijn de eed
afleggen.128 Evenmin wordt in deze tekst iets meegedeeld over de inhoud van zijn
taak. Het gevecht zal in R pas over een maand plaatsvinden, maar aan de tijd die daar-
aan voorafgaat en de voorbereidingen die het gevecht met zich meebrengen, wordt be-
trekkelijk weinig aandacht besteed. De voorbereiding neemt in R 113 verzen in be-
slag,129 dit is slechts een derde van het aantal verzen dat M eraan besteedt (354 ver-
zen).130 Hier vindt het gevecht bovendien nog dezelfde middag plaats.

Niet alleen ontbreken details uit de voorbereiding, maar ook zijn bepaalde ele-
menten weggelaten die in M voor nuancering zorgen. In laatstgenoemde tekst name-
lijk, behandelt Karel beide strijders gelijkwaardig, ondanks het feit dat hij eigenlijk
partij kiest voor Amauri. De koning verbiedt iedereen kwaad over hen te spreken, zon-
der één van de twee uit te zonderen (M, vs. 1487-91). Voorts verbindt Karel een clau-
sule aan de uitkomst van het gevecht, die voor beide strijders geldt. Hij deelt hun dit
mee voordat zij het strijdperk betreden. Karel eist dat degene die in verloren positie is,
niet mag worden gedood voordat hij publiekelijk zijn schuld bekend heeft, dat wil zeg-
gen hoorbaar voor de kamprechter (M, vs. 1709-33). De koning lijkt niet zonder meer
op de uitslag van de tweekamp te vertrouwen. Hij verlangt een duidelijker schuldbe-
wijs in de vorm van een bekentenis. Als hij na afloop aan de kamprechter vraagt of de-
ze een bekentenis gehoord heeft, is dit conform zijn eis. In R daarentegen deelt de ko-
ning deze clausule alleen aan Amauri mee (R, f. 10r13-20). Hierdoor wordt de indruk
gewekt dat Karel eerder op een bekentenis van Huon dan van Amauri gebrand is. Deze
inkorting leidt echter tot een inconsequentie omdat de koning ook in deze tekst vraagt
of Amauri een bekentenis heeft afgelegd. De vraag is hier niet terecht, want de koning
heeft Huon van tevoren niet van de clausule op de hoogte gebracht en mag deze daar-
om niet achteraf aan hem opleggen. Huon en Amauri worden dus niet op dezelfde wij-
ze behandeld. Evenmin gebeurt dit in de voorbereiding van de strijders zelf.

Voor de strijd een aanvangt neemt, wonen zowel Amauri als Huon in M de mis
bij (M, vs. 1492-575). In R gaat Huon eerst naar de mis, terwijl Amauri zich direct be-
wapent en naar het strijdperk rijdt (R, f. 9r23-7). De bewerker wil er blijkbaar geen
misverstand over laten bestaan wie de schuldige is. Toch blijkt dit evenzeer in M, zij
het op iets andere wijze. Hier is het vrome en gulle optreden van Huon een indicatie

                                                
126 M heeft een voorkeur voor de variant Nales; R heeft Naimon.
127 Voor Huon staat één persoon borg, terwijl dit er voor Amauri 100 zijn, zie R, f. 9r1-7.
128 R, f, 9v17, waar staat: Par devant duc Naimon qui le camp doibt garder.
129 R, f. 8v29 (verzoek om uitlevering van de gijzelaars) tot en met f. 10v13 (de strijders staan tegen-
over elkaar voor aanvang van de strijd).
130 In M gerekend vanaf het verzoek om gijzelaars te leveren (vs. 1428) tot en met de aansporing van
de kamprechter om te beginnen (vs. 1782).
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voor zijn onschuld, want hoewel beiden de mis bijwonen, deelt alleen Huon aalmoezen
uit. En als Huon en Amauri allebei geknield voor het altaar liggen, vallen de kaarsen
die in de buurt van de verrader branden op de grond. Het commentaar van de aanwezi-
gen luidt: ‘Cil doit estre esbaudis,/ Li cans sera et fors et aramis’ (M, vs. 1511-2). Hu-
on is bovendien de enige die een gebed uitspreekt in de kerk. In R ontbreken bovenge-
noemde tekenen van Amauri’s schuld. Het feit dat de verrader niet naar de mis gaat,
maakt voldoende duidelijk wat voor persoon hij is. De bewerker vond het blijkbaar
niet nodig om dit door middel van voortekens en commentaar te illustreren. Hij con-
centreerde zich nog meer op de hoofdhandeling dan de dichter van M. Amauri’s ver-
raderlijke gedrag blijkt in M verder uit het feit dat hij de heilige relieken niet kan kus-
sen, waarop hij voor de tweekamp begint een eed gezworen heeft (M, vs. 1631-4). Het
commentaar van de heren luidt: ‘Cis est parjures’, ce dient li marcis (M, vs. 1635). Dit
element is door de bewerker van R wel overgenomen, maar het commentaar op het fa-
len van Amauri ontbreekt. Uit dit commentaar blijkt duidelijk voor wie men partij
kiest. In R bewonderen de toeschouwers, bourgois genoemd, Huons uiterlijk en kiezen
mede daarom zijn partij (R, f. 9r-9v).

Zoals uit de beschrijving van de voorbereiding van het duel blijkt, hecht de be-
werker van R minder belang aan het nauwkeurig beschrijven van de procedure van het
duel. Het gevolg hiervan is niet alleen dat het verhaal nog meer vaart krijgt, maar ook
dat de gevoelens van de betrokkenen meer op de voorgrond komen te staan. Hier geen
uitgebreide aansporing om te beginnen zoals in M (vs. 1698-705 en 1776-81) en geen
gedetailleerde beschrijving van de persoonlijke voorbereiding van de strijders (M, vs.
1741-75). Daarentegen is er wel aandacht voor de vrouwelijke toeschouwers die Hu-
ons uiterlijk prijzen en voor Huons gedachten aan zijn moeder op het moment dat hij
het strijdperk betreedt (R, f. 9r29-9v11). M is al met al stereotyper in het beschrijven
van het duel dan R. Dit blijkt niet alleen uit de voorbereiding, maar evenzeer uit het
verloop van de strijd zelf.

Huon en Amauri strijden in M volgens de regels. Ze beginnen met de lans. Als
ze van hun paard vallen, vechten ze te voet met het zwaard verder. Zelfs de twee paar-
den vechten met elkaar (M, vs. 1812-24). Hoewel Amauri het Huon knap moeilijk
maakt, kan hij hem niet dodelijk verwonden omdat de held Gods bescherming geniet.
Na een lang gebed van de abt van Cluny en Huons smeekbede om Gods hulp, keren de
kansen. Huon doodt Amauri pas nadat deze met een verraderlijke list geprobeerd heeft
om zijn tegenstander te vellen. Amauri legt namelijk tegenover Huon een bekentenis
af en doet vervolgens of hij zich overgeeft. Hij biedt zijn zwaard aan, maar haalt dan
onverwacht uit. Nu heeft Huon geen enkel medelijden meer met zijn tegenstander.
Tijdens het gevecht leveren de Franken commentaar op de gebeurtenissen; zij laten
merken wie in hun ogen de schuldige van de twee is. In R duurt het gevecht minder
lang en verloopt de strijd zoals gezegd minder volgens het bekende patroon.131 In deze
tekst beginnen de strijders eveneens met de lans, maar valt Huon als enige van zijn
paard en moet hij te voet verder vechten. Zittend op zijn paard dreigt Amauri Huon te
doden. De strijd gaat voort, maar plotseling trekt Amauri een mes. Dan simuleert hij
net als in M overgave, waarop hij door Huon gedood wordt. In dit gevecht vindt geen
gesprek tussen Huon en Amauri plaats. De bewerker vond het misschien duidelijker
om de expliciete bekentenis van Amauri weg te laten. In M geeft de bekentenis van
                                                
131 R, f. 11r4-12r24 en f. 12v25-13v17.
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Amauri extra tragiek aan de afloop van het duel omdat zij alleen door Huon gehoord
wordt. De kamprechter heeft geen bekentenis gehoord, wat tot gevolg heeft dat Karel
de held zal verbannen. In R ontbreekt eveneens het commentaar dat de Franken op het
verloop van de strijd geven.132 De bewerker heeft zich ook in de beschrijving van de
tweekamp zelf, meer dan in M het geval was, op de voortgang van de handeling ge-
richt. Hij laat juridische details weg, en kort beschrijvingen en gesprekken in. Hierdoor
ontstaan soms inconsequenties en wordt het karakter van de tweekamp minder stereo-
tiep dan in M. De nadruk ligt in R niet zozeer op de politieke en juridische aspecten
van het duel – en het conflict zelf – als wel op de implicatie daarvan voor de betrok-
kenen en het verhaal. Meer nog dan in M vormt het conflict in R de aanleiding voor de
avonturenreis van Huon.133

De opdracht
Karel is bereid tot een verzoening met zijn vazal, maar hij stelt hieraan wel een voor-
waarde: Huon moet een opdracht die hij van de koning krijgt, tot een goed einde
brengen. Met de opdracht begint de avontuurlijke reis van Huon naar het Oosten. In M
houdt de opdracht in dat Huon naar Babylonië moet reizen. Daar aangekomen, moet
hij volledig bewapend en met ontbloot zwaard het paleis van emir Gaudisse binnen-
dringen, die hij aan het diner zal aantreffen. De eerste man die hij aan tafel ziet zitten
(hoe voornaam ook), moet hij het hoofd afslaan. Vervolgens moet hij de dochter van
Gaudisse, die volgens Karel heel mooi is (M, vs. 2358-9), driemaal in het openbaar
kussen. En ten slotte moet Huon publiekelijk Karels boodschap aan de emir over-
brengen. Hij moet van Gaudisse eisen dat deze Karel geschenken stuurt, plus zijn (van
Gaudisse dus) baard en vier hoektanden (M, vs. 2338-70). Dat de opdracht gevaarlijk
is, blijkt wel: Karel heeft voorheen al 15 bodes naar Babylonië gestuurd, waarvan er
niet één is teruggekeerd. De aanwezigen merken dan ook terecht op: ‘U wilt hem do-
den!’ (M, vs. 2371: ‘Vous le volés tuer!’). Impliciet houdt de opdracht in dat Karel on-
derwerping van de machtige Oosterse vorst verlangt. R brengt dit explicieter onder
woorden. Karel eist in deze tekst eveneens dat Huon naar Gaudisse in Babylonië reist,
maar de boodschap aan de emir luidt iets anders. Huon moet in eerste instantie van de
emir eisen dat hij zich laat dopen en dat hij met 1000 heidenen naar Parijs komt om
zijn land van Karel in leen te ontvangen. Pas nadat Gaudisse dit geweigerd heeft, moet
Huon de vier hoektanden en de baard van de emir opeisen, en diens dochter driemaal
kussen. Karel zegt dat er geen mooier meisje dan Esclarmonde bestaat. De koning
spreekt pas over de geschenken die Huon moet vragen als hij de opdracht nogmaals
herhaalt (R, f. 15r18-15v1).

In R verlangt Karel dus in eerste instantie van de emir dat hij zich tot het chris-
tendom bekeert en zijn leenman wordt. Karel laat Gaudisse de mogelijkheid te kiezen
                                                
132 Zie ook het commentaar van de Franken op Huons verdedigende woorden (M, vs. 1362-4); tijdens
de tweekamp tussen Huon en Amauri (M, vs. 1807-10, 1827-30 en 1846-7); de reactie van de aanwe-
zigen op Gérards verraderlijke woorden (M, vs. 9541-5); de reactie van de baronnen als zij Huon te-
rugzien (M, vs. 9751-9) en hun reactie op Gérards verraad (M, vs. 10389-9).
133 Plaatsen waar juridische/politieke elementen zijn ingekort: de discussie tussen Karel en de pairs na
afloop van het duel (R, f. 13v16-14v10 = 57 verzen; 144 verzen in M); de pairs verlaten het hof niet,
maar dreigen daar slechts mee (R, f. 14r27-14v6); de beraadslaging van de pairs in Bordeaux (R, f.
160r18-160v20). Elementen die ontbreken: opmerkingen over de status van Bordeaux (M, vs. 3127-33
en 8809-14); Huon wijst een plaatsvervanger aan om zijn stad te besturen (M, vs. 526-33) etc.
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tussen bekering of het afstaan van zijn baard en tanden, wat in feite een verkapt dood-
vonnis is. In M (vs. 5755-60) geeft Karel deze keuze niet mee in de opdracht, maar op-
merkelijk genoeg zal Huon Gaudisse wel proberen te bekeren alvorens hij de baard en
de tanden opeist. Daarentegen zal Huon in R nalaten om mee te delen dat Gaudisse
naar Parijs moet komen om manschap aan Karel te doen (R, f. 49v1-18). In beide tek-
sten wordt de opdracht dus niet geheel volgens de letter uitgevoerd. Het verschil dat
bestaat tussen het formuleren van de opdracht en de uitvoering daarvan, is in R groter
dan in M. Karel noemt hier immers tweemaal als eerste dat de emir zijn dienstbaarheid
moet bewijzen. Het is dan ook vreemd dat Huon dit deel van de opdracht, waar Karel
zoveel nadruk opgelegd heeft, vergeet.134 Kennelijk wilde de bewerker de opdracht
verduidelijken, maar wilde hij tegelijkertijd niet al te veel van het hem bekende ver-
haal afwijken. Het doden van de emir door de held en het naar Karel brengen van de
bewijzen daarvan (baard en tanden) werd blijkbaar als essentieel beschouwd voor het
verhaal. Genoemde inconsequentie houdt evenwel niet in dat de bewerker zijn tekst
niet overzag. Hij moet een goed idee hebben gehad van het vervolg van het verhaal-
verloop, zoals blijkt uit het weglaten van de eis van Karel om de eerste man aan tafel
te onthoofden. De man die Huon in M conform de opdracht doodt, blijkt de toekomsti-
ge echtgenote van Esclarmonde te zijn (M, vs. 5672-5). In R is de reus van Dunostre
de bruidegom van Esclarmonde. Huon doodt de reus tijdens het gevecht in Dunostre
en heeft daarmee, nog voor hij in Babylonië aankomt, de aanstaande van Esclarmonde
al uitgeschakeld. Hij hoeft dit dus niet nog eens te doen in het paleis van Gaudisse. De
dood van de reus heeft in R dus meer consequenties gekregen voor het verhaal.135

Het verlangen naar Esclarmonde
Nadat Karel in R voor de eerste maal de inhoud van de opdracht aan Huon heeft mee-
gedeeld, geeft deze hier een interessante reactie op. Hij zegt:

‘Sire’, se dist Hulin, ‘j’ay plus chier a aler
En i celuy message mon corps adventurer,
Que je n’ay emprison cy endroit demourer,
Mais g’iray la pucelle veoir et esgarder.
Vous le me prissier tant que je i vorray aler.136

Huon reageert niet zozeer op de inhoud van de opdracht als wel op Karels lofprijzing
van de schoonheid van de dochter van Gaudisse. De woorden van Karel hebben Huons
belangstelling voor de Oosterse prinses gewekt. Het verlangen haar te mogen aan-
schouwen, blijkt in R een belangrijke drijfveer voor de held te zijn om de reis te aan-
vaarden en voort te zetten. Regelmatig maakt Huon kenbaar aan Esclarmonde te den-
ken. Een voorbeeld: in Jeruzalem bidt hij in de tempel voor de goede afloop van de on-
derneming, maar spreekt tevens de wens uit Esclarmonde te mogen aanschouwen (R,

                                                
134 Zie ook Briesemeister 1902, p. 16-7.
135 Mogelijk is deze aanpassing gemaakt in verband met de interpolatie van Le combat contre les
géants.
136 R, f. 15r6-10. Vert. ‘Heer’, zegt Huon, ‘ik zal graag gaan om mijn leven voor een dergelijke op-
dracht te wagen. Ik wil hier niet gevangen blijven, maar ik wil het meisje zien. U heeft haar zozeer
geprezen dat ik er wel heen moet gaan’.
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f. 18v31-2).137 Dit verlangen naar Esclarmonde ontbreekt in M, hoewel Karel ook hier
zegt dat Esclarmonde mooi is (vs. 2359); de held reageert als volgt op de opdracht:

‘Sire’, dist Hues, ‘volés vous plus conter,
Et jou ferai canqe deviserés,
A mon pooir, si me puist Dix salver’.138

Huon wil de opdracht graag tot een goed einde brengen. Hij zegt niet dat hij aan
Esclarmonde denkt. Ook spreekt hij met geen woord over de dochter van de emir als
hij onderweg met anderen over zijn missie praat. Hij zegt slechts: ‘Et si m’estuet en
Babilone aler/ Au roi Gaudise un mesaige conter’ (M, vs. 2558-9).139 In Jeruzalem
bidt Huon dat hij zijn opdracht mag vervullen, zodat Karel zich met hem zal verzoenen
(M, vs. 2882-5). Esclarmonde noemt hij niet. In M gaat Huon dus op reis om zo snel
mogelijk de opdracht uit te voeren, terwijl deze motivatie in R naar achteren gedron-
gen is. Hier zegt de held dat hij op reis gaat om Esclarmonde te zien (R, f. 16r30-1).
Dit heeft overigens niet tot gevolg gehad dat de reis naar Babylonië in R wezenlijk
verschilt van M.

Samenhangend met de aangepaste motivatie waarmee de held op reis gaat,
krijgt ook de relatie tussen Huon en Esclarmonde in deze versie meer aandacht, en
spelen vrouwen een prominentere rol in het verhaal. M besteedt betrekkelijk weinig
aan de liefde. De prinses maakt haar gevoelens voor Huon kenbaar als hij in de kerker
zit, maar de held wijst haar af omdat zij een Saraceense is (M, vs. 5889-90). Na enkele
dagen hongeren in de gevangenis geeft hij toe aan haar wens om haar mee te nemen
naar zijn land. We vernemen niet wat de held voor de prinses voelt. Hij blijft in de ge-
vangenis zitten, waar Esclarmonde hem trouwens regelmatig opzoekt en het hem aan
niets ontbreekt.140 Meer wordt er in M niet over hun relatie verteld. Huon spreekt pas
over haar schoonheid en zijn liefde voor haar als hij met haar en de ridders per schip
Babylonië verlaat (M, vs. 6793-96).

In R is het verlangen van Huon naar Esclarmonde al bij aanvang van de reis
aanwezig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de relatie tussen Huon en de prinses in
deze tekst meer aandacht krijgt.141 Hiervoor is al vermeld dat de reus uit Dunostre de
aanstaande bruidegom van Esclarmonde is (R, f. 40r9-11). Dit gegeven en het verlan-
gen van Huon geeft het gevecht in Dunostre een andere inhoud. De reus vertelt dat hij
met Esclarmonde zal trouwen en dat hij door een ring aan haar verbonden is. Als Huon
dit hoort, wenst hij deze ring te bezitten. Hij vecht hier tegen een concurrent en strijdt
niet alleen, zoals in M, uit avontuurzucht om zichzelf te bewijzen en het wonderharnas
van de reus te veroveren waarover Auberon hem al eerder verteld had,142 maar ook om
de liefde van Esclarmonde.

                                                
137 Andere plaatsen waar Huon tijdens zijn reis aan Esclarmonde denkt of over haar spreekt: R, f.
18v1-5, 21v13-5, 28r25-6, 28v24-7, 34r32-3, 36r1, 40r15, 44v23-34 en 45r11-12.
138 M, vs. 2379-81. Vert. ‘Heer’, zegt Huon, ‘wilt u nog meer toevoegen/verlangt u nog meer, ik zal
het naar beste vermogen volbrengen, als God het me toestaat (me beschermt).’
139 Zie ook M, vs. 2786-7, 3055-8, 4283-4 en 4888-9.
140 Zie o.a. M, vs. 5961-2 en 6265-70.
141 Deze tendens (meer aandacht voor de liefde) is ook aanwezig in andere jongere bewerkingen van
het dertiende-eeuwse verhaal zoals die van Tressan (zie paragraaf 2.2.2) en Np (zie paragraaf 4.2).
142 Dit harnas heeft ooit toebehoord aan Auberon, maar het is hem ontstolen door Orgueilleux. Hoe dat
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Eenmaal in Babylonië is het Esclarmonde die Huon van de dood redt.143 Zij
raadt haar vader aan om Huon gevangen te zetten in plaats van hem te laten doden (R,
f. 50v7-17).144 Net als in M zoekt de prinses de Frankische ridder in de gevangenis op
en vraagt zij hem of hij haar minnaar wil zijn. Ook hier wijst Huon de prinses af en
stemt hij pas met haar voorstel in nadat hij enkele dagen honger geleden heeft. Daarna
verschilt R van M hierin dat Esclarmonde de gevangene bevrijdt en op haar kamer ver-
bergt. Verkleed als vrouw verblijft Huon heimelijk bij zijn geliefde (R, f. 52v3-6).
Toch werkte de bewerker ook dit afwijkende element niet uit, want Huon besluit bij
zijn ridders in de gevangenis te blijven, nadat hij ze daar heeft opgezocht. De ridders
hadden zich, na hun aankomst in Babylonië, in het gevang laten gooien in de hoop
daar Huon te treffen. En zo komt R weer met M overeen, want in deze laatste tekst
vinden Huon en de ridders elkaar in de gevangenis terug, waar Huon al die tijd al ver-
bleef.

De liefde tussen Huon en Esclarmonde is in R zo sterk dat zij allebei liever
dood willen zijn dan van elkaar gescheiden.145 Dit laatste gebeurt nadat zij aange-
spoeld zijn op een onbewoond eiland: Esclarmonde wordt ontvoerd door Saracenen
die met hun schip het eiland aandoen. Zij komt uiteindelijk in de haven van Aufalerne
terecht, waar koning Galafre haar meeneemt naar zijn paleis. Verdrietig denkt ze aan
Huon en wil liever sterven (R, f. 72v25-9). Huon die alleen op het strand is achterge-
bleven, is zo mogelijk nog wanhopiger. Hij staat op het punt zichzelf in zee te verdrin-
ken als Malabron, de bode van Auberon, aan komt zwemmen:

Cy me convient morir aultre chose ni’a.
Lors le franc demoisel en estant se leva.
Quant il se vit tout nus adoncq se despera,
Par grant desconfiture vers la mer s’en ala
Et dist a lui meismes qu’en la mer se noyera.
Si comme Hulinet jlloeucq se dementoit
Et par desesperance en mer saillir valoit,
Atant es Malabron qu’Auberon en voioit.146

In M komen we een dergelijke wanhoop bij Huon niet tegen. Hij wil Esclarmonde
graag terugzien, maar hij is niet zo wanhopig als in R. Huon blijft Esclarmonde trouw
tot hij haar weer terugziet. In R laat Huon zich opmerkelijk genoeg afleiden door an-
dere vrouwen. Als Huon met de dochter van koning Yvorin de Monbrant moet scha-
ken, stelt hij als voorwaarde dat, mocht hij winnen, hij de nacht met Floriande (zo heet
de prinses) mag doorbrengen (R, f. 80r4-5). In M daarentegen weigert Huon met het
meisje te slapen omdat hij Esclarmonde trouw wil blijven (M, vs. 7569-73). Huon stelt
deze voorwaarde in R omdat hij aanvankelijk denkt dat het meisje heel mooi is. Als hij

                                                
gebeurde, vertelt de Roman d’Auberon; zie ook paragraaf 2.3.2.
143 Zie in verband met deze passage ook Lens 1990, p. 412-5.
144 In M is het een oude raadgever die uitstel van executie weet te bewerkstelligen.
145 Dit motief ontbreekt in M.
146 R, f. 75r28-75v1. Vert. ‘Hier moet ik dus sterven, een andere uitweg is er niet!’ Daarop stond de
nobele held op. Toen hij zichzelf helemaal naakt zag, liep hij in grote wanhoop naar de zee en zei te-
gen zichzelf dat hij zich zou verdrinken. Terwijl Huon zich zo beklaagde en uit wanhoop de zee in
wilde springen, kwam daar Malabron die door Auberon gestuurd werd.
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haar dan ziet, schrikt hij, want ze blijkt erg lelijk te zijn (R, f. 80r24-80v4). Huon wei-
gert nu aan de voorwaarde te voldoen. Het blijft niet bij deze ene zwakheid, want hij
laat zich ook verleiden door Calisse, de dochter van koning Gorhans. Hij ontmoet haar
als het schip waarmee hij de strijd tussen Yvorin en Galafre ontvlucht is, afdrijft naar
Illande. We hebben hier te maken met een interpolatie (Huon et Calisse) in het eigen-
lijke Huon-verhaal.147 De tekst is ingevoegd tijdens het verloop van de oorlog tussen
Yvorin de Monbrant en Galafre. In de interpolatie Huon et Calisse komen veel paral-
lelle motieven uit Huon de Bordeaux voor.148 Blijkbaar schiep de bewerker er genoe-
gen in de Oosterse avonturen van Huon te verlengen.

De ruimere aandacht voor de liefde, heeft het karakter van het verhaal in R een
andere kleur gegeven. Het epische element dat in M in het avonturendeel toch nog –
zij het bescheiden – aanwezig was, moet in de alexandrijnenbewerking nog meer ter-
rein prijsgeven ten koste van het avontuurlijke en het romaneske.149 Dit wordt mede
benadrukt door het streven van de bewerker om de continuaties organisch met Huon
de Bordeaux te verbinden. Deze continuaties zijn geen chansons de geste, maar eerder
avonturenromans. In de continuaties spelen Esclarmonde en haar dochter Clarisse een
belangrijke rol. De bewerker heeft Huon de Bordeaux aan het karakter van deze verha-
len aangepast. Hij wilde Huon de Bordeaux en de continuaties als één geheel presente-
ren en niet als een verzameling losse teksten. Dit verklaart waarom in de Huon-tekst
meermalen vooruitgewezen wordt naar gebeurtenissen die pas in de continuaties zullen
plaatsvinden.150 Soms hebben de vooruitwijzingen naar gebeurtenissen uit de continua-
ties ook tot aanpassingen in het Huon-verhaal zelf geleid. Dit is bijvoorbeeld het geval
met de verwijzing naar Croissant. Croissant is kleinzoon van Huon. Hij zal later de
door zijn grootvader veroverde schat krijgen, die in Rome verborgen ligt. Huon met-
selt deze schat op bevel van Auberon in de St. Pieterskerk te Rome in (R, f. 144v24-
146r15).151 M maakt hier geen melding van.

Tot besluit
Tot slot zal ik de verschillen tussen M en R, zoals deze uit de besproken passages naar
voren gekomen zijn, op een rij zetten. In M is het epische karakter sterker aanwezig
dan in R, waar als gevolg van de inkorting van de epische delen (het conflict tussen
Karel de Grote en Huon, en de processen die daaruit voortvloeien) en de uitbreiding
van de Oosterse avonturen (onder andere door de interpolaties) het romaneske en
avontuurlijke belangrijker is geworden. De dichter van M heeft veel aandacht voor de
juridische en politieke aspecten van het conflict.152 Hij beschrijft de twee processen
zeer nauwkeurig, waarbij hij veel aandacht schenkt aan de details. R is minder precies
waar de beschrijving van de processen betreft, wat soms tot inconsequenties leidt. De

                                                
147 Zie R, f. 89r20-127r16; tekst van de interpolatie is uitgegeven door Schäfer 1892.
148 Bijvoorbeeld: Calisse wordt verliefd op Huon; in de gevangenis van Calisses vader zitten tien rid-
ders uit Bordeaux; Calisses vader wordt aangeraden Huon niet te doden, maar hem als kampioen te
laten vechten etc.
149 Volgens Rossi (1984, p. 429-37) hebben andere thema’s, zoals militaire acties tegen heidenen, de
voorkeur boven politieke thema’s in R.
150 Er wordt zelfs naar continuaties verwezen die in dit handschrift niet zijn opgenomen, zoals Yde et
Olive en Croissant (R, f. 146v15-31).
151 Zie ook paragraaf 2.3.2.
152 Zie Rossi 1975, p. 233 e.v. wat betreft het epische deel van Huon de Bordeaux.
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bewerker lijkt minder belang te hechten aan het nauwkeurig weergeven van de details
dan aan het vertellen van het verhaal. Het weglaten van bepaalde elementen leidt af en
toe tot een meer zwart-wittekening van gevoelens en situaties. De bewerker wil som-
mige elementen verduidelijken, zoals ook blijkt uit de explicitering van bepaalde mo-
tieven. M is al arm aan beschrijvingen, maar in R zijn deze nog verder ingekort.153

Ook de dialoog, die een groot deel van het verhaal opeist, is in R op verschillende
plaatsen ingekort.154 De inkortingen in R hebben vooral de epische delen getroffen,
hierdoor zijn sommige wreed aandoende elementen uit het verhaal verdwenen.155 Toch
hebben er eveneens inkortingen in het avonturendeel plaatsgevonden: het betreft hier
voornamelijk beschrijvingen en dialogen of monologen.156 Opvallender daarentegen
zijn de interpolaties in het avonturendeel: zij geven het verhaal hier en daar een ander
verloop en veroorzaken verschillende varianten.157

De Huon-tekst in het Parijse handschrift 1451 is dus niet zonder meer een om-
zetting van decasyllaben in alexandrijnen, maar een echte bewerking.158 De bewerker
geeft af en toe een aanzet tot nieuw verhaalverloop, bijvoorbeeld in het geval van de
opdracht, maar hij zet dit vervolgens niet door. In andere gevallen – meestal als gevolg
van de interpolaties in het verhaal – is er wel sprake van verandering in het verhaalver-
loop. Dit is bijvoorbeeld het geval met betrekking tot de oorlog rond Aufalerne, waar
het verhaalverloop beïnvloed is door de interpolatie Huon et Calisse. Andere varianten
zijn niet direct het gevolg van de interpolaties, maar zij geven de tekst wel een nieuwe
kleur. De bewerker heeft andere accenten aangebracht.159 Bijvoorbeeld: Huon gaat in
R deels vanuit een andere motivatie op reis: hij wil niet alleen zijn opdracht uitvoeren,
maar hij wil voor alles Esclarmonde zien omdat hij door Karels woorden verliefd op
haar geworden is (het thema van de amor de lonh). De liefde neemt daardoor een be-
langrijkere plaats in het verhaal in. De zucht naar avontuur is nog meer aanwezig.
Vooral in de terugreis schiet het avontuur door en wordt het verhaal gecompliceerder.
Huon moet, kort na zijn vertrek uit Babylonië, tegen de broers van Orgueilleux en
Agrapart vechten; Huon maakt een reeks avonturen met Calisse mee; Yvorin strijdt
niet alleen tegen Galafre, maar ook tegen Garin (de schipper uit Brindisi die met Huon
meegereisd is) die koning van Babylonië geworden is. De cirkelstructuur van de reis
die in M aanwezig is, is door deze avonturen minder duidelijk zichtbaar.

                                                
153 Zie bijvoorbeeld de beschrijving van: de bewaping van Huon en Amauri, het bed van de reus en de
tuin van Gaudisse.
154 Bijvoorbeeld: dialoog tussen Huon en Amauri tijdens het tweekamp; de discussie tussen koning en
pairs; gesprek tussen Huon en Garin in Brindisi. Daartegenover staat volgens Rossi (1984, p. 436) de
innovatie van de ‘monologue sentimental’ in R.
155 In M biedt Huon het hoofd van Amauri aan Karel aan (vs. 2166-8); valt Karel Huon met een mes
aan (vs. 1277-81); is Esclarmonde bereid haar eigen vader te doden (vs. 6272-91).
156 Het gesprek tussen Huon en Garin is korter (R, f. 18r23-18v8); Auberon vertelt hier niet over zijn
afkomst en geboorte zoals hij in M uitgebreid doet.
157 Bijvoorbeeld: de reus van Dunostre is de aanstaande bruidegom van Esclarmonde; Garin wordt ko-
ning van Babylonië; Huon is in Aufalerne weer in het bezit van de beker en hoorn; Huon metselt in
Rome de schat in de St. Pieterskerk in.
158 Zie ook Rossi 1984, p. 429-37.
159 Enkele voorbeelden: verschillende personen proberen Huon van zijn reis af te brengen, maar het
verlangen naar Esclarmonde is te groot; Huons uiterlijk wordt niet met dat van zijn overleden vader
vergeleken; onderweg denkt hij vaak aan zijn moeder.
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2.3.2 Prequel en continuaties

In de vorige paragraaf heb ik aandacht besteed aan het eigenlijke Huon-verhaal en heb
ik aan de hand van enkele passages de belangrijkste inhoudelijke verschillen tussen M
en R beschreven. In deze paragraaf zal ik kort ingaan op de continuaties op Huon de
Bordeaux in de handschriften T, P en R, en de belangrijkste verschillen tussen de cycli
aangeven. Ik doe dit omdat de continuaties ook betrokken worden bij de bespreking
van de Middelnederlandse fragmenten.

De cyclus in T
Handschrift T heeft de omvangrijkste cyclus die behalve vervolgen ook een prequel op
Huon de Bordeaux bevat (le Roman d’Auberon). Auberon vertelt de voorgeschiedenis
van de feeënkoning. Zo wordt de genealogie van Auberon uiteengezet en wordt verteld
hoe Gloriant en Malabron werden geboren uit de verbinding van een fee die de ge-
daante van een hert had aangenomen en Mantanor, een neef van koning Bandifors.
Verder wordt verteld waar de magische voorwerpen vandaan komen en hoe Auberon
kasteel Dunostre aan de reus Orgueilleux kwijtraakte. Deze proloog op het Huon-ver-
haal is uniek voor T.

De continuaties op Huon de Bordeaux beslaan met elkaar ruim 18.900 verzen
die de avonturen van Huons nageslacht vertellen. In Esclarmonde, de continuatie die
direct op Huon de Bordeaux volgt en daar inhoudelijk aan vastgemaakt is, krijgen Hu-
on en Esclarmonde een dochter, Clarisse. In Esclarmonde speelt zij nog geen rol. In
deze continuatie vinden we vele motieven uit Huon de Bordeaux terug. Huon wordt
opnieuw slachtoffer van een verrader, Raoul geheten. De held haalt zich de woede van
de Duitse keizer op de hals als hij diens neef Gualerant doodt. Bordeaux wordt bele-
gerd en op aanraden van Esclarmonde reist Huon naar het Oosten om de hulp van haar
oom, de koning van Aufanie in te roepen. Tijdens zijn afwezigheid wordt Bordeaux
ingenomen en Esclarmonde naar Mainz gebracht. Bernard, een van Huons mannen,
weet Clarisse in veiligheid te brengen bij de abt van Cluny. Huon maakt allerlei won-
derlijke avonturen in het Oosten mee: zo komt hij Judas tegen die met gebonden han-
den en geblinddoekt tot zijn nek in het water staat als straf voor het verraden van God.
Ook wordt Huons schip aangetrokken door de magneetberg en wordt hij door een grif-
fioen naar een eiland gebracht dat toebehoort aan de emir van Perzië. Op dit eiland
staat een boom waaraan appels groeien die degene die ervan eet weer jong maken. Een
engel wijst Huon hoe hij het eiland kan verlaten. Hij mag drie appels van de boom
meenemen. Ook neemt hij kostbare stenen mee uit de rivier waarin Jezus gebaad heeft.
Uiteindelijk komt Huon in de stad Boccident terecht, waar hij de sultan enkele stenen
uit de rivier schenkt en zorgt voor de bevrijding van Franken die daar gevangen ge-
houden worden. Zij willen met Huon meereizen. Ook de sultan wil dat graag, maar hij
is te oud. Huon schenkt hem een appel van het wonderlijke eiland. Na het eten daarvan
is de sultan weer jong. Hierop bekeert de vorst zich met zijn volk tot het christendom.
Huon vertrekt in gezelschap van de sultan en de bevrijde Franken naar Acco. On-
derweg komt hij Kaïn tegen die in een vat op zee ronddrijft en komt hij nog in Cou-
londres terecht. Ten slotte wordt Huon in Acco, tijdens de strijd om de stad door een
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reus weggevoerd. Hij slaagt er in de reus te doden en besluit naar Bordeaux terug te
keren om uit te zoeken wat er met zijn vrouw en dochter gebeurd is.

Nadat hij zich met de Duitse keizer heeft verzoend, herinnert Huon zich de
overeenkomst met Auberon. Samen met Esclarmonde reist hij naar Monmur. Onder-
weg komen ze nog bij een kasteel dat bewoond wordt door witte monniken. Zij blijken
eigenlijk een derde groep engelen te zijn die nooit partij hebben gekozen in het conflict
tussen Lucifer en God. Zij wachten op de dag des oordeels. In Monmur wijst Auberon
Huon als zijn opvolger aan en schenkt hij hem de beker en de hoorn. Auberon sterft en
engelen nemen zijn ziel mee naar het paradijs. Vervolgens moet Huon met koning Ar-
tur strijden om de macht over het feeënrijk; de strijd blijft echter onbeslist en zal daar-
om ieder jaar opnieuw plaatsvinden. Auberon had dit al voorspeld. Huon en Esclar-
monde, die inmiddels een fee geworden is, worden in Monmur gekroond. De episode
die de gebeurtenissen rond de kroning vertelt, wordt ook wel aangeduid als Huon, roi
de Féerie.

De continuatie die hier op volgt is Clarisse et Florent.160 Hierin speelt Huons
dochter Clarisse een belangrijke rol. Vele jongemannen dingen naar Clarisses hand,
waaronder Florent, zoon van de koning van Aragon. Voor Clarisse haar aanbidder kan
ontmoeten, voert een verrader (Brohart geheten) haar onder valse voorwendselen met
zich mee in een boot. Clarisse raakt uiteindelijk van Brohart en zijn mannen verlost en
komt in Aragon terecht. Florent, die niet weet wie zij is, wordt verliefd op haar. De ko-
ning van Aragon verbiedt zijn zoon omgang te hebben met Clarisse en sluit eerst Cla-
risse en vervolgens zijn zoon op. Pas na vele verwikkelingen en strijdtonelen, besluit
Huon, die nu koning van het feeënrijk is, zelf naar Aragon te komen om daar de strij-
dende partijen met elkaar te verzoenen en zijn dochter met Florent te laten trouwen.

Aansluitend hierop volgt de continuatie Yde et Olive, waarin Clarisse het leven
schenkt aan een dochter die Yde genoemd wordt (zij is dus de kleindochter van Huon).
Clarisse overleeft de geboorte van haar dochter niet en Florent is diepbedroefd. Als
Yde veertien jaar is, besluit Florent zelf met zijn dochter in het huwelijk te treden om-
dat zij zo op haar moeder lijkt. Wanneer Yde dit voornemen te weten komt, ontvlucht
ze – verkleed als een man – Aragon. Yde krijgt onderweg te maken met een bende
rovers, waarvan zij de leider doodt. Zij gaat naar Rome waar zij in dienst komt van
koning Oton. Diens dochter Olive – die denkt dat Yde een man is – wordt verliefd op
haar. Ze trouwen en Yde onthult Olive haar geheim. Een verrader heeft het gesprek
gehoord en vertelt het aan koning Oton, waarop deze aan Yde beveelt samen met hem
een bad te nemen. Voordat haar geheim onthuld kan worden, verandert Yde op bevel
van God in een man.

In Croissant bevalt Olive van een zoon die Croissant heet. Als de jongen twaalf
jaar is, besluit Yde zijn vader in Aragon te bezoeken. Yde en Olive schenken hun zoon
al hun rijkdommen en die van Oton, die inmiddels overleden is. Croissant verspilt
hiervan het grootste deel en moet noodgedwongen Rome verlaten. In armoede dwaalt
hij rond. Uiteindelijk ziet Croissant zijn fouten in en keert hij naar Rome terug, waar
ondertussen een andere heerser de stad bestuurt. Nadat de koning Croissants identiteit
vastgesteld heeft, schenkt hij hem zijn dochter Olive en het gezag over Rome. In een

                                                
160 Deze continuatie vertoont grote overeenkomst met Aucassin et Nicolette, zie Brewka 1997, p. 54.
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kluis ligt nóg een schat die bestemd is voor Croissant, deze wordt hem nu geschon-
ken.161

Vervolgens worden de avonturen van Yde en Olive in Aragon verteld.162 Flo-
rent is inmiddels overleden en koning Desiier van Pavia verzamelt zijn leger om Ara-
gon aan te vallen. Opnieuw besluit Huon, in zijn hoedanigheid van feeënkoning, in te
grijpen en wenst zichzelf met zijn mannen en Esclarmonde – die zwanger is – naar
Aragon.163 Huon weet een verzoening tussen Yde en Desiier te bewerkstelligen. Yde
en Olive worden in Aragon gekroond. Ook Croissant en zijn vrouw Olive worden door
Huon naar Aragon gehaald. Huon schenkt Croissant een ring die hem onoverwinnelijk
maakt als hij hem tijdens een gevecht draagt. Yde regeert 40 jaar in Aragon en krijgt
vier zonen en drie dochters.

Huon en Esclarmonde bevinden zich in Dunostre, wanneer de moeder van de
reus die Huon in Huon de Bordeaux verslagen heeft, besluit zich te wreken. Zij weet
haar overgebleven zonen aan te sporen Dunostre aan te vallen. Deze strijd wordt ver-
teld in Le combat contre les géants. Nadat de reuzen verslagen zijn, wenst Huon dat de
brug van het kasteel en de koperen reuzen (de automaten) die vernield waren, weer ge-
maakt worden. Huon laat Malabron het kasteel bewaken en hij geeft Gloriant de lei-
ding over Monmur. Zelf reist hij met Esclarmonde, die opnieuw zwanger is, naar Bor-
deaux. Daar vertelt Huon aan Bernard het verhaal van Clarisses huwelijk met Florent
en de gebeurtenissen die daarop volgden (een samenvatting van de voorgaande conti-
nuaties dus). Vervolgens vieren ze feest.

De laatste continuatie van de cyclus, La chanson de Godin, gaat hier verder. Es-
clarmonde is nu bevallen van een zoon (Godin). Het kind wordt vlak na zijn geboorte
uit Bordeaux ontvoerd door de amachour van Roches. De Saraceense vorst neemt het
kind mee naar Roches en voedt het samen met zijn twee zonen op. Huon weet dat zijn
zoon door God voorbestemd is om koning van Roches en sultan van Babylonië te wor-
den. Hij stuurt Malabron naar Roches om de opvoeding van Godin te voltooien. Godin
krijgt te maken met de zonen van Gibouart, de schoonvader van Gérard, die in Huon
de Bordeaux vanwege zijn verraad van Huon ter dood gebracht is. Deze zonen willen
zich, onder aanvoering van Seguin, wreken en zweren Godin te zullen doden. Zij we-
ten zich te verzekeren van de steun van koning Yvorin de Monbrant. Deze geeft zijn
dochter Gaiete aan Seguin ten huwelijk. Godin neemt Yvorin tijdens een van de ge-
vechten gevangen. Huon komt uiteindelijk met zijn leger naar Roches. Volgens de
wens van Huon bekeren Yvorin en zijn mannen zich tot het christendom. De verraders
proberen intussen te ontkomen, maar zij worden ingehaald en in een vreselijk gevecht
verslagen. Ten slotte komt ook Esclarmonde naar Roches, waar zij haar zoon terugziet.
Zij neemt hem mee naar Monmur, samen met Huon en de twee zonen van de ama-
chour van Roches waarmee Godin opgegroeid is.

Ter verduidelijking van de korte navertelling van de Huon-cyclus volgt hier de stamboom van
Huons geslacht.

                                                
161 Onduidelijk is van wie de schat afkomstig is. In R is het Huon die de schat, die hij van zijn avon-
turenreis heeft meegenomen, in de St. Pieterskerk te Rome inmetselt. Verteld wordt dat deze schat
bestemd is voor Croissant. Zie ook noot 175 op p. 37.
162 Door Brewka Yde et Olive II genoemd.
163 Zie hierboven de samenvatting van Clarisse et Florent.
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dat van het religieuze.167 Deze synthese is vooral belichaamd in de figuur van Aube-
ron, maar is ook zichtbaar in bijvoorbeeld passages als het paradijselijke eiland en het
kasteel van de witte monniken.168

De cyclus in P
De cyclus van P is veel korter dan die van T en R. Dit handschrift bevat drie continua-
ties. De eerste gaat over Huons kroning in het feeënrijk, Huon, roi de Féerie. Anders
dan in T en R sluit deze continuatie dus niet aan op Esclarmonde. Na een korte recapi-
tulatie van Huons leven, wordt vermeld dat Esclarmonde het leven schenkt aan een
dochter, Judic geheten. Voor Huon is echter de tijd gekomen om naar Monmur te
gaan. Gériaume zal in zijn afwezigheid het land regeren.169 De reis naar Monmur lijkt
op de reis die Huon in Huon de Bordeaux maakte. Huon reist nu in gezelschap van zijn
vrouw en kind, en van de tien ridders. Ze gaan eerst naar Rome en daarna naar Brindi-
si, waar ze de nacht doorbrengen bij de echtgenote van Garin de St. Omer. Vervolgens
reizen ze eerst per schip en later over land naar het Heilige Graf. Ook nu trekt het ge-
zelschap door Famenie, het land van de Commans en Terre de Foy. Uiteindelijk ko-
men ze in het bos waar Huon voor de eerste keer Gériaume ontmoet heeft. Auberon,
die zich in Dunostre bevindt, weet dat Huon daar is aangekomen, maar hij stelt de held
eerst op de proef alvorens hij zelf met zijn mannen verschijnt. Ten slotte kroont Aube-
ron Huon in Monmur tot koning, waarna hij zelf afscheid neemt om te sterven.

Hierop volgt Le combat contre les géants, de tweede continuatie. Huon verblijft
als koning in Monmur. Hij belooft Malabron dat hij hem vanwege zijn trouwe diensten
59 jaar van zijn 60 jaar durende straf zal kwijtschelden. Auberon had Malabron de
straf opgelegd omdat hij hem niet goed gediend had.170 Huon wil Esclarmonde in Du-
nostre kronen, maar voor deze gebeurtenis plaats kan vinden, vallen de broers van de
reus Orgueilleux onder leiding van hun moeder, Dunostre aan. Onder de reuzen be-
vindt zich ook Agrapart, van wie Huon ooit een oor afgehakt had. Malabron speelt een
belangrijke rol in de strijd tegen de reuzen. Als de reuzen – voornamelijk door toedoen
van Malabron – verslagen zijn, biedt Huon hem zijn dochter Judic als echtgenote aan.
Het laatste jaar van zijn straf als luiton wordt hem eveneens kwijtgescholden.171

De derde en laatste continuatie in dit handschrift is slechts fragmentarisch over-
geleverd. Het betreft een aanval van de verrader Huon le Desvey op Bordeaux, dat nu
bestuurd wordt door Gériaume. Deze Huon is een broer van Gibouart, de verraderlijke
schoonvader van Gérard uit Huon de Bordeaux. Ook in deze episode lijkt Malabron de
rol van redder te vervullen. Deze laatste korte continuatie is uniek voor P.

                                                
167 Vallecalle 1999, p. 933-5. In de Middelnederlandse Huge-traditie lijkt men deze synthese juist te
willen afzwakken. Zie paragraaf 4.3 en 5.3.
168 Laatstgenoemde passage (T, vs. 2648-826) wordt besproken door Rossi 1979, p. 463-72.
169 Vergelijk Esclarmonde in T, waarin Gériaume Bordeaux moet verdedigen tijdens Huons reis naar
het Oosten.
170 Aanvankelijk had Auberon hem 30 jaar straf opgelegd, maar daar kwam 30 jaar bij toen Malabron
besloot Huon te helpen.
171 Malabron is een luiton zodra hij zijn vel aantrekt. Hij is echter geen kwade geest, maar staat de held
ter zijde.
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De versie van Huon, roi de Féerie in P wijkt af van T en R. Huon maakt hier dezelfde
reis als in Huon de Bordeaux.172 Bordeaux laat Huon achter in handen van Gériau-
me;173 in T en R krijgt Bernard het bestuur over Bordeaux. Gériaume is in deze teksten
gesneuveld tijdens de aanval op Bordeaux door het leger van de Duitse keizer. In de
continuatie van P is geen sprake van een strijd tegen Artur zoals in T. Huon hoeft hier
niet ieder jaar te strijden om de macht van het feeënrijk. In deze versie van Huon, roi
de Féerie krijgen Huon en Esclarmonde een dochter die Judic heet; in T en R gebeurt
dit aan het begin van Esclarmonde en heet de dochter Clarisse. In T en R wordt Esclar-
monde pas gekroond nadat zij de status van fee gekregen heeft. In P wordt hierover
niet gesproken, maar wil Huon haar zelf in Dunostre kronen. Deze kroning, die in T en
R deel uitmaakt van Huon, roi de Féerie, wordt in P uitgesteld door de aanval van de
reuzen op Dunostre (Le combat contre les géants).174 Van uitstel komt zelfs afstel,
want na de overwinning op de reuzen wordt niet meer over de kroning van Esclarmon-
de gesproken. De aandacht gaat uit naar Malabron, die beloond wordt voor zijn daden.
Hij krijgt Huons dochter Judic als echtgenote en wordt bevrijd van het laatste jaar van
zijn straf – Huon had hem eerder al 59 van de 60 jaar straf kwijtgescholden – waardoor
Malabron geen luiton meer is. Hij wordt aan het einde zelfs Malabron le faez ge-
noemd. De prominente rol van Malabron in deze continuatie is kenmerkend voor P.

Ook in de laatste continuatie, Huon le Desvey, komen genoemde kenmerken
voor (aansluiten op Huon-verhaal en aandacht voor Malabron). Het verradersgeslacht
van Gibouart wordt weer actief – net als in Godin in T trouwens – terwijl Gériaume
nog altijd Bordeaux bestuurt (aansluiting bij het Huon-verhaal). De laatste verzen zijn
slechts half overgeleverd, zodat het moeilijk is vast te stellen wat er gebeurt. Het lijkt
erop dat Huon in Bordeaux blijft en Malabron tot koning van het feeënrijk gekroond
wordt. De continuaties van P vertellen dus niet, zoals in T, de avonturen van Huons
nageslacht. Huon zelf is de belangrijkste persoon waarop de nieuwe avonturen zich
richten (kroning, aanval door de reuzen, aanval op Bordeaux). Hij wordt hierin steeds
bijgestaan door Malabron.

De cyclus in R
De bewerker van R heeft eveneens op eigen wijze enkele continuaties aan Huon de
Bordeaux vastgemaakt. Hij heeft van Huon de Bordeaux en de continuaties een hecht
geheel willen maken door in het Huon-verhaal al toespelingen te maken op en vooruit
te wijzen naar gebeurtenissen die in de continuaties zullen plaatsvinden.175 Bovendien

                                                
172 Suard (1982, p. 1037-40) ziet hierin een bewijs van de middelmatige kwaliteit van de auteur van P.
Ook de ontmoeting met Malabron is min of meer een herhaling van de ontmoetingen uit Huon de Bor-
deaux.
173 Ook dit sluit aan op Huon de Bordeaux, waar Auberon tegen Huon zegt dat hij zijn land in handen
van Gériaume moet geven als hij naar het feeënrijk gaat om daar gekroond te worden. Zie M en P, vs.
10500-2.
174 In T staat deze continuatie tussen Yde et Olive II en Godin; in R is ze ingevoegd na het vertrek van
Huon uit Babylonië (in Huon de Bordeaux dus). Zie voor de verhouding tussen de drie teksten Suard
1982, p. 1040-3.
175 Bijvoorbeeld R, f. 26r22-32 waar Auberon voorspelt dat Esclarmonde Huon een dochter zal schen-
ken; R, f. 144v24-146r15 waar Huon zijn schat – die bestemd is voor Croissant – in Rome inmetselt in
de St. Pieterskerk; R, f. 146v15-31 waarin verwezen wordt naar Clarisse et Florent, Yde et Olive en
Croissant.
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is het gevecht tegen de reuzen (Le combat contre les géants) in dit handschrift een in-
terpolatie in Huon de Bordeaux.

Net als in T volgt in dit handschrift Esclarmonde direct op Huon de Bordeaux.
Hoewel het verhaal in grote lijnen gelijk is aan T, zijn er ook verschillen. Opvallend is
dat Huons vertrouweling Bernard in R eveneens naar het Oosten reist – in T blijft hij
in Bordeaux achter – met als doel Huon te vinden. Ze komen elkaar tegen in Acco,
waar Bernard heengetrokken is om de tempeliers bij te staan in hun strijd tegen de Sa-
racenen. Aanvankelijk herkennen ze elkaar niet en vechten ze tegen elkaar.176 Nadat
Acco veroverd is, keren Huon en Bernard gezamenlijk naar Bordeaux terug.

Huon, roi de Féerie volgt ook hier op Esclarmonde en, net als in T, is het daar-
van moeilijk te scheiden. De tekst komt grotendeels overeen met T, maar is iets korter.
Ook hier laat Huon Bordeaux achter in de handen van Bernard als hij met Esclarmon-
de naar Monmur gaat, en ook hier komen zij onderweg bij het kasteel van de witte
monniken. Na de kroning van Huon en Esclarmonde, moet Huon tegen Artur strijden
om de macht van Monmur. Huon bereikt echter dat Artur vertrekt en hem in vrede
Monmur laat bezitten. In R dus geen jaarlijks terugkerend gevecht om de macht van
het feeënrijk.

Aansluitend hierop volgt de continuatie Clarisse et Florent. Dit is tevens de
laatste tekst van de cyclus in R. Hoewel het verhaalverloop grotendeels overeenkomt
met de versie uit T, is het verhaal ongeveer de helft korter. Zo ontsnappen Clarisse en
Florent ook in R in een boot, maar hier wordt niet verteld welke omzwervingen zij
maken voor ze weer naar Aragon terugkeren. Ook de strijd in Aragon is in R ingekort.
Hierdoor is nog meer dan in T het accent komen te liggen op de liefde tussen Clarisse
en Florent en het leed dat Clarisse moeten ondergaan.177

Aan het einde van Clarisse et Florent staat een korte verwijzingen naar Yde et
Olive en Croissant.178 Blijkbaar kende de bewerker deze continuaties, maar verkoos
hij ze niet op te nemen in de cyclus. De keuze van de continuaties (Esclarmonde, Cla-
risse et Florent) maakt dat het accent in R meer op de vrouwelijke personages ligt. Dit
wordt ondersteund door de interpolatie Huon et Calisse in Huon de Bordeaux en de
ruimere aandacht in laatstgenoemde tekst voor de liefde van Huon voor Esclarmon-
de.179 In R zijn het vooral avontuur en liefde die de toon bepalen. Thema’s als verraad
en opvolgingskwestie zijn zeker aanwezig, maar minder belangrijk dan in T.

Bekijken we de continaties per handschrift, dan kunnen we concluderen dat hoe ver-
schillend de continuaties en de verhaalelementen die ze bevatten ook zijn, in ieder
handschrift toch een zeker streven naar eenheid kan worden opgemerkt. Dit is gedaan
door expliciete verwijzingen aan te brengen, verbindingen tussen de teksten vloeiend
te laten verlopen en door herhaling van bepaalde thema’s en motieven. Doordat in elk
van de drie handschriften andere keuzes gemaakt zijn, hebben de continuaties als ge-
                                                
176 Dit motief is ontleend aan Huon de Bordeaux waar Huon en Gériaume voor Aufalerne tegen elkaar
vechten zonder elkaar te herkennen.
177 Dit wordt al door de verteller aangekondigd aan het begin van de continuatie (R, f. 206v19-20):
Hellas qu’elle souffrist de paine et de haqnie,/ Oncques tant n’en souffrist nulle personne en vie. In
Huon de Bordeaux ligt het accent eveneens op het leed dat de held moet ondergaan, zie Rossi 1984, p.
432.
178 In Huon de Bordeaux was ook al naar deze continuaties verwezen, zie noot 175 op p. 37.
179 Zie paragraaf 2.3.1.
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heel elk een eigen karakter gekregen in T, P en R. Het streven naar eenheid heeft ertoe
geleid dat de begrenzing van de afzonderlijke teksten die deel uitmaken van de conti-
nuaties problematisch is. In de drie handschriften waarin continuaties voorkomen, blij-
ken deze steeds anders ingedeeld te zijn. Wanneer we de afzonderlijke episodes als
aparte continuaties beschouwen, dan verschilt het aantal continuaties per handschrift,
evenals de lengte van de teksten. De lengte van één bepaalde tekst verschilt bovendien
niet alleen per handschrift, maar ook per teksteditie. Men is het er niet over eens waar
het ene chanson begint en het andere ophoudt.180 Beschouwen wij de continuaties in
ieder handschrift echter als één geheel, dan gaan wij voorbij aan het feit dat sommige
teksten uit de cyclus waarschijnlijk afzonderlijk overgeleverd zijn, zoals bijvoorbeeld
Godin.

2.4 GEBRUIK EN VOORTLEVEN VAN HET CHANSON DE GESTE181

Huon de Bordeaux heeft een lange nawerking gehad. Dit is vooral te danken aan de
prozabewerking die er in de vijftiende eeuw van gemaakt is en waarvan tot in de ne-
gentiende eeuw regelmatig nieuwe drukken en herdrukken bleven verschijnen. De pro-
zaroman werd bovendien omstreeks 1525 in het Engels vertaald door John Bourchier
(Lord Berners). Deze vertaling zou in 1534 of daaromtrent in druk verschenen zijn.
Door de vertaling van Berners werd Auberon (hier Oberon) in de Engelse literatuur
geïntroduceerd.182

Niet in alleen in prozavorm bleef het verhaal voortleven, waarschijnlijk heeft
het ook in de theaterwereld nawerking gehad. Er bestaan aanwijzingen die doen ver-
moeden dat Huon de Bordeaux in Frankrijk inderdaad als toneelstuk is opgevoerd. Op
14 december 1557 werd door les confrères de la passion een verzoek aan het Parle-
ment gericht om het stuk, waarop tot kerstmis een speelverbod lag, opnieuw te mogen
opvoeren.183 Dit verzoek werd ingewilligd, zodat we mogen aannemen dat het daarna
daadwerkelijk is gespeeld.184 Ook in de zeventiende eeuw zou een toneelstuk getiteld
Huon de Bordeaux zijn gespeeld. Het gezelschap van Molière zou het op het repertoire
hebben gehad.185 Hoe het stuk er heeft uitgezien, hoe vaak en tot wanneer het nog

                                                
180 Ruelle (1960, p. 11) maakt een driedeling in de continuatie van P hoewel deze grafisch één geheel
vormt; Rossi (1975, p. 623) beschouwt Croissant uit T als behorend tot Yde et Olive, terwijl Brewka
1977 dit niet doet. Voretzsch (1900, p. 94) onderscheidt tussen Esclarmonde en Clarisse et Florent in
T nog Huon, roi de Feérie. Brekwa beschouwt dit als een episode binnen Esclarmonde.
181 Zie in dit verband ook Lens 1993a, p. 180-2.
182 We komen hem tegen in de Faerie Queen van Edmund Spencer (1590-1596), in een toneelstuk van
Robert Greene, James IV (circa 1591), in Oberon, the Fairy Prince van Ben Johnson (1610) en in A
Midsummer Night’s Dream van William Shakespeare (tussen 1594 en 1596). In laatstgenoemde stuk
heeft Oberon, samen met zijn echtgenote Titania, de meeste furore gemaakt.
183 Zie voor de theateropvoering van 1557 van Huon de Bordeaux door de Confrérie: Cazavane 1999,
171-81.
184 Guessard/Grandmaison 1860, p. xxix-xxx. Zij hebben hun informatie verkregen uit de ‘Archives de
l’Empire, reg. du Parlement’, zie noot 1, p. xxx. Zie ook Cazavane 1999, p. 172-3.
185 Volgens het ‘registre de La Grange’ zou het gezelschap van Molière in 1660 driemaal een toneel-
stuk getiteld Huon de Bordeaux hebben opgevoerd. Zie Fournel, Les contemporains de Molière, Paris
1866, t. 2, p. 5. Zie ook Paris 1865, p. 117, noot 2 waar hij Fournier, Le Roman de Molière, Paris,
1863, p. 81 citeert, die zegt dat een dergelijk stuk in 1661 zou zijn opgevoerd.
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werd gespeeld, is niet bekend. Evenmin is duidelijk of het toneelstuk waarnaar in 1557
verwezen wordt, hetzelfde is als het stuk dat op het repertoire van het gezelschap van
Molière zou hebben gestaan. Ditzelfde geldt voor een Engelse toneelversie van Huon
de Bordeaux. De compagnie van de Earl of Sussex zou in 1593-1594 in Londen een
toneelstuk met de titel Huon of Burdeux op de planken gebracht hebben, zoals blijkt
uit het dagboek van Philip Henslowe.186 Cazavane vraagt zich af of het Engelse toneel-
stuk misschien een vertaling zou kunnen zijn van het spel dat in 1557 in Parijs is opge-
voerd. Zij concludeert dat dit waarschijnlijk niet het geval geweest is, gezien de werk-
wijze van Henslowe en zijn theatergroep. Bovendien was hij niet noodzakelijk aange-
wezen op een Franse tekst, want het verhaal was hem bekend door de prozavertaling
van Berners.187

Het idee dat men een chanson de geste als Huon de Bordeaux uitkoos voor een
toneelbewerking, is niet zo vreemd als op het eerste gezicht zou lijken. Het verhaal be-
vat namelijk opmerkelijk veel dialogen, waardoor het zeer geschikt is om tot toneel-
stuk te worden bewerkt. Dit blijkt wel uit het feit dat het in Luik nog altijd als poppen-
spel wordt opgevoerd.188 De spelers baseren zich voor hun ridderspektakels op teksten
die verschenen in de Bibliothèque Bleue.

Wat betreft de bovengenoemde proza- en toneelbewerkingen hebben we vooral
met vormveranderingen van de Huon-stof te maken. Daarnaast waren er middeleeuwse
schrijvers die het chanson de geste voor hun eigen werk gebruikten. Zij deden dit op
verschillende manieren: 1) ze maakten toespelingen op het verhaal in hun eigen werk;
2) ze verwerkten een excerpt of losse stukken van het verhaal in hun werk; 3) ze ont-
leenden thema’s, motieven of personages aan het verhaal. Met deze gebruiksvormen
treden wij buiten de Huon-stof. Ik zal van alle drie mogelijkheden voorbeelden geven
om te laten zien op welke wijze middeleeuwse dichters en kroniekschrijvers Huon de
Bordeaux gebruikten. De manier waarop zij dit deden, zegt iets over hun receptie van
de tekst en dat is voor moderne onderzoekers een aardige toetssteen voor de eigen re-
ceptie en interpretatie.

De dichter van Gaufrey, een chanson de geste uit de dertiende eeuw, moet Huon de
Bordeaux gekend hebben, want hij verbindt Huons geslacht met dat van Doon de May-
ence. Hertog Seguin de Bordeaux, de vader van Huon, is in dit gedicht de achtste van
de twaalf zonen van Doon:

E Sevin de Bordele fu l’uitisme baron;
Pere fu Huelin à la clere fachon,
A qui fist tant de bien le bon roi Oberon.189

                                                
186 Philip Henslowe bezat veel contacten in de theaterwereld. Hij was onder meer mede-eigenaar en
manager van het theater The Rose. Zijn dagboek is uitgegeven door Greg 1904-1908. Op folio 8v van
dit dagboek (p. 16 van de editie) wordt vermeld onder het opschrift ‘Jn the name of god Amen
begninge the 27 of desember 1593 the earle of susex his men’:
R/ at hewen of burdoche the 28 of desember 1593
R/ at hewen of burdockes the 3 of Jenewary 1593
R/ at hewen the 11 of Jenewary 1593.
187 Cazavane 1999, p. 177-81.
188 Piron 1978, p. 185-6.
189 Ed. Guessard/Chabaille 1859, p. 4, vs. 102-4. Vert. En Sevin de Bordeaux was de achtste baron; hij
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De dichter geeft de hertog geen actieve rol in het verhaal; het blijft bij een korte ver-
wijzing naar Huon de Bordeaux waarin tevens Auberon genoemd wordt. De andere
zonen van Doon zijn onder andere Gaufrey (hij is de oudste zoon en vader van Ogier),
Doon de Nanteuil, Aymon de Dordonne (de vader van Renaut), Peron (tot zijn nage-
slacht behoort de Zwaanridder en Godefroi de Bouillon) en Girart de Roussillon. Hu-
ons geslacht wordt hier in verband gebracht met het geslacht van de opstandige vazal-
len en zelfs met dat van de Zwaanridder.190 Deze verbinding zal niet toevallig gemaakt
zijn. Waarschijnlijk rekende de dichter Huon tot de opstandige vazallen vanwege zijn
conflict met Karel de Grote. Hij is niet de enige, want in de vijftiende eeuw geeft de
bewerker van de alexandrijnenversie van Huon de Bordeaux een overeenkomstige ge-
nealogie.191 Doon de Mayence is de grootvader van Huon, Ogier is een volle neef van
hem, en Girart de Roussillon en Gui de Nanteuil zijn broers van Seguin en dus ooms
van Huon.192 Deze genealogie komt grotendeels overeen met de genealogie uit Gau-
frey. Heeft de alexandrijnenbewerker de verbintenissen van beide geslachten uit de
Gaufrey overgenomen? Het is niet onmogelijk.

In de proloog op de Geste des Lorrains van handschrift T wordt Huon verbon-
den met het geslacht van de Lorrains (Lotharingers). Er wordt gezegd dat Huon, nadat
hij uit Frankrijk verbannen was, naar Lombardije is gegaan waar hij in dienst trad van
Guinemer, zoon van S. Bertin. Daar werd hij verliefd op een meisje van wie hij een
zoon kreeg die Henris werd genoemd. Henris vluchtte naar Mies (= Metz) nadat zijn
vader vergiftigd was.193 Beide geslachten zijn door de schrijver van deze proloog met
                                                
was de vader van Huon met het nobele gelaat, voor wie de goede koning Auberon zoveel goeds deed.
190 In de Nederlandse prozaroman (Np) wordt Huges geslacht eveneens met dat van de Zwaanridder en
Godfried van Bouillon verbonden. Van Huges eerste zoon zal het geslacht van de Zwaanridder afstam-
men, waaruit twee koningen van Jeruzalem zullen voortkomen. Zie kap. 45, ed. Wolf 1860, p. 83. Zie
voorts hoofdstuk 4.
191 De hertogin van Bordeaux (Huons moeder) geeft de volgende genealogie (R, f. 3r1-14):
Le bon Do de Mayence qui tant fust redoubtés,
Chilx fust vostre tayon ressambler le debvés.
Car cilx qui pense a bien est de dieu confortés
Tondis est ung preudhome des sages coeurs amés.
Example a vos anchestres bien prendre vous debvés:
Ogier est moult preudhons hardis et redoubtés,
Vo cousin est germain a lui garde prendés.
Estout le filx Oeudon fust prisies et loés
Et Guion de Nantoeul et Gerart le barbés,
Qui de Rousillon fust sires et avoués
Et vo parent aussy le bon roy Caroués
Et Gondreboeuf aussy qu’en Frise fust fiefvés
Et Salemon qui fust de Bretaigne casés,
Frère fust a Seguin qui vous a engenrés.
192 Doon heeft in R nog een bastaardzoon verwekt bij een Saraceense vrouw. Met deze oom,
Guillaume (later Widelon) geheten, krijgt Huon in het Oosten te maken.
193 Het citaat luidt:
En Bourdeloit ot .I. franc duc Seuwin
Qui eut .I. fil qui fu preus et hardis.
Hues ot non, si com dist li escris:
S’ocist un conte en la salla a Paris.
Por ce fu Hues bannis hors du païs
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       Seguin de Bordeaux –X– (hertogin)              Gaudisse –X–   ?

   Gérard    Huon –X– Esclarmonde

    Florent –X– Clarisse Godin

        Yde –X– Olive

Croissant

De continuaties van T vertellen dus de avonturen van de opeenvolgende leden van het
nageslacht van Huon en Esclarmonde. Allereerst van Huon en Esclarmonde zelf en
hun kroning in het feeënrijk, vervolgens van hun dochter Clarisse, hun kleindochter
Yde (die van geslacht verandert) en hun achterkleinzoon Croissant. Tot en met de kro-
ning van Croissant in Rome vormt de cyclus min of meer een eenheid. Daarna lijken
de avonturen in een losser verband te staan: na Croissants kroning volgen opnieuw
avonturen van Yde en Olive, en het gevecht van Huon tegen de reuzen van Dunostre.
De plaats van deze episode lijkt willekeurig gekozen. En tot slot volgen nog avonturen
van de zoon van Huon en Esclarmonde, waardoor de genealogische opeenvolging
(avonturen van dochter, kleindochter en achterkleinzoon) doorbroken wordt.164

Het avontuurlijke element domineert de cyclus. De avonturen zijn heel verschil-
lend van aard,165 bijvoorbeeld: het conflict van Huon met de Duitse keizer, de avontu-
ren van Huon in het Oosten (ontmoeting met Kaïn, verblijf op paradijselijk eiland
etc.), Clarisse wordt ontvoerd door de schurk Brohart, liefde tussen Clarisse en Florent
van Aragon, Yde verandert in een man, Croissant verspilt zijn rijkdom en zwerft in ar-
moede rond. Deze avonturen spelen zich op veel verschillende plaatsen af (onder an-
dere in Bordeaux, Duitsland, Boccident, Acco, Aragon, Rome, Monmur).

Ondanks het heterogene karakter van de avonturen is er wel naar gestreefd een
eenheid te creëren door de verbindingen tussen de afzonderlijke continuaties zo on-
zichtbaar mogelijk te maken, door vooruitwijzingen naar andere continuaties te geven
en in te spelen op elementen uit Huon de Bordeaux. Ook motieven en narratieve sche-
ma’s die vaker terugkeren, bewerkstelligen een zekere eenheid, zoals het verraderlijke
complot, de opvolgingskwestie en het ingrijpen vanuit het feeënrijk door Huon.166 In
de cyclus wordt een synthese gemaakt tussen het domein van het wonderbaarlijke en

                                                
164 Zie Suard 1982, p. 1035-50 voor de ontwikkeling van de cyclus van T; Brewka 1977, p. 24-46
i.v.m. de compositie en structuur van de continuaties als geheel. Zie ook paragraaf 2.2.1.
165 Vallecalle (1999, p. 928) spreekt i.v.m. de cyclus van een ‘énorme fatras, compilation d’élements
hétéroclites’.
166 Zie Brewka 1997, inleiding op de tekstuitgave van de continuaties; Vallecalle 1999, p. 927-35.
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elkaar in verband gebracht om een expliciete verbinding tussen de cyclus van Huon de
Bordeaux en de Geste des Lorrains te leggen. Immers, beide cycli zijn na elkaar in dit
handschrift opgenomen. Het betreft hier dus een ad-hoc-verbinding die voor dit hand-
schrift gemaakt is.194 Zowel in Huon de Bordeaux als in de Geste des Lorrains speelt
de strijd om de stad Bordeaux een rol. Het ligt daarom voor de hand dat de proloog-
schrijver beide geslachten met elkaar verbond.

De conclusie na bespreking van beide voorbeelden is de volgende. De dichters
verbonden niet willekeurig geslachten met elkaar, enkel en alleen maar om hun hoofd-
persoon meer prestige te geven, maar zij legden bewust verbindingen tussen verschil-
lende geslachten op grond van gevoelde overeenkomsten tussen de verhalen. Huon
wordt in het geslacht van Doon de Mayence opgenomen vanwege zijn conflict met
Karel de Grote en hij wordt verbonden met het geslacht van de Lorrains vanwege de
strijd om Bordeaux. Genoemde conclusie geldt niet alleen voor de epische dichters,
maar ook voor schrijvers van kronieken. Zij kozen evenmin willekeurige bronnen voor
de samenstelling van hun kronieken. Chansons de geste, waaronder ook Huon de Bor-
deaux, werden vooral gebruikt in kronieken in de volkstaal, en wel in de gedeelten die
de Karolingen behandelen.195

In de veertiende eeuw schreef de uit Luik afkomstige Jean d’Outremeuse (1338-1400)
een omvangrijke kroniek, getiteld Ly Myreur des Histors.196 In deze kroniek die de
wereldgeschiedenis vanaf de zondvloed vertelt, wordt ruime aandacht besteed aan de
tijd van de Karolingen en aan de geschiedenis van Luik. Centraal in het deel dat han-
delt over Karel de Grote staan de oorlogen tussen de koning en Ogier le Danois. In dit
verband wordt Huons conflict met Karel de Grote vermeld. Huon behoort tot Ogiers
geslacht, hij is de kleinzoon van Doon de Mayence en een neef van Ogier, en dus moet
zijn conflict met Karel beschouwd worden als onderdeel van de strijd van Ogier en
diens geslacht tegen Karel. Geheel nieuw is dit verband niet. Immers, al in Huon de
Bordeaux zelf geeft Karel een samenvatting van de avonturen van Ogier. De verwij-
                                                
De douce France et de l’empire ausi
En Lonbardie s’en ala por servir
Quens Guinemer, le fil a S. Bertin
Qui les foires cria et establi
Chelle de Troies, de Bar et de Lagni.
Une pucelle ot ou palais votis:
Hues l’ama et la pucele li,
Em bascelage i engenra .I. fil:
Quant ot batesme, si ot a nom Henris.
Hues moru par force de venin,
Henris ot peur que il ne fust ocis
Si vint a Mies por sa vie garir.
Citaat overgenomen uit Rossi 1975, p. 45, noot 60; ook Stengel (1873, p. 28) had dit citaat in zijn be-
schrijving opgenomen.
194 Zie ook Lens 1994, p. 130-1.
195 De verwijzing naar chansons de geste in een Latijnse kroniek als die van Aubri de Trois Fontaines
is uitzonderlijk. Zie voor Huon de Bordeaux en andere chansons de geste in de kroniek van Auberi,
o.a. Moïsan 1984, p. 949-76.
196 Uitgegeven door Bormans/Borgnet 1864-1887. De Huon-episode staat in boek 2 van de kroniek en
is opgenomen in band 3 van de editie. De vindplaatsen (III, 317 etc.) verwijzen dus naar deel- en pagi-
nanummer van genoemde editie.
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zing naar gebeurtenissen uit de Chevalerie Ogier dient hier om het karakter van Char-
lot te illustreren.197 In Huon de Bordeaux wordt niet gesproken over een familierelatie
tussen Huon en Ogier, en speelt Ogier zelf geen rol.

Volgens d’Outremeuses kroniek zou in het jaar 847 de oorlog tussen Karel en
Huon begonnen zijn (III, 317). Over het verloop van de strijd wordt niets gezegd, want
En la noviel Gieste d’Ogier trovereis a matere toute plaine. Het blijft echter niet bij
deze verwijzing. We vernemen dat Huon in de landen over zee ene Ebron overwint
(III, 319), die 14 broers heeft; dat hij belegerd wordt in kasteel Vassalerne door Gala-
frois, maar bevrijd en naar Bordeaux gebracht wordt door Ogier (III, 320). Voorts ver-
gezelt Huon Ogier naar Spanje (III, 321); hij doodt Charlot (III, 219), sluit daarna vre-
de met Karel en wordt vergeven door Anseis, de zoon van Charlot (III, 326); Ogier
stuurt hem naar Valence (III, 331); Huon klaagt over zijn broer Gérard (III, 334-5) en
moet afrekenen met verraders (III, 340). Opmerkelijk genoeg speelt Huons vader, die
meestal alleen genoemd wordt,198 in deze kroniek zelf een actieve rol. Van hem wordt
verteld dat hij Bordeaux verovert (II, 522) en Ogier naar Spanje vergezelt (III, 310),
waar hij tegen Gérard del Fraite vecht (219). Ten slotte wordt hij door Karel hertog
van Bordeaux gemaakt (IV, 250). We zien dat in deze kroniek de belevenissen van
Huon en zijn vader Seguin verweven zijn met en aangepast zijn aan de daden van
Ogier, die de centrale persoon is. D’Outremeuse neemt geen geïsoleerde verwijzing
naar Huon de Bordeaux op, maar gebruikt elementen uit dit chanson de geste om zijn
eigen verhaal te schrijven.

Anders is dit in de anonieme veertiende-eeuwse kroniek die onder de signatuur
f. fr. 5003 in de Bibliothèque nationale de France in Parijs bewaard wordt. In deze pro-
zakroniek over Frankrijk die loopt tot de regering van Karel VI, is natuurlijk ook een
gedeelte aan Karel de Grote gewijd.199 In dit gedeelte vinden we uittreksels van enkele
chansons de geste. Het uittreksel van Huon de Bordeaux (op fol. 102) staat tussen
Ogier le Danois en het verhaal over Arneis en voor Les quatre fils Aymons.200 De ver-
halen zijn niet ineengeweven, maar achter elkaar geplaatst. De keuze en volgorde van
de verhalen lijkt echter niet willekeurig te zijn, want ook hier staat Huon tussen op-
standige vazallen als Ogier en Renaut, vazallen die een conflict hebben met de koning.

In het uittreksel ontbreekt opmerkelijk genoeg Auberon, en dat terwijl hij toch
de persoon bij uitstek is die met het Huon-verhaal verbonden is. Wellicht vond de kro-
niekschrijver dat een wonderbaarlijk wezen als Auberon geen plaats had in zijn werk,
omdat dit wonderlijke personage afbreuk zou kunnen doen aan de waarachtigheid er-
van. Dat niet alle kroniekschrijvers er een probleem mee hadden om wonderbaarlijkhe-
den in hun verhaal op te nemen, blijkt uit de passage in Ly Myreur waar Ogier terecht-
komt in het kasteel van Morgane (Morge), de moeder van Auberon (Alberon in de kro-
niek). Hij treft daar Artur en zijn ridders aan. Morgane schenkt hem een betoverde nap
die ooit door Merlijn gemaakt is.201 Dichters hadden in het algemeen minder moeite
met de wonderbaarlijke personages uit Huon de Bordeaux. Zo komen we de bode van

                                                
197 M, vs. 98-185.
198 In Huon de Bordeaux speelt Seguin zelf geen rol; hij is al zeven jaren dood.
199 Het deel over Karel de Grote staat op fol. 94v-124v.
200 Voretzsch 1900 (p. 403-5) geeft de tekst van de Huon-passage in deze kroniek.
201 Ly Myreur, ed. Borgnet/Bormans 1864-1888, band IV, p. 51-58.
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Auberon, Malabron onder meer tegen in Gaufrey. De dichter ontleende dit personage
aan Huon de Bordeaux om het een eigen rol in zijn verhaal te geven.

In Gaufrey speelt de zoon van Malabron, Robastre geheten, een aanzienlijke rol in het
verhaal.202 Hij is in dienst van Garin de Monglane en vecht samen met de zonen van
Doon tegen het leger van de Saraceense koning Gloriant.203 Robastre weet aanvanke-
lijk niet dat hij een zoon is van een luiton. Malabron stelt zijn zoon herhaaldelijk op de
proef. Hij bezit in dit gedicht een gave die hij oorspronkelijk niet had: Malabron kan
iedere vermomming aannemen die hij wil. Hij kan zowel een paard, een vogel als een
mens zijn.204 In Huon de Bordeaux blijft de afkomst van Malabron zelf duister. Er
wordt weinig over hem verteld, behalve dat hij een overtreding begaan heeft en daar-
om door Auberon gestraft is (M, vs. 5380-4).205 Zijn rol blijft beperkt tot die van bode,
dit is ook het geval in de continuaties waarin hij af en toe optreedt. In Huon, roi de
Féerie van hs. P heeft Malabron echter een groter aandeel in de handeling en krijgt hij
uiteindelijk de dochter van Huon als vrouw. Bekendheid met dit gegeven kan de dich-
ter geïnspireerd hebben om Malabron nageslacht te geven, maar noodzakelijk is dit
niet. Het personage Malabron genoot in ieder geval enige bekendheid, ook buiten de
Huon-cyclus.

Wat het gebruik van Huon de Bordeaux in andere werken betreft, kunnen we het vol-
gende concluderen: wanneer schrijvers slechts een korte toespeling op het chanson de
geste maken, noemen zij vaak Huon en Auberon in één adem (Gaufrey; de kroniek van
Aubri). Huons geslacht wordt al in de dertiende eeuw verbonden met dat van Doon de
Mayence. Zijn vader is een zoon van Doon, hijzelf dus een kleinzoon. Ogier le Danois,
die een zoon is van Gaufrey, is een volle neef van Huon (Gaufrey; Jean d’Outremeu-
se). Door deze verbintenis wordt Huon verbonden met de opstandige vazallen. De
middeleeuwse dichters legden dus bewust relaties tussen verhalen op grond van de
overeenkomsten die zij tussen die verhalen zagen, zoals Huon en de Geste de Lorrains
op grond van de strijd om Bordeaux (in T) en Gaufrey en Ogier vanwege hun conflict
met Karel. Kroniekschrijvers gebruikten het verhaal in het Karelgedeelte van hun kro-
nieken. We treffen Huon de Bordeaux vooral aan in de buurt van Ogier en Renaut de
Montauban (Jean d’Outremeuse en de kroniek BnF, f. fr. 5003). Zij ruimden daarente-
gen niet of nauwelijks plaats in voor Auberon. Dit wonderbaarlijke wezen deed waar-
schijnlijk afbreuk aan het waarheidsgehalte van hun werk. Dichters hadden meer be-
langstelling voor de wonderbaarlijke wezens uit Huon de Bordeaux, maar dan vooral
voor Malabron (in Gaufrey en Tristan de Nanteuil) en niet voor Auberon. De feeën-
koning is als helper exclusief verbonden aan Huon en treedt, in deze of welke hoeda-

                                                
202 David Aubert gebruikt Gaufrey voor zijn kroniek en vertelt hoe Robastre als zoon van de kwade
geest Malabron geboren wordt, zie ed. Guiette 1940, dl. 1, p 404.
203 In Huon de Bordeaux heet een van de fee-ridders van Auberon Gloriant.
204 Ook in Tristan de Nanteuil komt een Malabron voor. De fee Glorïande zegt tegen Tristan dat zij
niet weet waar zij vandaan komt, maar dat zij de nicht is van Morgue en koning Malabron. Zie ed.
Sinclair 1971, vs. 8399-403. In Lion de Bourges komt een reus voor die Malabron heet. Zie ed. Kibler
e.a. 1980, vs. 16555 e.v.
205 In hs. R wordt nog vermeld dat hij in Lieuternie geboren is en door Auberon meegenomen is naar
Faerie (R, f. 45v28-9). In Auberon wordt verteld dat Malabron de zoon is van een fee en van Manta-
nor, een neef van koning Bandifors.
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nigheid dan ook, niet op in andere chansons de geste. Als hij genoemd wordt, gebeurt
dit alleen in verband met Huon. Auberon heeft zijn bekendheid vooral te danken aan
het voorleven van het verhaal buiten Frankrijk. In Engeland onder andere in Shakes-
peare’s A Midsummer Night’s Dream (tussen 1594 en 1596) en in Duitsland in Oberon
van Ch. M. Wieland (in 1780 verschenen) en de gelijknamige opera van Carl Maria
von Weber (1826).206

In het Nederlandse taalgebied treffen we geen toneelstukken, opera’s etc. over Huon
de Bordeaux aan. Maar in tegenstelling tot Engeland en Duitsland,207 heeft het Franse
chanson de geste hier wel voor een eigen middeleeuwse traditie gezorgd. We bezitten
immers versfragmenten, afkomstig uit verschillende handschriften en een viertal pro-
zadrukken uit de zestiende en zevendiende eeuw. Deze Middelnederlandse Huon-tra-
ditie vormt het studieobject van de volgende hoofdstukken.

                                                
206 Wieland (1733-1813) gebruikt het uittreksel van Tressan (1778) voor zijn gedicht. Hij verbindt het
thema van Shakespeare, de ruzie tussen Oberon en Titania, met dat van het chanson de geste, de op-
dracht van Karel aan Huon en de liefde van Huon voor een Oosterse prinses.
207 Waarom er nooit een berijmde vertaling/bewerking in het Duits gemaakt is, weten we niet. Opmer-
kelijk is dat er wel Duitse vertalingen van Lion de Bourges bestaan, een tekst die samen met Huon de
Bordeaux in één band zit (hs. P). Zie inl. ed. Kibler e.a. 1980, p. xii-xiv.




