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3. DE VERSFRAGMENTEN VAN HUGE VAN
BORDEEUS

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de fragmenten van de Middelnederlandse berijmde bewerking
van Huon de Bordeaux beschreven. De overlevering van deze bewerking is uiterst ge-
brekkig. We bezitten nog circa vijftienhonderd verzen, geschreven op acht stukken
perkament die niet eens tot hetzelfde handschrift behoord hebben. De lengte van de
tekstfragmenten die op het perkament staan, varieert van drie min of meer leesbare
regels tot fragmenten van 400 verzen.1 Deze karige oogst plaatst ons voor verschil-
lende problemen. Daar de fragmenten niet uit één en hetzelfde handschrift afkomstig
zijn, moeten we er in eerste instantie rekening mee houden dat we met verschillende
Middelnederlandse versies van het verhaal te maken kunnen hebben, die door verschil-
lende dichters/bewerkers gemaakt kunnen zijn. Hoe de Middelnederlandse fragmenten
zich tekstueel tot elkaar verhouden, met andere woorden in welke relatie ze tot elkaar
staan, is niet eenvoudig vast te stellen. Zij zijn gering van omvang en bevatten ver-
schillende moeilijk leesbare plaatsen. Daarbij komt ook nog dat we nergens met in-
houdelijke overlap te maken hebben; de tekstfragmenten vertegenwoordigen elk een
ander deel van het verhaal. Eveneens problematisch is de relatie tussen de fragmenten
en de Franse Huon-traditie. Plaatsing van de fragmenten ten opzichte van de Franse
traditie, evenals identificatie van afzonderlijke tekstpassages wordt, behalve door de
geringe omvang van de fragmenten, extra bemoeilijkt doordat de Middelnederlandse
fragmenten inhoudelijk sterk afwijken van het Franse Huon-verhaal. Hierdoor is niet
altijd onmiddellijk duidelijk of en waar een fragment in het verhaal thuishoort.

De situatie is al met al dus niet eenvoudig. Immers, de fragmenten zijn van zo’n
geringe omvang dat het gewaagd is uitspraken te doen over gedeelten die niet zijn
overgeleverd. De vraag is steeds hoe representatief de overgeleverde tekstgedeelten
voor het gehele gedicht zijn. Het gevaar van te ver gaande speculatie moet niet onder-
schat worden. Toch zullen we het met de overgeleverde brokstukken moeten doen.
Een nauwkeurige bestudering van de fragmenten leert evenwel dat de situatie mis-
schien somber, maar zeker niet hopeloos is. Hoe gering van omvang de fragmenten
soms ook zijn, het blijkt toch mogelijk iets te zeggen over de onderlinge relaties (dit
wordt gedaan in paragraaf 3.2). Wanneer we de gegevens van de afzonderlijke frag-
menten met elkaar combineren, kunnen we een typering schetsen van de Middelne-
derlandse Huge-overlevering. We zien dan een beeld verschijnen van een Middelne-
derlandse Huon-traditie met een eigen karakter.

Voor we de gegevens van de fragmenten met elkaar in verband kunnen brengen, moe-
ten we ze eerst afzonderlijk bespreken. Dit gebeurt in paragraaf 3.1. Ik zal de fragmen-
ten per handschrift in chronologische volgorde behandelen, dat wil zeggen naar het

                                                
1 Onder tekstfragment versta ik een aansluitend tekstgedeelte, bestaand uit al dan niet leesbare regels.
Ik neem geen lacunes binnen een fragment op, zoals Kienhorst/Tersteeg 1995. Vergelijk ook de defini-
tie van Van der Have 1990, p. 11 die eveneens lacunes binnen een fragment opneemt.



De versfragmenten 47

tijdstip van terugvinden en/of publicatie. Dit is een willekeurig criterium, maar de
juiste volgorde kan pas worden vastgesteld nadat de fragmenten geïdentificeerd en
geplaatst zijn ten opzichte van de Franse traditie. Ik ga ervan uit dat de fragmenten tot
vier verschillende handschriften behoord hebben:2 Middelburg (mb), Leiden (l),
Brussel (br) en Nijmegen (n).3 Per fragment zal ik eerst de relevante (en dus noodza-
kelijkerwijze beperkte) codicologische informatie geven. Vervolgens zal ik de pas-
sages die in de fragmenten overgeleverd zijn, inhoudelijk identificeren en vergelijken
met de Franse traditie.4 Mede op basis van de codicologische informatie kan dan
vastgesteld worden waar de geïdentificeerde passages thuishoren in het verhaal en in
welke volgorde ze geplaatst moeten worden. Om een zo duidelijk en volledig mogelijk
beeld te krijgen van de plaats van de fragmenten ten opzichte van de Franse traditie,
moeten we ze in theorie met alle overgeleverde teksten vergelijken. In de praktijk is dit
weinig zinvol, omdat de decasyllabenredacties (M, T, b en P) inhoudelijk nauwelijks
van elkaar verschillen. Ik zal de fragmenten daarom vergelijken met handschrift Tours
(M), als representant van de decasyllabenversie, en met het in alexandrijnen geschre-
ven Parijse handschrift B.N. 1451 (R),5 omdat deze tekst een unieke plaats inneemt in
de Franse overlevering.6

Behalve een vergelijking met bovengenoemde teksten van Huon de Bordeaux
zullen de fragmenten eveneens geconfronteerd worden met de continuaties op Huon de
Bordeaux. We hebben gezien dat drie van de vier handschriften continuaties bevatten,
die in T en R bovendien inhoudelijk aan deze tekst vastgemaakt zijn.7 Het is niet on-
mogelijk dat de Middelnederlandse dichter(s)/bewerker(s) deze verhalen, die een be-
langrijk deel van de Huon-overlevering uitmaken, gekend hebben en er elementen
voor zijn/hun bewerking(en) aan ontleende(n). Doel van de vergelijking is een nauw-
keurigere beschrijving te geven van de relatie(s) tussen de Middelnederlandse frag-
menten en de Franse traditie dan tot nu toe gebeurd is. Neerlandici en Romanisten
hebben de fragmenten alleen vergeleken met de tekst volgens de edities Guessard/
Grandmaison8 en Ruelle,9 dat wil zeggen de tekst volgens de redactie M. De
                                                
2 Dit is gebaseerd op de gegevens van Kienhorst 1988 en Kienhorst/Tersteeg 1995. Kienhorst gaat er
in zijn beschrijving en ordening van de fragmenten in de Handschriften van de Middelnederlandse rid-
derepiek van uit dat de fragmenten in eerste instantie uit vier verschillende handschriften afkomstig
zijn. Toch wil hij niet uitsluiten dat de fragmenten br mogelijk afkomstig zijn uit hetzelfde handschrift
als de fragmenten Katwijk (k) en Deschamps (d), en we dus mogelijk met drie handschriften te maken
hebben. In hun uitgave van de fragmenten br en n spreken Kienhorst/Tersteeg aanvankelijk over vijf
handschriftfragmenten (p. 3), maar in feite gaan ook zij ervan uit dat de fragmenten tot vier verschil-
lende handschriften behoord hebben, omdat zij menen dat k en d ‘vrijwel zeker’ uit hetzelfde hand-
schrift afkomstig zijn (p. 52). De mogelijkheid dat br tot hetzelfde handschrift behoord heeft als k en
d, wordt niet meer als een waarschijnlijkheid naar voren gebracht. Er wordt gesproken over twee
Huge-handschriften die in dezelfde omgeving gecirculeerd hebben (p. 46).
3 Een overzicht van de Middelnederlandse handschriftfragmenten met signaturen en toegekende sigla
is te vinden in appendix 1.
4 De Franse traditie is beschreven in hoofdstuk 2.
5 Zie paragraaf 2.2.1.
6 Ditzelfde geldt voor het Oudfranse fragment a, maar hiervan hebben we zo weinig verzen over dat
een inhoudelijke vergelijking met de Middelnederlandse fragmenten in de meeste gevallen niet moge-
lijk is.
7 Informatie over de continuaties is te vinden in paragraaf 2.2.1 en 2.3.2.
8 Wolf 1857; Kalff 1886; Verdam 1898; Voretzsch 1900.
9 Kienhorst/Tersteeg 1995.
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alexandrijnenversie, die al bekend was toen de eerste Huge-fragmenten werden uitge-
geven, bleef vrijwel geheel buiten beschouwing bij het bestuderen van de versfrag-
menten;10 ditzelfde geldt voor de continuaties, die echter lang niet allemaal in een edi-
tie bereikbaar waren. Een grondige en systematische bestudering van deze teksten, niet
alleen via de bestaande edities, maar ook door bestudering van de handschriften zelf, is
daarom uitermate zinvol.11 Zo blijken bepaalde varianten in de Middelnederlandse
fragmenten toch geïnspireerd te zijn op de Franse Huon-cyclus, waar dat aanvankelijk
niet het geval leek te zijn, bijvoorbeeld Huges tocht over het eiland (in l) en de kroning
in Aragon (mb). Als nauwkeuriger vastgesteld kan worden welke elementen zijn ont-
leend aan of geïnspireerd door de Franse Huon-traditie, wordt ook duidelijker welke
elementen mogelijk aan de Middelnederlandse verteltraditie ontleend zijn. Op dit as-
pect zal ik in hoofdstuk 5 ingaan.

3.1 BESPREKING VAN DE VERSFRAGMENTEN

3.1.1 Middelburg (mb)

De fragmenten Middelburg (mb) bestaan uit twee perkamenten dubbelbladen die be-
hoord hebben tot een handschrift uit de tweede helft van de veertiende eeuw met een
opmaak in twee kolommen. Elke kolom telde 50 regels. Op de twee folio’s, waarvan
alleen nog foto’s bestaan omdat de bladen zelf verloren gegaan zijn, staan 800 ver-
zen.12 De tekst is niet geheel ongeschonden doordat de bladen versneden waren tot
omslagen voor een zestiende-eeuws Register;13 sommige verzen zijn daardoor maar
half overgeleverd, andere zijn slecht leesbaar geworden.14

Uit de inhoud van de tekstfragmenten blijkt dat de bladen tot hetzelfde katern
hoorden en dat zij in elkaar gelegen moeten hebben. Zij hebben niet op elkaar gelegen
zoals S. de Wind, de eerste editeur van de fragmenten, meende.15 De tekst van folio 1
verso en 2 recto sluit direct op elkaar aan;16 dit is eveneens het geval met de tekst van

                                                
10 Briesemeister 1902 vergelijkt de tekst van de alexandrijnenversie met de Nederlandse prozaroman.
Kienhorst/Tersteeg 1995 gebruiken de alexandrijnentekst zelf niet, maar baseren zich op secundaire li-
teratuur over dit handschrift.
11 In de recente editie van niet eerder uitgegeven Huge-fragmenten door Kienhorst/Tersteeg (1995)
wordt het belang van de alexandrijnenversie en de continuaties voor de bestudering van de fragmenten
eveneens onderkend, maar tot een systematische bestudering van deze teksten komt het niet. Ook
Kienhorst/Tersteeg nemen de tekst van handschrift M als basis voor de vergelijking van de fragmenten
met de Huon de Bordeaux.
12 Negatieffoto’s en een beschrijving van de fragmenten door W. de Vreese bevinden zich thans in de
BNM te Leiden.
13 Voor meer informatie over mb en de tekstedities van deze fragmenten zie hoofdstuk 1.
14 Voor een gedetailleerde codicologische beschrijving zie Kienhorst 1988, p. 70-1.
15 Omdat De Wind (1847, p. 263) meende dat de bladen op elkaar gelegen hadden, dacht hij met vier
tekstfragmenten te maken te hebben die hij in deze volgorde afdrukte: I de overval van Grimuwaert; II
Vulcanuut in Bordeaux; III na de overval/Guweloen in de herberg; IV aankomst in Henegouwen/
Gheraert en Ghibewaert. Ook Kalff 1886 spreekt in zijn editie over vier fragmenten, maar hij meent,
in navolging van Jonckbloet, dat de volgorde van De Wind onjuist is omdat de bladen in elkaar gele-
gen moeten hebben. Hij drukt de fragmenten in de juiste volgorde af: I, III, IV, II.
16 Folio 1 verso (fr. I bij Kalff) eindigt ermee dat de rovers hun buit bekijken die aanzienlijk blijkt te
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folio 3 verso en 4 recto.17 De tekst van folio 2 verso en 3 recto sluit daarentegen niet
aan, zodat we moeten concluderen dat de bladen niet de binnenste van het katern ge-
weest zijn. Hoeveel tekst er ontbreekt is niet duidelijk, maar het is aannemelijk dat er
ten minste één dubbelblad tussen folio 2 en 3 gezeten moet hebben, wat betekent dat er
minstens 400 verzen verloren zijn.18

We hebben dus te maken met twee tekstfragmenten van ieder 400 verzen: folio 1 en 2
vormen één fragment, evenals folio 3 en 4.19 De inhoud van de fragmenten luidt als
volgt:
(fr. 1) De tovenaar Grimuwaert en zijn bende overvallen hertog Guweloen die incog-
nito reist samen met drie gezellen. De rovers zijn, ondanks de geleden verliezen, tevre-
den over de buit die zij in de wacht gesleept hebben. Guweloen heeft als enige de
overval overleefd en neemt zijn intrek in een herberg, waar hij informeert naar Huge
van Bordeeus. De waard vertelt hem dat Huge Karels opdracht heeft uitgevoerd en is
teruggekeerd in Aragon. Guweloen is niet blij met dit bericht; hij schrijft een brief aan
zijn neef Ghibrecht.
(fr. 2) Guweloen gaat ergens, waarschijnlijk tussen Normandië en Bretagne, van boord
om te paard verder te reizen.20 Thuisgekomen in Henegouwen vertelt hij wat hem
overkomen is. De verteller richt de aandacht nu op Gheraert en diens schoonvader
Ghibewaert. Zij wenden voor verdrietig te zijn over het lot van Huge, maar de burgers
van Bordeaux geloven hen niet. Gheraert stelt de verrader Muelpas uit Toledo als
plaatsvervangend bestuurder aan tot hij van zijn verdriet genezen is of Huge is terug-
geerd. Er arriveren twee mannen uit Huges reisgezelschap in de stad, die hun intrek
nemen in de herberg van Jacke. Eén van de twee, Vulcanuut geheten, doet verslag van
de gebeurtenissen aan vrienden en familie van Huge en van de ridders die met hem
zijn meegereisd. Vulcanuut weet niet waar Huge is omdat deze met heel zijn gezel-
schap in een betoverd kasteel verdwenen is.

We kunnen de fragmenten identificeren als gedeelten van een Middelnederlandse be-
werking van Huon de Bordeaux op grond van enkele verhaalfiguren en gebeurtenissen
die ook in het Franse verhaal voorkomen en kenmerkend zijn voor dit verhaal. Perso-
nen als Huge van Bordeeus (Huon de Bordeaux), zijn broer Gheraert (Gérard), hun
beider vader Saiwine (Seguin), de verrader Ghibewaert (Gibouart) en sultan Gaudijs
(Gaudisse)21 zijn aan Huon de Bordeaux ontleend.22 Dit is eveneens het geval met de
                                                
zijn, want ze vinden veel geld, juwelen en dure gewaden. Folio 2 recto (fr. II bij Kalff) vangt aan met
de mededeling dat de rovers uit de gewaden en juwelen die zij buitgemaakt hebben, concluderen dat
de man die zij overvallen hebben een belangrijk iemand moet zijn.
17 Folio 3 verso (fr. III bij Kalff) eindigt met de woorden van waard Jacke, die Vulcanuut vertelt dat
Gheraert met een verradersdochter gehuwd is en bovendien nog een duivels kind bij haar verwekt
heeft. Aan het begin van folio 4 recto (fr. IV bij Kalff) reageert Vulcanuut op het verhaal van de
waard. In dit geval is het op het eerste gezicht minder duidelijk dat de tekst doorloopt omdat de verzen
aan het begin en einde van deze bladen slechts half overgeleverd zijn, waardoor de tekst moeilijker in-
terpreteerbaar is.
18 Als een katern bestond uit vier dubbelbladen met twee kolommen van circa 50 regels per bladzijde,
dan zijn er 1 of 2 dubbelbladen verloren, dus 400 of 800 verzen.
19 Kienhorst/Tersteeg (1995, p. 20) zijn dezelfde mening toegedaan.
20 In de leemte tussen folio 2 verso en 3 recto heeft hij zijn reis kennelijk per schip voortgezet.
21 In Huon de Bordeaux wordt Gaudijs aangeduid als emir (amirant), in mb echter als soudaen
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volgende gebeurtenissen: de opdracht van Karel en de reis naar sultan Gaudijs, het ver-
raderlijke gedrag van Gheraert die met de dochter van de verrader Ghibewaert gehuwd
is, en de val waarin Huge gelokt wordt na zijn terugkeer uit het Oosten. De uitwerking
van deze gebeurtenissen is echter heel anders in de fragmenten.

De opdracht van Karel is een van de meest karakteristieke elementen van Huon
de Bordeaux. Verwijzing naar deze opdracht, waarvan gezegd wordt dat zij volbracht
is (mb, vs. 360-1), maakt niet alleen identificatie van de fragmenten als een Middelne-
derlandse bewerking van Huon de Bordeaux mogelijk, maar stelt ons tevens in staat de
fragmenten te plaatsen ten opzichte van het Franse verhaal. In de fragmenten wordt
verteld dat Huge met zijn ridders uit het Oosten is teruggekeerd, nadat hij Karels
boodschap aan sultan Gaudijs heeft overgebracht.23 In Huon de Bordeaux moet Huon
naar Babylonië reizen om de baard en de vier hoektanden van Gaudisse op te eisen.
Hij mag pas naar Frankrijk terugkeren als hij zijn opdracht volbracht heeft. Bovendien
moet hij in Parijs Karel de bewijzen daarvan persoonlijk overhandigen. Huon wordt
echter door Gérard en Gibouart in de buurt van Bordeaux in de val gelokt. Huge is in
de Middelnederlandse fragmenten uit het Oosten teruggekeerd – hoogstwaarschijnlijk
omdat hij zijn opdracht volbracht heeft – en is ergens (waar en door wie precies is niet
duidelijk) in de val gelokt. Hieruit mogen we concluderen dat deze fragmenten in het
laatste deel van het Huon-verhaal thuishoren.24 Een nauwkeuriger plaatsing is helaas
niet mogelijk omdat de fragmenten inhoudelijk te veel afwijken van de Franse traditie.
We kunnen evenmin met zekerheid zeggen of de overval op Huges gezelschap, waar
in de fragmenten sprake van is, ook tot het laatste deel van het Middelnederlandse ge-
dicht behoord heeft. We weten niet hoeveel tekst er nog gevolgd is na de fragmenten

                                                
(sultan).
22 Ook de stad Parijs, Karel en de abt van Cluny komen in Huon de Bordeaux voor, maar zij zijn niet
kenmerkend voor dit verhaal.
23 mb, vs. 354-64:
Die waert sprac: ‘Dies ben ic wijs,
Want ic was te Parijs int stede,
Daer ic al die waerede
Den goeden abt van Clongi
Horde vanden coninc vri (=Huge)
Zecgen vor die gemene stede:
Hoe hi Karels boodscap dede
Anden soudaen Gaudijs,
Die men hem te vullen prijs
Nemmermee geven mach
Tote anden domesdach’.
Voor deze en andere geciteerde verzen uit mb is de editie van Kalff uit 1886 gebruikt, omdat dit de
meeste recente editie van deze fragmenten is. Hierbij moet worden aangetekend dat bij Kalff twee ver-
zen ontbreken ten opzichte van de editie De Wind uit 1847, en wel ... die adt up die stede (hoort na
vers 161 uit ed. Kalff) en Die hi aldaer brochte vort (hoort na vers 427 ed. Kalff).
24 Zie appendix 2.
Kienhorst/Tersteeg (1995, p. 16) plaatsen mb ten op zichte van het Franse verhaal aan het einde van de
episode die speelt in Aufalerne, dus nog voor de terugkeer van het gezelschap uit het Oosten. Ik meen
dat dit niet correct is. mb moet geplaatst worden na de terugkeer uit het Oosten en nog voor Huon en
de zijnen in Bordeaux zijn gekomen.
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mb, maar de inhoud van de overgeleverde verzen doet vermoeden dat de dichter de
ontknoping – vergeleken met Huon de Bordeaux – verder heeft uitgesteld.25

De overeenkomsten met de Franse traditie zijn al met al kleiner dan de verschil-
len.26 In de fragmenten komen veel personen voor die in Huon de Bordeaux ontbreken,
te weten: de tovenaar Grimuwaert; hertog Guweloen en zijn neef Ghibrecht; Muelpas,
een verraderlijk type uit Toledo (Tollet); de waard Jacke; Huges reisgenoot Vulca-
nuut.27 Ook geografische aanduidingen als Aragoen (Aragon), Spaengen (Spanje),
Bertaengen (waarschijnlijk Bretagne), Normendie (Normandië) en Henegouwen (He-
negouwen) komen in geen enkele Huon-tekst voor. Een tekstvergelijking levert op het
eerste gezicht weinig letterlijke en specifieke overeenkomsten op. G. Kalff vindt de
uitkomst van een vergelijking van de fragmenten met de tekst van het chanson de geste
volgens de editie van Guessard/Grandmaison teleurstellend. Hij concludeert dat deze
redactie niet het voorbeeld van de Nederlandse dichter geweest kan zijn, maar dat hij
zijn gedicht mogelijk op basis van een andere tekst moet hebben gemaakt. Deze tekst
zou jonger zijn dan het overgeleverde dertiende-eeuwse chanson de geste omdat zij
elementen bevat die daarin ontbreken. Kalff acht het waarschijnlijker dat we met een
zelfstandige bewerking te maken hebben, waarbij de dichter tevens elementen aan an-
dere Middelnederlandse verhalen ontleend heeft.28 Met deze opvatting kan ik instem-
men, maar de vraag is dan op basis van welke tekst deze zelfstandige bewerking ge-
maakt is? Dit hoeft niet noodzakelijk een van de overgeleverde Franse teksten te zijn.
Een confrontatie van de fragmenten met de Franse traditie levert verschillende aanra-
kingspunten op, op basis waarvan de relatie met deze traditie nauwkeuriger bepaald
kan worden dan tot nu toe gebeurd is. Vooral handschrift R – de alexandrijnenversie
van Huon de Bordeaux plus continuaties – heeft een aantal interessante parallellen met
mb.

De opdracht van Karel (fr. 1, vs. 354-69)
De meest in het oog springende variant die mb en R gemeenschappelijk hebben ten op-
zichte van M betreft de opdracht van Karel aan Huon.29 In M luidt deze als volgt: Hu-
on moet naar het hof van Gaudisse reizen waar hij de eerste tafelgenoot van de emir
die hij ziet, het hoofd moet afslaan, vervolgens moet hij de dochter driemaal kussen,
en de baard en vier hoektanden van Gaudisse opeisen. Voor Huon Karels opdracht
uitvoert, doet hij een poging om de Saraceense vorst tot het christendom te bekeren,
maar Gaudisse weigert dit en wordt gedood. In R wordt Gaudisse eveneens gedood,
maar in deze tekst formuleert Karel de opdracht aanvankelijk zodanig dat er ruimte

                                                
25 Zie paragraaf 5.1.
26 Het is daarom niet verwonderlijk dat De Wind aanvankelijk moeite had om de fragmenten te iden-
tificeren. Vooral niet wanneer men bedenkt dat er toen weinig informatie over deze tekst bekend was.
Niet alleen waren er nog niet eerder Middelnederlandse fragmenten van dit gedicht uitgegeven, maar
van het Franse gedicht was in 1847 evenmin een teksteditie voorhanden. De editie van Guessard/
Grandmaison zou pas in 1860 verschijnen.
27 Verder worden nog genoemd Omaer, Gontier vander Geronden, de drost Steven, Claroen van
Goernay, Alsamus, Gadifiere en Heinriët.
28 Kalff 1886, p. 224-9; ook Voretzsch (1900, p. 104) meent dat deze fragmenten een zeer vrije be-
werking zijn van een Frans Huon-gedicht. Zie paragraaf 5.3 in verband met de Middelnederlandse
literaire contex van Huge van Bordeeus.
29 Zie voor de verschillen tussen M en R met betrekking tot de opdracht: paragraaf 2.3.1.
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gelaten wordt om de emir gevangen naar Parijs te brengen. Karel zegt namelijk tegen
Huon:

‘Il convient’, dist li roys’, c’oultre le rouge mer
Vous en alés pour my ung message compter.
Tout droit embabilone vous convendra aler,
A l’amiral Gaudisse m’en message porter.
Dittes lui qui se face baptisier et lever
Et qui viengne droit cy et o lui cent escler,
Pour relever sa terre de moy lui fault garder.
Se faire ne le voeult et bien tost accorder,
Il faudra que bien tost vous lui aler oster
iiij dens de sa bouce qui soient maceler,
Et de sa barbe ossy a rachier et tirer,
Et sa fille trois fois baisier et acoller.30

Hoe de opdracht in mb precies geluid heeft weten we niet, maar zeker is dat de sultan
hier niet dood is, want Huge bringt gevangen den soudaen/ Ende menigen heidijn (mb,
vs. 368-9). Wat in de opdracht van R slechts als mogelijkheid geformuleerd is, is in
mb ook daadwerkelijk uitgevoerd.31 Deze verandering heeft mogelijk gevolgen gehad
voor de structuur van het verhaal.32 Genoemde overeenkomst tussen mb en R maakt
het aantrekkelijk om andere verschillen tussen de Middelnederlandse Huge en de Fran-
se Huon te verklaren met behulp van de continuaties die in dit handschrift zijn opgeno-
men.33 Inderdaad lijken zich meer overeenkomsten op te dringen, maar de relaties tus-
sen mb en de continuaties zijn complexer van aard dan we zouden wensen.

De overval op Guweloen (fr. 1, vs. 1-251)
Fragment 1 confronteert ons met de avonturen van hertog Guweloen die vanuit Spanje
naar zijn huis in Henegouwen reist. Deze aartsverrader komt in Huon de Bordeaux niet
voor. In de continuaties treedt hij evenmin op, maar de avonturen die hem overkomen
doen wel denken aan enkele gebeurtenissen uit Clarisse et Florent in R.34 In deze tekst
ontvoert de schurk Brohart, in opdracht van de koning van Lombardije, de dochter van
Huon en Esclarmonde (Clarisse). Clarisse gaat in Bordeaux samen met Brohart aan
boord van een schip, in de veronderstelling dat zij naar Blaive zullen varen alwaar zij

                                                
30 Indien niet naar een editie verwezen wordt, zijn de citaten uit R gebaseerd op mijn transcriptie van
dit handschrift (is hs. P 1451). Onderstrepingen in de citaten zijn door mijzelf aangebracht om de aan-
dacht op bepaalde tekstgedeelten te vestigen. R, f. 14v18-29. Vert. ‘Je moet over de Rode Zee reizen,
zegt de koning, om een boodschap voor mij te doen. Je moet naar Babylonië gaan om emir Gaudisse
een boodschap te brengen. Zeg hem dat hij zich moet laten dopen en dat hij hierheen komt met 100
heidenen om van mij zijn land in leen te krijgen. Als hij hier niet snel mee akkoord wil gaan, moet je
hem de vier hoektanden uit zijn mond nemen, zijn baard afscheren en zijn dochter drie keer kussen en
omhelzen’. Zie ook R, f. 15r18-15v1 waar Karel zijn opdracht herhaalt. Hij formuleert haar echter iets
anders, zodat niet meer sprake is van het een óf het ander, maar van het een én het ander. Zie in dit
verband ook Briesemeister 1902, p. 16.
31 Zie ook Lens 1993, p. 58.
32 Ik kom hier in hoofdstuk 5 op terug.
33 Informatie over de continuaties in dit handschrift en in T en P is te vinden in hoofdstuk 2.
34 R, f. 206v16-225r13. Deze continuatie is niet uitgegeven.
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in het huwelijk zal treden met Florent, maar de schurk stuurt het schip zeewaarts. Na
enige tijd zien ze land en verlaten ze het schip. Clarisse wordt op een paard gezet. Als
ze aan de rand van een bos komen, houden ze stil om te eten. Dan verschijnt er een
rover aan wie Clarisse hulp vraagt. Deze gaat het woud in naar zijn makkers en vertelt
hun dat verderop rijke kooplui zitten die een mooi meisje bij zich hebben. De rovers
besluiten het gezelschap te overvallen. In het gevecht dat volgt, worden Brohart en zijn
mannen gedood. Clarisse verlaat ongemerkt het strijdtoneel en gaat het woud in. Tij-
dens haar tocht bidt zij God om bijstand; terwijl ze alleen door het bos dwaalt, denkt
ze aan wat haar overkomen is. Ten slotte verlaat ze het woud. Het is al avond gewor-
den, maar nergens ziet zij een huis of een herberg waar ze de nacht kan door brengen.
Ze is daarom genoodzaakt buiten op het veld te slapen. De volgende dag reist ze ver-
der tot ze bij een haven komt.35

Hoewel deze avonturen van Clarisse in een andere context plaatsvinden dan de
gebeurtenissen waar Guweloen mee te maken krijgt, komt de volgorde aardig overeen.
Ook Guweloen wordt in een woud overvallen, en wel door tovenaar Grimuwaert en
zijn bende van dertig rovers. In het gevecht dat volgt, worden enkele rovers en de ge-
zellen van Guweloen gedood. De hertog weet als enige aan de rovers te ontsnappen.
Hij verlaat het woud en zoekt een onderkomen voor de nacht. Na verloop van tijd zet
hij zijn reis per schip voort.36 Deze overeenkomsten zijn nog te globaal om van ont-
lening te mogen spreken. Immers, een overval door rovers in een woud is een motief
dat vaker voorkomt in de middeleeuwse epiek. We hebben specifiekere overeenkoms-
ten in detail en woordkeus nodig om met meer zekerheid te kunnen bepalen of er van
enige relatie tussen de twee teksten sprake kan zijn. Laten we beide passages daarom
nader bekijken.

Zowel Guweloen en Clarisse weten als enige van hun gezelschap aan hun over-
vallers te ontkomen. Allebei verlaten ze ongemerkt het strijdtoneel. Clarisse doet dit
stilletjes en gaat het woud in (het gevecht vond hier aan de rand van het woud plaats):

Et quant la belle voit combatre la maisgnie
Adoncq tout bellement s’est ens ou bois nuissie
Et quant elle fust ens s’a sa voie acreullie37

In mb sluipt Guweloen eveneens ongemerkt weg, nadat hij Grimuwaert neergeslagen
heeft. Helaas zijn de verzen waarin dit staat slechts half leesbaar, maar we kunnen nog
lezen: ...begonste bisen/ ...hi out hi was licht (mb, vs. 122-3) en ontslopen (vs. 149).
Zowel Clarisse als Guweloen verlaten het strijdtoneel om de bescherming van het don-
kere woud op te zoeken. Allebei dwalen ze daarna alleen door het woud en denken aan
wat hun zojuist overkomen is.38 Clarisse bidt God om bijstand, terwijl Guweloen treurt
om zijn gezellen en zijn paard.39 Beiden komen ten slotte bij de rand van het woud.

                                                
35 De navertelde passage is te vinden op f. 208v1-211r7.
36 mb, vs. 1-400.
37 R, f. 210r16-8. Vert. Als de schone de troep ziet vechten, gaat zij stilletjes het dreigende/duistere
woud in. Eenmaal in het woud, vervolgt zij haar weg.
38 R, f. 210r21-3 en 210v9-26; mb, vs. 217-56.
39 Clarisse reisde eveneens te paard, maar zij heeft het dier blijkbaar achtergelaten aan de rand van het
woud, waar zij aanvankelijk met Brohart iets at.
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Het is al avond als Clarisse het woud verlaat. Zij vindt echter geen onderkomen voor
de nacht:

De la forest jssy droit a l’avesprement
Lors regarde entour lui advironneement
Ne voit hostel ne ville ne nul herbergement
Ou reposer se puist jusc’a l’ajournement40

Guweloen heeft eveneens behoefte aan een onderkomen Want hi was van gane moede
(mb, vs. 251). In tegenstelling tot Clarisse die noodgedwongen de nacht buiten moet
doorbrengen, vindt hij wel onderdak: In ene herberge trac hi zaen (mb, vs. 256). Cla-
risse vervolgt de volgende dag haar weg en komt bij een haven. De verwikkelingen
waar zij vervolgens in verstrikt raakt, zijn voor de episode Guweloen niet van belang.
Hoe lang de hertog in de herberg verblijft, weten we niet omdat we met een leemte in
het verhaal te maken hebben.41 Toch moet hij op zeker moment verder gereisd zijn en
wel per schip, want aan het begin van fragment 2 gaat hij aan land.

Zijn de hier genoemde overeenkomsten specifiek genoeg om tot ontlening aan
of invloed van Clarisse et Florent (in R) op Huge van Bordeeus te besluiten? Van een
integrale ontlening of overname van de genoemde avonturen is hier geen sprake. Maar
het heeft er toch alle schijn van dat de Nederlandse dichter zich door deze tekst heeft
laten inspireren bij de beschrijving van de avonturen van Guweloen.42 Behalve de zo-
juist besproken passage bevat mb nog enkele plaatsen die in Huon de Bordeaux zelf
ontbreken, en die mogelijk op invloed van de continuaties wijzen.

Huge, koning van Aragon (fr. 1, vs. 365-7)
Als Guweloen de waard van de herberg waar hij een kamer betrokken heeft naar
nieuws over Huge vraagt, antwoordt deze dat hij in Parijs over coninc Hugen (mb, vs.
351) heeft horen vertellen. Hij zegt verder: Ende hi is weder in Aragoen/ Comen, die
coninc coen,/ Daer hi crone heeft ontfaen (mb, vs. 365-7). Huge wordt in Bordeaux
door de waard Jacke coninc Hugelijn genoemd (mb, vs. 568). In Huon de Bordeaux
krijgt Huon deze titel nog niet. Pas aan het einde van het verhaal stelt Auberon Huon
de heerschappij over zijn feeënrijk in het vooruitzicht: de kroning zal over drie jaar

                                                
40 R, f. 210v30-3. Vert. Tegen de avond verlaat zij het woud. Zij kijkt om zich heen, maar ziet geen
huis, dorp of ander onderkomen waar ze tot de volgende dag kan verblijven. Dit roept de situatie in
herinnering waarin Huon zich bevindt als hij aan de oever van de Rode Zee staat. De held ziet geen
doorwaadbare plaats, noch een brug of een schip waarmee hij over kan steken (zie M, vs. 5336-40).
41 Het perspectief ligt zowel aan het einde van fr. 1 als aan het begin van fr. 2 bij Guweloen. Dit zou er
op kunnen wijzen dat er tussen fr. 1 en 2 niet al te veel verloren is gegaan (dus slechts 1 dubbelblad
van 400 verzen), mits er in de leemte geen perspectiefwisseling heeft plaatsgevonden.
42 Het verhaal van Clarisse et Florent is ook overgeleverd in T, waar het bijna tweemaal zo lang is. De
overvalscène uit deze versie bevat echter minder overeenkomsten met mb. Het schip loopt in deze
tekst op een rots. Als Broharts verraad bekend wordt, springt Clarisse in zee en zwemt naar de voet
van een berg waar rovers hun schip verlaten hebben om te eten. Clarisse roept hen te hulp. Brohart
sneuvelt in de strijd; vervolgens slachten de overgebleven rovers elkaar af omdat zij allemaal als eerste
Clarisse willen hebben. Na deze slachting blijft zij alleen achter (zie T, vs. 3675-3807). Voorts komt
ook in Yde et Olive (in T) een overvalscène in een woud voor die enige overeenkomst met mb ver-
toont. De opeenvolging van gebeurtenissen vindt hier in een andere volgorde plaats. Voor verwijzing-
en naar de continuaties in T wordt de ed. Brewka 1977 gebruikt.
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plaatsvinden, waarna Auberon kan sterven. In de continuatie Huon, roi de Féerie, die
direct aansluit op Esclarmonde,43 wordt Huon daadwerkelijk tot koning gekroond. Dit
gebeurt nadat de held teruggekeerd is uit het Oosten waar hij opnieuw een reeks avon-
turen beleefd heeft en er in Bordeaux weer vrede heerst – de stad was belegerd door de
Duitse koning.44 Na de kroning wordt Huon voortaan aangeduid als le roy Hulin (R, f.
206v13);45 hij is dan koning van het feeënrijk. mb verschilt van de continuaties hierin
dat Huge koning van een aards territorium is en wel van Aragon. Wellicht heeft de
dichter van de Middelnederlandse fragmenten zich voor Huges koningschap van Ara-
gon ook laten inspireren door Clarisse et Florent, de tekst die in de handschriften di-
rect op Huon, roi de Féerie volgt. Hier komt Huon in zijn hoedanigheid van koning
van het feeënrijk naar Aragon om het huwelijk van zijn dochter Clarisse met Florent,
zoon van de koning van Aragon te regelen.46 Een belangrijk deel van dit verhaal speelt
trouwens in Aragon.

Opvallend is dat de bewerker van handschrift R in Huon de Bordeaux al voor-
uitwijst naar gebeurtenissen die pas in de continuaties zullen plaatsvinden. Dit is de
enige Huon-tekst waarin Aragon voorkomt.47 Opmerkelijk is ook een passage in versie
T van Clarisse et Florent waarin Huon Florent, zoon van de koning van Aragon, niet
alleen toestemming geeft zijn dochter Clarisse te huwen, maar hem ook de stad
Bordeaux schenkt.48 Dit betekent dat beide gebieden onder dezelfde vorst (de koning
van Aragon) komen te staan. We hebben in mb wellicht met eenzelfde soort situatie te
maken. We weten niet hoe groot Huges grondgebied is en wanneer hij tot koning ge-
kroond is, maar uit de woorden van de waard die Guweloen informeert over de situatie
en uit de wijze waarop Jacke in Bordeaux over Huge spreekt, kunnen we opmaken dat
hiertoe waarschijnlijk zowel Bordeaux als Aragon behoord hebben.49

De zaak wordt nog complexer wanneer we stilstaan bij het feit dat in redactie M
van Huon de Bordeaux staat dat Bordeaux ooit een koninkrijk geweest is: de overleden
hertog Seguin, vader van Huon, had zijn land uit vriendschap aan de koning geschon-
ken en het in leen teruggekregen (M, vs. 3127-9). Huon maakt kenbaar van zijn land
weer een koninkrijk te willen maken, mocht hij er terugkeren: ‘Mais se je puis revenir

                                                
43 Huon, roi de Féerie wordt ook wel tot Esclarmonde gerekend. De grenzen tussen beide continuaties
zijn moeilijk te trekken.
44 Dit wordt verteld in Esclarmonde (R, f. 164r-202r). Het vertrek van Huon en Esclarmonde naar het
feeënrijk en de kroning wordt verteld in R, f 202r-206v. Esclarmonde is uitgegeven door Schäfer
1895; Huon, roi de Féerie door Schäfer 1892.
45 Dit gebeurt dus ook in de continuaties die in de hss. op de kroning volgen zoals Clarisse et Florent,
Yde et Olive, Croissant, Chanson de Godin.
46 Zie R, f. 223v7 e.v. en T. vs. 5836 e.v. (Huon komt met Esclarmonde en gevolg naar Aragon om een
verzoening tot stand te brengen).
47 R, f. 146r12-3: Croissant zal koning van Aragon worden; R, f. 146v19-22: verwezen wordt naar
Clarisse et Florent. Clarisse wordt in Aragon verraden.
48 Zie T, vs. 6034-37.
49 Zie mb, vs. 365-7 en vs. 568 waar Jacke, die in Bordeaux een herberg heeft, over coninc Hugelijn
spreekt. En dat, terwijl hij Huge niet meer teruggezien heeft sinds deze vertrokken was. Was Huge al
voor hij naar Gaudijs reisde tot koning van Aragon gekroond? Dit is mogelijk, want er staat in de tekst
dat hij weer in Aragon is teruggekeerd. Hieruit we zouden kunnen concluderen dat hij vóór zijn ver-
trek nog in Aragon geweest is (vs. 365-6). Kienhorst/Tersteeg (1995, p. 31) gaan er zonder meer van
uit dat Huge pas na zijn terugkeer in Aragon gekroond is.
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el rené,/ Encore ert çou roiaumes apelés’ (M, vs. 3132-3).50 Het is dus mogelijk dat de
Nederlandse dichter dit gegeven kende en gebruikt heeft in zijn bewerking, wellicht
gecombineerd met elementen uit de continuatie Clarisse et Florent. We hebben hier,
net als bij Karels opdracht, te maken met de uitwerking van een gegeven dat in de
Franse traditie slechts als mogelijkheid genoemd wordt. Het is opmerkelijk dat deze
variant in versie R van Huon de Bordeaux ontbreekt, wat betekent dat mb op dit punt
dichter bij M ligt.51

Het is moeilijk een of meer concrete passages aan te wijzen waarvan met vrij
grote zekerheid gesteld kan worden dat de dichter zich hierop gebaseerd heeft. Het
gegeven dat Huge tot koning gekroond is, kan hij uit verschillende bronnen gekend
hebben. Hij kan M gebruikt hebben, waar Huon kenbaar maakt van Bordeaux opnieuw
een koninkrijk te willen maken – Huge wordt door de burgers van Bordeaux met de
titel van ‘koning’ aangeduid. Hij kan ook de continuaties Huon, roi de Féerie, waar
Huon daadwerkelijk gekroond wordt en/of Clarisse et Florent gebruikt hebben, waar
Huon als koning (weliswaar van het feeënrijk) naar Aragon komt. Wat de laatstge-
noemde tekst betreft, is het moeilijk te bepalen of hij mogelijk aan de traditie van R,
aan T of aan beide gegevens ontleend heeft wat betreft de kroning.

Gebeurtenissen in Bordeaux; het verraderlijke gedrag van Gheraert (fr. 2, vs.
432-800)
Het eigen karakter van de fragmenten blijkt ook uit de verwikkelingen in en rondom
Bordeaux. Hier is zowel invloed van M en R, en van de continuaties merkbaar, als-
mede van de Middelnederlandse verhaaltraditie.52

Het verraad, waar in Huon de Bordeaux alleen Gérard en Gibouart bij betrok-
ken zijn, is in mb is het complexer: het heeft er alle schijn van dat in de Middelneder-
landse fragmenten meer mensen een complot tegen Huge gesmeed hebben. De situatie
is als volgt: Huge is met een omvangrijk gezelschap uit het Oosten teruggekeerd. Hij is
in Aragon geweest, maar nog niet in Bordeaux. Ergens, waar is niet duidelijk, is hij in
de val gelopen; het hele gezelschap, behalve Vulcanuut en een makker, is in een beto-
verd kasteel verdwenen dat gemaakt is door een schurk die op de hand van Gheraert en
Ghibewaert is.53 In Bordeaux lijken Gheraert, zijn echtgenote en Ghibewaert te treuren
om Huge. Gheraert geeft kerken en kloosters opdracht voor zijn broer te bidden. Hij
stelt als tijdelijk bestuurder van de stad ene Muelpas aan die afkomstig is uit Toledo.
Muelpas moet Bordeaux besturen tot Gheraert van zijn verdriet is genezen of Huge
weer teruggekeerd is. De burgers wantrouwen Gheraert en zijn schoonfamilie. Zij ge-
loven dat Gheraert juist niét wil dat Huge terugkomt. Terwijl de burgers in onzeker-
heid verkeren over Huges lot, arriveren Vulcanuut en zijn makker heimelijk in Bor-
deaux. Zij geven zich uit voor kooplieden en nemen hun intrek in de herberg van ene
                                                
50 Zie ook M, vs. 8812-4.
51 Dit is niet het enige voorbeeld dat op verwantschap tussen mb en M wijst. Genoemd kunnen nog
worden: het motief van de gelijkenis tussen Huge en zijn vader Saiwine dat wel in M voorkomt, maar
in R ontbreekt, alsmede het gegeven dat verschillende verhaalfiguren in M afkomstig zijn uit St. Omer
(zoals Garin, de havenwachter van Brindisi) en dat zich in mb onder Huges reisgenoten iemand be-
vindt die aangeduid wordt als Vander havene Omaer (M, vs. 560). In R komen genoemde personen
elders vandaan; St. Omer komt in dit hs. alleen voor als heilige.
52 Dit komt aan de orde in hoofdstuk 5.
53 Gheraert lijkt bovendien contact te hebben of gehad te hebben met Guweloen (zie mb, vs. 598).
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Jacke. Vulcanuut merkt dat Jacke op de hand van Huge is en neemt hem in vertrou-
wen. Hij is naar Bordeaux gekomen om familie en vrienden van de reizigers te infor-
meren over de avonturen die zij beleefd hebben. Tijdens een geheime bijeenkomst in
de herberg van Jacke doet Vulcanuut verslag van de gebeurtenissen.

Kijken we naar de rol van Gheraert, dan hebben we te maken met een verhaal-
figuur die uit Huon de Bordeaux is overgenomen en ongeveer dezelfde rol toebedeeld
gekregen heeft als in het Franse verhaal. De wijze waarop zijn rol in mb is ingevuld en
uitgewerkt, verschilt echter. Gheraert is getrouwd met de dochter van de verrader Ghi-
bewaert; zij wordt der felre hertoghinne genoemd (mb, vs. 443). Uit deze verbintenis
is een kind geboren waarvan weinig goeds gezegd kan worden (mb, vs. 588-93). Ook
in M en R is Gérard met de dochter van Gibouart getrouwd en heeft het huwelijk zijn
karakter geen goed gedaan;54 van een kind is in deze teksten geen sprake. De enige
tekst in de Huon-cyclus waar van nageslacht van Gérard sprake is, is het Chanson de
Godin. In deze tekst wordt vermeld dat Gérard drie zonen heeft, te weten Gérard (de
oudste), Hervins en Auskiers.55 Zij spelen zelf geen actieve rol in het verhaal, maar
worden genoemd in verband met het geslacht van Gibouart. De vier zonen van Gibou-
art willen zich wreken op Godin, de zoon van Huon. Hoewel de situatie hier anders is
dan in mb – de gebeurtenissen spelen zich onder andere in het Oosten af en niet rond
Bordeaux – kan dit wellicht toch een inspiratiebron geweest zijn voor de dichter van
mb om het conflict rond Gheraert en Huge verder uit te werken. Want net als in mb is
er in Godin een strijd tussen de verraders, verbonden met het geslacht van Gibouart en
Huon, in dit geval zijn zoon.

Voorts lijkt de echtgenote van Gheraert in mb ook een rol te spelen,56 dit in te-
genstelling tot de Franse teksten. In M staat alleen dat Gérard met de dochter van Gi-
bouart gehuwd is. R vermeldt in één passage iets meer over haar: als Gérard de brief
van Huon overhandigd krijgt waarin deze meedeelt dat hij weer terug is, wordt ex-
pliciet gezegd dat de hertogin aanwezig is.57

Gheraert lijkt zich niet te verheugen op een mogelijke terugkeer van zijn broer
in Bordeaux. Sinds Huges afwezigheid heeft hij immers het bestuur van de stad in han-
den. In de Franse teksten is Gérard hier zeer duidelijk over. Zodra hij bericht van Hu-
ons terugkeer ontvangen heeft, gaat hij zijn schoonvader om raad te vragen. Samen
beramen ze een plan om Huon in de val te lokken. In mb is het gedrag van Gheraert
minder doorzichtig, want hij doet zich anders voor dan hij in werkelijkheid is. Ghe-
raert doet voorkomen of hij zeer verdrietig is over Huges lot. Hem is verteld dat zijn
broer weer in het land is, maar dat hij verraden en vermoord is (mb, vs. 453-60). Een
merkwaardig bericht, immers Guweloen had een ander verhaal over Huge te horen
gekregen.58 Strooit Gheraert dit bericht zelf rond omdat het hem goed uitkomt? Hij

                                                
54 In M, vs. 2478 wordt gezegd: Et chil Gerars fu plains de cruauté.
55 Ed. Meunier 1958, vs. 14865-9.
56 Zie de verzen 442-5 en 573, 590-3, waar Gheraerts echtgenote genoemd wordt.
57 R, f. 149v31-3:
La a trouve Gerars avoeucques sa mouller;
N’ot plus belle de lui jusques a Monpellier,
Mais la dame estoit fille d’ung traitre laisnier.
58 Zie mb, vs. 354-69 waar aan Guweloen verteld wordt dat Huge in Aragon is aangekomen; zie ook
vs. 408-11 waar Guweloen treurt omdat hij te horen gekregen heeft dat Huge en zijn gezellen nog in
leven zijn.
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lijkt namelijk beter te weten, want hij beveelt iedereen voor Huge te bidden Datti te
ziere stede/ Met lieve moeste comen (mb, vs. 470-1). Bovendien stelt hij Muelpas als
bestuurder aan tot hijzelf van zijn verdriet genezen is of tot Huge weer terug is. In R
wordt gezegd dat Gérard zijn broer als gestorven beschouwt en wordt Huon zelfs ver-
geten: Son frere tiengt a mort, après lui plus ne bée (R, f. 17r4).59 Zowel in R als in
mb wordt bij de achterblijvers de indruk gewekt dat Huon dood is. In M is dit niet het
geval.

Duidelijk is dat in de fragmenten mb de burgers van Bordeaux weinig geloof
hechten aan Gheraerts verdriet en dat van zijn familie. Zij denken dat Gheraert en Ghi-
bewaert juist zeer verdrietig zouden zijn als Huge in zijn land zou terugkeren.60 Even-
min zijn zij te spreken over het bestuur van Gheraert en dat van zijn plaatsvervanger
Muelpas.61 De verrader Muelpas ontbreekt in Huon de Bordeaux, maar ook daar wordt
over het bestuur van Gérard weinig goeds gezegd. In M staat dat de rijke burgers wor-
den uitgezogen, wezen worden onterfd en weduwen hun geld verliezen (M, vs. 2479-
83). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de burgers met smart aan Huon denken. Een
aantal van hen, waaronder Guiré, de broer van Gériaume, gaat op zoek naar Huon, met
het doel hem van de situatie op de hoogte te brengen. De zoektocht zelf wordt niet ac-
tief beschreven. De burgers treffen Huon in Aufalerne, waar Guiré zijn heer weinig
positiefs kan melden over het bestuur van Gérard.62 De situatie in Bordeaux wordt in
de Franse teksten niet verder uitgewerkt. In mb is dit wel het geval: het perspectief is
verlegd van verhalen van derden over het wanbestuur in Bordeaux, naar de actuele
situatie in de stad zelf. Daarnaast hebben de burgers van de stad een actieve rol gekre-
gen.63 Dat is niet het geval in R, waar zij zelfs niet voorkomen, en M vermeldt slechts
op twee plaatsen dat zij zich verwonderen over wat er gaande is.64

De situatie in en rondom Bordeaux is in de fragmenten complexer dan in Huon
de Bordeaux. Wellicht moet niet uitgesloten worden dat de Nederlandse dichter beïn-
vloed is door de continuatie Esclarmonde en dan vooral door redactie R van dit ver-
haal. In deze continuatie lopen twee belangrijke verhaallijnen door elkaar heen: de ge-
beurtenissen rond Bordeaux en Huons avonturen in het Oosten. De tekst bezit, evenals
mb, een complexere verhaalstructuur dan Huon de Bordeaux. Bordeaux wordt be-
legerd door de koning van Duitsland. Inzet van de strijd rondom Bordeaux is hier Es-
clarmonde. De situatie ziet er slecht uit voor de stad. Huon verlaat haar daarom heime-
lijk: hij wil een oom van Esclarmonde te hulp roepen. Hij moet hiervoor naar het Oos-
ten reizen. Tijdens zijn afwezigheid moeten Gériaume en Bernard de stad verdedigen.

                                                
59 Zie ook R, f. 17r11-3.
60 Zie mb, vs. 489-5:
Die si geloofden cume;
Want men onder den dume
Al hemelike zede,
Dat Gheraert ende zijn zweer mede
Arde drouve waren,
Dat Huge die vrome baren
Soude te landen comen.
61 Zie mb, vs. 482-88 en 566-84.
62 Zie M, vs. 8571-90 en R, f. 143r1-11.
63 In paragraaf 5.3 kom ik hierop terug.
64 Zie M, vs. 9427-9 en 9662-3.
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Gériaume sneuvelt en de stad wordt ingenomen. Bernard reist vervolgens Huon achter-
na om hem van de situatie op de hoogte te brengen. Deze continuatie volgt in de hand-
schriften direct op Huon de Bordeaux en vertoont er de meeste overeenkomsten mee.
Verschillende motieven uit Huon de Bordeaux keren opnieuw terug in Esclarmonde.
Tussen mb en Esclarmonde zijn, behalve de strijd om Bordeaux en de vervlochten
verhaalstructuur, weinig concrete overeenkomsten aan te wijzen, uitgezonderd mis-
schien de volgende: in Esclarmonde komen drie mannen van graaf Raoul in Bordeaux
aan. Verkleed als pelgrims gaan zij naar het paleis van Huon. Zij raken onder de in-
druk van de schoonheid van Esclarmonde en reizen terug naar Losenne om dit aan Ra-
oul mee te delen.65 In mb komen Vulcanuut en zijn gezel heimelijk naar Bordeaux. Als
zij in de stad arriveren, doen zij hun pelgrimsmantels af en geven zij zich uit voor
kooplieden.66 We kunnen echter niet met zekerheid zeggen of de dichter van mb zich
wat betreft de komst van Vulcanuut naar Bordeaux op Esclarmonde gebaseerd heeft.

Ik heb hier enkele aspecten van de verwikkelingen rond Bordeaux in verband
met de Franse traditie besproken. De situatie is in mb complexer van aard dan in Huon
de Bordeaux, wellicht omdat de dichter beïnvloed is door de continuatie Esclarmonde.
Opnieuw heb ik de indruk dat verhaalgegevens die in de Franse traditie bekend waren,
in mb verder uitgewerkt zijn: ik denk dan aan de rol van de burgers in Bordeaux en het
slechte bestuur van Gheraert. Wat betreft dit aspect ligt mb dichter bij M dan bij R om-
dat in de eerstgenoemde tekst de burgers enkele regels commentaar leveren op de ge-
beurtenissen en er meer nadruk ligt op het wanbestuur van Gérard. Toch zijn er ook
aanwijzingen van beïnvloeding vanuit R: Huon wordt als dood beschouwd door Gé-
rard en de hertogin wordt in een passage kort beschreven. De manier waarop Huge in
de val gelokt is en de personen die daarbij betrokken lijken te zijn, wijken echter zo-
danig af van de Franse traditie dat we hiervoor een andere verklaring zullen moeten
zoeken.

De Nederlandse dichter heeft in de fragmenten mb het Franse Huon-verhaal op zelf-
standige en creatieve wijze bewerkt. De dichter lijkt zich niet op één bepaalde tekstge-
tuige gebaseerd te hebben, maar heeft elementen die wij uit verschillende Huon-tek-
sten en Huon-continuaties kennen, mogelijk samen met elementen uit andere Middel-
nederlandse teksten, gecombineerd tot een Huge van Bordeeus die een zelfstandige
plaats in de traditie inneemt.67 De overeenkomsten zijn in de meeste gevallen te weinig
concreet om eenduidige relatie(s) met de overgeleverde Franse teksten vast te kunnen
stellen. We treffen in mb elementen aan die zowel een relatie doen vermoeden met de
decasyllabenversie van Huon de Bordeaux, waarvan M een representant is, als met de
alexandrijnenversie R. Daarnaast hebben continuaties als Esclarmonde, Huon, roi de
Féerie, Clarisse et Florent en Godin de Nederlandse dichter mogelijk geïnspireerd tot
uitbreiding en het op eigen manier invullen van bepaalde episodes uit het Huon-

                                                
65 R, f. 164v14-165v5.
66 Zie mb, vs. 508-11:
Ende elc adde zinen slavijn
Uut gedaen om die dingen.
Als cooplieden si ghingen
In ene herberge binder stede.
67 Zie in dit verband ook Lens 1994, p. 132-3.
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verhaal, alsmede het creëren van nieuwe avonturen en het invoeren van nieuwe ver-
haalfiguren.

Als geheel lijkt de traditie van R de meeste invloed op mb te hebben gehad. Dit
gezien de aard van deze bewerking: Huon de Bordeaux heeft in deze versie een com-
plexere verhaalstructuur door invoeging van enkele interpolaties en is bovendien avon-
tuurlijker van karakter dan M.68 De bewerker van R heeft ernaar gestreefd van Huon
de Bordeaux en de continuaties één geheel te maken. Hij heeft in Huon de Bordeaux
verschillende vooruitwijzingen naar de continuaties opgenomen, waardoor de Middel-
nederlandse dichter op het idee gebracht zou kunnen zijn elementen uit de verschillen-
de verhalen te combineren. Belangrijker nog is de variant die mb en R gemeenschap-
pelijk hebben en die kenmerkend is voor het Middelnederlandse verhaal: Gaudisse
wordt niet gedood, maar gevangengenomen. In R wordt deze variant niet uitgewerkt;
in mb gebeurt dit wel, zoals ook met andere elementen die gebaseerd zijn op de Franse
traditie het geval is.

3.1.2 Leiden (l)

In de UB van Leiden wordt onder de signatuur Ltk. 1352 een perkamenten dubbelblad
bewaard van een vijftiende-eeuws handschrift.69 Dit blad, dat een opmaak van drie
kolommen heeft, is niet ongeschonden bewaard gebleven doordat het versneden is tot
een dekblad voor een boekband. Aan de onderkant van het dubbelblad is een strook af-
gesneden, waardoor het oorspronkelijke aantal regels per kolom onbekend is.70 Een
kolom telt nu nog slechts 43 à 44 regels.71 Van het tweede blad is bovendien meer dan
de helft afgesneden, waardoor aan beide kanten slechts één kolom bewaard gebleven is
(op de rectozijde kol. 1 en op de versozijde kol. 3).

Op het dubbelblad staan acht tekstfragmenten die in totaal 346 verzen tellen.72

Op blad 1 staan zes tekstfragmenten; tussen deze fragmenten ontbreken slechts enkele
regels, zodat zij inhoudelijk tezamen een min of meer samenhangend geheel vormen.73

De leemte tussen de twee fragmenten (7 en 8) op blad 2 bedraagt 4 kolommen tekst.
Daarbij sluit de tekst van de laatste kolom op blad 1 verso niet aan op de eerst kolom
van blad 2 recto. Dit betekent dat het dubbelblad niet het binnenste van een katern
geweest is. Hoeveel tekst er tussen beide bladen ontbreekt is onduidelijk.74

                                                
68 Zie paragraaf 2.3.2.
69 Dit blad was in november 1897 uit de nalatenschap van J.G.R. Acquoy door de Maatschappij der
Nederlandsche letterkunde aangekocht. Voor een codicologische beschrijving van het dubbelblad zie
Kienhorst 1988, dl. 1, p. 71-2. Kienhorst dateert het handschrift abusievelijk in de eerste helft van de
veertiende eeuw. Kienhorst/Tersteeg (1995, p. 3) corrigeren deze datering in eerste helft vijftiende
eeuw.
70 Ook van de bovenmarge is een gedeelte weggesneden, maar dit heeft niet tot tekstverlies geleid.
71 Gewoonlijk telden de kolommen van dit soort handschriften 60 regels of iets meer. Zie Obbema
1976, p. 108. Daar we in dit geval niet weten hoeveel regels een kolom geteld heeft, ga ik uit van ten
minste 50 regels of meer.
72 Besamusca (1983, p. 30) meldt abusievelijk dat het handschriftfragment totaal 344 verzen bevat.
73 Minstens 6/7 regels (bij een kolom van 50 regels). Kienhorst/Tersteeg 1995, p. 17 onderscheiden
drie tekstfragmenten. Ik neem, zoals gezegd in noot 1 op p. 46, geen lacunes binnen fragmenten op en
kom daardoor uit op acht tekstfragmenten.
74 Er ontbreken minstens 12 kolommen tekst, dat wil zeggen: er is minstens één dubbelblad verloren
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De fragmenten vertellen de volgende gebeurtenissen:
(fr. 1 t/m 6) Huge bevindt zich naakt en moederziel alleen op een woest en onherberg-
zaam eiland. Hij schaamt zich voor zijn naakte lichaam, daarom bedekt hij zichzelf
met bladeren van een vijgeboom. Hij zwerft drie dagen over het eiland en komt ten
slotte bij de zee, waar hij zich verbaast over de rode kleur van het water. Terwijl Huge
de zee bestudeert, ziet hij een vreemd wezen naderen. De held neemt een verdedigende
houding aan als het wezen aan land komt, maar nadat het zijn vel afgeschud heeft,
blijkt het een mens te zijn. De onbekende stelt zich voor als Maleproen, de bode van
koning Ebroen. Maleproen heeft toestemming gekregen Huge van het eiland te halen
en hem naar het koninkrijk Monbrant te brengen, maar hij mag hem zijn voorwerpen
(te weten beker en hoorn) niet teruggeven. Voordat Maleproen Huge over de zee
draagt, vertelt hij nog dat hij Claremonde van een rots gered heeft, maar waar zij nu is,
zegt hij niet.
(fr. 7) Huge is samen met de speelman Astramant in Monbrant aangekomen. Hij staat
met een bebloed zwaard bij de stadspoort. De drost van de stad beschuldigt Huge en
Astramant van moord op zijn twee poortwachters. Astramant zegt dat ze afkomstig
zijn van sultan Gaudijs, die wel gevangen maar nog niet dood is, en dat zij ontboden
zijn door Yvorijn.
(fr. 8) Huge en Astramant zitten aan tafel bij Yvorijn, zijn dochter Ydonie en een jonk-
vrouw. Astramant heeft last van een wond aan zijn hoofd. De jonkvrouw probeert hem
op te beuren. Zij verzoekt de speelman muziek te maken om de zinnen van Yvorijn en
Ydonie te verlichten. Astramant pakt zijn vedels en geeft er ook een aan Huge, die hier
niet blij mee is want hij zou liever vechten. De heidenen hebben dit wel door en moe-
ten lachen.

Identificatie van de fragmenten als gedeelten van een Middelnederlandse bewerking
van Huon de Bordeaux levert weinig problemen op.75 De meeste personen die in de
fragmenten optreden of genoemd worden, zijn aan het Franse verhaal ontleend: Huge
(Huon), Claremonde (Esclarmonde), Ebroen (Auberon), Maleproen (Malabron), As-
tramant (Estrument), Gaudijs (Gaudisse) en Yvorijn (Yvorin). Ook de gebeurtenissen
in de fragmenten zijn in grote lijnen aan Huon de Bordeaux ontleend: Huges verblijf
op het eiland en de redding door Maleproen; Huge en Astramant aan het hof van Yvo-
rijn van Monbrant. Deze gebeurtenissen vinden plaats in het tweede deel van het Fran-
se verhaal, nadat Huon zijn opdracht uitgevoerd heeft. Tijdens de terugreis (van Baby-
lonië naar Frankrijk) lijden Huon en Esclarmonde schipbreuk; samen spoelen zij op
een onbewoond eiland aan. Huon blijft alleen achter nadat Esclarmonde door passe-
rende Saracenen ontvoerd is. Hij wordt gered door Malabron die hem op zijn rug de
zee over draagt. Op de andere oever ontmoet Huon de speelman Estrument, met wie
hij naar koning Yvorin de Monbrant reist.76

                                                
gegaan. Er ontbreken dus minstens 600 verzen (als de kolom 50 regels telde).
75 Verdam (1898, p. 89-104) identificeerde de fragmenten en gaf ze uit. De citaten van de fragmenten l
zijn gebaseerd op zijn editie.
76 Deze gebeurtenissen worden verteld in M, vs. 6828 (storm op zee) t/m 6910 (Huon blijft alleen
achter); vs. 7091-7381 (Malabron redt Huon; Huon reist met de speelman naar Yvorin; aan het hof).
Zie ook appendix 2.
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De wijze waarop genoemde episodes in l zijn uitgewerkt, verschilt aanzienlijk
van de manier waarop dit in de Franse teksten gebeurt. Van een min of meer woorde-
lijke vertaling is dan ook geen sprake. Tot een overeenkomstige conclusie kwam Ver-
dam toen hij de Middelnederlandse verzen vergeleek met de hem bekende Franse tekst
(dat wil zeggen M).77 Volgens hem is een doorlopende vergelijking tussen de Franse
tekst en l niet mogelijk. Toch treft hij ook overeenkomstige gedeelten aan, zij het op
een andere plaats in de Franse tekst. De overeenkomsten bewijzen volgens Verdam dat
deze tekst het voorbeeld was van het Middelnederlandse gedicht. Zijn conclusie berust
op de vergelijking van de fragmenten met slechts één redactie, terwijl ook R en Huon-
cyclus als geheel daarbij betrokken moeten worden.

Het eiland in de Rode Zee (fr. 1 t/m 6, vs. 1-260)
In de tekstfragmenten op het eerste dubbelblad bevindt Huge zich op een onherberg-
zaam eiland. Dit eiland wordt onrein genoemd en is gelegen in de Rode Zee. Huge
vreest altijd op het eiland te moeten blijven omdat hij nergens een vaartuig ziet waar-
mee hij het kan verlaten. Zijn vrees zal echter ongegrond blijken, want Ebroens bode,
het zeewezen Maleproen, zal hem van het eiland afhalen (l, vs. 1-260). Deze episode is
niet uniek voor de fragmenten, want ze komt ook in de Franse Huon-teksten voor. In
Huon de Bordeaux lijdt Huon schipbreuk omdat hij na zijn vertrek uit Babylonië, te-
gen Auberons verbod in, met Esclarmonde de liefde bedrijft. Als straf voor deze zonde
ontketent Auberon een noodweer waardoor Huons schip vergaat. Huon en Esclarmon-
de kunnen zich ternauwernood redden en spoelen, zich vastklemmend aan een plank,
op een eiland aan.78 Hoe en waarom Huge op het eiland terechtgekomen is, wordt niet
verklaard in de overgeleverde fragmenten. Toch kunnen we uit de tekst opmaken dat
Huge, net als Huon, een zonde begaan heeft en daardoor in onmin geraakt is met
Ebroen.79 Waarschijnlijk heeft ook in de Middelnederlandse tekst een schipbreuk
plaatsgevonden, want Huges bezittingen liggen op de bodem van de zee, zijn vrienden
is hij uit het oog verloren en Claremonde belandde op een rots die uit zee steekt. Uit
dit laatste gegeven moeten we concluderen dat Huge niet samen met Claremonde op
het eiland aangespoeld is. De fragmenten l verschillen hierin van de Franse teksten
waar dit wel het geval is.80

Huges verblijf op het eiland is niet aangenaam. Hij zwerft als een wildeman
rond en schaamt zich omdat hij naakt is. Tijdens zijn zwerftocht verwondt hij zich aan
de struiken, want begaanbare paden zijn er niet. Hij komt slechts dieren tegen als her-
ten, beren en luipaarden. Het enige voedsel waarmee hij zijn honger kan stillen, is rijp
fruit; water om te drinken is er niet.81 In de Franse teksten ontbreekt een beschrijving
van het eiland; daar staat alleen dat het begroeid is met gras.82 In M heet het eiland

                                                
77 Verdam 1898, p. 91. Hij is de enige die dit gedaan heeft. Kienhorst/Tersteeg 1995 geven een globale
plaatsing van de fragmenten aan de hand van de samenvatting van de tekst door Ruelle.
78 De ridders uit Bordeaux hadden zich al vóór de overtreding van het verbod in een roeiboot in
veiligheid gebracht.
79 Zie l, vs. 149-52 en 227-9.
80 De mogelijke consequenties voor het verhaalverloop van deze variant zullen in hoofdstuk 5 aan de
orde komen.
81 Zie l, vs. 44-91 voor de beschrijving van het eiland en Huges verkenningstocht.
82 Zie M, vs. 6843: Par dedens l’erbe se sont envolepé en dat het eiland groen is in R, f. 70v7: Quant
Hulin percut l’isle ou il fist verdoiant.
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Moÿsant en ligt het vlak bij de hel (M, vs. 7085-6). Die ligging geeft het een negatieve
kwalificatie.83 In l staat niet dat het eiland vlak bij de hel ligt, maar uit de beschrijving
van de omgeving wordt duidelijk dat de held op een ‘hels’ eiland terechtgekomen is
om te boeten voor zijn zonde. De Nederlandse dichter heeft dit gegeven verder uitge-
werkt. De omgeving waarin Huge zich bevindt, weerspiegelt zijn geestelijke toestand:
de zondaar bevindt zich op een onrein eiland in een onherbergzame, woeste omgeving.
De beschrijving van zijn toestand maakt duidelijk dat hij lijdt: hij is naakt, heeft hon-
ger en verwondt zich aan de doornen van het struikgewas. Hij voelt zich als een wilde-
man.84

M besteedt veel minder aandacht aan Huons verblijf op het eiland. Een uitvoe-
rige beschrijving van de omgeving blijft achterwege. Van een verkenningstocht over
het eiland is geen sprake. Huon en Esclarmonde hebben honger, daarom vraagt Huon
brood aan de Saracenen die van boord gegaan zijn om op het eiland uit te rusten en te
eten. De Saracenen herkennen Esclarmonde en ontvoeren haar; Huon laten ze vastge-
bonden en geblinddoekt achter. Hij is daardoor niet in staat het eiland te verkennen en
een beschrijving van de omgeving is in dit geval weinig zinvol. Evenmin besteedt M
uitvoerig aandacht aan de gemoedstoestand van de held. Er staat alleen dat Huon zich
in ellendige omstandigheden op het eiland bevindt (M, vs. 7028-9). Een vergelijking
met M levert dus weinig overeenkomsten op wat Huges verblijf op het eiland betreft.

Kijken we naar R, dan kunnen we meer overeenkomende elementen met l aan-
wijzen. Een beschrijving van de omgeving blijft ook in deze tekst achterwege, maar
wel wordt verteld dat Huon besluit het eiland te verkennen om iets te eten te vinden
voor Esclarmonde en hemzelf.85 Terwijl hij over het eiland wandelt, ziet hij een schip
naderen. Ook in deze tekst wordt Esclarmonde ontvoerd en blijft Huon alleen achter.
Anders dan in M nemen de Saracenen in R niet de moeite om Huon vast te binden; ze
zijn niet in hem geïnteresseerd (R, f. 71v12-7). Huon kan zich dus vrij over het eiland
bewegen. Handschrift R en de fragmenten l stemmen op dit punt overeen. Maar er zijn
meer overeenkomsten aan te wijzen. Zo is Huge zich in l zeer bewust van zijn naakte
lichaam. Hij schaamt zich zo, dat hij zijn naaktheid probeert te verbergen met bladeren
van de vijgenboom (l, vs. 25-35).86 In R lijkt Huon net zo min gelukkig te zijn met zijn
naakte lichaam: Lors le franc demoisel en estant se leva/ Quant il se vit tout nus

                                                
83 R zegt niets over de ligging. Het eiland heet hier Candi (f. 74r16). Candi is de middeleeuwse aan-
duiding voor Kreta. Een van de openingen naar de hel zou in het Middelandse zeegebied en wel in de
buurt van Italië liggen, zie Wright 1965, p. 209 en 225.
84 Zie ook hoofdstuk 5 over Huges verblijf op het eiland.
85 R, f. 70v17-21:
‘Damoiselle’, dist il, ‘alés moy escoutant:
G’iray par my c’est jsle ung petit cheminant,
Pour veoir si vitaille jroie point trouvant.
‘Alés’, dist Esclarmonde, adoncq remest plourant.
Et Hulin se depart et va partout querant.
Vert. ‘Dame’, zegt hij, ‘luister naar mij. Ik zal een eindje over dit eiland wandelen om te zien of ik
voedsel kan vinden’. ‘Ga maar’, zegt Esclarmonde. Terwijl Huon vertrekt en overal zoekt, blijft
Esclarmonde huilend achter.
Verdam (1898, p. 91) zegt over de verkenningstocht van Huge in l: ‘Van den verkenningstocht over
het eiland is in het oorspronkelijk (hij bedoelt M) – eene andere Franse redactie is althans niet bekend
– niets te vinden’. Verdam had hs. R echter niet gezien.
86 Zie ook l, vs. 4-9.
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adoncq se despera (R, f. 75r29-30).87 Ook hier krijgen we, net als in l, enig inzicht in
de gemoedsgesteldheid van de held. Huon voelt zich wanhopig: dit blijkt niet alleen uit
de hier geciteerde versregels, maar ook uit zijn gedachten aan vrienden en familie.
Huon wordt verdrietig als hij aan Esclarmonde denkt, hij weet niet waar Gériaume is
en vreest zijn familieleden nooit meer terug te zien. Hij ziet geen andere uitweg dan te
sterven. Wanneer Malabron verschijnt, staat Huon op het punt zichzelf in zee te ver-
drinken (R, f. 75r31-75v1).88 In de Middelnederlandse fragmenten is Huge niet zo
wanhopig dat hij zijn leven wil beëindigen, maar ook hij mist Claremonde en ziet geen
uitweg uit zijn problemen. Hij vreest dat hij voor altijd op het eiland zal moeten blij-
ven: Dat hi ewelike moeste/ Aldaer bliven in dat woeste/ Ghelijc enen wilden man (l,
vs. 87-9).89

Een aantal elementen, bijvoorbeeld het zich bewust zijn van de eigen naaktheid
en de verkenning van het eiland, die aanvankelijk uniek leken te zijn voor l, blijken bij
nadere beschouwing ook in R voor te komen, zij het dat van letterlijke overeenkomst
geen sprake is. Andere elementen uit l zijn noch in M noch in R terug te vinden en
moeten dus op een andere wijze verklaard worden, bijvoorbeeld de beschrijving van
het eiland. Is het mogelijk dat de Nederlandse dichter zich bij deze beschrijving heeft
laten inspireren door een van de continuaties? Ik denk dan in eerste instantie aan Es-
clarmonde, de continuatie die in de handschriften waarin zij is overgeleverd direct op
Huon de Bordeaux volgt. In deze tekst wordt eveneens een beschrijving van een eiland
gegeven.

Huon reist in Esclarmonde opnieuw naar het Oosten90 en ook nu raakt het schip
waarmee Huon reist in moeilijkheden. Ditmaal kan het niet verder varen, doordat het
schip wordt aangetrokken door de magneetberg (l’aïmant). De hele bemanning komt
van honger en dorst om, en de lijken worden door een griffioen weggedragen naar een
eiland als voer voor haar jongen.91 Huon is de enige overlevende. Om van het schip af
te komen, simuleert hij dat hij dood is en wordt daardoor eveneens naar het eiland ge-
bracht. Het blijkt een paradijselijk en vruchtbaar eiland te zijn waar voldoende water
aanwezig is. Op het eiland staat de boom van de jeugd (l’arbre de jovent) waaraan bij-
zondere appels hangen. Wie ervan eet, zal weer jong worden als een dertigjarige en zal
dit eeuwig blijven. De omgeving van dit eiland is dus tegengesteld aan het dorre en
woeste eiland uit l. Dit betekent echter niet dat de Nederlandse dichter de passage niet
gebruikt zou kunnen hebben voor zijn gedicht. Esclarmonde is overgeleverd in R en T.
In beide handschriften komt genoemde passage voor. Hoewel grotendeels gelijk, be-
vatten zij toch enkele varianten ten opzichte van elkaar. Vergelijken we beide hand-
schriften met de Middelnederlandse verzen, dan blijkt dat T over het geheel genomen
meer overeenkomsten met l vertoont dan R. Ik zal daarom T bespreken en waar nodig
de varianten van R vermelden.

Zowel in T als in de fragmenten komt de held alleen op een onbewoond eiland
terecht waarop alleen dieren leven: in l luipaarden, beren etc. en in T griffioenen. An-

                                                
87 Zie ook R, f. 73v12-9.
88 In l is het Claremonde die zichzelf in zee wilde verdrinken. Dit blijkt uit het verhaal dat Maleproen
aan Huge vertelt (vs. 204-7).
89 Zie ook l, vs. 20-4.
90 Dit verhaal bevat vele parallelle motieven met Huon de Bordeaux. Zie paragraaf 2.3.2.
91 In R heet dit eiland net als in M, Moïsant. Het is hier geen hels, maar een paradijselijk eiland.
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ders dan in l, levert Huon een gevecht met de dieren en verslaat hen. De sfeer en om-
geving van het eiland in Esclarmonde is uiterst aangenaam, zoals uit de beschrijving
blijkt. Het weer is er rustig, men vindt er alle soorten fruit,92 de bomen zijn mooi en
hoog en bieden bescherming tegen de zon, en er is een fontein. Op dit eiland heeft
Jezus gerust.93 De tegenstelling met de woeste omgeving van l is duidelijk. Toch blijkt
er op dit dorre eiland voldoende fruit aanwezig te zijn. Gelukkig is dit fruit rijp om
gegeten te worden, zodat Huge daarmee zijn honger kan stillen (l, vs. 53-6):

Vanden frute dat hi moeste
Van honger eten over al.
Het was recht sijn geval,
Dat fruut was in sinen tijt,94

Waarom wordt dit nadrukkelijk vermeld in de fragmenten? Heeft de dichter misschien
aan Esclarmonde gedacht? In dit verhaal speelt het fruit een belangrijke rol. De appels
hebben de bijzondere eigenschap dat zij degene die ervan eet de eeuwige jeugd geven.
Huon plukt het fruit van de levensboom, nadat hij de griffioen en haar jongen versla-
gen heeft. Hij is gewond en lijdt pijn. Zodra hij het fruit opgegeten heeft, is de pijn
verdwenen.95 In l heeft het fruit geen bijzondere eigenschap; het stilt alleen de honger.
Huge geneest niet van zijn verwondingen door het eten daarvan en het maakt hem ook
niet jonger.96 Wel mag Huge in l zoveel eten van het fruit als hij wil. In Esclarmonde
mag Huon slechts drie appels van de boom plukken, maar het fruit dat op de grond ligt
mag hij meenemen.97 Zodra Huon in T van de boom eet, verschijnt een engel. Deze
engel kan in sommige opzichten met Maleproen vergeleken worden.98

In beide passages heeft de held hulp van een bovennatuurlijke kracht nodig om
van het eiland af te komen. In l komt Maleproen te hulp en in T is het een engel die
Huon vertelt hoe hij van het eiland af kan komen. De manier waarop de beide figuren
de held toespreken, bevat enkele overeenkomsten. Alletwee wijzen ze hem op de over-
treding die hij begaan heeft,99 zij vertellen hem hoe hij van het eiland af kan komen100

                                                
92 Zie in dit verband het artikel van Barion 1988, p. 59-70.
93 T, vs. 1291-1305. In R wordt expliciet vermeld dat op het eiland het aardse paradijs ligt, bewaakt
door Elias en Enoch. Over het eiland stroomt de, uit het paradijs afkomstige rivier Jourdain; van een
fontein is geen sprake. Evenmin wordt over de zon gesproken (R, f. 176r16-22).
94 Huge eet ook vijgen, l, vs. 15-7:
Daer wert die ridder ghinc,
Ende plocte varinc
Vanden figen.
Vgl. R, f. 177r12: De pommes va coeullant li demoiseaux gentis.
95 T, vs. 1335-38:
Dont est Huon de mengier sousvenu:
Tout droit a l’arbre de jovent a couru,
Le fruit mengüe dont li croist sa vertus:
Mal ne doulour n’a Hüelins sentu.
96 Alleen de steen in de ring die hij aan zijn vinger draagt, heeft een bijzondere eigenschap: deze voor-
komt dat Huge van dorst omkomt.
97 R vermeldt dit niet.
98 In R verschijnt er geen engel, maar hoort Huon een heilige stem (f. 177v5-178r6).
99 Zie l, vs. 227-9: Ebroen is boos op Huge vanwege de zonde die hij begaan heeft; T, vs. 1344: Huon
eet de vruchten van de levensboom.



Huge van Bordeeus66

en hoe het met Esclarmonde, respectievelijk Claremonde is.101 Zowel in l als in T
blijkt Ebroen/Auberon degene te zijn die de hand heeft in de redding van de held. In l
heeft hij Maleproen toestemming gegeven om Huge van het eiland weg te halen en in
T heeft hij een boot neergelegd waarmee Huon weg kan varen.102 Behalve fruit mag
Huon de stenen meenemen die in de rivier de Yplate liggen en daar door God neerge-
legd zijn.103 In de fragmenten is eveneens sprake van stenen die in het water liggen. De
enige eigenschap die deze stenen hebben is dat zij het water van de zee rood kleu-
ren.104

We hebben gezien dat l en T een aantal elementen gemeen heeft: de held komt alleen
op een eiland terecht, hij kan zich er vrij over bewegen, op het eiland groeit fruit waar-
van hij eet, hij verwondt zichzelf, kan niet zonder bovennatuurlijke hulp van het eiland
vertrekken en krijgt informatie over zijn geliefde. Op de bodem van de zee liggen ste-
nen. Ondanks genoemde overeenkomsten verschillen de passages van elkaar wat de
context en de uitwerking van de details betreft. Het eiland waarop Huge terechtkomt,
is de tegenpool van het eiland in Esclarmonde. Mocht de Nederlandse dichter de pas-
sage uit Esclarmonde gekend en er elementen aan ontleend hebben, dan heeft hij deze
op eigen wijze in zijn verhaal gebruikt. Het is echter niet met zekerheid vast te stellen
of de Nederlandse dichter deze passage gekend en gebruikt heeft. Het is evengoed mo-
gelijk dat hij beschikte over en gebruikgemaakt heeft van meer algemene legenda-
risch-geografische kennis omtrent de Rode Zee en de eilanden die daar liggen.105 Wel
maakt de vergelijking duidelijk dat elementen die aanvankelijk uniek leken te zijn voor
de Middelnederlandse Huge van Bordeeus ook voorkomen in andere teksten uit de
Huon-cyclus.

De ontmoeting met Maleproen (fr. 3 t/m 6, vs. 114-260)
In Huon de Bordeaux heeft de held twee ontmoetingen met het wonderlijke zeewezen
Malabron. De eerste ontmoeting vindt plaats nadat Huon het kasteel van Dunostre ver-
laten heeft om naar Babylonië te reizen (op de heenweg).106 Hij wordt door Malabron
de Rode Zee overgedragen. Huon ontmoet Auberons bode voor de tweede keer wan-
neer hij op het eiland Moÿsant zit, waar hij na een schipbreuk is aangespoeld. Hij was

                                                
100 Zie l, vs. 189-94: Maleproen zal Huge zelf overdragen (er is geen boot te vinden waarmee Huge de
zee over kan steken); T, vs. 1353-7: de engel vertelt waar Huon de boot kan vinden die Auberon ge-
maakt heeft om hem te helpen.
101 Zie l, vs. 195-209: Maleproen vertelt hoe hij Claremonde gered heeft; T, vs. 1371-3 en 1378-88: de
engel vertelt hoe het met Esclarmonde en Clarisse is.
102 In R ontbreken genoemde elementen. De stem vertelt alleen wat Huon van het eiland mee mag
nemen (drie appels en kostbare stenen uit de rivier de Yplate) en waar hij een boot kan vinden.
103 In R, f. 177v31-178r2 hebben de stenen de eigenschap dat ze de bezitter beschermen tegen dode-
lijke gevaren. Vgl. l, vs. 81-4 waar de steen in de ring aan zijn vinger ervoor zorgt dat Huge geen dorst
heeft.
104 Zie l, vs. 95-9 en 233-8. In de Reis van Jan van Mandeville wordt eenzelfde soort verklaring ge-
geven: Dese zee en is niet roder dan die ander zee, mer in sulke stat vintmen |30ra| root zant ende
steenkine daer in ende daer om heetmense die rode zee (ed. Cramer 1908, p. 48).
105 Onder meer gevormd door de reisverhalen van Marco Polo, Willem van Rubroek, Jan van Man-
deville en anderen. Zie Wright 1965, p. 279-81 (i.v.m. de Rode Zee); De Boer e.a. 1998 i.v.m. met de
geografische kennis en het wereldbeeld van de middeleeuwers.
106 M, vs. 5333-426; R, f. 45v10-46r20.
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samen met Esclarmonde en de ridders uit Babylonië vertrokken op weg naar Frankrijk
(de terugreis).107 De omstandigheden waarin de held zich bevindt als hij Malabron ont-
moet, verschillen in beide gevallen. Bij de eerste ontmoeting heeft de held, die zojuist
de reus van Dunostre verslagen heeft, zijn vrienden achtergelaten om alleen naar Ba-
bylonië te gaan zoals Karel hem had opgedragen. Hij is in het bezit van de wonderge-
schenken van Auberon (te weten beker en hoorn) en geniet diens bescherming. Mala-
bron draagt hem op zijn rug de zee over omdat er nergens schepen liggen. Wanneer
Huon Malabron voor de tweede maal ontmoet, is zijn situatie veranderd. Huon heeft
zijn opdracht met succes uitgevoerd, maar heeft een zonde begaan waardoor hij Aube-
rons bescherming verloren heeft. In de door Auberon veroorzaakte storm is zijn schip
vergaan, waardoor zijn vrienden en bezittingen is kwijtgeraakt. Huon ligt naakt en
vastgebonden op het strand als Malabron hem voor de tweede keer te hulp komt. Na-
dat hij is overgezet, ontmoet Huon de speelman Estrument met wie hij naar Monbrant
reist.

Gezien de plaats van de fragmenten in het verhaal,108 zou de ontmoeting tussen
Huge en Maleproen overeen moeten komen met de tweede ontmoeting uit Huon de
Bordeaux. Elementen die hierop wijzen zijn de volgende: Huge ontmoet Maleproen
terwijl hij naakt en moederziel alleen op een eiland zit; nadat Maleproen Huge begroet
heeft, spreekt hij over een verzoening tussen Huge en Ebroen; hij refereert aan de
verbroken relatie met Ebroen en aan Huges zonde.109 Kijken we naar de Franse
teksten, dan zien we dat deze situatie alleen betrekking kan hebben op de tweede ont-
moeting. Huon heeft immers Auberon tegen zich ingenomen toen hij diens verbod
overtrad. Malabron moet bij Auberon pleiten om Huon nogmaals te mogen helpen,
want de feeënkoning heeft zijn handen van zijn beschermeling afgetrokken (M, vs.
7031-87). In M refereert Malabron niet aan Huons zonde of een mogelijke verzoening
met Auberon. In R gebeurt dit wel: Malabron wijst Huon op de zonde die hij begaan
heeft, wanneer hij hem voor de tweede keer ontmoet (f. 75v5-14). Handschrift R komt
hier min of meer overeen met de fragmenten l.

Kenmerkend voor de tweede ontmoeting is ook dat Huge zowel zijn vrienden
en Claremonde, als zijn wonderlijke voorwerpen is kwijtgeraakt. Dit hangt samen met
de zonde die hij begaan heeft. In Huon de Bordeaux is Huon al zijn bezittingen kwijt-
geraakt tijdens de schipbreuk. Waarschijnlijk is ditzelfde in de fragmenten gebeurd,
want ook in l liggen ze op de bodem van de zee. Ebroen heeft Maleproen verboden ze
op te duiken voor Huge (l, vs. 175-83). Het enige dat hij mag doen, is Huge over de
zee dragen naar het koninkrijk van Monbrant (l, vs. 220-6):

Ende seide: ‘Sit op mi,
Ic sal u overdragen vri
Tote ane den anderen cant
In dat rike van Mombrant;
Daer seldi die avontueren
Nemen die u mach gebueren
Niet anders canic u doen’.

                                                
107 M, vs. 7026-160; R, f. 75r5-75v21.
108 Zie boven p. 54 en zie appendix 2.
109 Zie l, vs. 143-51 en 227-9.
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Dit element vinden we in de tweede ontmoeting van M terug, waar Malabron eveneens
tegen Huon zegt dat hij niet meer voor Huon kan doen dan hem in veiligheid bren-
gen.110 Ten slotte verwijst de bestemming waar Maleproen Huge heen brengt naar de
tweede ontmoeting, want Maleproen zegt dat hij Huge naar Monbrant zal brengen. In
Huon de Bordeaux draagt Malabron Huon over zee en zet hij hem neer op de andere
oever, echter zonder de held te vertellen waar dat is.

Huge bevindt zich in omstandigheden waar in de Franse teksten de tweede ont-
moeting plaatsvindt. Toch krijgen we de indruk dat hij Maleproen voor de eerste keer
ontmoet. We vinden in deze passage behalve elementen uit de tweede ook elementen
terug die naar de eerste ontmoeting uit Huon de Bordeaux verwijzen. Met andere
woorden, het lijkt erop dat de Nederlandse dichter de beide ontmoetingen die hij uit
Huon de Bordeaux kende, ineengeschoven heeft.111 Ik zal dit laten zien.112

De wijze waarop Huge Maleproen ziet naderen en aan land komen, wijst naar
de eerste ontmoeting in de Franse teksten, waarbij zowel elementen uit M als R met de
Middelnederlandse tekst overeenkomen. Terwijl Huge aan de oever van de Rode Zee
zit, ziet hij een wezen naderen (l, vs. 114-90):

Daer aldus die vrome baren
Es geseten op die marine
Studerende metten ogen sine,
Hevet die ridder coen
Ghesien comen Maleproen
Ghevloten in die wilde see.

Als Huon Malabron voor de eerste maal ontmoet, staat hij net als Huge aan de oever
van de Rode Zee en kijkt zoekend om zich heen naar een mogelijkheid om de zee over
te steken.113 Hij ziet een beest uit zee naderbij komen: Voir une beste venir devers la

                                                
110 Zie M, vs. 7143-5:
Dist Malabrons: ‘Hues, or m’antendés.
Je vous metrai lai outre a sauveté,
Mais ne vous puis ne tolir ne donner’.
Vgl. T, vs. 1370 waar de engel tegen Huon zegt: Jou ne te puis ne tolir ne donner.
111 Verdam (1989, p. 91) zegt over de ontmoeting in l: ‘Blijkbaar is het hier in ons fragment de eerste
en enige ontmoeting met Maleproen’. De eerste ontmoeting, dit is hoogstwaarschijnlijk; de enige, dit
is niet met zekerheid te zeggen. Gezien de zelfstandige wijze waarop de dichter met zijn materiaal om-
gaat, kan niet uitgesloten worden dat Huge Maleproen nog eens zal ontmoeten.
112 Zie in dit verband ook Lens 1993b, p. 56-57 en Kienhorst/Tersteeg 1995, p. 18-9: zij zijn eenzelfde
opvatting toegedaan.
113 Zie l, vs. 90-3:
Want gemerken hi niet ne can
Hoe hi over comen soude.
Neder soe ghinc die boude
Op den oever sitten daer.
Vgl. M, vs. 5335-8:
Es vous Huon sor le rive aresté,
Mais il n’i trove ne pasaige ne gué,
Place ne pont, ne barge ne nef,
Par u li ber peüst paser
en vs. 5346-8:
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mer (M, vs. 5350) en par la mer regarda/ Voir venir une femme qui poisson lui sambla
(R, f. 45v20-1).114 Huge vraagt zich verwonderd af wat voor ding daar nadert (l, vs.
122). Misschien is het de duivel wel, want het wezen heeft immers een zwart vel aan
(l, vs. 120-9). In R, waar net als in l de term ‘ding’ (chose, R, f. 45v23) gebruikt wordt
om het naderende wezen mee aan te duiden, ziet Huon een vrouwelijk wezen naderen
dat op een vis lijkt. In M vraagt Huon zich, net als Huge, af of hij met een kwaadaar-
dig wezen te doen heeft. Hij vraagt daarom aan Malabron: ‘Apartiens tu Pilate ne
Noiron (vs. 5363)?’ Zodra Maleproen aan land komt, schudt hij zijn vel af (l, vs. 140-
2). M vermeldt dit alleen bij de eerste ontmoeting (vs. 5353-6).115 Wanneer Huon Ma-
labron voor de tweede maal ontmoet, ziet hij hem niet aankomen: in M kan hij niets
zien omdat hij geblinddoekt is en in R ziet hij Malabron niet aankomen omdat hij op
het punt staat zichzelf in zee te verdrinken.116

Ook in het gesprek tussen Huge en Maleproen vinden we elementen uit de eer-
ste ontmoeting terug. Het verloopt als volgt: Maleproen begroet Huge in christelijke
bewoordingen en spreekt de wens uit dat Huge vrede met Ebroen zal sluiten. Huge
vraagt vervolgens: ‘Wie bestu?’ (l, vs. 156). Maleproen vertelt nu wie hij is (‘Ic ben
Maleproen’, l, vs. 156) en legt vervolgens uit waarom hij in de zee rondzwemt en zegt
dat hij Ebroens bode is. Hij doet boete voor het zondige leven dat hij geleefd heeft.
Zijn boete wordt met één jaar verlengd omdat hij nu tegen Huge spreekt.117 Maleproen
zegt dat hij Huge over de Rode Zee zal dragen, maar verder mag hij hem niet helpen.
Wel vertelt hij nog dat hij Claremonde gered heeft van de rots waarop zij terechtgeko-
men was.118 Vergelijken we dit gesprek met de eerste ontmoeting in de Franse teksten,
dan komen verschillende elementen overeen.

Bij de eerste ontmoeting in M vraagt Huon aan Malabron waar hij vandaan
komt en wat zijn naam is. Hijzelf denkt dat de onbekende tot Auberons volk hoort (M,
vs. 5361-8). Malabron zegt dat hij weet wie Huon is en dat Auberon hem gestuurd
heeft.119 Hierop vraagt Huon hoe hij heet. Malabron vertelt nu wie hij is en waarom hij
in zijn huidige gedaante rondzwemt. Hij is Auberons leenman en behoort tot het feeën-
rijk. Hij heeft een bevel overtreden en moet daarom dertig jaar lang luiton zijn (M, vs.
5377-83). De uitleg in R is nog fantastischer. In deze tekst introduceert Malabron zich-
zelf als volgt: ‘Je kent mij niet, maar ik zal je zeggen hoe ik heet’ (R, f. 45v25-6). Hu-
on is verbaasd dat het ‘ding’ kan spreken. Vervolgens vertelt Malabron dat hij in

                                                
Adont s’asist Hues moult abosmés,
Desus la rive commença a plorer.
Entrués qu’il est ensement demenés
en R, f. 45v12-4:
Et fust la rouge mer ou entrer le faulrra
Jl ne troeuve vaissel la ou puist passer la
Adont devers le port hulin s’agenoulla.
114 In l wordt Maleproen direct bij zijn voornaam genoemd, wat kan betekenen dat hij al eerder in het
verhaal bij het publiek geïntroduceerd is. Huge zelf weet echter niet met wie hij te maken heeft.
115 In R ontbreekt dit gegeven.
116 Zie M, vs. 7028-30, 7119 en R, f. 75r33-75v1.
117 Opmerkelijk is dat in de continuatie van P Huon Malabron 59 jaren van zijn straf kwijtscheldt, zo-
dat hij nog maar één jaar straf overhoudt, evenveel dus als in de fragmenten Leiden. Uiteindelijk wordt
dit ene jaar hem ook kwijtgescholden. Zie ook paragraaf 2.3.2.
118 Zie l, vs. 143-209.
119 In l, vs. 162-4 zegt Maleproen dat hij een neef is van Huges vader.
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Lieuternie geboren is, maar dat hij door Auberon meegenomen is naar Faerie. Elke
keer als hij buiten het feeënrijk komt, krijgt hij 30 jaar straf.120 Er is dus sprake van
twee fantastische werelden. Het contrast met de verklaring van Maleproen in l is hier
nog groter. In de fragmenten wordt niet over een feeënrijk gesproken, maar heeft Ma-
leproen als sterveling op aarde – hij is zelfs familie van Huge – de geboden overtreden.
Hij is Ebroens bode omdat deze hem behoed heeft voor de hel.121 Ondanks de varian-
ten tussen de teksten, is duidelijk dat de wijze waarop Maleproen zichzelf introduceert
naar de eerste ontmoeting in Huon de Bordeaux verwijst. Bij de tweede ontmoeting
blijft de verklaring voor zijn verschijning achterwege omdat deze reeds bekend is.

Tot slot nog een aspect dat naar de eerste ontmoeting verwijst: Maleproen zegt
dat hij Huge over de Rode Zee zal dragen: Ende ic u nu, sonder duecht mee/ Te doene,
over die rode see/ Al nu te dragen mene (l, vs. 189-91). In M en R is dit kenmerkend
voor de eerste ontmoeting. Alleen de eerste keer dat Malabron Huon helpt, staat er ex-
pliciet dat hij over de Rode Zee gedragen wordt. Hier stemt M overeen met l (vs.
5387-8): ‘Ne te convient doter;/ Porterai toi outre la Rouge mer.122 In Huon de Bor-
deaux wordt niet vermeld dat het eiland in de Rode Zee ligt.123 Betekent dit dat de Ne-
derlandse bewerker de oversteek over de Rode Zee verplaatst heeft en hij Huge op de
heenweg een andere route naar Babylonië heeft laten volgen? Een andere mogelijkheid
is dat de Nederlandse dichter consequenter wilde zijn dan de Franse dichters. In M en
R moet Huon de Rode Zee oversteken om in Babylonië te komen. Het lijkt aanneme-
lijk dat hij opnieuw de Rode Zee over moet varen wanneer hij vanuit Babylonië naar
Frankrijk wil reizen.124 Alleen, dit staat in geen enkele Franse tekst vermeld. De route
van Huons terugreis blijft onduidelijk. De Nederlandse dichter kan Huge dus zowel op
de heen- als op de terugweg de Rode Zee hebben laten oversteken. Het blijft echter
gissen op welke wijze Huge in Babylonië aangekomen is.125

Niet alleen in de aankomst van Maleproen en het gesprek met Huge zijn ele-
menten uit de eerste ontmoeting terug te vinden. Dit is ook het geval in de manier

                                                
120 R, f. 45v27-46r2.
121 Zie l, vs. 165-74:
‘Contrarie den gebode,
Die ons sijn geset van gode,
Leefdic opt ertrike,
Daerom moetic swaerlike
Dese penitencie doen.
Ne waer die coninc Ebroen,
Diere heeft geboden voren,
Ic waer ewelike verloren,
In dat vermalendide vier,
Dies ben ic sijn messagier’.
122 In R, f. 46r6-7 zegt Malabron dat hij Huon naar Babylonië zal brengen; in R, f. 46r14-5 staat dat
Malabron Huon de Rode Zee overdraagt.
123 Zie boven, p. 55 voor de ligging van het eiland in Huon de Bordeaux.
124 De Rode Zee ligt in Huon de Bordeaux tussen Dunostre en Babylonië. Rossi 1975, p. 113-4 vraagt
zich af waarom Huon via de Rode Zee naar Babylonië (in Egypte) reist. Christelijke reizigers hadden
in het algemeen geen toegang tot deze zee. De Rode Zee zou volgens Rossi in Huon de Bordeaux
beschouwd worden als een verlengstuk van de Middellandse Zee.
125 Mogelijk is hij per schip naar Babylonië gereisd, zie de bespreking van de fragmenten Brussel
(paragraaf 3.1.3).
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waarop Huge wordt overgedragen. Maleproen verzoekt Huge op de volgende wijze op
zijn rug plaats te nemen (l, vs. 239-42):

‘Nu sit op ter goeder uren
Dat god opten esel sat,
Daer hi mede in die stat
Reet van Jherusalem’.

In R komt de wijze waarop Huon de eerste maal op Malabrons rug gaat zitten overeen,
maar hier wordt geen Bijbels beeld gebruikt. Huon gaat op Malabron zitten als op een
paard: lors monta desur luy ainsy qu’a cevauchon (R, f. 46r12). Hij vertrouwt zichzelf
vervolgens aan Gods bescherming toe: A dieu se commanda (f. 46r13). In l doet Huge
hetzelfde: Gode dat hi hem beval (l, vs. 246).126 Vervolgens draagt Maleproen Huge
op zijn rug snel de zee over. Zo snel zelfs dat hem een dropelkijn/ Des waters genaect
niet (l, vs. 255-6). Het is kenmerkend voor de eerste ontmoeting in Huon de Bordeaux
dat verteld wordt op welke wijze Malabron Huon over zee draagt. Het gegeven dat
Huge droog overkomt, treffen we eveneens in M aan waar Malabron tegen Huon zegt:
‘N’i moilleras ne cauce ne soller’ (M, vs. 5391).127

Ik heb geprobeerd aannemelijk te maken dat Huge Maleproen op het eiland voor de
eerste keer ontmoet. We kunnen in l verschillende plaatsen aanwijzen die overeenko-
men met de eerste ontmoeting tussen Huon en Malabron uit Huon de Bordeaux. De
omstandigheden waarin Huge zich bevindt, zijn die van de tweede ontmoeting, ook
daar zijn bewijsplaatsen voor gegeven. De Nederlandse dichter heeft dus zowel ele-
menten uit de eerste als uit de tweede ontmoeting van Huon de Bordeaux gebruikt; hij
heeft beide passages ineengeschoven. Daarbij valt op dat l nu eens overeenkomt met
M, dan weer met R. Deze overeenkomsten beperken zich echter tot het gebruik van
een enkel woord (detail/element) of zinswending.

Aan het hof van Yvorijn van Monbrant (fr. 7 en 8, vs. 261-346)
In de fragmenten 7 en 8, die op blad twee staan, bevindt Huge zich met de speelman
Astramant in Monbrant. Ook deze episode is gebaseerd op Huon de Bordeaux. Nadat
hij is overgezet door Malabron, ontmoet Huon de speelman Estrument met wie hij naar
Monbrant reist. Zij gaan naar het hof van koning Yvorin om hem in te lichten over het
lot van zijn broer Gaudisse en om hun diensten aan te bieden (M, vs. 7292-7313). Een
vergelijking met de Franse teksten leert dat de Nederlandse dichter ook hier zijn eigen
verhaal vertelt. Hij gaat zijn eigen weg, wat betekent dat er aanzienlijke verschillen be-
staan tussen de Franse teksten en de Middelnederlandse fragmenten. Ik zal een voor-
beeld geven om dit te illustreren. In fragment 7 staat Huge met een bebloed zwaard in
de hand bij de poort van de stad. Op de grond liggen twee dode poortwachters. De
drost van de stad, die samen met zijn zoon het tafereel in ogenschouw neemt, be-
schuldigt Huge en Astramant ervan de twee poortwachters te hebben vermoord. Hij
meent dat zij deze daad met hun leven zullen moeten bekopen. Astramant neemt het

                                                
126 De verzen 239-46 uit l komen min of meer overeen met R, f. 46r9-13.
127 Dit detail ontbreekt in R, zie voor de eerste overtocht f. 46r14-19 en voor de tweede overtocht f.
75v18-21. P heeft als variant: Ne moilleras ne plante ne soller.
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woord: hij zegt dat zij toebehoren aan de sultan van Babylonië – ze dragen een herken-
ningsteken om dit te bewijzen – en dat zij door Yvorijn ontboden zijn (l, vs. 261-303).
Deze scène bij de stadspoort van Monbrant is uniek; in Huon de Bordeaux komt ze
niet voor. Zowel in M als in R gaan Huon en Estrument rechtstreeks naar het paleis
van Yvorin toe. Van een bewaakte stadspoort is in deze teksten geen sprake, evenmin
van dode poortwachters.128 Toch zijn er ook in deze episode overeenkomsten tussen l
en de Franse teksten aan te wijzen, en dan vooral tussen l en R. Eén overeenkomst wil
ik hier zeker niet ongenoemd laten; het betreft het lot van sultan Gaudijs.129 Astramant
zegt tegen de drost (l, vs. 294-7):

‘Wi behoren den soudant
Toe vanden rike van Babilone.
Al es hi gevaen, die gone,
Noch sone es hi niet doot.

De sultan is in l dus nog in leven, want hij is gevangengenomen terwijl Gaudisse in M
en R door Huon gedood wordt. Dit stemt overeen met de wijze waarop de opdracht
van Karel in R geformuleerd is. Deze draagt Huon immers in eerste instantie op om
Gaudisse gevangen naar Parijs te brengen, zodat hij aan Karel manschap kan doen en
pas wanneer hij dit weigert, moet Huon van hem zijn baard en hoektanden opeisen. De
fragmenten Leiden stemmen wat deze plaats betreft niet alleen overeen met R, maar
tevens met de fragmenten Middelburg die in paragraaf 3.1.1 besproken zijn.130

Ten slotte geef ik een plaats waar l met M overeenstemt. De jonkvrouw die bij
Yvorijn aan tafel zit, verzoekt de speelman een liedekijn te spelen om het verdriet te
verlichten (l, vs. 314-21) dat wellicht veroorzaakt is door het nieuws over het lot van
Gaudijs, zoals in Huon de Bordeaux het geval is.131 In M vraagt Yvorin zelf aan de
speelman of deze een wijsje voor hem wil spelen om hem te troosten (M, vs. 7374-7).
In R ontbreekt dit verzoek geheel, want men is te verdrietig om naar muziek te luiste-
ren.

Uit de bestudering van de fragmenten en hun relatie met de Franse teksten blijkt dat de
dichter zich op één of meer Franse teksten gebaseerd moet hebben. De meeste perso-
nen die in de fragmenten optreden, evenals de episodes die erin voorkomen, zijn aan
Huon de Bordeaux ontleend. We hebben meermalen plaatsen aangetroffen waar l in
meer of mindere mate overeenstemt met hetzij M, hetzij R. Deze overeenkomsten blij-
                                                
128 In R doodt Huon op een andere plaats in het verhaal een poortwachter. Hij doodt namelijk een
poortwachter bij het binnengaan van het paleis van Gaudisse (R, f. 47v17-32). In M is dit niet het
geval. In de interpolatie Huon et Calisse van R doodt Huon een torenwachter (f. 108r30-2).
129 Andere overeenkomsten tussen l en R: Huge moet werkelijk musiceren, want hij krijgt een vedel in
zijn handen gedrukt (vs. 330-9). In R, f. 77v3-8 geeft Huon een proeve van zijn zangkunst en wordt
aangenomen als het hulpje van Estrument. Yvorijn zit in l, vs. 304-21 aan tafel met zijn dochter en een
jonkvrouw (zijn zuster waarschijnlijk, want zij noemt Yvonie haar nicht). In R, f. 78v14-6 staat dat
Yvorin met zijn dochter en echtgenote aan tafel zit. In beide teksten heeft de dochter een voornaam: in
l heet zij Ydonie, in R Floriande.
130 Zie aldaar p. 45-6.
131 In l is niet overgeleverd dat Yvorijn ingelicht wordt over het lot van zijn broer, maar het lijkt waar-
schijnlijk dat het verdriet ook hier, net als in de Franse teksten, veroorzaakt is door berichten over
Gaudisse. Vgl. M, vs. 6994-6, 7357-62, 7375-77; R, f. 78v-79r9.
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ven evenwel beperkt tot een woord of een zinswending. We kunnen geen passage van
enige omvang aanwijzen die bijna woordelijk overeenkomt met een van de Franse tek-
sten. Wanneer een motief uit l in M of R terug te vinden is, verschilt in de meeste ge-
vallen de bewoording, de uitwerking van details en/of de context van het motief. Ik
denk bijvoorbeeld aan het motief van de zelfmoordpoging. In l wilde Claremonde
zichzelf verdrinken door van een rots in zee te springen. In R is het Huon die zichzelf
uit wanhoop in zee wil storten.132 De ene episode bevat meer verwijzingen naar een
mogelijke Franse bron dan de andere. Zo treffen we in de ontmoeting met Maleproen
veelvuldig elementen aan die min of meer overeenstemmen met M en/of R. Maar ook
in dit geval is de dichter creatief omgesprongen met zijn materiaal: hij heeft de beide
ontmoetingen uit Huon de Bordeaux ineengeschoven. In de episode Monbrant zijn
minder overeenkomende elementen met Huon de Bordeaux terug te vinden. De dichter
is hier meer zijn eigen weg gegaan.

Het is mogelijk dat de dichter behalve Huon de Bordeaux een van de continua-
ties gekend en gebruikt heeft. De beschrijving van Huges verblijf op het eiland zou in
die richting kunnen wijzen. Zij bevat enkele overeenkomsten met Huons verblijf op
het paradijselijke eiland in Esclarmonde, een tekst waarin veel motieven uit Huon de
Bordeaux overgenomen zijn. Zeker is dit allerminst, want de dichter kan voor de be-
schrijving evengoed geput hebben uit meer algemene legendarisch-geografische ken-
nis over de eilanden in de Rode Zee. Hoe het ook zij, we mogen in ieder geval conclu-
deren dat l een zelfstandige bewerking is van Huon de Bordeaux. De dichter heeft zijn
bron(nen) creatief gebruikt. Minder waarschijnlijk is het dat M zelf de directe bron
voor de Middelnederlandse gedicht geweest is – zoals Verdam (1898) meent – omdat
de tekst ook overeenkomsten met R bevat. Bovendien zou dan, gezien de geringe ver-
schillen tussen de decasyllabenversies ook een van de andere handschriften hiervoor in
aanmerking kunnen komen, te weten T, b of P.133

3.1.3 Brussel (br)

In de Koninklijke Bibliotheek van Brussel liggen twee stroken perkament die afkom-
stig zijn uit één dubbelblad. De fragmenten zaten bevestigd op het 49ste blad van het
album hs. II 719 en worden nu afzonderlijk bewaard onder de signatuur II 719,49. Het
handschrift werd op 30 december 1885 door de bibliotheek aangekocht. De fragmen-
ten worden naar hun bewaarplaats de fragmenten Brussel genoemd (br). De twee stro-
ken zijn horizontaal midden uit hetzelfde dubbelblad gesneden; ze sluiten in de breedte
op elkaar aan. Blad 2 van het bifolium is aan de rechterkant verticaal besnoeid, zodat
van kolom recto b en kolom verso a ongeveer de helft ontbreekt. Oorspronkelijk heeft
een blad twee kolommen van hoogstwaarschijnlijk elk 50 regels bevat. De stroken tel-
len nu nog 27 à 30 regels per kolom en bevatten in totaal 227, deels gehavende, ver-
zen. Gezien de breedte van de vouw hebben de stroken niet tot het binnenste bifolium
van een katern behoord, maar tot het buitenste of één na buitenste dubbelblad.134

                                                
132 Zie p. 30 en p. 65.
133 Over a valt in dit verband niets te zeggen, gezien de aparte plaats die dit handschrift in de overle-
vering inneemt en het fragmentarisch karakter ervan.
134 Een uitvoerige codicologische beschrijving van deze handschriftfragmenten wordt gegeven in
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De Brusselse stroken bevatten acht tekstfragmenten, dat wil zeggen acht aan-
eengesloten stukjes tekst. De tekstfragmentjes kunnen in twee groepen verdeeld wor-
den: op folio 1 staan de fragmenten 1 t/m 4 (groep I) en op folio 2 de fragmenten 5 t/m
8 (groep II). De tekstfragmenten van elke groep vormen inhoudelijk een min of meer
samenhangend geheel. Elke groep vertelt waarschijnlijk een andere episode uit het ver-
haal. De leemtes tussen de fragmenten zijn van beperkte omvang, dat wil zeggen min-
der dan 50 regels groot. De leemte tussen beide groepen is aanzienlijk groter doordat
dit dubbelblad waarschijnlijk niet het binnenste van een katern was.135

(fr. 1 t/m 4) In deze fragmenten lezen we dat Huge met zijn ridders, schildknapen en
een abt aan tafel plaatsneemt. Hij zet een kostbare beker neer die bijzondere eigen-
schappen bezit. Een onbekende heiden probeert tevergeefs uit deze beker te drinken.
Aliamus en Geriin bevinden zich ondertussen elders in de stad, samen met een heiden
die Sathanas heet.
(fr. 5 t/m 8) Er wordt aan gevangenen (slauen) verteld hoe Huge naar de sultan gezon-
den is om diens baard en tanden op te eisen. De slauen willen bij Huge blijven omdat
hij hen bevrijd heeft. Huge vaart met een gezelschap op zee; hij overlegt met Aliamus.
Blijkbaar is de groep op zeker moment uitelkaar gegaan, want hier wordt verteld dat
zij elkaar weer terugzien. Er is brand gesticht op een eiland. In de verte zien ze een
mooie stad liggen.

Dat we hier met fragmenten Huge van Bordeeus te maken hebben, blijkt zowel uit de
eigennamen Huge (Huon), Aliamus (Gériaume) en Geriin (Garin) als uit verwijzingen
naar kenmerkende gebeurtenissen als Huges opdracht – hij moet in Babylonië de baard
en tanden van de sultan halen (br, vs. 123-6) – en de bekerproef. In het Franse verhaal
krijgt Huon van koning Auberon twee wonderlijke geschenken. Eén ervan is een beker
die zich met wijn vult zodra er een kruisteken boven gemaakt wordt. De beker raakt
nooit leeg, maar er is wel een voorwaarde aan het gebruik verbonden: de beker ver-
schaft namelijk alleen wijn aan personen die van onbesproken gedrag, dat wil zeggen
zonder zonden, zijn. Door middel van de beker kan men dus vaststellen of iemand al
dan niet deugdzaam is.136

Moeilijker is het om exact vast te stellen met welke passage(s) uit het Huon-
verhaal we te maken hebben omdat de inhoud van de fragmenten sterk afwijkt van de
Franse teksten. Veel personen en gebeurtenissen zijn niet terug te vinden in Huon de
Bordeaux, zoals de abt Elegast,137 die bovendien nog kardinaal van Aragon is, de hei-
den Sathanas, de brand op een eiland, de discussie tussen Aliamus, Geriin en Sathanas,
de bevrijde gevangenen die bij Huge willen blijven etc. Toch wekken de gebeurtenis-
sen in de eerste groep fragmenten de indruk dat we misschien met het avontuur in Tor-
mont te maken kunnen hebben, zij het in bewerkte of omgewerkte vorm.

                                                
Kienhorst/Tersteeg 1995, p. 31-4, voorafgaand aan de editie van de fragmenten; zie ook Kienhorst
1988, dl. 1, p. 74-5.
135 Tussen groep I en groep II ontbreekt waarschijnlijk ten minste één dubbelblad van circa 400 ver-
zen. Zie hieronder bij de bespreking van de fragmenten 5 t/m 8.
136 Zie M, vs. 3666-97 waar Auberon de werking van de beker aan Huon uitlegt.
137 In het handschrift staat el(eg)ast (br, vs. 109), zie ed. Kienhorst/Tersteeg 1995, p. 36.
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De Tormont-episode? (fr. 1 t/m 4, vs. 1-116)
In Huon de Bordeaux verloopt het begin van genoemde episode als volgt:138 Huon
komt op weg naar Babylonië in de Saraceense stad Tormont aan (Dormont/Durmont),
waar de tiran Oede (Widelon) regeert. Deze Oede is een oom van Huon die jaren ge-
leden uit Frankrijk is verbannen; sindsdien heeft hij het christelijke geloof afgezworen
en haat hij alle christenen. Huon en zijn mannen vinden onderdak bij de christelijke
provoost Hondré (Priaut). Vervolgens geeft Huon aan Gériaume opdracht al het voed-
sel dat in de stad aanwezig is op te kopen en alle armen voor de maaltijd uit te nodi-
gen. Als Oede dit verneemt, rijdt hij naar de provoost om poolshoogte te nemen. Huon
nodigt hem uit om mee te eten. Tijdens de maaltijd overhandigt Huon de wonderbeker
aan Oede; tevergeefs probeert de heiden de wijn te drinken.139 Een aantal elementen
uit de Brusselse fragmenten lijkt naar de Tormont-episode te verwijzen. Hoewel een
geografische aanduiding ontbreekt, kunnen we uit de overgeleverde verzen wèl opma-
ken dat Huge en zijn mannen zich in een heidense stad bevinden. Er staat dat de held
ergens aan tafel zit en dat hij een heiden uit de wonderbeker laat drinken (br, vs. 1-55).
Aliamus en Geriin doen ondertussen elders in de stad inkopen (br, vs. 64-86). Laten
we de genoemde elementen meer in detail bekijken.

In de eerste twee fragmenten wordt verteld hoe een heiden uit de beker probeert
te drinken. Er wordt in Tormont een bekerproef gehouden, maar dit is niet uniek voor
genoemde episode: ook op andere plaatsen in het Huon-verhaal beproeft men de won-
derbeker.140 Vraag is of de bekerproef die in Tormont plaatsvindt, elementen bevat die
uniek zijn voor de episode en zo ja, of deze elementen terug te vinden zijn in de Mid-
delnederlandse fragmenten. Is dit het geval, dan beschikken we over een positieve
identificatie van de overgeleverde Middelnederlandse passage.

De Brusselse fragmenten beschrijven de volgende situatie: Huge gaat met zijn
oom, die abt en kardinaal van Aragon is, en zijn ridders aan de ene kant van een tafel
zitten; zijn knapen nemen aan de andere kant van hem plaats. Het gezelschap zit aan
tafel met een onbekend aantal heidenen.141 Voorts vermeldt br dat Huges gezelschap
een strijdbare houding heeft: Si zaten albereet te stride/ Woude men hem spreken an
(br, vs. 12-3). Nadat zij zijn gaan zitten, zet Huge zijn beker, die uitvoerig wordt be-
schreven, voor zich op tafel (br, vs. 14-29). Het eerste fragment breekt in deze be-
schrijving af. In fragment 2 vertelt Huge over de werking ervan (br, vs. 30-43). Hij
zegt: Ende vort so es daer an/ Datter geen heidiin man/ Vut soude drinken connen (br,
vs. 35-7). Alleen wie zonder zonden is, is hiertoe in staat. De woorden van Huge im-
pliceren dat dit sowieso niet geldt voor heidenen: zij hangen immers het verkeerde ge-
loof aan en zijn daarom per definitie niet vrij van zonden. De heiden tot wie Huge zijn
woorden gericht had, wil echter wel uit de wonderbeker drinken. Hij krijgt de beker
vol wijn aangereikt, maar zodra hij hem aan zijn mond zet verdwijnt de drank. Doe
zwour hi bi apoliin/ Dat het was touerie (br, vs. 54-5).
                                                
138 M en R komen sterk overeen. De inhoud van deze passage is gebaseerd op M, de varianten van R
staan tussen haken. Zie ook appendix 2.
139 Zie voor de gehele Tormont-episode M, vs. 3950-4558 en R, f. 29v1-35v3 (aankomst in de stad –
dood van de tiran en de heidenen); zie voor de bekerproef in Tormont M, vs. 4250-60 en R, f. 31v25-
32r1.
140 Zie M, vs. 3709-12, 6635-51 en 10245-71; R, f. 25v22-34, 60r12-24 en 114r16-v4.
141 Zie br, vs. 31-9. Aangezien in de overgeleverde verzen niet staat dat de heidenen aan tafel plaats-
nemen, mogen we concluderen dat zij al aanwezig waren.
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De situatie zoals in br beschreven, vertoont enige overeenkomsten met de Tor-
mont-episode. Probleem is dat de overeenkomsten met de Franse traditie in verschil-
lende handschriften aangetroffen worden. Ik zal dit laten zien aan de hand van enkele
voorbeelden en betrek daarbij de fragmenten a in de beschouwing, omdat de Tormont-
episode ook in deze fragmenten is overgeleverd. Het eerste voorbeeld betreft de wijze
waarop in br verteld wordt hoe het gezelschap aan tafel plaatsneemt. De verzen 8-11
doen enigszins denken aan de verzen 4241-9 uit M, waar staat:

As hautes tables sont asis au souper.
Hues s’asist et Geriaumes li ber
Et li frans ostes et li autres barnés;
De l’autre part sist Oedes li dervés,
Il et si homme, que tout furent Escler.
Et l’enfes Hues s’en est em piés levés;
Le bon mantel a de son col osté,
Devant Oedon est erroment passé,
Prent le hanap qui fu d’or esmeré.142

Net als in br wordt in M gezegd wie er aan tafel plaatsnemen en staat expliciet vermeld
wie er aan de ene en wie aan de andere kant zitten: namelijk Huons gezelschap en de
heidenen. De samenstelling van de groep verschilt in beide teksten. Een uitvoerige be-
schrijving van de beker en zijn eigenschappen ontbreekt in M; wel staat er dat hij van
zuiver goud is. Deze toevoeging ontbreekt in de andere Franse handschriften waarin
deze passage voorkomt.143 Evenmin wordt daarin uitvoerig beschreven wie er aan tafel
gaan zitten en aan welke kant.144 M en br komen dus (min of meer) overeen wat betreft
de expliciete vermelding van de tafelschikking en de aanduiding van het kostbare ui-
terlijk van de beker.145

In het volgende voorbeeld vertoont br overeenkomst met R. Huge overhandigt
een volle beker aan de heiden, maar zodra deze de beker aan zijn mond zet Beghan
hem de wiin ontsinken/ Hine nette selfs die lippen ziin (br, vs. 52-3). In R staat:

Huon en a beu, que trestout le veoit.
Puist jrefist la crois et le vin j venoit
A widelon le vaille c’a se bouce mettoit,
Mais c’estoit pour noiant jamais n’en buveroit,

                                                
142 Vert. Ze zijn aan de hoge tafels gaan zitten voor het diner. Huon zit naast de dappere Gériaume, de
nobele gastheer en de andere ridders. Aan de andere kant zit de razende Oede met zijn mannen, die al-
len ‘Escler’ (heidenen) zijn. De jonge Huon (de jonge held) is opgestaan; hij heeft zijn fraaie mantel
afgedaan. Hij gaat meteen voor Oede staan (en) pakt de beker die van zuiver goud is.
Vergelijk ook M, vs. 4107-11.
143 Bedoeld worden hs. R en de fragmenten a.
144 Vgl. R, f. 31r26-7: De les Huon s’assist le nobile princer/ Et on le fist seruir vistement du menger
met fr. a, vs. 520-2: A haute tauble sont assis au disner,/ Assés mangierent et burent a plenté,/ Car li
hanas rent vin aval l’ostel. Ook in de andere passages in de Franse teksten waar uit de beker gedron-
ken wordt, ontbreekt dit element.
145 Hij is van goud in M; hij is versierd met een karbonkel en wel duizend marken waard in br.
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Car le vin s’en ala le hanap se seschoit.
Adoncq dist a hulin que chanteur il estoit.146

In beide teksten wordt gezegd dat de wijn uit de beker verdwijnt zodra de heiden deze
aan zijn mond zet. In br staat dat hij zelfs zijn lippen niet nat maakt, terwijl in R ge-
zegd wordt dat de beker droog valt. M en a wijken op dit punt af omdat in deze teksten
de wijn verdwijnt zodra Oede de beker vastpakt.147 De heiden krijgt niet eens de kans
om de beker aan zijn mond te zetten.

Ten slotte een voorbeeld waar br overeenkomsten heeft met zowel R als de
fragmenten a. Voorafgaand aan de bekerproef legt Huge in br uit dat heidenen niet uit
de beker kunnen drinken, maar dat hij onbeperkt wijn verschaft aan diegenen die zon-
der zonden zijn (br, vs. 41-3): Al dronker vut .vm man/ Hine worder niet of wan/ Vp dat
si zonder zonde waren. In de Franse handschriften wordt eerst nadat Oede tevergeefs
geprobeerd heeft uit de beker te drinken, uitgelegd waarom hem dat niet lukte: hij is
een zondig en slecht mens. Oede heeft namelijk het christelijk geloof afgezworen en
zich tot het heidense goden bekeerd (hij is een renegaat). De verklaring in M is heel
kort: Huon zegt alleen dat het door Oedes slechtheid komt (M, vs. 4258). De strekking
van de uitleg in R en het Franse fragment a is uitvoeriger en komt qua bewoording
meer overeen met br: ook hier staat dat niemand uit de beker kan drinken die een
doodzonde begaan heeft. R voegt nog toe: zonder dat deze opgebiecht is.148 In de frag-
menten a is dit als volgt geformuleerd: Nul n’i poet boire s’il n’est prodom clamé/ Et
nés et purs et sans pechiet mortel (a, vs. 541-2). In a wordt net als in br voorafgaand
aan de drinkproef iets over de beker gezegd. Er staat dat het aan God te danken is dat
de beker onbeperkt wijn kan verschaffen. Daarnaast vertelt Huon aan Oede dat Aube-
ron hem de beker geschonken heeft (a, vs. 522-31). Net als in br het geval is, wordt in
a iets uitvoeriger over de beker gesproken dan in M en R gebeurt.

De bekerproef in br vertoont dus enige overeenkomst met de proef die in Tormont ge-
houden wordt. De vraag is of deze overeenkomsten belangrijk genoeg zijn om te be-
sluiten dat we in de Middelnederlandse fragmenten met genoemde episode te maken
hebben. Tormont is niet de enige plaats in het Huon-verhaal waar een heiden uit de
beker probeert te drinken. Huon overhandigt de beker ook aan emir Gaudisse. De con-
text van deze bekerproef is echter een andere: Huon overhandigt Gaudisse de beker tij-
dens een diner dat gehouden wordt na afloop van het gevecht tussen Huon en Agra-
part. Hij gebruikt de bekerproef om Gaudisse ertoe te bewegen zich tot het christen-
dom te bekeren. Wat overigens niet lukt. Afgezien van het verschil in context waarin
de proef plaatsvindt, wordt de handeling op dezelfde wijze en in dezelfde bewoordin-
gen beschreven.149 Gezien het stereotype karakter van de bekerproef is het daarom mo-

                                                
146 R, f. 31v25-30. Vert. Huon drinkt dan zodat allen het zien. Vervolgens maakt hij nogmaals het
kruisteken en er komt wijn in. Hij overhandigt hem aan Widelon die hem aan zijn mond zet. Maar het
is voor niets; hij zal er niet uit kunnen drinken omdat de wijn verdwijnt; de beker wordt droog. Daarop
zegt hij tegen Huon dat deze een tovenaar is.
147 Zie M, vs. 4256 en a, vs. 535 (ed. Vitale-Brovarone 1983).
148 R, f. 31v33: Qui empecie mortel sans confessor seroit. Zie ook M, vs. 10265-75 waar Karel tever-
geefs uit de beker probeert te drinken omdat hij een zonde begaan heeft die hij nooit heeft opgebiecht.
Zie wat betreft deze passage ook paragraaf 4.3.
149 Huon laat de lege beker zien en slaat vervolgens een kruis over de beker. Hij overhandigt de beker
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gelijk dat we in br met een bekerproef uit een andere passage te maken kunnen heb-
ben. Immers, alleen de ‘tafelschikking’ lijkt uniek te zijn voor de bekerproef die in
Tormont plaatsvindt, althans in M. De vele verschillen tussen br en de Franse traditie
zijn reden genoeg om deze mogelijkheid te overwegen en onderzoeken.150 Met name
één element in de Brusselse fragmenten roept twijfel op of we inderdaad met de beker-
proef in Tormont te maken hebben. In de Middelnederlandse tekst overhandigt Huge
de beker aan een dame (er staat: ziere (a)mie, br, vs. 56), nadat gebleken is dat de hei-
den er niet uit kon drinken. In M en R is bij de bekerproef in Tormont geen dame aan-
wezig.151

Drie vrouwen kruisen Huons avontuurlijke pad: de jonkvrouw van Dunostre,
Esclarmonde die verliefd op hem wordt en de dochter van koning Yvorin de Mon-
brant. Huon komt deze vrouwen pas tegen nadat hij Tormont verlaten heeft. De eerste
dame ontmoet Huon in de episode die direct op de Tormont-episode volgt, namelijk bij
zijn bezoek aan Dunostre; zij blijkt een nicht van hem te zijn. Esclarmonde ontmoet hij
in Babylonië152 en de derde dame, de dochter van Yvorin de Monbrant, ontmoet hij tij-
dens de terugreis. Het probleem is duidelijk: als er inderdaad in het handschrift staat
dat Huge de beker aan ziere (a)mie geeft, moeten wij dit dan interpreteren als de vrien-
din van Huge? Zo ja, hebben wij in dat geval met een andere episode uit het verhaal te
maken – die mogelijk verplaatst is – en met welke episode dan? Een andere mogelijk-
heid is dat de dame de vriendin is van de heiden die niet uit de beker kan drinken.153 R
kan hiertoe als inspiratiebron gediend hebben, want Widelon (= Oede in M) heeft in
deze tekst een echtgenote en kinderen.154 Zij is echter zelf niet bij de bekerproef aan-
wezig.

In de Franse cyclus krijgt dus nergens een vriendin of echtgenote van een hei-
den de beker aangereikt. In R daarentegen komen we wel twee plaatsen tegen waar een
vriendin van Huge uit de beker mag drinken.155 De eerste keer gebeurt dit vlak voor
Huon het strijdperk betreedt om tegen de reus Agrapart te vechten. Hij overhandigt de
beker, na er eerst zelf uitgedronken te hebben, aan Esclarmonde met de woorden: Belle
si vous plaist ore buvés du vin present (R, f. 60r17).156 Dit doet denken aan de situatie

                                                
aan Gaudisse, maar zodra deze wil drinken, verdwijnt de wijn. Gaudisse denkt dat hij betoverd is; Hu-
on legt uit waarom hij niet uit de beker kan drinken (M, vs. 6637-51).
150 Enkele verschillen zijn: in Huges gezelschap bevindt zich zijn oom die abt en kardinaal van Aragon
is, de beker heeft een genezende werking en Huge maakt geen kruisteken over de beker.
151 In de Tormont-episode van a is evenmin een dame aanwezig. We moeten hierbij overigens wel be-
denken dat van dit handschrift slechts fragmenten over zijn.
152 Wel moet Huon in R onderweg voortdurend aan Esclarmonde denken: hij is namelijk verliefd op
haar geworden toen Karel haar schoonheid roemde. Zie ook paragraaf 2.3.1.
153 Kienhorst/Tersteeg (1995, p. 38) denken dat zij mogelijk de vriendin van Sathanas is. Het is echter
niet zeker of Sathanas en de heiden die uit de beker drinkt een en dezelfde persoon zijn.
154 Zie bijvoorbeeld R, f. 32v7: La roine sa femme o palais encontra. Widelon kreeg haar als echtgeno-
te toen hij zijn christelijke geloof liet varen. Zij wordt met haar kinderen door de christenen gedood.
155 In de overgeleverde decasyllabenteksten geen enkele maal.
156 Voor de context zie R, f. 60r12-24, met name vs. 15-9:
Et Hulin en a but et puis après le tent
A la belle Esclarmonde et lui dist doucement:
‘Belle si vous plais ore buvés du vin present’.
A la bouce le mist tost et apperttement,
Mais le vin s’en rala, qui n’i remest noient.
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in de fragmenten br. Het probleem is echter dat de passage in R op een geheel andere
plaats in het verhaal voorkomt en wel in de episode die in Babylonië speelt. Huon zal
als kampioen van Gaudisse tegen de reus Agrapart vechten. Het is dus niet waarschijn-
lijk dat de amie in br Esclarmonde (of Claremonde) is, wanneer we in de Middelneder-
landse fragmenten te maken zouden hebben met de Tormont-episode zoals zij in het
Franse verhaal voorkomt. De tweede gelegenheid waar Huon de beker aan een dame
overhandigt, is te vinden in een interpolatie in het Huon-verhaal, Huon et Calisse die is
ingevoegd in de episode Monbrant.157 In de interpolatie laat Huon eerst de heiden Am-
patris drinken, daarna nodigt hij zijn vriendin Calisse uit om de beker te beproeven. De
passage vertoont overeenkomsten met br; zij luidt als volgt:

Dont dist a l’Ampatris: ‘Biau sire, buués ent!’
Cilx le mist a sa bouce tost et jsnellement
Et bien boire en cuida a son commandement;
Mais le vin s’en ala, si qu(e)’ jl ne but noyent.158

Net als in br verzoekt Huon in de hier geciteerde passage een heiden uit de beker drin-
ken; dit lukt niet. Huon geeft een verklaring voor het verdwijnen van de wijn: geen en-
kele heiden kan uit deze beker drinken. Vervolgens geeft Huon de beker aan de dame,
maar zij wil er voor geen goud uit drinken: Adoncq a la danselle en fist esprouvement;
/ Mais celle n’en but point pour or ne pour argent (R, f. 114r30-1). Ze is blijkbaar
bang om te drinken omdat zij vreest dat ook zij niet voor de proef zal slagen en de wijn
uit de beker zal verdwijnen. In de fragmenten br lijkt de dame er evenmin weinig voor
te voelen om uit de beker te drinken, want er staat: het was haer ongereit (br, vs. 59).
Hoewel deze passage uit R overeenkomsten vertoont met de Middelnederlandse beker-
proef, moet ook nu worden opgemerkt dat zij op een andere plaats in het verhaal voor-
komt, en wel nadat Huon Babylonië verlaten heeft. Dit hoeft geenszins uit te sluiten
dat de dichter elementen uit andere episodes dan die van Tormont gebruikt heeft voor
de bekerproef. Het is mogelijk dat twee of meer passages ontleend aan de Franse tradi-
tie, ineengeschoven zijn tot één passage. Dit doet denken aan de ontmoeting tussen
Huge en Maleproen in de fragmenten l, waar elementen uit twee afzonderlijke ontmoe-
tingen gecombineerd lijken te zijn in één passage.159 De bekerproef wordt in de ver-
schillende passages op overeenkomstige wijze beschreven, dit maakt dat we serieus
met de mogelijkheid van een contaminatie van meer dan één passage rekening moeten
houden. In dat geval zou de dichter een dame in Tormont hebben kunnen invoeren die
eveneens de bekerproef moet ondergaan. Deze dame zou dan waarschijnlijk niet de
vriendin zijn van Huge, maar van de heiden. In de Franse teksten komt Huon eerst in
Tormont aan en pas daarna in Babylonië waar hij Esclarmonde ontmoet. We kunnen
niet geheel uitsluiten dat de dichter de Tormont-passage verplaatst heeft, of dat we

                                                
Vert. En Huon drinkt dan, geeft hem vervolgens aan de mooie Esclarmonde en zegt teder/vriendelijk
tegen haar: ‘Schone vrouwe, drink van deze wijn als je wilt’. Ze zet hem (= de beker) aan haar mond
(onmiddellijk en duidelijk zichtbaar), maar de wijn verdwijnt geheel; er blijft niets over.
157 Zie hoofdstuk 2.
158 R. f. 114r22-5. Citaat is overgenomen uit ed. Schäfer 1892, p. 64. Vert. Toen zei hij tegen Ampa-
tris: ‘Goede heer, drink hieruit!’ Hij zette hem meteen aan zijn mond en meende op zijn advies wel te
kunnen drinken, maar de wijn verdween, zodat hij niets dronk.
159 Zie paragraaf 3.1.2 voor de ontmoeting tussen Huge en Maleproen.
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zelfs met een geheel nieuw avontuur te maken hebben. Er zijn echter meer elementen
in br aan te wijzen die voor identificatie met de Tormont-episode pleiten.

De reden dat de inhoud van de fragmenten 1 t/m 4 aan de Tormont-episode
doen denken, ligt niet alleen in het gegeven dat er een bekerproef met een heiden in
voorkomt. Ook andere elementen wijzen mogelijk naar deze episode, en het is de com-
binatie van deze elementen die belangrijk is. Zo vernemen we uit het gesprek dat Alia-
mus en Geriin met de heiden Sathanas voeren dat zij in de stad inkopen gedaan heb-
ben, want Geriin zegt goed te zullen betalen voor het voedsel en de wijn (br, vs. 76-
86).160 Uit dit gesprek komt wederzijds wantrouwen naar voren. De heiden meent dat
de christenen dieven en tovenaars zijn die over zee gekomen zijn om de Saracenen te
bedriegen. Aliamus en Geriin wantrouwen op hun beurt de mensen van de stad: ze
denken dat zij zich anders voordoen dan zij in werkelijkheid zijn.161

Het is wel duidelijk dat christenen niet welkom zijn, want de heiden Sathanas
zegt dat er christenen gevangenzitten die de volgende morgen gedood zullen worden.
In Tormont treffen we  evenens een situatie aan die voor christenen gevaarlijk is. Sinds
Oede zich tot het Saraceense geloof bekeerd heeft, haat hij alle christenen. In zijn kas-
teel houdt hij dan ook een aantal uit Frankrijk afkomstige christenen gevangen. Niet
iedereen in Tormont gelooft in de heidense goden: Huons gastheer, de provoost van de
stad, is heimelijk christen gebleven. Men durft de naam van God echter niet in het
openbaar uit te spreken.162 Dit betekent dat een aantal mensen niet voor hun geloof kan
of durft uit te komen en dus zijn ware gezicht niet laat zien. De situatie in de Franse
episode doet enigszins aan de Brusselse fragmenten denken, hoewel sfeer, toon – en
wellicht ook betekenis – aanzienlijk verschillen. Opvallend is dat Tormont de enige
stad in Huon de Bordeaux is waar voedsel gekocht wordt. Huon stuurt Gériaume de
stad in om al het voedsel dat aanwezig is te kopen, opdat hij velen kan uitnodigen aan
tafel (M, vs. 4045-58). In br hebben blijkbaar zowel Aliamus als Geriin deze opdracht
gekregen.163 Het is vooral deze overeenkomst gecombineerd met de hier besproken
elementen, die mij doen besluiten om te kiezen voor de optie dat we mogelijk met de
Tormont-episode te maken hebben, zij het in bewerkte of omgewerkte vorm.

Vertrek van Huge; op zee (fr. 5 t/m 8, vs. 117-225)
Was het moeilijk de eerste groep fragmenten te identificeren en plaatsen, met de twee-
de groep fragmenten worden de problemen alleen maar groter omdat deze inhoudelijk
zeer sterk afwijkt van de Franse traditie. We hebben weinig of geen houvast aan het
Franse verhaal. Daar komt bij dat we niet zeker weten hoeveel tekst er tussen het eer-
ste en tweede blad van het bifolium ontbreekt, en we niet met zekerheid hebben kun-
nen vaststellen waar de episode uit de eerste groep fragmenten thuishoort. Dit bij el-
kaar genomen maakt het moeilijk te bepalen hoe ver we in het verhaal gevorderd zijn.

                                                
160 Kienhorst/Tersteeg (1995, p. 38) identificeren Sathanas met de heiden die bij Huge aan tafel zit en
de bekerproef ondergaat. Zie ook noot 153 op p. 78.
161 Het gesprek tussen Aliamus en Geriin, en de heiden Sathanas vindt plaats in de verzen 60-103.
162 Zie o.a. M, vs. 3975-4015 waarin iemand aan Huon uitlegt hoe de situatie in de stad is voor chris-
tenen.
163 Deze situatie treffen we eveneens aan in de Tormont-episode van de Nederlandse prozaroman (Np),
die in hoofdstuk 4 behandeld zal worden. Een reden temeer om te veronderstellen dat we in br moge-
lijk toch met genoemde episode te maken hebben.
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Zijn we met fragment 5 in een nieuw avontuur beland, of hebben we met het einde van
de episode uit de eerste vier fragmenten te maken?

Aan het begin van het vijfde tekstfragment staat Huge op het punt om te ver-
trekken. Dit blijkt uit hetgeen in dit fragment verteld wordt.164 Waarvandaan Huge
vertrekt en wat zijn reisdoel is, is onduidelijk. Verder is er in dit fragment sprake van
gevangenen (slauen) die door Huge verlost en vertroost zijn, en om die reden niet van
hem willen scheiden. Wie zijn deze gevangenen? Zijn het christenen die door heidenen
gevangen werden gehouden, of zijn het heidenen die tot het christendom bekeerd zijn?
Het lijkt in ieder geval om aanhangers van het christelijk geloof te gaan, want er wordt
gezegd dat God en Maria geprezen worden (br, vs. 117-20). In dit fragment wordt te-
vens gesproken over de opdracht van Huge. Er wordt aan de gevangenen verteld hoe
Huge vanuit Frankrijk naar de sultan gezonden is om diens baard en tanden op te eisen
(br, vs. 121-8):

Daer vertrac men ende zede
Den slauen ghemeenlike
Hoe Huge die rudder rike
Was anden soudaen gezant
Om ziin baert om zine tant
Ghezent vt vrankerike
Dat .j. vaert zorgelike
Was omme weder [tk]ere
Maer die muegenthede ons here
Die was also groot
Dat soe elken vter noot
Halp. dies ghetroude hare

De vraag is natuurlijk of Huge de opdracht al achter de rug heeft en dus al in Babylo-
nië geweest is of dat hij daarheen op weg is. Kienhorst en Tersteeg (1995, p. 40) zeg-
gen dat er in de fragmenten nergens sprake is van Babylonië, zodat we mogen aanne-
men dat Huge daar nog niet gearriveerd is. Op zich is het ontbreken van de naam Ba-
bylonië geen argument: we hebben immers met fragmenten te maken. Toch lijkt het
niet waarschijnlijk dat Huge al in Babylonië geweest is, gezien de hoeveelheid tekst
die dan tussen br 4 en br 5 verloren gegaan moet zijn. Tussen het eerste en tweede blad
zouden echter maar één of twee bladen verloren zijn, dus ten hoogste circa 850 verzen.
Wanneer we aannemen dat de Middelnederlandse bewerking – ondanks de vele ver-
schillen – alle belangrijke episoden uit het Huon-verhaal bevat heeft en zeker niet kor-
ter geweest is, dan moet de leemte tussen br 4 en br 5 veel groter geweest zijn in het
geval Huge in br 5 uit Babylonië vertrekt.165 Daarbij komt dat noch in M noch in R
Huon Babylonië verlaat in gezelschap van bevrijde gevangenen.

Hebben we in br 5 dan te maken met het einde van de Tormont-episode? In dat
geval zou er tussen br 4 en br 5 niet al te veel verloren gegaan zijn, wellicht slechts één

                                                
164 Zie br, vs. 117-43.
165 Ter indicatie: in de Tormont-episode van M doodt Huon Oede in vers 4556 (even aangenomen dat
Oede en Sathanas dezelfde verhaalfiguren zijn). Huon vertrekt in vers 6746 uit Babylonië. Dit zijn
ruim 2100 verzen.
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dubbelblad.166 In Tormont worden ook gevangenzittende christenen (het zijn Franken)
bevrijd, echter niet door Huon maar door Joifré, een bediende van Oede. Deze bevrijde
christenen reizen niet met Huon mee, maar blijven in de stad achter. Nadat de heide-
nen met hulp van Auberons leger verslagen en bekeerd zijn en Oede door Huon ge-
dood is, wordt de stad overgedragen aan de provoost Hondré en aan Joifré. Huon zelf
reist met zijn ridders verder richting Babylonië, na afscheid van Auberon genomen te
hebben.167 Wanneer we met het einde van de Tormont-episode te maken zouden heb-
ben in br 5, zou de episode mogelijk verlengd zijn.168

Een andere mogelijkheid is dat br 5 betrekking heeft op het vertrek uit Dunos-
tre. In R namelijk bevrijdt Huon ook gevangen christenen uit de toren van Dunostre,
die toebehoort aan de reus Orgueilleux (f. 44r33-44v6). Deze toren ligt aan de Rode
Zee; van hieruit maakt Huon de oversteek naar Babylonië. Hij reist echter alleen, zoals
hem door Karel was opgedragen, en wordt overgezet door Malabron. In br reist Huge
per schip in gezelschap van zijn ridders en de bevrijde gevangenen. Als hij in br 5 in-
derdaad uit Dunostre vertrekt om naar Babylonië te gaan, dan wordt hij dus niet op de
rug van Malabron over zee gedragen. Dit zou heel goed mogelijk kunnen zijn zoals uit
de fragmenten l bleek, waar Huge Maleproen pas voor de eerste keer ontmoet als hij
zich op een onbewoond eiland bevindt (nadat hij uit Babylonië vertrokken is dus).169

Probleem is, zoals gezegd, dat in de Franse teksten Huon alleen uit Babylonië vertrekt,
want hij moet alleen naar Babylonië gaan om de opdracht uit te voeren.170 De ridders
moet hij daarom in Dunostre achterlaten. Vraag is dan of dit in de Middelnederlandse
tekst ook het geval is. Het is mogelijk dat Huge in gezelschap de zee oversteekt en
daarna alleen naar het paleis van Gaudijs gaat, maar dit is pure speculatie.

De gebeurtenissen in de fragmenten 6 en 7 zijn niet eenvoudig te interpreteren doordat
er slechts halve verzen van overgeleverd zijn. In het zesde fragment bevinden Huge en
Aliamus en hun gezelschap zich op zee (met drie schepen zoals blijkt uit fragment br
8, vs. 227). Ze komen blijkbaar bij een eiland. Aliamus raad Huge mogelijk aan om in
twee groepen rond het eiland te varen (een soort verkenningstocht?). Uit de woorden
van Aliamus kunnen we opmaken dat zij gebrek hebben aan voedsel (br, vs. 160-7).
Mogelijk hopen ze op het eiland voedsel te vinden.171 Het lijkt erop dat ze ook werke-
lijk aan land gegaan zijn, want er staat onder meer (bin)den woude. Wellicht hebben ze
daar voedsel gevonden (br, vs. 173-80). Verder wordt er gesproken over kinderen en
ouderen die bij hen zijn en over een brand.172 Het achtste fragment, dat gelukkig wel in
complete versregels is overgeleverd, bevestigt grotendeels de vermoedens betreffende

                                                
166 Zoals Kienhorst/Tersteeg 1995, p. 38 vermoeden.
167 Dit wordt verteld in M, vs. 4350-653.
168 In M, vers 4556 wordt Oede gedood en in vers 4653 vertrekt Huon uit Tormont; dit zijn slechts cir-
ca 100 verzen en niet minstens 450. In R wordt Widelon gedood vlak voor het vertrek uit de stad.
169 Zie paragraaf 3.1.2. Dit zou bovendien aardig corresponderen met de mogelijke omvang van de
leemte (450 à 900 verzen; één of twee dubbelbladen), want (alweer ter indicatie) tussen de dood van
Oede (M, vs. 4556) en het vertrek uit Dunostre (M, vs. 5322) liggen circa 750 verzen. In R circa 630
verzen.
170 Zie M, vs. 2394-402 en R, f. 16r1-6.
171 In M wordt alleen tijdens de heenreis gezegd dat er geen voedsel is, zie onder andere vs. 2939-41.
172 Zie fr. 7, br, vs. 172-98.
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de inhoud van de fragmenten 6 en 7.173 Hier staat dat Huge en Aliamus na twee dagen
en nachten roeien de anderen zien naderen. Zij hebben brand op het eiland gesticht. De
groep is blijkbaar weer compleet en vaart verder. In de verte zien ze een mooie stad in
de zon liggen schitteren, die toebehoort aan een am(erant) (br, vs. 219). Wordt hier ge-
doeld op Gaudijs en zien zij dus Babylonië liggen?

Hoewel het moeilijk vast te stellen is wat er precies gebeurt in de tweede groep
fragmenten, is wel duidelijk dat we met een episode in het verhaal te maken hebben
die niet in Huon de Bordeaux voorkomt. De vraag is of de dichter deze nieuwe episode
zelf verzonnen heeft of dat hij zich toch heeft laten inspireren door andere teksten uit
de Huon-cyclus. Het is in ieder geval geen noviteit dat er nieuwe avonturen in een
Huon-tekst opgenomen zijn. Al verschillende keren is opgemerkt dat handschrift R
interpolaties in Huon de Bordeaux bevat en dat in deze tekst verwijzingen voorkomen
naar avonturen uit de continuaties. De twee interpolaties, Le combat contre les géants
en Huon et Calisse zijn in R ingevoegd nadat Huon uit Babylonië vertrokken is.174 Het
gevecht tussen Huon en de reuzen, broers van de vermoorde Orgueilleux uit Dunostre,
vindt al heel snel plaats. Huon is nog maar net met zijn mannen en Esclarmonde uit
Babylonië weggevaren als de reuzen verschijnen. Deze interpolatie heeft echter te wei-
nig overeenkomsten met br voor een uitvoerige bespreking. De tweede interpolatie
biedt evenmin veel houvast. Zij is ingevoegd in de episode Monbrant. We zijn dan al
een eind gevorderd in het Huon-verhaal. Huon strijdt in dienst van Yvorin mee in de
oorlog tegen Galafre. Als de strijd op een hoogtepunt is gekomen, vlucht Huon in een
boot. Hoewel deze interpolatie vele parallelle motieven uit Huon de Bordeaux bevat, is
zij waarschijnlijk evenmin een directe bron voor de Brusselse fragmenten geweest.
Daarvoor ontbreken significante overeenkomsten. Wel kunnen de interpolaties in het
algemeen de dichter op het idee gebracht hebben andere avonturen in zijn Huge-ver-
haal in te voegen.

Een tekst uit de cyclus van handschrift R die meer kans maakt om door de dich-
ter van br gebruikt te zijn, is de continuatie Esclarmonde. In deze continuatie, die wat
het verhaalverloop betreft het dichtst bij Huon de Bordeaux ligt,175 reist Huon opnieuw
naar het Oosten. Dit keer om de hulp in te roepen van een oom van Esclarmonde. De
avonturen die de held in dit verhaal beleeft, vertonen enige overeenkomst met de Hu-
ge-fragmenten, niet alleen inhoudelijk maar ook wat sfeer en toon betreft. Het is wel-
licht mogelijk dat de dichter van de fragmenten br zich door deze tekst heeft laten in-
spireren, juist omdat hij aan de ene kant parallellen vertoont met Huon de Bordeaux,
maar aan de andere kant dezelfde held er nieuwe avonturen in beleeft. Een voorbeeld
ter illustratie: Huon komt in Esclarmonde opnieuw op een onbewoond eiland terecht.
Zijn schip is echter niet vergaan in een storm, zoals in Huon de Bordeaux, maar vast-
gelopen op de magneetberg.176 Voorts ligt dit eiland, dat mooi en vruchtbaar is, niet
vlak bij de hel. Het heeft geen negatieve connotatie zoals in mb. Het tegendeel is het
geval want op dit eiland ligt het aardse paradijs.177 Overeenkomsten dus, maar ook
verschillen, tegenstellingen zelfs, tussen Huon en Esclarmonde.

                                                
173 Zie fr. 8, br, vs. 199-227.
174 Zie hoofdstuk 2.
175 Esclarmonde in T vertoont minder overeenkomst met de fragmenten br.
176 Zie Esclarmonde, R, f. 174r23.
177 Dit eiland is al eerder ter sprake geweest, en wel in paragraaf 3.1.2 in verband met de fragmenten l.
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De avonturen die Huon beleeft nadat hij dit paradijselijke eiland verlaten heeft,
doen in sommige opzichten aan Huges belevenissen in de fragmenten br denken. Er
wordt verteld dat hij na zijn bezoek aan het eiland drie dagen onafgebroken doorroeit.
Dan ziet hij in de verte een stad liggen, het is Boccident:

Trois jours naga ainsy que point jl n’arrestoit
Et tant y nagiet c’une ville perchoit
Noble fust la cité que deuant lui jl voit,
Boscident ot a nom, ainssy on l’appelloit.178

Deze passage doet enigszins denken aan het achtste fragment br waar eveneens verteld
wordt dat Huge en de zijnen, nadat zij om een eiland gevaren zijn, op de derde dag een
mooie en machtige stad zien liggen (br, vs. 202-20). Het grote verschil is dat Huon al-
leen is, terwijl Huge zich in een aanmerkelijk groter gezelschap bevindt. Er is immers
sprak van drie schepen. Toch reist Huon in Esclarmonde niet de hele tijd alleen. Hij
verlaat de stad Boccident in gezelschap van de sultan en een aantal van diens mannen.
Huon heeft de sultan en zijn volk bekeerd tot het christendom, daarom wil de vorst per
se met Huon meereizen als deze kenbaar maakt dat hij het Heilige Graf wil bezoeken.
Dit doet denken aan de bevrijde gevangen uit br die niet van Huge willen scheiden als
hij op het punt staat te vertrekken.179 Nadat Huon in gezelschap van de sultan en zijn
mannen vertrokken is, zien zij een eiland liggen. Huon vraagt de sultan waar zij zich
bevinden. Deze antwoordt hem:

‘Hulin’, dist le Soudain, ‘se Dieu me puist sauuer,
Chest jsle cy endroit que poés regarder
Est vng lieu d’auenture qui moult fait a doubter,’180

Huon betreedt alleen het eiland, ondanks de waarschuwing dat niemand er ooit van
teruggekeerd is. Op dit eiland treft hij Kaïn aan, gevangen in een ton. Huon ziet de
sultan van Boccident en zijn mannen pas terug in een stad die Coulondres heet. Hij
bereikt de stad in zijn eentje nadat hij het eiland van Kaïn verlaten heeft. Deze mach-
tige stad, gelegen op een rots, blijkt belegerd te zijn door de tot het christendom be-
keerde sultan van Boccident.

De avonturen in Esclarmonde lopen niet parallel, maar doen in sommige op-
zichten toch aan br denken: omzwervingen op zee, al dan niet in gezelschap van an-
deren; mensen die kenbaar maken mee te willen reizen; een eiland waar het varende
gezelschap zich splitst; vanuit zee benaderen van een machtige heidense stad. En juist
omdat Esclarmonde zoveel overeenkomst met Huon de Bordeaux heeft, lijkt deze tekst
een voordehandliggende inspiratiebron te zijn voor een dichter die zijn Middelneder-
landse bewerking van Huon de Bordeaux wilde verrijken met nieuwe avonturen.

                                                
178 R, f. 178v15-8. Vert. Zo vaart hij drie dagen onafgebroken door, net zolang tot hij een stad ziet. De
stad die hij voor zich ziet liggen is een vermaarde. Ze wordt Boccident genoemd.
179 Vergelijk R, f. 186r10-5, 186r21-3 (p. 46 ed. Schäfer 1895) met br, vs. 133-43.
180 R, f. 186r32-186v2. Vert. ‘Hulin’, zegt de sultan, ‘moge God me redden, het eiland dat je daar ziet
liggen, is een plaats van avontuur, van twijfelachtige reputatie’.
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De inhoud van de Brusselse fragmenten is niet eenvoudig te identificeren. Beide groe-
pen tekstfragmenten, de fragmenten 1 t/m 4 op strook een en 5 t/m 8 op strook twee,
vertellen een andere episode van het verhaal. De fragmenten 1 t/m 4 lijken betrekking
te hebben op de Tormont-episode uit het Huon-verhaal. De bekerproef en het kopen
van voedsel in de stad door Aliamus en Geriin wijzen vermoedelijk naar genoemde
episode. De aanwezigheid van een dame (een ‘amie’) hoeft hiermee niet in strijd te
zijn. Immers in R heeft de heidense Widelon ook een echtgenote.

De inhoud van tweede groep fragmenten is zo mogelijk nog moeilijker te iden-
tificeren. Huge en de zijnen bevinden zich niet meer in de stad uit de eerste vier frag-
menten. We hebben dus met een andere episode te maken. Welke is niet duidelijk.

De gebeurtenissen die in de fragmenten op het tweede blad plaatsvinden, zijn
niet in Huon de Bordeaux terug te vinden. Huge staat op het punt van vertrek. Waar-
vandaan is niet duidelijk, maar waarschijnlijk niet uit de stad waar hij zich in de eerste
vier fragmenten bevond. Het lijkt erop dat de avonturen uit de fragmenten 5 t/m 8 –
die wellicht geïnspireerd zijn op de continuatie Esclarmonde – tot een andere episode
behoren. Deze episode moet vermoedelijk geplaatst worden na de Tormont-episode en
voor de aankomst in Babylonië.181 De fragmenten br 5 t/m 8 hebben vermoedelijk be-
trekking op Huges vertrek uit Dunostre en de voortzetting van de reis naar Babylo-
nië.182 Probleem is wel dat Huge dan in een groot gezelschap per schip uit Dunostre
vertrokken is. Dit is in de Franse teksten niet het geval. Echter ook in de fragmenten
mb kwamen we aanwijzingen tegen dat Huge in een groter gezelschap reist dan in
Huon de Bordeaux het geval is.183 Bovendien blijkt uit de fragmenten l dat het niet
onaannemelijk is dat Huge op de heenweg per schip vanuit Dunostre gereisd is, daar
hij Maleproen pas ontmoet nadat hij uit Babylonië vertrokken is. Het is evenmin een
noviteit dat er nieuwe avonturen in het Huon-verhaal zelf zijn ingevoegd zoals blijkt
uit de alexandrijnenversie. Wellicht heeft de Middelnederlandse dichter zich hierdoor
en/of door de continuaties (met name Esclarmonde) laten inspireren. Duidelijk is dat
er een band is met Huon de Bordeaux, maar duidelijk is eveneens dat deze band een
zeer losse is.

3.1.4 Nijmegen (n)

In de Provinciebibliotheek van de Nederlandse Jezuïeten te Nijmegen liggen drie stro-
ken perkament die waarschijnlijk afkomstig zijn uit dezelfde codex en mogelijk zelfs
tot dezelfde katern behoord hebben.184 De drie stroken worden bewaard onder de sig-
natuur 5000 PB 52.185 Het handschrift waartoe deze stroken behoren, wordt hand-
schrift Nijmegen genoemd (n).
                                                
181 Met Kienhorst/Tersteeg (1995, p. 39) denk ik dat br 1 t/m 4 voor br 5 t/m 8 komt. De omgekeerde
volgorde levert zo mogelijk nog meer problemen op.
182 Kienhorst/Tersteeg (1995, p. 39) veronderstellen, mijns inziens dus niet terecht, dat br 5 nog be-
trekking heeft op de Tormont-episode.
183 In mb heeft Huge Gaudijs en een aantal heidenen als gevangenen uit het Oosten meegebracht en is
hij met mannen, vrouwen en kinderen in een betoverd kasteel verdwenen.
184 Cf. Kienhorst 1988, p. 73 en Kienhorst/Tersteeg 1995, p. 52.
185 Zie voor een codicologische beschrijving van de fragmenten Kienhorst/Tersteeg 1995, p. 42-6 en
52-3; zie ook Kienhorst 1988, p. 73-4.
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Twee stroken zijn afkomstig uit de band van een Lexicon sive dictionarium
graeco-latinum. Dit Lexicon is afkomstig uit de bibliotheek van het Gymnasium te
Katwijk a./R.S.J. De twee stroken worden naar hun vindplaats de fragmenten-Katwijk
(k) genoemd; zij zijn door Th. Ausems S.J. ontdekt. Via hem kwamen ze in Nijmegen
terecht, nadat ze in het Aloysius-college te ‘s-Gravenhage en de bibliotheek van het
Canisianum te Maastricht hadden gelegen (onder signatuur 1020 A 8). De derde strook
heeft aan J. Deschamps toebehoord en wordt daarom aangeduid als het fragment--
Deschamps (d). Deze had het strookje gekregen van de Brusselse boekbinder Georges
Dubois d’Enghien. Op 6 juli 1982 schonk Deschamps dit handschriftfragment aan de
Provinciebibliotheek; het was daar inmiddels al terechtgekomen via Ausems.

De codex waartoe de fragmenten behoren, heeft waarschijnlijk een bladopmaak
van twee kolommen van elk 50 regels gehad. In totaal zijn nog circa 160 verzen over-
geleverd die deels beschadigd en/of slecht leesbaar zijn. De gebrekkige staat van over-
levering bemoeilijkt de identificatie van de inhoud van de tekstfragmenten. Met het
probleem van identificatie hangt tevens de reconstructie van de volgorde waarin de ge-
beurtenissen plaatsvinden samen, en daarmee de volgorde van de stroken. Heeft d in
de codex voor k gezeten, of andersom? Daar de identificatie en plaatsing van d proble-
matisch is omdat d inhoudelijk geheel afwijkt van de Franse traditie, zal ik dit hand-
schriftfragment na k behandelen. De Katwijkse fragmenten geven meer houvast, zowel
wat betreft de gebeurtenissen zelf als hun plaats in het verhaal. Ik zal daarom eerst de
gebeurtenissen in deze fragmenten trachten te identificeren en te plaatsen, om vervol-
gens een poging te doen d inhoudelijk met k te verbinden. Wanneer dit mogelijk is, be-
vestigt dit de veronderstelling dat d een gedeelte van Huge van Bordeeus is. Het zou
tevens de hypothese versterken dat d en k uit dezelfde codex afkomstig zouden kunnen
zijn.

3.1.4.1 Katwijk (k)

De twee stroken Katwijk, die niet op elkaar aansluiten, hebben tot hetzelfde dubbel-
blad behoord. Zoals uit de inhoud van de fragmenten blijkt, is dit dubbelblad het bin-
nenste blad van de katern geweest.186 We hebben te maken met een midden- en een
onderstrook. De middenstrook telt nog 10 à 12 regels per kolom; de onderstrook telt 4
à 5 regels per kolom.187 Op de stroken perkament staan zestien tekstfragmentjes; in to-
taal zijn dit 123 verzen, waarvan sommige nauwelijks of niet leesbaar zijn. Daar de
stroken uit het binnenste blad van een katern gesneden zijn, hebben we te maken met
15 leemtes tussen de tekstfragmenten die gering van omvang zijn (minder dan een
kolom = 50 regels groot). Het lijkt daarom aannemelijk te veronderstellen dat de tekst-
fragmentjes deel uitmaken van eenzelfde episode van het verhaal. De inhoud luidt als
volgt:

                                                
186 Inhoudelijk sluiten de laatste twee fragmenten op blad 1vob (= fr. 7, vs. 47-58 en fr. 8, vs. 59-62)
aan op het eerste fragment op blad 2roa (= fr. 9, vs. 63-74). Er wordt in deze fragmenten gediscus-
sieerd over het lot van de sultan: moet hij gedood worden of niet. Deze discussie wordt afgesloten
folio 2rob.
187 Zie beschrijving Kienhorst 1988, p. 73 alsook de editie van deze fragmenten door Kienhorst/
Tersteeg 1995, p. 42.
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(Blad 1: fr. 1 t/m 8) Er wordt door een aantal mensen naar iemand gezocht (waar-
schijnlijk naar de jonge Saywijn) en Huge stuurt iemand naar de zwarte berg. Voorts is
er sprake van veel schepen en het einde van een strijd (tussen christenen en heide-
nen?). In dit verband wordt gesproken over die bastaert Gerijn, die de beste stuurman
is die men ooit gezien heeft, en over bodes die verslagen zijn. Verder is een jongeman
(zeer waarschijnlijk Huge) van mening dat de sultan hem iets verschuldigd is omdat
hij tegen Agrapaerde gevochten heeft.
(Blad 2: fr. 9 t/m 16) De jongeman aarzelt om de sultan van het leven te beroven. Dit
omwille van de dochter van de sultan. Er wordt lang over het lot van de vorst beraad-
slaagd. Iemand stelt uiteindelijk voor hem in twee gouden boeien te slaan en mee te
nemen naar Karel. Iedereen stemt in met dit voorstel. De vorst zelf heeft van dit ge-
sprek niets gehoord. Nadat de maaltijd beëindigd is, beschuldigt hij iemand ervan hem
bedrogen te hebben. Deze persoon gaf hij zich ten onrechte uit voor Bengentijn, zoon
van de koning van Burgale. Iemand (waarschijnlijk Huge) eist baard en tanden op.

We kunnen de fragmenten identificeren als gedeelten van een Huge van Bordeeus-
tekst op grond van de eigennamen Huge (Huon), Aliamus (Gériaume), Gerijn (waar-
schijnlijk Garin), Agrapaerde (Agrapart) en Claremonde (Esclarmonde);188 en op
grond van verwijzingen naar de volgende gebeurtenissen: de opdracht die Huge in
Babylonië moet vervullen (hij moet de baard en tanden van de sultan halen; k, vs. 64-
6, 122-3),189 alsmede het gevecht tussen Huge en de reus Agrapaerde (k, vs. 51-3). In
Huon de Bordeaux vindt het gevecht tussen Huon en de reus Agrapart plaats tijdens
Huons verblijf in Babylonië.190 Hij wordt uit de gevangenis bevrijd om als kampioen
van Gaudisse in het strijdperk te treden. Na afloop van de tweekamp, waarvan Huon
de winnaar is, richt Gaudisse een feestmaal ter ere van de held aan. Tijdens de maaltijd
eist Huon nogmaals baard en tanden van de sultan op. Uit de tekst van de Middelne-
derlandse fragmenten blijkt dat het gevecht tussen Huge en de reus reeds achter de rug
is. Het gezelschap zit nu aan tafel en discussieert over het lot van de sultan (moet hij
gedood of in leven gelaten worden). Een en ander betekent dat de tekst van de frag-
menten k deel uitmaakt van de avonturen in Babylonië, hoewel vermelding van de
plaatsnaam zelf ontbreekt. Het betekent echter niet dat de gebeurtenissen in de Middel-
nederlandse tekst geheel parallel lopen aan Huon de Bordeaux. In de fragmenten ko-
men verschillende personen en gebeurtenissen voor die niet terug te vinden zijn in de
Franse traditie. Ik noem bijvoorbeeld: graaf Huwet en Bengentijn van Burgale, als-
mede de gebeurtenissen uit de eerste zes fragmenten.

                                                
188 Zie ook de identificatie van de andere Middelnederlandse fragmenten, mb (p. 34), l (p. 54) en br (p.
65). Verder wordt nog de jonge Saywijn genoemd; in Huon de Bordeaux heet de vader van Huon
Sewin of Seguin. In mb heet hij Saiwine en in l, Saisvijn. Vraag is of de variant in l consequent ge-
bruikt is of dat er meer varianten naast elkaar gebruikt zijn in deze tekst (zoals Geerwijn naast Gherijn
in Np bijvoorbeeld). In de fragmenten komt de vorm slechts eenmaal voor. Ditzelfde geldt voor Geriin
(br) en Gerijn (k). Daarbij aangenomen dat beide, zoals verondersteld, geïdentificeerd kunnen worden
als Garin.
189 Vgl. mb, vs. 360-4 en br, vs. 123-6. Zie ook p. 55-56 en p. 71 in verband met de opdracht van
Huge.
190 Zie M, vs. 6546-6601 en R, f. 61r5-64r20.



Huge van Bordeeus88

Deze zes fragmenten zijn moeilijk te plaatsen, daar zij inhoudelijk zo sterk af-
wijken. Wanneer k een gedeelte van de episode Babylonië vertegenwoordigt, hoe
moeten we de gebeurtenissen uit deze fragmenten dan interpreteren? Heeft er na het
gevecht tussen Huge en de reus nog een andere strijd plaatsgevonden, en zo ja, tussen
welke partijen? Er lijken christenen bij betrokken geweest te zijn (k, vs. 27-34). Wie is
Gerijn (de beste stier man en amirael) over wie in een vorig avontuur blijkbaar al meer
verteld is? Niet geheel duidelijk is ook wie de jonge Saywijn is naar wie gezocht wordt
(fr. 1). Het lijkt aannemelijk dat met deze aanduiding Huge bedoeld wordt. Huges va-
der heet in mb Saiwine. Jonge Saywijn zou dan op de zoon van Saywijn dus op Huge
kunnen duiden.191 Vraag is wanneer en waarom hij van zijn makkers gescheiden is.
Eveneens onduidelijk is wie graaf Huwet is en wie door Huge naar de zwarte berg
wordt gestuurd en om welke reden. Met deze vragen in het achterhoofd zullen we de
episode Babylonië nader beschouwen en bekijken hoe zij in de Middelnederlandse
fragmenten is uitgewerkt en in welke relatie zij tot de Franse Huon-traditie staat.

Huge in Babylonië (fr. 1 t/m 16, vs. 1-123)
De avonturen in Babylonië vormen het centrale gedeelte van het Franse verhaal.192 De
held moet in Babylonië de opdracht uitvoeren die tot een verzoening met Karel de
Grote zal leiden. Op Sint Jansdag komt Huon alleen in genoemde stad aan. Hij weet
het paleis van Gaudisse binnen te dringen en brengt de emir Karels boodschap over,
maar wordt dan gevangengenomen. De dochter van Gaudisse is echter verliefd ge-
worden op Huon en zij zorgt ervoor dat het hem in de gevangenis aan niets ontbreekt.
Na verloop van tijd komen ook de ridders in Babylonië aan en vindt in de gevangenis
de hereniging met Huon plaats. De held wordt kort daarop vrijgelaten om als kampi-
oen voor Gaudisse tegen de reus Agrapart in het strijdperk te treden. Huon verslaat de
reus en de sultan richt een feestmaal aan om de overwinning te vieren. Tot zover een
globaal overzicht van het verloop van de episode in Huon de Bordeaux. Kijken we
naar de overgeleverde Middelnederlandse verzen en proberen wij het verloop van de
episode in deze bewerking te reconstrueren, dan moeten wij concluderen dat zij op een
andere wijze is uitgewerkt.

Het gevecht zelf tussen Huge en Agrapaerde is niet overgeleverd; dit heeft al
eerder plaatsgevonden, getuige de verzen 51-3 waarin staat: Daer hi den camp omme
ane vaerde/ Iegen den starken Agrapaerde/ Ghelike ghi hebt verstaen. Hoe het gevecht
precies verlopen is, weten we dus niet, maar we vermoeden dat Huge de reus verslagen
heeft.193 Er wordt immers gezegd dat de sultan hem (de jongeman) een bede (gunst)
verschuldigd is (k, vs. 49-50) en dat Huge met de vorst aan tafel heeft gezeten (k, vs.
106-7). Dit zou kunnen wijzen op het bovengenoemde feestmaal ter ere van de over-
winning. De gebeurtenissen lijken dus in grote lijnen parallel te lopen met Huon de
Bordeaux. Echter, uit de overgeleverde verzen blijkt dat in de Middelnederlandse be-

                                                
191 Zie ook noot 188 op p. 87.
192 Zie M, vs. 5427-6745.
193 In de Franse traditie wordt het gevecht in M en R op verschillende wijzen uitgewerkt. R is hier uit-
voeriger dan M; bovendien wordt in eerstgenoemde tekst de reus gedood, terwijl hij in M gevangen
naar Gaudijs gebracht wordt. Uit de overgeleverde verzen kan niet opgemaakt worden, of de Middel-
nederlandse bewerking op een van deze versies gebaseerd is of dat de dichter het gevecht op eigen
wijze beschreven heeft.
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werking na afloop van de tweekamp en voor aanvang van de maaltijd geheel andere
gebeurtenissen plaatsgevonden hebben dan in de Franse teksten.

In fragment 5 (k, vs. 31-42) is sprake een verloren strijd. Vraag is, van welke
strijd en welke partijen daarbij betrokken zijn geweest. Blijkbaar hebben er ook chris-
tenen aan deelgenomen, want in de verzen 33 en 34 staat: Haer geuoech dat si coren/
Aldaer ane die kerstijn. In M is er op deze plaats in het verhaal geen sprake van een
strijd/oorlog waaraan ook christenen deelnemen. Er wordt pas gevochten nadat Huon
tijdens de maaltijd opnieuw zijn eisen aan Gaudisse overgebracht heeft. Auberon komt
dan met zijn leger te hulp om de heidenen (inclusief Gaudisse zelf) te doden. Daar men
in de fragmenten besluit om de sultan niet te doden maar in de boeien te slaan, lijkt het
aannemelijk dat de reactie op de bede van de held hier anders verlopen zal zijn. Kijken
we naar R, dan zien wij dat er in deze tekst eerst een strijd plaatsvindt tussen de legers
van Gaudisse en Agrapart, alvorens Huon als kampioen tegen de reus in het strijdperk
treedt. Gériaume vecht mee in het leger van Gaudisse; Huon verblijft (vrijwillig!) bij
zijn ridders in de gevangenis.

De reus Agrapart, broer van de door Huon vermoorde Orgueilleux, is vanuit
Mont Obscur naar Babylonië gekomen om Gaudisse tot onderwerping te dwingen.194

Deze weigert echter op de eisen van de reus in te gaan, waarop Agrapart een leger op
de been brengt dat de tenten opslaat in de buurt van de stad, voor de toren Abel:

Dont fist cilx Agrappars tant de gens assambler,
Que Babilone fist o tour a vironner;
Devant la tour Abel fist la tente lever.195

Na een maand raadt Gériaume Gaudisse aan om de strijd aan te binden met het leger
van Agrapart. Gaudisse verliest en Agrapart stelt opnieuw eisen; nu wordt Huon uit de
gevangenis gehaald om als kampioen in het strijdperk te treden. Genoemde passage uit
R toont aan dat ook in de Franse overlevering uitbreidingen in de episode Babylonië
gemaakt zijn. De dichter van de fragmenten was niet de enige die zich dergelijke vrij-
heden veroorloofde. Het blijft speculeren in hoeverre de strijd waarover in k gesproken
wordt, betrekking heeft of geïnspireerd is op deze passage. De overgeleverde tekst
biedt te weinig houvast. Alleen de volgende summiere gegevens wijzen mogelijk naar
de besproken passage uit R: in deze episode is een strijd ingevoegd waaraan zowel
christenen als heidenen deelnemen; Huge lijkt net als Huon van zijn makkers geschei-
den te zijn; de zwarten berge in k komt overeen met Mont Obscur. Daarbij komt dat de
plaats in het verhaal verschilt, evenals de deelnemende partijen aan en het verloop van
de strijd zelf. In R is de strijd ingevoegd vóór de tweekamp tussen Huon en de reus; uit
de verwijzingen naar de tweekamp in k kunnen we opmaken dat de strijd waarover ge-
sproken wordt na deze tweekamp heeft plaatsgevonden. In R vechten twee heidense
legers tegen elkaar; de enige christen die meevecht is Gériaume. In k daarentegen lijkt
                                                
194 R, f. 55v15-6: Or a vint a ce tamps de quoy moes compter/ Que la vint Agrappart de Mont Obscur
sur mer. We moeten hier denken aan de in de Middelnederlandse verzen genoemde zwarten berghe (k,
vs. 20). De context waarin deze plaats genoemd wordt, is zeer summier. Huge stuurt iemand naar de
zwarte berg, maar wie en waarom wordt niet duidelijk in de overgeleverde verzen. Zie ook Kienhorst/
Tersteeg 1995, p. 50.
195 R, f. 55v25-7. Vert. Toen verzamelde Agrapart zoveel soldaten dat hij Babylonië helemaal kon om-
singelen. Voor de toren van Babel liet hij zijn tent opslaan.
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er sprake te zijn van een strijd waar veel meer christenen bij betrokken zijn dan in
Huon de Bordeaux.196

Een andere mogelijkheid is dat de strijd geïnspireerd is op een ander gedeelte
uit R en wel op de continuatie Le combat contre les géants? In deze tekst verzamelen
de broers van de reus Agrapart zich in Mont Obscur om te overleggen hoe zij diens
dood kunnen wreken (R, f. 67r25-29). Deze continuatie is in R ingevoegd nadat Gau-
disse gedood is.197 Huon vertrekt met Esclarmonde en de ridders uit Babylonië. Garin
blijft als koning van Babylonië achter.198 Het gevecht tussen de christenen en de reu-
zen vindt op zee plaats. De reuzen waren uitgevaren richting Dunostre omdat zij meen-
den dat Huons gezelschap na haar vertrek uit Babylonië naar het kasteel van de door
hen gedode reus Orgueilleux zouden gaan.199 Is het mogelijk dat de schepen waarover
in de Middelnederlandse tekst gesproken wordt enig verband hebben met de hier ge-
noemde continuatie? De overgeleverde versregels kunnen ons hierover geen uitsluitsel
geven, want daarin staat slechts dat er een grote hoeveelheid schepen in het water
ligt.200 Een context voor deze passage ontbreekt, zodat onduidelijk is van wie de sche-
pen zijn en waar ze precies liggen. Zijn zij van de christenen en moeten zij christelijk
gebied beschermen? In vers 27 immers wordt gesproken over kerstinheit.

In handschrift R van Huon de Bordeaux wordt Garin tot koning van Babylonië
gekroond, nadat de stad met hulp van Auberon in handen van de christenen gevallen
is. In deze versie vecht Huons gezelschap tegen de heidenen om Garin, die door de
sultan van Perzië gevangengenomen is, te bevrijden. Huon liet zijn ridders achter op
hij het slagveld bij Aufalerne, dat hij per schip ontvluchtte.201 Na een reeks van avon-
turen, verteld in de interpolatie Huon et Calisse, komen Huon en de ridders elkaar in
Babylonië weer tegen. Garin, die gevangengenomen was door Yvorin, wordt bevrijd
en de heidenen worden verslagen; opnieuw is de hulp van Auberon hierbij nodig (R, f.
123r24-126r17). Dit gevecht maakt geen deel uit van de episode Babylonië, maar mis-
schien heeft de dichter van de Middelnederlandse tekst enkele elementen van deze pas-
sage gebruikt en samengevoegd met elementen uit het gevecht tegen de reuzen om op
deze manier nieuwe verwikkelingen rond Babylonië te componeren.202

Hoe de strijd precies eindigt blijft onduidelijk, maar in de fragmenten 7 t/m 16
hebben we te maken met een andere situatie. Huge (de Iongelinc uit vs. 48) zit met zijn
baronnen en met Claremonde aan tafel bij de sultan (zeer waarschijnlijk Gaudijs). De-

                                                
196 Maken deze christenen deel uit van Huges gezelschap? Denk aan br waar bevrijde christenen met
Huge mee willen reizen.
197 In hs. T staat de episode van het gevecht tussen Huon en de reuzen tussen de continuaties Yde et
Olive en Godin. Zie vs. 8105-459, ed. Brewka 1977. In hs. P volgt de episode op Huon, Roi de Féerie.
198 Moeten we in dit verband denken aan een connectie met de bastaard Gerijn?
199 Zie R, f. 67v28-68r5. In T en P komen de reuzen daadwerkelijk bij het kasteel Dunostre aan. Het
gevecht tussen Huon en de reuzen vindt hier dus niet op zee plaats zoals in R.
200 Zie k, vs. 28-30:
Om te behoudene haer goet
Daer so lagen inde vloet
Scepen ene quantiteit.
201 R, f. 93v12-4. In de strijd om Aufalerne tussen de legers van Yvorin en Galafre is Huon aanvan-
kelijk ook gescheiden van zijn ridders. Huon is in dienst van Yvorin en Gériaume en de ridders strij-
den voor Galafre. Op het strijdveld herkennen Huon en Gériaume elkaar aanvankelijk niet.
202 Wellicht verklaart dit het zoeken naar de jonge Saywijn in fr. 1; de zwarte berg in fr. 3; de schepen
in fr. 4.
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ze situatie is wel terug te vinden in Huon de Bordeaux, maar zij is in de fragmenten op
eigen wijze uitgewerkt. De maaltijd neemt in M en R niet veel verzen in beslag. In M
probeert Huon Gaudisse nogmaals te bekeren, wanneer deze volhardt in zijn weigering
blaast Huon op zijn hoorn. Auberon komt met een leger te hulp en de emir wordt sa-
men met vele heidenen gedood. Van overleg tussen Huon en de ridders over het lot
van Gaudisse is geen sprake. Hoewel dit in R evenmin het geval is, zijn in deze tekst
toch enkele elementen aan te wijzen die enige overeenkomst vertonen met de Middel-
nederlandse fragmenten. In de fragmenten lezen we dat Huge de sultan liever niet van
het leven wil beroven omwille van zijn dochter: Ende noode hi den zoudaen/ Name dat
leuen zijn/ Om zijn lieue dochterkijn (k, vs. 54-6). Claremonde is erg blij met het be-
sluit om haar vader in leven te laten; ze zegt: Want qualijc soudic verdragen/ Te siene
mijns vaders doot (k, vs. 88-9). Esclarmonde is in R eveneens bezorgd om het lot van
haar vader:

‘Amis’, dist la pucelle, ‘ grant sotie feroie,
Se d’ochirre mon pere, le conseil vous donnoye.
De mon coeur si assent dont n’aye jamai joie.203

De geciteerde passage maakt eveneens deel uit van de avonturen in Babylonië. Huon is
in de gevangenis geworpen omdat hij weigerde de minnaar van de prinses te worden.
Hij heeft slechts één doel: zijn opdracht uitvoeren. Esclarmonde raadt hem echter af
haar vader te doden, want dat zou haar veel verdriet doen. In de Middelnederlandse
fragmenten wordt gezegd dat het een grote schande zou zijn als de sultan gedood zou
worden. Huge krijgt daarom de raad de sultan in de boeien te slaan:

No sijn hooft niet aue slaen
No sinen baert niet aue ulaen
No vut trecken sine tande
Het ware v beden grote scande
Maer ghi sult na mine spraken
.ij. boyen van goude doen maken
Daer suldine in doen slaen
Ende also laten geuaen
Ende also Karle den heere
Gheuen te zijnre eeren204

Deze raadgeving omtrent het lot van de sultan staat in de fragmenten k op een andere
plaats in het verhaal dan in R. Er vindt in de fragmenten immers een uitvoerige discus-
sie over het lot van de sultan plaats na afloop van het gevecht tussen Huge en Agra-
paerde, die tot resultaat heeft dat deze gespaard blijft. Het is mogelijk dat de dichter
van het Middelnederlandse gedicht deze passage heeft verplaatst en de raadgeving
verder uitgewerkt heeft in het overleg dat aan tafel plaatsvindt. Het advies van de on-
bekende man stemt overeen met de hiervoor besproken Middelnederlandse fragmen-

                                                
203 R, f. 51r27-9. Vert. ‘Vriend’, zegt het meisje, ‘ik zou een grote zotheid begaan als ik je zou aanra-
den mijn vader te doden. Als ik dat van harte zou doen, zou ik nooit meer vreugde kennen’.
204 k, vs. 64-73.
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ten. Zowel in mb als in l staat dat de sultan nog in leven is.205 In mb heeft Huge sultan
Gaudijs gevangen naar het Westen gebracht. Het besluit in k om de sultan in de boeien
te slaan en gevangen naar Karel te brengen (k, vs. 68-73), is in mb blijkbaar daadwer-
kelijk uitgevoerd. De voormalige speelman van Gaudijs, Astramant, vertelt in l aan
Yvorijn dat zijn broer niet dood, maar gevangen is; ook dit stemt overeen met het be-
sluit uit k. De fragmenten k liggen ook wat dit verhaalelement betreft dichter bij R dan
bij M, waar nergens sprake is van het in leven laten van de sultan.

Bekijken we daarentegen bovengenoemde passage nauwkeuriger, dan moeten
we vaststellen dat de inhoud van de opdracht zoals deze door Karel geformuleerd zou
kunnen zijn, waarschijnlijk dichter bij M gelegen zal hebben dan bij R. Waarom is het
voor Huge zo’n groot dilemma of de sultan wel of niet gedood moet worden, als Karel
net als in R beide mogelijkheden in de opdracht geformuleerd zou hebben? Wanneer
Karel hem de mogelijkheid geboden had de sultan gevangen terug te brengen, zou Hu-
ge, vanwege zijn liefde voor Claremonde toch zelf voor deze optie hebben kunnen kie-
zen? In dat geval hoefde hij deze raad niet van een ander te krijgen.206 Dit in overwe-
ging nemend, veronderstel ik het volgende: Huge moest van Karel de sultan doden en
hem van baard en tanden ontdoen. Een andere mogelijkheid had de koning Huge niet
gegeven (overeenkomstig M). Dit brengt de held in een moeilijke situatie, want hij is
verliefd geworden op de dochter van de sultan. Hij wil aan de ene kant zijn opdracht
uitvoeren, terwijl hij aan de andere kant rekening wil houden met de gevoelens van
Claremonde. De raad van de ons onbekende man blijkt een ideale oplossing te zijn.
Wanneer deze veronderstelling juist is, betekent dit dat wat de formulering van de
opdracht door Karel betreft, de fragmenten aansluiten bij de decasyllabenversie (en
wel hs. M) van Huon de Bordeaux.207

Een andere vraag is of de raadgeving in k ook werkelijk is uitgevoerd. In R
volgt Huon de raad van Esclarmonde niet op, want hij doodt Gaudisse uiteindelijk
toch. Zal dit ook in k gebeurd zijn? Na afloop van de maaltijd zegt iemand, waar-
schijnlijk Huge, tegen de sultan (k, vs. 121-4):

Ende daer ghijs niet en doet
Mine be(de ic he)bben moet
Dat zijn tanden en baert

Het verzoek van de held aan de sultan om hem tanden en baard te geven, maakt deel
uit van zijn opdracht.208 In M blijft deze eis na afloop van het gevecht tegen Agrapart
achterwege. Huon probeert Gaudisse tijdens het diner te bekeren, maar wanneer de
emir dit weigert, blaast de held op de hoorn. Hierop verschijnt Auberon met zijn leger.
In R daarentegen herhaalt Huon na afloop van de strijd tegen Agrapart (een deel van)
zijn opdracht en zegt onder meer dat hij tanden en de baard wil hebben (R, f. 65r4).
Natuurlijk weigert Gaudisse en ook hier wordt Auberon te hulp geroepen door Huon.
Het is onduidelijk wat er in k zal gebeuren na dit laatste fragment (k 16). Het lot van

                                                
205 Zie mb, vs. 368-9 en l, vs. 294-7.
206 Of is dit te logisch geredeneerd? Immers, in R vergeet Huon ook het eerste deel van zijn opdracht!
207 Zie hiervoor paragraaf 2.3.1.
208 Vergelijk br, vs. 123-5 waar staat dat Huge naar de sultan gestuurd is om diens baard en tanden te
halen.
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de sultan staat nog niet vast. Het is mogelijk dat hij inderdaad in de boeien geslagen en
meegenomen wordt door Huge, maar het is evengoed mogelijk dat k zich in het ver-
volg conformeert aan M en dat de sultan gedood wordt en ontdaan van baard en tan-
den.209

We kunnen concluderen dat de gebeurtenissen in de fragmenten k deel uitmaken van
de episode die in Babylonië speelt. Het gevecht tussen Huge en de reus Agrapart is
reeds achter de rug. Terwijl het gezelschap bij de sultan aan tafel zit, discussieert het
over diens lot. Hoewel de tekst van de fragmenten aanzienlijk afwijkt van de Franse
Huon-traditie, blijkt het toch mogelijk deze vrij nauwkeurig ten opzichte van het Fran-
se verhaal te plaatsen. In redactie M eindigt het gevecht tussen Huon en Agrapart in
vers 6598 met de overgave van Agrapart; in vers 6628 zit Huon bij de emir aan tafel.
De Middelnederlandse tekst is waarschijnlijk niet korter geweest dan de overgeleverde
Franse teksten, eerder langer.210 Dit blijkt uit de uitvoerigheid waarmee de gebeurte-
nissen beschreven worden. Het diner aan tafel van de sultan neemt in k minstens 200
regels in beslag, terwijl M er slechts 39 regels aan wijdt.211 We moeten hierbij wel be-
denken dat deze fragmenten niet representatief voor de gehele bewerking geweest hoe-
ven te zijn.

Inhoudelijk verschillen de fragmenten aanzienlijk van de Franse traditie. Zeker,
we treffen duidelijke overeenkomsten met de Franse teksten aan, maar deze stemmen
nooit woordelijk overeen. De gevonden overeenkomsten met de traditie wijzen soms
naar M, dan weer naar R. De wijze waarop Karels opdracht geformuleerd is, lijkt meer
overeen te komen met M. De fragmenten k staan dichter bij R wat betreft de raadge-
ving om de sultan in leven te laten en gevangen naar Karel te brengen, en de verhou-
ding tussen Huge en Claremonde, waar deze relatie eveneens meer uitgewerkt is.
Daarnaast lijkt ook invloed van de continuatie Le combat contre les géants aanwezig.
Waarschijnlijk heeft de dichter elementen uit verschillende passages samengesmeed
tot een nieuwe episode, met als gevolg dat er gebeurtenissen verplaatst zijn. Ik denk
bijvoorbeeld aan de raadgeving aan Huge om de sultan niet te doden. Net als mb en l
en br bevatten deze Middelnederlandse fragmenten dus geheel eigen, van de Franse
traditie afwijkende kenmerken.

3.1.4.2 Deschamps (d)

Fragment d is een strookje perkament dat horizontaal midden uit een blad gesneden is.
Recto- en versozijde kunnen vastgesteld worden aan de hand van de bewaard gebleven
buiten- en binnenmarge.212 Het is echter niet mogelijk om vast te stellen of de strook
uit het linker- of uit het rechterblad van het bifolium gesneden is. De strook bevat in
                                                
209 Kienhorst/Tersteeg (1995, p. 51) overwegen deze mogelijkheid niet. Zij gaan er zonder meer van
uit dat de sultan gevangen wordt en dat ook het ingrijpen van Auberon achterwege blijft. Dit laatste
kan niet op grond van de overgeleverde verzen geconcludeerd worden. Immers, na weigering door de
sultan van bovengenoemde bede (d.w.z. baard en tanden) kan Huge alsnog de feeënkoning te hulp
geroepen hebben, zoals in R het geval is.
210 Zie in dit verband ook Lens 1993, p. 58-60 en paragraaf 5.1.
211 In fragment 7 zitten ze al aan tafel; in fragment 14 wordt vermeld dat de tafels opgeruimd worden.
212 Zie Kienhorst 1988, p. 73 en Kienhorst/Tersteeg 1995, p. 52-3.
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totaal 42,213 deels beschadigde en/of slecht leesbare, regels tekst. We hebben dus met
vier tekstfragmentjes van circa 10 versregels te maken. Wanneer een volledige kolom
50 regels telde, is er tussen elk fragment ten hoogste 40 regels verloren gegaan. De in-
houd van de tekstfragmenten, voorzover leesbaar, is als volgt:

(fr. 1) Er is sprake van een overwinning van een held en van een dromedaris waarop
gereden gaat worden.
(fr. 2) Een jonkvrouw wordt gekust en er wordt gedobbeld.
(fr. 3) Verschillende vorsten, waaronder de chaen van catthay, hebben zich met hun
legers verzameld.
(fr. 4) Huge wordt begroet door zijn paard.

Het geringe aantal overgeleverde verzen en de slechte leesbaarheid daarvan, bemoei-
lijkt de identificatie van de fragmenten. We kunnen ons in dit geval zelfs afvragen of
we inderdaad met Huge van Bordeeus-fragmenten te maken hebben. Behalve de eigen-
naam Huge in vers 35 ontbreekt iedere overeenkomst met de gebeurtenissen zoals die
in de Franse Huon-teksten verteld worden. Hebben we hier met een nieuw avontuur of
met een geheel andere tekst te maken? Fragment d zou op codicologische gronden tot
dezelfde codex, ja wellicht tot dezelfde katern als k behoord hebben.214 Dit zou beteke-
nen dat d wel degelijk deel uitgemaakt heeft van een Middelnederlandse Huon de Bor-
deaux-bewerking. Dat d sterk van de traditie afwijkende gebeurtenissen bevat, is niet
uniek voor deze fragmenten. Wij zagen dat ook in de andere Middelnederlandse Huge-
fragmenten vele gebeurtenissen voorkomen die niet, of in geheel andere vorm in Huon
de Bordeaux terug te vinden zijn. Wanneer d tot dezelfde codex als k behoord heeft,
kunnen we dan aan de hand van de inhoud bepalen of het fragment voor of na de twee
Katwijkse stroken in de codex gezeten heeft?

De fragmentarisch overgeleverde gebeurtenissen in deze tekstfragmenten moe-
ten we in het Oosten situeren: er wordt over een dromedaris gesproken, en over Oos-
terse vorsten als de chaen van catthay, soudaen en amiralen. De vraag wat er nu pre-
cies gebeurt in de fragmenten, is veel moeilijker te beantwoorden. Vooral de eerste
twee fragmenten leveren problemen op. In de Huon-cylcus komt geen scène met een
dromedaris voor. Het kan zijn dat de dichter haar ingevoegd heeft om het geheel een
Oosterse sfeer te geven. Wellicht heeft hij dit gegeven aan een Middelnederlandse
tekst ontleend.215 Wie tvrome diet is die op de dromedaris zal rijden, is niet duidelijk.
Huge misschien? Waarom op het dier gereden gaat worden, blijft al even onduidelijk.
De scène die in fragment 2 beschreven wordt, biedt evenmin veel houvast. Hier is
sprake van een aantal heren die een vrouw kussen en van een dobbelspel. Ook deze
gebeurtenissen ontbreken in de Huon-cyclus.

De fragmenten 3 en 4 bieden betere mogelijkheden om de plaats van dit hand-
schriftfragment in de codex te bepalen. In het derde fragment staat dat er veel vorsten
verzameld zijn met hun legers, waaronder de chaen van catthay. Ze zijn volledig be-
wapend voor de strijd. Vraag is of het inderdaad tot een strijd komt. Laten wij even te-

                                                
213 Volgens tekst van de editie Kienhorst/Tersteeg 1995. In hun beschrijving spreken zij van circa 40
verzen.
214 Zie noot 184 op p. 86.
215 Doon de Mayence of Fierabras, ed. Kalff, vs. 301.
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ruggaan naar de bespreking van de fragmenten Katwijk. We hebben gezien dat daar in
de eerste zes fragmenten sprake is van een strijd waarbij ook christenen betrokken lij-
ken te zijn. Ik heb toen verondersteld dat deze strijd deel uitgemaakt zou kunnen heb-
ben van de episode Babylonië. De vraag is nu of het mogelijk is dat handschriftfrag-
ment d, waarin een aantal vorsten met hun legers verzameld zijn, het begin vertelt van
deze strijd? Als de veronderstelling dat d tot hetzelfde katern als k behoord heeft juist
is, zou dit mogelijk kunnen zijn. In dat geval zou d aan k vooraf gegaan zijn. Huge zou
dan wellicht deelgenomen hebben aan deze strijd.

Het vierde fragment vertelt over Huge en zijn paard. Huge prijst het dier dat
hem begroet. Dit is het enige fragment in d waarin Huge genoemd wordt. Kunnen we
deze verzen in verband brengen met Huon de Bordeaux? De enige episode die hier-
voor in aanmerking lijkt te komen, is de strijd tussen Yvorin de Monbrant en Galafre
d’Aufalerne. In Monbrant komt Huon in dienst van Yvorin. Hij vecht mee in diens le-
ger om Esclarmonde (die familie is van Yvorin) uit handen van koning Galafre te be-
vrijden. Huon verslaat in een tweegevecht de reus Sorberin en komt zo in het bezit van
diens paard Blancardin (M, vs. 7779-83). De strijd die na de overwinning van Sorberin
was stilgelegd, wordt hervat doordat Huon Yvorin aanraadt zijn mannen te bewapen.
Ze zullen Galafre opnieuw opzoeken.216 Yvorin is het met de woorden van Huon eens
en roept zijn mensen op zich te bewapenen: Adont a fait errant son ban crier,/ Que
tout se voisent fervestir et armer (M, vs. 8019-20). Huon gaat zich onmiddellijk ge-
reedmaken: hij bewapent zich, gaat zijn paard Blancardin halen en stijgt op (M, vs.
8021-28). Het is mogelijk dat de fragmenten d op deze episode betrekking hebben.217

Kijken we naar deze episode in R, dan blijkt deze uitvoeriger te zijn dan in M.
Niet alleen wordt de strijd tussen Yvorin en Galafre onderbroken door de interpolatie
Huon et Calisse – die overigens geen aanknopingspunten heeft met d –, maar Yvorin
blijkt hier met een leger naar Babylonië te zijn opgetrokken om dit in bezit te nemen.
Garin, een van Huons mannen, die in Babylonië was achtergebleven om de stad te re-
geren, is door de sultan van Perzië gevangengenomen. Ook Huon komt (na zijn avon-
turen in Huon et Calisse) in Babylonië terecht. Nu wordt bekend dat Huon degene is
die Gaudisse gedood heeft, waarop Yvorin de held gevangen wil nemen. Tijdens de
strijd die hierop ontbrandt, roept Huon de hulp van Auberon in. Dit is mogelijk omdat
in R Huon in dit deel van het verhaal in het bezit is van zijn magische voorwerpen.218

Hoewel moeilijk is aan te geven of en zo ja welke elementen de dichter van de frag-
menten d gebruikt heeft, kan hij wellicht geïnspireerd zijn door het gegeven dat er in R
nieuwe strijdtonelen in het Oosten zijn ingevoegd.

De gebeurtenissen in het handschriftfragment d spelen in het Oosten en hebben moge-
lijk betrekking op de strijd tussen Yvorin en Galafre. Dit zou betekenen dat zij na de
fragmenten k geplaatst moeten worden. Zeker is dit echter allerminst, maar een nauw-
keuriger plaatsing is vooralsnog onmogelijk. Het is evenmin zeker of we wel met een

                                                
216 M, vs. 8012-4:
‘Sire, dist il, faites vos gens armer,
Et si alons Galafre revider;
Hons qui a guerre ne doit pas sejorner’.
217 Zoals ook Kienhorst/Tersteeg (1995, p. 56-7) voorstellen.
218 Zie R, f. 122r-126r. Zie ook Schäfer 1892, p. 11-12.
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gedeelte uit Huge van Bordeeus te maken hebben. Zelfs wanneer het fragment tot de-
zelfde codex als k behoord heeft, hoeft dit nog niet te betekenen dat zij een gedeelte
van een Huge-bewerking bevat. De codex waartoe k behoorde kan immers meer dan
één tekst bevat hebben. Kienhorst oppert een overeenkomstige optie voor handschrift
br.219 De enige link met Huge van Bordeeus is de eigennaam Huge en dat biedt voor-
alsnog weinig houvast.

3.2 DE MIDDELNEDERLANDSE VERSTRADITIE

In de voorgaande paragraaf heb ik de afzonderlijke handschriften bestudeerd in hun
relatie met de Franse traditie. Dit leverde een aantal observaties op ten aanzien van de
relatie tussen de Middelnederlandse fragmenten en de Frans Huon-cyclus alsmede
tussen de fragmenten onderling. In deze paragraaf wil ik een beeld schetsen van de
Middelnederlandse verstraditie van Huge van Bordeeus. Daarvoor zal ik de observa-
ties en conclusies van de afzonderlijke handschriftfragmenten met elkaar in verband
brengen. Ik ben er bij de behandeling van de handschriften van uitgegaan dat ieder
handschrift in principe een andere Middelnederlandse versie van het verhaal zou kun-
nen vertegenwoordigen. De vraag die hier aan de orde is, is of dit ook werkelijk het
geval is. Vertegenwoordigen de handschriftfragmenten verschillende versies van het
verhaal, of zijn het redacties van eenzelfde versie? Beantwoording van deze vraag is
niet eenvoudig, gezien het fragmentarische karakter van de overlevering.

Verdam (1898, p. 89) meent zijn inleiding op de editie van de fragmenten Lei-
den dat deze fragmenten tot dezelfde versie behoren als de fragmenten Middelburg,220

omdat zij een syntactische eigenaardigheid gemeen hebben. Zowel in de fragmenten
mb als l wordt de relatief weinig voorkomende, ‘hi-di’-constructie aangetroffen.221

Ook in de meest recent teruggevonden fragmenten (br, en k) blijkt de constructie voor
te komen.222 Deze syntactische eigenaardigheid die dus in alle fragmenten voorkomt,
vormt een belangrijk argument voor de hypothese dat de fragmenten tot dezelfde ver-
sie behoord kunnen hebben, zeker als dit ondersteund wordt door andere argumenten.
Zo blijken alle fragmenten eenzelfde type versificatie hebben en wel de synthetisch-
dynamische versvorm223 en kunnen alle fragmenten gelokaliseerd worden in (West-)
Vlaanderen.224 Bestudering van de fragmenten leert verder dat zij, behalve deze vorm-
overeenkomsten ook een aantal opmerkelijke elementen gemeen hebben wat betreft
inhoud, relatie tot de Franse traditie en bewerkingstechniek die wijzen in de richting
van eenzelfde versie.

                                                
219 Zie Kienhorst 1988, p. 74. Zie ook Kienhorst/Tersteeg 1995, p. 34.
220 Verdam 1877, p. 115 i.v.m. deze constructie in de fragmenten mb.
221 Deze constructie is minder zeldzaam dan Verdam meende, maar veelvoorkomend is ze evenmin. Ze
lijkt beperkt tot een specifieke groep teksten waartoe ook Huge van Bordeeus behoort. Zie ook para-
graaf 5.3 noot 136.
222 Kienhorst/Tersteeg 1995, p. 58.
223 Zie Van den Berg 1983, p. 150 wat betreft de fragmenten mb en l. Ook br en k bevatten dit vers-
type; over d valt weinig te zeggen.
224 Zie Kienhorst 1988, p. 70-5.
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Het meest in het oog springen enkele inhoudelijke elementen die de fragmenten ge-
meen hebben en waarin zij afwijken van de Franse traditie. Allereerst dient genoemd
te worden de opdracht van Karel aan Huge en dan vooral de uitvoering van deze op-
dracht. Karel stuurt Huge naar sultan Gaudijs in Babylonië om diens baard en tanden
op te eisen (zie br, vs. 123-6). Dit is conform de Franse traditie. Echter in de uitvoering
van deze opdracht wijken de Middelnederlandse fragmenten af van Huon de Bor-
deaux, want de sultan wordt niet gedood, maar gevangengenomen. Deze variant tref-
fen we in verschillende handschriftfragmenten aan. In mb (vs. 360-9) vertelt de waard
aan Guweloen dat Huge teruggekeerd is en dat hij de sultan en vele heidenen als ge-
vangenen heeft meegenomen. Ook in l (vs. 292-7) wordt over het lot van de sultan van
Babylonië gesproken. Hier zegt de speelman Astramant tegen de drost van Monbrant
dat de sultan nog niet dood is, maar dat hij gevangengenomen is. In k (vs. 63-89) ten
slotte wordt in Babylonië over het lot van de sultan gediscussieerd tijdens het diner.
Iemand stelt hier voor om de sultan niet te doden, maar in twee gouden boeien te slaan
en hem naar Karel te brengen. De ridders stemmen met dit voorstel in. In drie van de
vier handschriften komt deze voor het verhaal belangrijke variant voor. Alleen in br
ontbreekt een verwijzing naar het lot van de sultan. Hier wordt wel gesproken over de
opdracht, maar over de uitvoering ervan wordt niets gezegd. Reden hiervan kan zijn
dat Huge in deze fragmenten op weg is naar Babylonië en zijn opdracht dus nog moet
uitvoeren. Uit br, alsmede uit k kunnen we opmaken dat Huge in ieder geval de op-
dracht gekregen heeft om baard en tanden op te eisen (conform M), minder duidelijk is
het of Karel Huge ook de mogelijkheid gegeven heeft om de sultan gevangen naar Pa-
rijs te brengen, zoals in R het geval is. In dit handschrift geeft Karel Huon in eerste in-
stantie de opdracht om de sultan gevangen naar Parijs te brengen, zodat deze man-
schap aan hem kan doen. In Babylonië is Huon deze mogelijkheid vergeten: hij doodt
de sultan.

Een andere gemeenschappelijke overeenkomst betreft het meereizen van een
abt in Huges gezelschap. In Huon de Bordeaux blijft de abt van Cluny in Parijs achter
als Huon met tien ridders de reis naar het Oosten aanvaardt. M en R komen op dit punt
overeen. Uit fragmenten mb en br kunnen we opmaken dat er in Huge van Bordeeus
wel een abt meegereisd is met Huge. In mb kunnen we lezen dat de abt van Cluny in
Parijs het volk inlicht over Huges opdracht (vs. 352-64) en horen wij van de waard
Jacke uit Bordeaux dat de abt met Huge over zee gereisd is (vs. 553-7). In br (vs. 3-7)
blijkt een oom van Huge, die abt en kardinaal van Aragon is, bij Huge aan tafel te
zitten terwijl zij zich in een heidense stad bevinden. Deze abt wordt Elegast genoemd
(als de lezing van het fragment juist is). Hoewel we deze abt niet zonder meer met de
abt van Cluny uit mb mogen identificeren, is het toch opmerkelijk dat in beide hand-
schriftfragmenten een abt meereist met Huge. Dit in tegenstelling tot de Franse tradi-
tie. Uit alle fragmenten kunnen we bovendien opmaken dat het gezelschap waarin Hu-
ge reist, groter geweest is dan in Huon de Bordeaux. Huon vertrekt met tien ridders uit
Bordeaux. Onderweg sluiten zich alleen Gériaume en Garin aan. Garin keert niet met
Huon terug. Huge daarentegen reist niet alleen in gezelschap van Aliamus, Gerijn, de
abt en zijn andere ridders, maar in br sluiten zich nog bevrijde christenen bij hem aan.
Hij keert bovendien terug met een groep gevangen heidenen, waaronder de sultan
(mb). Tot Huges gezelschap behoren mannen, vrouwen en kinderen (mb en br). In
Huon de Bordeaux blijven de ridders anoniem en op de achtergrond. In de fragmenten
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is dit anders. Hier zijn de ridders niet anoniem (zoals uit de opsomming in mb blijkt)225

en hebben zij een actievere rol in het verhaal gekregen. In mb verdwijnt het grootste
deel van de groep met Huge in een betoverd kasteel. Twee personen uit het gezelschap
reizen naar Bordeaux om vrienden en verwanten in te lichten. In k zijn de ridders op
zoek naar Huge en nemen zij waarschijnlijk deel aan een strijd tegen de heidenen.
Voorts beraadslagen zij uitgebreid over het lot van de sultan.

Ten slotte moet nog gewezen worden op de naam Aliamus van Huges neef en
raadgever. In Huon de Bordeaux heet deze verhaalfiguur Gériaume. Wij komen Alia-
mus tegen in br (vs. 64) waar hij met Gerijn (hier gespeld als Geriin) inkopen in een
heidense stad doet, en waar hij met Huge op zee vaart en hem raad geeft (vs. 165). In k
(vs. 2) is Aliamus met Gerijn op zoek naar de jonge Saywijn (is waarschijnlijk Huge).
In mb wordt een Alsamus (vs. 663) genoemd die verwant is aan een kardinaal.226 Het
is niet duidelijk of deze Alsamus dezelfde persoon is als Aliamus. Opmerkelijk is te-
vens dat in de fragmenten Aliamus familie van Huge is, terwijl Gériaume Huons vader
alleen maar gekend heeft.227

Naast de hierboven behandelde inhoudelijke overeenkomsten zijn er overeenkomsten
in bewerkingstechniek, met andere woorden de wijze waarop de dichter met zijn mate-
riaal is omgegaan en de keuzes die hij gemaakt heeft.228 Voor alle fragmenten geldt dat
er creatief met het Huon-materiaal is omgegaan. De belangrijkste personen229 en ge-
beurtenissen230 uit Huon de Bordeaux zijn overgenomen, maar er zijn ook nieuwe per-
sonen en gebeurtenissen toegevoegd.231 Bovendien zijn de episoden uit het Huon-ver-
haal op eigen wijze uitgewerkt. De overeenkomsten met de Franse teksten blijken zich
in alle fragmenten te beperken tot zinswendingen en details, van woordelijk overeen-
komende passages is nergens sprake.

Voor alle fragmenten geldt ook dat de overeenkomsten met de Huon de Bor-
deaux zich niet beperken tot één bepaalde tekst uit deze traditie. Bij de analyse van de
fragmenten hebben we gezien dat passages nu eens dichter bij handschrift M (als ver-
tegenwoordiger van de decasyllabenversie) dan weer dichter bij R (de alexandrijnen-
versie) liggen.232 Elementen uit beide versies lijken in de fragmenten gecombineerd te

                                                
225 Zie mb,vs. 553-61 en 646-5.
226 Vgl. br, vs. 6 waar ook een kardinaal in voorkomt.
227 Opmerkelijk is dat deze variant ook in de Nederlandse prozaroman voorkomt. Ik kom hier op terug
in de hoofdstukken 4 en 5.
228 De kennis van het Frans van de dichter speelt hierbij eveneens een rol, mits deze bewerking op ba-
sis van een (of meer) Frans(e) hs(s.) gemaakt zou zijn, wat geenszins het geval geweest hoeft te zijn.
Het is niet uitgesloten dat deze bewerking gemaakt is op basis van een oudere Middelnederlandse tekst
(zie o.a. paragraaf 5.4). Daar het hs. (of hss.) op basis waarvan deze bewerking is gemaakt, niet is
overgeleverd, valt hierover dus weinig te zeggen.
229 Zoals Huge, Gaudijs, Claremonde, Aliamus, Ebroen, Maleproen.
230 Zoals de opdracht van Karel, Huge in Babylonië, liefde van Claremonde, gevecht tegen de reus
Agrapart, schipbreuk, ontmoeting met de speelman Astramant, aan het hof van Yvorijn.
231 Zoals de personen Vulcanuut en Jacke (mb), de drost in Monbrant (l), Sathanas (br), graaf Huwet
en Bengentijn van Burgale (k), de khan van Cathay (d), en bijvoorbeeld de volgende gebeurtenissen:
verdwijning van Huge en de zijnen in een betoverd kasteel (mb), schermutselingen bij de poort van
Monbrant (l), Huges gezelschap vaart om een eiland (br), men is op zoek naar de jonge Saywijn (k),
dobbelscène (d).
232 Bijvoorbeeld in mb: Huon als koning en de gelijkenis met zijn vader (M), sultan en heidenen zijn
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zijn. Ook zijn in de fragmenten invloeden van andere teksten uit de Huon-cyclus waar-
genomen.233 Opgemerkt dient te worden dat de fragmenten d een verhaal apart vor-
men. Deze tekstfragmenten zijn zeer gering van omvang en moeilijk leesbaar. Daar
komt bij dat de gebeurtenissen in deze fragmenten niet terug te vinden zijn in de
Huon-traditie. We hebben hier mogelijk met een nieuw avontuur van Huge te maken.
Dit maakt het moeilijk iets te zeggen over de relatie van d met de Franse traditie. Ech-
ter, op codicologische gronden is verondersteld dat d mogelijk uit hetzelfde hand-
schrift afkomstig is als k,234 zodat we aannemen dat de beweringen voor k gedaan ook
voor d gelden.

Wat betreft de gebeurtenissen die op Huon de Bordeaux gebaseerd zijn, hebben de
fragmenten met elkaar gemeen dat van woordelijke ontlening geen sprake is. Ook in
de wijze waarop deze gebeurtenissen zijn uitgewerkt, zijn in de verschillende fragmen-
ten overeenkomende procédés te herkennen. Een voorbeeld daarvan is dat elementen
uit twee verschillende passages uit Huon de Bordeaux gecombineerd zijn in één passa-
ge. We hebben dit gezien bij de twee ontmoetingen tussen Huon en Malabron die in l
ineengeschoven zijn tot één ontmoeting. Huge ontmoet Maleproen in l voor de eerste
keer. Deze eerste ontmoeting staat in het Middelnederlandse verhaal op de plaats waar
in het Franse verhaal de tweede ontmoeting plaatsvindt. Dit betekent dat niet alleen
van twee passages één gemaakt is, maar dat de betreffende passage een andere plaats
in het verhaal gekregen heeft.235 Mogelijk is dit eveneens het geval in k waar de raad-
geving om de sultan niet te doden en de opgeluchte reactie van Claremonde daarop
overeenkomsten vertoont met de raad die Esclarmonde Huon in R geeft nadat hij zijn
boodschap aan Gaudisse heeft overgebracht.236

Een dergelijk procédé is waarschijnlijk ook gebruikt voor de beschrijving in br van de
bekerproef in een heidense stad (vs. 35-59). Hier probeert eerst een heiden tevergeefs
uit Huges wonderbeker te drinken. Daarna wordt de beker overhandigt aan een dame,
van wie niet met zekerheid gezegd kan worden of zij de vriendin van Huge of van de
heiden is. We zagen dat in R zowel Esclarmonde als Clarisse uit de beker mogen drin-
ken. Dit gebeurt in Huon de Bordeaux echter niet in Tormont. Wanneer, zoals veron-
dersteld, de verzen in br betrekking hebben op de Tormont-episode, dan heeft de dich-
ter elementen uit twee verschillende bekerproeven gecombineerd.237

In de verschillende fragmenten is bovendien de tendens aanwezig om elementen
uit te werken die in Huon de Bordeaux slechts kort genoemd worden of alleen impli-
ciet aanwezig zijn. Dit geldt onder meer voor het uitvoeren van de opdracht (mb, l, k),
de wijze waarop de gebeurtenissen in en rond Bordeaux worden verteld (mb), Huges

                                                
gevangen uit het Oosten meegenomen (R); in l: Huge beweegt zich vrij over het eiland, het zelfmoord-
motief (R), de wijze waarop Maleproen Huge overdraagt (M); in br: de tafelschikking bij bekerproef
(M), de wijze waarop de heiden uit de beker drinkt (R); in k: het diner ter ere van de overwinning op
Agrapart (M), de raad om sultan niet te doden (R).
233 Bijvoorbeeld in mb: Clarisse et Florent (overval op Guweloen; koning van Aragon); in l: Esclar-
monde (eilandpassage); in br: Esclarmonde (zeereis); in k: Le combat contre les géants (Mont Ob-
scur).
234 Zie p. 86.
235 Zie paragraaf 3.1.2.
236 Zie paragraaf 3.1.4.1.
237 Zie paragraaf 3.1.3.
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verblijf op het eiland (l), de beschrijving van de beker in br en de maaltijd bij Gaudijs
na de tweekamp met Agrapaerde (k). In de fragmenten worden verschillende gebeurte-
nissen die in de Franse teksten relatief weinig regels in beslag nemen, uitvoeriger ver-
teld.238

Bovengenoemde gemeenschappelijke kenmerken brengen mij tot de conclusie dat in
een vrij beperkte tijdspanne (mogelijk binnen een eeuw) in één regio, Vlaanderen en
wellicht West-Vlaanderen, verschillende malen het verhaal over Huge van Bordeeus in
Middelnederlandse verzen is opgeschreven. De overgeleverde fragmenten zijn afkom-
stig uit verschillende handschriften, maar vertegenwoordigen waarschijnlijk dezelfde
versie van het verhaal. Hoewel deze versie niet los staat van de Franse traditie, belang-
rijke personen en gebeurtenissen uit Huon de Bordeaux komen we eveneens in de
Middelnederlandse tekst tegen, wijkt zij er toch sterk van af. We hebben zien dat pas-
sages nu eens elementen bevatten die met handschrift M van Huon de Bordeaux over-
eenkomen dan weer met handschrift R,239 en dat invloeden van de continuaties even-
min uitgesloten moeten worden. Op grond hiervan poneer ik de volgende hypothese:
de Middelnederlandse versie zou bewerkt kunnen zijn naar een Frans handschrift dat
een tekst bevat heeft die een combinatie is van de traditie van M en R. Dit Franse
handschrift zou een aantal elementen bevat hebben die afkomstig zijn uit M en die niet
meer in R zijn overgeleverd. Daarnaast zou dit handschrift al elementen bevatten die
ook in R, maar nog niet in M voorkomen. Dit handschrift zou tevens enkele continu-
aties of verwijzingen naar continuaties bevat hebben. Dit gezien de overeenkomende
elementen met enkele continuaties uit R.240 R zelf zou teruggaan op een handschrift
dat voor T gelegen heeft. Mogelijk moet de Franse tekst waarop de fragmenten terug-
gaan in de buurt van T geplaatst worden.241

                                                
238 Ik kom hier in hoofdstuk 5 op terug.
239 Waarbij M staat voor de decasyllabenversie, die behalve in M vertegenwoordigd is in T, b en P, en
R voor de alexandrijnenversie. Ik laat a hier buiten beschouwing.
240 Het is niet met zekerheid vast te stellen of de dichter één of meer schriftelijke Franse bronnen ge-
bruikt heeft; wel lijkt het, gezien de ingewikkelde en goed doordachte compositiestructuur, de inge-
wikkelde zinsbouw en het type versificatie, waarschijnlijk dat dit gedicht in een schriftelijke traditie
geplaatst moet worden.
241 Ik zal bij de behandeling van de Nederlandse prozaroman terugkomen op de handschriftelijke
relaties.
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Handschrift R zelf komt in ieder geval niet in aanmerking als brontekst voor de Mid-
delnederlandse bewerking, immers dit handschrift dateert uit de vijftiende eeuw. De
Middelnederlandse fragmenten, met uitzondering van l (eerste helft vijftiende eeuw),
worden allen in de veertiende eeuw gedateerd. De compositie van de decasyllabenver-
sie van Huon de Bordeaux dateert uit het tweede kwart of midden dertiende eeuw.242

M dateert eveneens uit het midden van de dertiende eeuw, terwijl T een datering van
1311 heeft. De ontwikkeling de Huon-cyclus zou zich van eind dertiende tot begin
vijftiende eeuw voltrokken hebben.243 Deze gegevens overziend, kunnen we conclu-
deren dat de Middelnederlandse bewerking gemaakt is in de tijd dat de Franse Huon-
cyclus nog in ontwikkeling was. Waarschijnlijk moet zij eind dertiende − begin veer-
tiende eeuw gedateerd worden.

In dit hoofdstuk is bij de bespreking van de Middelnederlandse fragmenten de
Nederlandse prozaroman buiten beschouwing gebleven. Deze zal in het volgende
hoofdstuk aan de orde komen. Op het eerste gezicht lijken versfragmenten en proza-
roman geen relatie met elkaar te hebben. Echter, bestudering van beide teksten leert
dat de fragmenten en de Nederlandse prozaroman enkele varianten gemeenschappelijk
hebben ten opzichte van de Franse traditie die doen vermoeden dat beide toch niet ge-

                                                
242 Zie paragraaf 2.1.
243 Suard 1982, p. 1046.
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heel los van elkaar staan. Bovendien versterken deze varianten de hypothese dat de
fragmenten tot dezelfde versie behoren.244

                                                
244 Bijvoorbeeld de naam Aliamus (Aliames in Np), de splitsing van het reisgezelschap en elementen
uit de ontmoeting met Maleproen. Ik zal hier in de hoofdstukken 4 en 5 op terugkomen.




