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5. HUGE VAN BORDEEUS IN DE
MIDDELNEDERLANDSE LITERAIRE CONTEXT

Inleiding
In de voorafgaande hoofdstukken zijn de rijmfragmenten en de prozaroman bestudeerd
in hun relatie met de Franse Huon-traditie. In dit hoofdstuk wil ik Huge van Bordeeus
plaatsen in de Middelnederlandse literaire omgeving. Verschillende vragen komen in
dit verband naar boven, zoals: Welke Middelnederlandse verhalen hebben mogelijk in-
vloed gehad op Huge van Bordeeus? En biedt de Middelnederlandse literaire context
een verklaring voor die plaatsen waar Huge van Bordeeus afwijkt van de Franse tradi-
tie? Deze laatste vraag kan ook gesteld worden met betrekking tot de Nederlandse pro-
zaroman (Np).1 Het is echter moeilijk vast te stellen of de veranderingen in Np op het
conto van de prozabewerker geschreven moeten worden of dat deze al in de berijmde
traditie aanwezig waren. Het is daarom interessanter om vast te stellen of er ondanks
de verschillen toch enige relatie bestaat tussen Np en de overgeleverde berijmde ver-
sie. Om een antwoord op die vraag te krijgen, zal ik in de afsluitende paragraaf de be-
rijmde en de prozaversie van Huge van Bordeeus met elkaar confronteren. Alvorens
nader in te gaan op de problemen die samenhangen met de literaire context, geef ik
eerst een reconstructie van de Middelnederlandse berijmde versie.

5.1 RECONSTRUCTIE VAN DE INHOUD VAN HET
MIDDELNEDERLANDSE GEDICHT

Inleiding
In hoofdstuk 3 zijn de versfragmenten van Huge van Bordeeus behandeld in chronolo-
gische volgorde van terugvinden c.q. uitgave van de verschillende fragmenten (een ar-
bitraire keuze).2 De inhoud van de fragmenten is geïdentificeerd en hun positie ten op-
zichte van de Franse traditie is vastgesteld. Voorts is in paragraaf 3.2 beargumenteerd
dat de fragmenten eenzelfde versie van het verhaal vertegenwoordigen. Uitgaande van
deze bevindingen zal ik de fragmenten in deze paragraaf in de juiste volgorde zetten
(d.w.z. de volgorde die het meest aannemelijk geacht mag worden op grond van de ge-
gevens waarover we beschikken) en zal ik een inhoudelijke reconstructie geven van de
tekst van de Middelnederlandse berijmde versie van Huon de Bordeaux. Dit betekent
dat ik zal trachten de ontbrekende delen van het verhaal in te vullen, voorzover dat
mogelijk is.3 Dit gebeurt zowel op basis van tekstinterne gegevens die de fragmenten
zelf verschaffen als met behulp van de Franse Huon-teksten en de Nederlandse proza-
roman. Op grond van de inzichten die verworven zijn in hoofdstuk 3 ga ik er bij de re-
constructie vanuit dat: (1) de belangrijkste avonturen uit Huon de Bordeaux door de
                                                
1 In paragraaf 4.3.3.1 zijn hiertoe al enkele voorzichtige suggesties gedaan. Genoemd zijn onder an-
dere Couchi (i.v.m. de kroningsplechtigheid in Reims) en Ogier van Denemarken (i.v.m. een reactie
van Ogier op het karakter van Dumay).
2 Zie ook inleiding op hoofdstuk 3.
3 Om het verschil aan te geven tussen de inhoud van de overgeleverde tekstfragmenten en de gere-
construeerde inhoud van de niet overgeleverde delen van het verhaal, is voor de tekstdelen waar de
inhoud van de fragmenten wordt naverteld een verticale streep in de marge geplaatst.
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Middelnederlandse dichter overgenomen zijn, (2) er avonturen verplaatst of ineenge-
schoven kunnen zijn en (3) er nieuwe avonturen door de dichter ingevoegd kunnen
zijn.

Het vaststellen van de volgorde van de fragmenten is niet zonder problemen,
omdat het voor sommige fragmenten niet geheel zeker is met welke episode van het
verhaal we te maken hebben. Dit geldt voor de fragmenten Brussel (br) en Deschamps
(d). Wat betreft br is de conclusie dat we mogelijk te maken hebben met de episode
Tormont en d moet mogelijk geplaatst worden ergens in de strijd rondom Aufalerne.
Als we hier vanuit gaan, luidt de volgorde:
br (Tormont? – reis over het water);
k (Babylonië na het duel tussen Huge en Agrapaert – aan het hof van Gaudijs);
l (verblijf op het eiland – redding door Maleproen – Huge en de speelman aan het

hof van Yvorijn);
d (gebeurtenissen in het Oosten – gereedmaken voor de strijd?);
mb (na terugkeer uit het Oosten – gebeurtenissen in en rond Bordeaux).

HUGE VAN BORDEEUS (Nv)

Frankrijk
Huge van Bordeeus, zoon van Saiwine (mb, vs. 375) is afkomstig uit Bordeaux (zie
mb 483-503). Hij heeft een broer die Gheraert heet (zie mb 467-8). Huge wordt het
slachtoffer van een verraderlijk complot en raakt daardoor in conflict met Karel de
Grote. Wie precies bij dit verraad betrokken zijn, is niet duidelijk.4 Het conflict wordt
niet opgelost en daarom stuurt de koning Huge met een merkwaardige opdracht naar
het Oosten: hij moet naar Babylonië gaan om de baard en de tanden van de sultan op te
eisen (br, vs. 123-6 en k, vs. 64-6 en vs. 123). Hoe de opdracht precies geluid heeft
weten we niet, maar het lijkt aannemelijk dat Huge van Karel de opdracht gekregen
heeft om de sultan te doden.5

Het Oosten
In gezelschap van een aantal ridders en een abt vertrekt de held uit Frankrijk om over
zee naar het Oosten te reizen (br, vs. 92-3, 126-8; mb, vs. 552-61).6 Zijn broer Ghe-
raert blijft in Bordeaux achter (zie mb 490-5). Hoe de avontuurlijke reis naar Babylo-

                                                
4 Onder meer uit mb, vs. 408-11 en 566-75 blijkt dat een aantal lieden, waaronder zijn eigen broer,
Huge vijandig gezind is. In M en R is het Amauri die Huon in de val lokt, zie M, vs. 225-44, 465-97
en R, f. 2r30-2v8; zo ook in Np, zie kap. 2-5.
5 Zie k, vs. 64-73 (besproken in 3.1.4) waar iemand Huge het idee aan de hand doet om de sultan niet
te doden, maar in de boeien te slaan; M, vs. 2331-70; R, f. 14v18-15r5 waar Karel de mogelijkheid
openlaat om de sultan gevangen naar Parijs te voeren; Np, kap. 7.
6 In br is er een geestelijke in het gezelschap van Huge, waarvan gezegd wordt dat hij zowel abt is als
kardinaal van Aragon; in mb wordt gezegd dat de abt van Cluny meegereisd is. Opmerkelijk is dat de-
ze abt een oom van Huge is, terwijl in M, R en Np de abt van Cluny ook een oom is van de held. Het
is niet zeker of de abt uit de fragmenten br dezelfde verhaalfiguur is als de abt van Cluny uit mb. Vgl.
ook M, vs. 2395-2403 en R, f. 15v-16r (Huon krijgt van Karel toestemming om tien ridders mee te
nemen). De abt van Cluny behoort niet tot Huons reisgezelschap.
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nië verloopt, is niet duidelijk.7 Onderweg ontmoet Huge Gerijn en Aliamus, twee fa-
milieleden van hem, die met hem meereizen (br, vs. 82; br vs. 64 en 127; k, vs. 2).8

Verder ontmoet hij koning Ebroen die hem twee wonderlijke voorwerpen schenkt: een
beker en een hoorn (br, vs. 15-9, l, vs. 179).9 Ebroen legt uit wat de werking van beker
en hoorn is.10 Waarschijnlijk mag Huge uit de beker drinken en slaagt hij voor de
proef.

Na de ontmoeting met Ebroen reist het gezelschap verder. Tijdens de reis komt
men in een Saraceense stad terecht waar christenen niet welkom zijn (br, vs. 89-103).11

In de stad vindt een handgemeen plaats tussen een heiden, die Sathanas genoemd
wordt, en de abt uit Huges gezelschap; deze abt heet waarschijnlijk Elegast (br, vs.
109-12). Huge gaat met zijn gezelschap een woning binnen, waar men aan tafel gaat
om te eten (dit kan geconcludeerd worden uit br, vs. 106). Aliamus en Gerijn krijgen
de opdracht om voedsel te kopen en voor de paarden te zorgen (br, vs. 76-7 en 82-6).12

Inhoud fragmenten br 1 en br 2 (vs. 1-59):
Huge zit met zijn ridders en de abt aan tafel in gezelschap van een of meer heidenen.
Hij heeft zijn beker op tafel gezet en legt de werking daarvan uit. Er kunnen wel 5000
mensen uit de beker drinken zonder dat hij leeg raakt, mits zij vrij van doodzonden
zijn. Heidenen kunnen er niet uit drinken. Een heiden wil dit zelf wel eens beproeven.
Hij krijgt de beker aangereikt en probeert eruit te drinken, tevergeefs: de wijn ver-
dwijnt (br, vs. 50-3).13 Na de poging van de heiden, overhandigt Huge de beker aan
een dame (zijn vriendin of de vriendin van de heiden? br, vs. 56-7), die daardoor in
verlegenheid gebracht lijkt te zijn.14

De dame zal waarschijnlijk proberen uit de beker te drinken, of dit lukt komen we niet
te weten. Aliames en Gerijn hebben voedsel en drinken gekocht en zijn daarna terug-
gekeerd naar Huge. Ze hebben een merkwaardige gebeurtenis meegemaakt, waarvan
de strekking hier niet verteld wordt. Ze hebben hierover een woordenwisseling met
een oude man (br, vs. 64-103).15

                                                
7 Vgl. het verloop van de heenreis in M: Huon reist via Rome, Brindisi, over zee naar Jeruzalem, door
wonderlijke landen, het woud van Auberon, langs de stad Tormont, het kasteel Dunostre over de Rode
Zee naar Babylonië. In R en Np is de reis, afgezien van enkele extra details, gelijk.
8 Zie M, vs. 2697-746 en 2953-3017; R, f. 18r13-24 en f. 19r25-30; Np, kap. 8 en 9.
9 Voor de ontmoeting tussen Auberon en de held zie M, vs. 3210-949 en R, f. 22v5-27r26; Np, kap. 10
en 11.
10 Zoals opgemaakt kan worden uit de fragment br, waar Huge aan een heiden uitlegt hoe de beker
werkt.
11 Het is niet geheel duidelijk waar deze episode in de rijmtekst thuishoort. In paragraaf 3.1.3 is ver-
ondersteld dat we mogelijk met de Tormont-episode te maken hebben; deze vindt plaats tijdens de reis
naar Babylonië. Zie voor het avontuur in Tormont in M, vs. 3950-4652; R, f. 29v1-35v33; Np, kap.
12-4.
12 Zie M, vs. 4045-58 en R, f. 30r26-33 (in deze teksten krijgt alleen Gériaume de opdracht); Np, kap.
12 waar Huge Aliames en Geerwijn opdracht geeft voedsel te kopen in de stad.
13 Zie voor de bekerproef in Tormont M, vs. 4246-60; R, f. 31v14-34; Np, kap. 13.
14 In R noemt Huon Esclarmonde al zijn ‘amie’ voor hij haar gezien heeft; in Tormont is ze echter nog
niet bij hem.
15 Ik neem aan dat de oude man dezelfde is als de heiden Sathanas, maar helemaal zeker is dit niet.
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Inhoud fragmenten br 3 en br 4 (60-116):
Beide partijen staan wantrouwig tegenover elkaar. Aliamus concludeert dat men in de-
ze stad zijn ware gezicht niet laat zien.16 Op zijn beurt zegt de heiden Sathanas dat zij
bedriegers zijn en morgenvroeg gevangengenomen zullen worden en ter dood ge-
bracht, samen met andere gevangenzittende christenen en heidenen (br, vs. 89-104).
Hierop grijpt de abt Sathanas bij de strot en doodt hem met een mes (br, vs. 109-15).

Wellicht breekt er als reactie op de dood van Sathanas een gevecht tussen Huges man-
nen en de heidenen uit, en worden de gevangenen waar Sathanas over sprak door de
held en zijn mannen bevrijd (br, vs. 133-44).17

Inhoud fragmenten br 5 t/m br 8 (117-225):
Huge en zijn ridders staan op het punt verder te reizen in de richting van Babylonië.
Huge heeft christelijke gevangenen bevrijd die kenbaar maken bij hem te willen blij-
ven.18 Iemand heeft hun verteld over Huges opdracht (br, vs. 121-32). Met drie boten
is Huges gezelschap (dat een flinke omvang gekregen heeft) uitgevaren, waarvandaan
wordt niet duidelijk.19 Huge bevindt zich op hetzelfde schip als zijn neef Aliamus, die
hem een goede raad geeft (br, vs. 164-7). Ze zien een eiland in brand staan en mensen
uit angst in zee springen (br, vs. 192-200). De brand is veroorzaakt door andere leden
van hun gezelschap, van wie zij blijkbaar gescheiden zijn (br, vs. 205-11). Waarom er
brand gesticht is, is onduidelijk. Moest men vluchten?20 Na de brandstichting vinden
ze elkaar terug en varen ze gezamenlijk verder. Op een gegeven moment zien ze in de
verte een mooie stad in de zon schitteren die toebehoort aan een sultan. Huge wenst
dat zij daar waren, zodat ze hun schepen zouden kunnen verlaten (br, vs. 218-27).

Zien ze Babylonië liggen of wellicht Dunostre, of is het een geheel andere stad? Varen
ze naar de stad toe en verlaten ze daar hun schepen? We kunnen alleen maar gissen
naar het vervolg van de avonturen. Het is echter waarschijnlijk dat Huge tijdens zijn
reis naar Babylonië een bezoek gebracht heeft aan het kasteel van Dunostre.21 Daar
heeft hij de reus in een gevecht gedood, waardoor hij in bezit gekomen is van een bij-
zonder harnas en een ring (l, vs. 179).22 De reus van Dunostre was een broer van de
reus Agrapaerde die naar Babylonië gaat om wraak te nemen op Gaudijs (k, vs. 47-
8).23

                                                
16 In Tormont kunnen christenen hun ware gezicht niet laten zien omdat Oede (de heerser van de stad)
hen haat.
17 Vgl. M, vs. 4350-82 waar Joifroi gevangenzittende christenen bevrijdt en R, f. 33r12-30 waar Gadi-
fer dit doet. In deze laatste tekst bevrijdt Huon gevangenen uit de toren van Dunostre.
18 Zijn dit de gevangenen waarvan in fragment br 4 sprake is? Vgl. R waar zowel christenen in Tor-
mont als in Dunostre worden bevrijd.
19 Verlaat hij nu de stad waar hij zich in br 1 t/m br 4 bevond? Het is evengoed mogelijk dat hij op het
punt staat Dunostre te verlaten, zie paragraaf 3.1.3.
20 Zie R, f. 143v15-8 voor de wijze waarop Huon en zijn mannen Aufalerne verlaten.
21 Waar in het verhaal is niet duidelijk. In de leemte tussen br 4 en br 5 misschien? Zie paragraaf 3.1.3.
Zie ook noot 169 aldaar.
22 Zie M, vs. 4700-5324; R, f. 36v24-44v7; Np, kap. 15-17.
23 Agrapaerde weet (nog) niet dat Huge zijn broer gedood heeft, daarom gaat hij zich wreken op Gau-
dijs. M, vs. 6306-16; R, f. 55v15-26; Np, kap. 26.
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Babylonië
Na een reeks avonturen komt Huge in Babylonië aan24 en weet zichzelf toegang te ver-
schaffen tot het paleis van sultan Gaudijs (mb, vs. 361). Wellicht doordat hij aan een
van de poorten een leugen vertelt.25 Eenmaal binnen eist Huge baard en tanden van de
sultan op en verwerft hij de liefde van diens dochter Claremonde (k, vs. 55 e.v.; l, vs.
194-7, 216-7).26 Huges ridders die elders zijn achtergebleven, komen waarschijnlijk op
een later tijdstip bij het paleis van Gaudijs aan; zij willen weten hoe het hem vergaan
is. Aliamus weet het vertrouwen van de sultan te wekken door zich uit te geven voor
Bengentijn, de zoon van de koning van Burgale (k, vs. 110-4).27 Dan komt de reus
Agrapaerde naar Babylonië om de dood van zijn broer te wreken.28 Huge treedt als
kampioen van de sultan tegen Agrapaerde in het strijdperk en verslaat de reus (k, vs.
48-53).29

Inhoud fragmenten k 1 t/m k 6 (1-46):
Na deze tweekamp vindt een strijd plaats waaraan Huge en zijn ridders deelnemen (in
dienst van de sultan?; k, vs.1-47). Als de strijd is afgelopen, halen de heidenen hun
gram op de christenen. De bastaard Gerijn, over wie in een vorig avontuur verteld is,
weet wel hoe (k, vs. 35-42). Van hem wordt gezegd dat hij de beste stuurman en ami-
rael is.30 Er worden bodes gedood. De reden daarvoor blijft onduidelijk.

Huges gezelschap is door de sultan aan tafel uitgenodigd; blijkbaar was de strijd voor
hem gunstig verlopen en geeft hij een diner om de overwinning te vieren (k, vs. 106-
7).31 Tijdens de maaltijd bespreekt Huge met zijn mannen en met Claremonde het lot
van de sultan.

Inhoud fragmenten k 7 t/m k 16 (47-123):
De held is van mening dat de sultan hem nog iets schuldig is. Immers, hij heeft Agra-
paerde verslagen. Toch aarzelt de jongeling om de sultan van het leven te beroven, dit
vanwege zijn liefde voor diens dochter Claremonde (k, vs. 48-58).32 De beraadslaging
duurt lang. Ten slotte stelt iemand, waarschijnlijk uit Huges gezelschap, voor de sultan
niet het hoofd af te slaan en hem baard en tanden te ontnemen, maar hem gevangen in
twee gouden boeien naar Karel te brengen (k, vs. 64-73). Claremonde is verheugd over
dit voorstel, dat door iedereen geprezen wordt. De sultan heeft van deze beraadslaging
blijkbaar niets gehoord (k, vs. 98-9). Na de maaltijd beschuldigt de sultan iemand,
                                                
24 M, vs. 5427-31; R, f. 46v18-29; Np, kap. 18.
25 Vgl. M, vs. 5445-64 en R, f. 47r9-13 (Huon geeft zich bij de eerste poort voor een Saraceen uit);
Np, kap. 18 (Huge zegt gezonden te zijn door de koning van Monbrant).
26 Zie M, vs. 5717-30, R, f. 49r15-49v18; Np, kap. 18.
27 Als het verhaal hier tenminste parallel loopt aan Huon de Bordeaux. Zie M, vs. 6112 waar Gériaume
zich Tyacre noemt en Np, kap. 22 waar Aliames zich uitgeeft voor Tryakel, de zoon van de zus van
Gaudisse.
28 Zie p. 89 en noot 194.
29 Zie M, vs. 6570-96; R, f. 61v11-64r19; Np, kap. 28.
30 Wie is deze Gerijn? Is hij dezelfde als de Gerijn uit het gezelschap van Huge (zie br, vs. 82), maar
wat is dan zijn rol in het verhaal? Vgl. R waar Garin koning van Babylonië wordt.
31 Zie M, vs. 6629; R, f. 64v16-9; In Np, kap. 28 wordt Huge eervol ontvangen.
32 Huon doodt de sultan nadat Auberon hem hiertoe heeft aangespoord: zie M, vs. 6707-14; R, f. 65v9-
31; Np, kap. 29.
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waarschijnlijk Aliamus (k, vs. 109-16), ervan hem bedrogen te hebben. Ten onrechte
gaf deze zich uit voor de zoon van de koning van Burgale (k, vs. 110-4). Huge eist op
zijn beurt baard en tanden van de sultan.

Wellicht ontbrandt er na de woordenwisseling een strijd, waarbij de sultan met een
groot aantal heidenen gevangengenomen wordt (l, vs. 294-7, mb vs. 368-9). Waar-
schijnlijk heeft koning Ebroen de held hierin bijgestaan.33 Voor Huge met Claremonde
en de ridders uit Babylonië vertrekt, verbiedt Ebroen Huge om met Claremonde te sla-
pen voor ze getrouwd zijn.34

De terugreis
De opdracht is volbracht (mb, vs. 360-4): Huge kan naar Frankrijk terugkeren. Hij ver-
trekt uit Babylonië met Claremonde, zijn ridders en de gevangen heidenen, waaronder
Gaudijs. Onderweg overtreedt Huge het verbod van Ebroen om met Claremonde te
slapen voor ze getrouwd zijn en haalt zich hiermee diens woede op de hals (l, vs. 149-
50).35 Er breekt een noodweer los waardoor het gezelschap schipbreuk lijdt en het ge-
zelschap van elkaar gescheiden raakt (l, vs. 216-7, 257-60).36 Huge spoelt aan op on-
bewoond eiland dat woest en dor is. Hij is alles kwijt: Claremonde, zijn vrienden,37

zijn voorwerpen en de schat die hij bij zich had (l, vs. 181).38 Claremonde is na de
schipbreuk op een rots in zee terechtgekomen (l, vs. 196-7). Zij is zo wanhopig dat zij
zichzelf in zee wil verdrinken. Gelukkig behoedt Maria haar voor een dergelijke dui-
velse daad. Uit liefde voor Huge had Claremonde haar Saraceense geloof afgezworen
(l, vs. 194-209).39 Maleproen redt haar van deze rots en brengt haar ergens aan land.
Hij stelt haar gerust door haar te vertellen dat Huge nog in leven is. Voordat Male-
proen Huge gaat helpen, heeft hij een gesprek met koning Ebroen (l, vs. 177-87).40

Inhoud fragmenten l 1 t/m l 6 (1-260):
Naakt als een wildeman doolt Huge over het eiland, dat alleen bewoond wordt door
wilde dieren. Om zijn honger te stillen, eet hij fruit. Een bijzondere steen in de ring die
hij aan zijn vinger draagt, behoedt hem er voor dat hij van dorst omkomt (l, vs. 1-86).
De held bedekt zijn naakte lichaam, waarvoor hij zich schaamt, met takken en blade-
ren. Na een zwerftocht van drie dagen komt Huge bij de oever van de zee. Hij verbaast
zich over de rode kleur van het water (l, vs. 94-6). Het eiland waarop Huge is aange-
spoeld, ligt namelijk in de Rode Zee, maar dat weet hij niet. Plotseling ziet hij een
merkwaardig zwart wezen op de golven naar het eiland zwemmen. Aan land gekomen

                                                
33 Zie M, vs. 6659-6700 (Gaudisse ondergaat de bekerproef; hij wil Huon gevangen nemen; Huon
roept Auberon te hulp; strijd), R, f. 64v20-65v31; Np, kap. 28.
34 Zie M, vs. 6729-41; R, f. 66v5-8 en 66v20-4; Np. 29.
35 Zie M, vs. 6729-41, 7031-52; R, f. 66v7-13; Np, kap. 30.
36 Zie M, vs. 6818-31; R, f. 69v20-70r22; Np. kap. 30.
37 Waarschijnlijk hebben de ridders, voordat de storm losbrak, zelf het schip verlaten. Vgl. M, R en Np
waar ze een tijdlang in een bootje op zee varen om uiteindelijk in Aufalerne (Palernen in Np) terecht te
komen.
38 Hij zal deze schat waarschijnlijk weer terugvinden, want ook in mb (vs. 775) wordt over een schat
gesproken.
39 Zie M, vs. 5930-5; R, f. 60v6-9; Np, kap. 21.
40 Zie M, vs. 7031-90; R, f. 74r7-75r4 (gesprek tussen Auberon, Gloriant en Malabron); Np, kap. 33.
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schudt het wezen zijn vel af en maakt zich bekend als Maleproen. Deze Maleproen
blijkt een bode van koning Ebroen te zijn (l, vs. 174).41 Hij is bovendien familie van
Huge: diens vader Saiwine, was een neef van Maleproen. Hij raadt Huge aan om zich
met Ebroen te verzoenen. Maleproen vertelt verder dat hij penitentie moet doen voor
zijn aardse zonden en om die reden in een zwart vel rondzwemt. Als Ebroen hem niet
op enig tijdstip gered had, was hij in het helse vuur terechtgekomen (l, vs. 156-74).
Maleproen had graag de voorwerpen voor Huge uit zee opgedoken, maar Ebroen heeft
hem dit verboden (l, vs. 177-83).42 Wel mag hij Huge van het eiland over de Rode Zee
naar het koninkrijk van Monbrant dragen. Maleproens penitentie wordt echter met een
jaar verlengd omdat hij tegen Huge spreekt (l, vs. 184-9). Voor Maleproen Huge van
het eiland verlost, vertelt hij hem dat hij Claremonde gered heeft. Op Huges vraag
waar zij nu is, geeft hij echter geen antwoord. Evenmin wordt vermeld wat er met de
ridders en de heidenen gebeurd is. Maleproen trekt zijn vel aan en verzoekt Huge op
zijn rug plaats te nemen. Vliegensvlug draagt hij de held de zee over en zet hem aan de
overkant op de oever neer (l, vs. 249-53).

Monbrant
Nadat Maleproen afscheid genomen heeft, blijft Huge alleen achter. Mogelijk duikt
Maleproen nu de voorwerpen voor Ebroen op.43 Terwijl Huge de omgeving verkent,
ontmoet hij de voormalige speelman van Gaudijs, Astramant (l, vs. 272-3, 294-5),44

die hem aanstelt als zijn hulpje (l, vs. 329-32).45 Samen reizen ze naar koning Yvorijn
van Monbrant, de broer van sultan Gaudijs.46 Blijkbaar kunnen ze niet ongehinderd de
stad binnengaan, want bij de poort vindt een gevecht plaats.

Inhoud fragment l 7 (261-303):
Huge heeft in het gevecht bij de poort van Monbrant twee poortwachters gedood. Hij
houdt een bebloed zwaard in de hand, als bewijs hiervan (l, vs. 261-9, 278-81). De
drost van de stad en zijn zoon beschuldigen de twee vreemdelingen van moord en zij
dreigen dat deze daad hun duur zal komen te staan. Astramant is hier niet van onder de
indruk. Hij draagt het herkenningsteken van Babylonië; Huge heeft hij eenzelfde teken
gegeven (blijkbaar biedt dit bescherming). De speelman zegt dat ze door koning Yvo-

                                                
41 Zie M, vs. 5377-9 (Malabron is een vazal van Auberon); R, f. 45v6-46r1 (Auberon heeft Malabron
vanuit Lieuternie meegenomen naar Faerie); Np, kap. 33. Huge lijkt Maleproen hier voor de eerste
maal te ontmoeten. In M en R ontmoet de held Maleproen hier voor de tweede maal. Zie paragraaf
3.1.2.
42 Zie M, vs. 7076-82 (Malabron moet de voorwerpen naar Auberon brengen); R, f. 74v31-3.
43 Zie M, vs. 7156-61 (waar niet expliciet verteld wordt dat Malabron de voorwerpen werkelijk op-
duikt en naar Auberon brengt); R, f. 75v23-8 (Malabron duikt de voorwerpen op nadat hij Huon gered
heeft); in Np (kap. 33) duikt Maleproen eerst de beker en hoorn op voor Abroen en gaat vervolgens
Huge helpen.
44 Zie M, vs. 7177 e.v.; R, f. 77r7-77v11; Np, kap. 33.
45 Zie. M, vs. 7292-308 (waar Huon het instrument van de speelman, die Estrument heet, mag dragen);
Np, kap. 33; R, f. 77v1-18 (hier wordt Huon werkelijk als hulpspeelman aangenomen; hij moet zelfs
iets voorzingen).
46 In M zitten er ongeveer 200 verzen tussen het moment waarop Huon door Maleproen is overgezet
(vs. 7155) en het moment waarop Huon en de speelman naar het paleis van Yvorin gaan (vs. 7354). In
Nv zijn er tussen fragment l 6 en l 7 minstens 600 verzen verloren gegaan, er moet in deze leemte dus
meer gebeurd zijn dan in het Franse verhaal, of dezelfde gebeurtenissen zijn uitvoeriger verteld.
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rijn ontboden zijn, waarschijnlijk om hem in te lichten over zijn broer. De sultan van
Babylonië is nog in leven: hij is gevangengenomen (l, vs. 292-303).

Of ze werkelijk door Yvorijn ontboden zijn of dat Astramant een smoes verzint, ko-
men we niet te weten. De woorden van de speelman hebben in ieder geval indruk ge-
maakt, want ze zijn binnengelaten. Ze bevinden zich in het paleis van koning Yvorijn
waar ze aan tafel genodigd zijn. Waarschijnlijk hebben ze de koning daadwerkelijk in-
gelicht omtrent het lot van zijn broer (l, vs. 269-99, 317-8).47

Inhoud fragment l 8 (304-46):
Astramant is bij de schermutselingen gewond geraakt, want zijn wond kwelt hem zo-
zeer dat hij geen trek in eten heeft (l, vs. 304-7). Een jonkvrouw, waarschijnlijk de
zuster van Yvorijn (l, vs. 308-21), troost de speelman en vraagt vervolgens of hij een
liedje op zijn vedel wil spelen om de zinnen van Yvorijn en zijn dochter Ydonie (haar
nicht) te verlichten. Astramant stemt hiermee in; ook Huge overhandigt hij een vedel.
De held is er niet gelukkig mee: hij vecht liever dan de snaren te moeten beroeren. De
heidenen hebben dit wel in de gaten (l, vs. 333-45).

Welke avonturen Huge verder aan het hof van Yvorijn beleeft, blijft onbekend omdat
de tekst hier afbreekt. Wellicht verwerft de held zich een positie aan het hof en strijdt
hij mee in het leger van de koning.48

Inhoud fragmenten d 1 t/m d 4 (1-42):
Er zijn vele vorsten bijeen met hun volk, die allen bewapend zijn alsof ze op het punt
staan ten strijde te trekken. Onder hen bevindt zich de grote khan van Cathay. Of de
strijd werkelijk ontbrandt, wordt niet duidelijk. Evenmin duidelijk is wie tegen wie ten
strijde zullen trekken. Zal Huge zich in de strijd mengen als deze werkelijk aanvangt?
Het lijkt aannemelijk. Hij heeft in ieder geval de beschikking over een goed paard, dat
hem hinnekend begroet.49

Het vervolg van de gebeurtenissen in het Oosten is niet goed te reconstrueren. Echter
na verscheidene avonturen reist Huge met zijn ridders, de abt en de gevangen heidenen
– waaronder de sultan – naar het Westen terug (mb, vs. 356-69, 548-60, 646-63). Wan-
neer en waar het hele gezelschap elkaar teruggevonden heeft, weten we niet.50 Het lijkt
aanemelijk dat Claremonde ook mee naar het Westen reist.51

                                                
47 Zoals in M, vs. 7359-62; R, f. 78v21-79r2; Np, kap. 34.
48 Vgl. hiervoor M, vs. 7379 e.v.; R, f. 79r22 e.v.; Np, kap. 35 e.v.
49 In M (vs. 7781-3) is Huon in bezit gekomen van Blancardin, het paard van Sorberin. Met dit paard
trekt hij ten strijde in het leger van Yvorin; Np, kap. 39.
50 Zie M, vs. 8197-203 (in Aufalerne is het hele gezelschap weer bijelkaar), R, f. 136v2-137r8; Np,
kap. 39.
51 Hoewel in mb niet staat dat Claremonde met Huge teruggekeerd is. Vergelijk M, vs. 8655-61; R, f.
143r8-10; Np, kap. 42 waar vermeld wordt dat de dame mee aan boord gaat.
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Het Westen
Langs welke route Huge naar huis reist, komen we niet te weten.52 De held is in ieder
geval in het Westen teruggekeerd, want hij is in Aragon aangekomen waar hij tot ko-
ning gekroond is (mb, vs. 365-9).53 Mogelijk was Huge al tot koning gekroond voor
hij naar het Oosten vertrok, omdat personen die sindsdien niets meer van hem verno-
men hebben hem toch als koning betitelen (mb, vs. 351 en 568). Op een gegeven mo-
ment splitst het reisgezelschap zich (het is al weer niet duidelijk wanneer dit ge-
beurt):54 de abt van Cluny reist naar Parijs om het volk over Huges belevenissen te
vertellen (mb, vs. 355-61). Waar de rest van het gezelschap verblijft of heengaat, is
onbekend. Onder de toehoorders van de abt in Parijs bevindt zich de waard van de her-
berg (in de buurt van Bordeaux) waarin hertog Guweloen zijn intrek zal nemen (mb,
vs. 354-9). Het lijkt aannemelijk, gezien de handelingen van Gheraert en zijn schoon-
vader Ghibewaert, dat ook enkele andere verraders vernomen hebben dat Huge uit het
Oosten is teruggekeerd.55 Zij beramen een plan om te voorkomen dat Huge naar ko-
ning Karel in Parijs zal gaan met de bewijzen dat hij de opdracht volbracht heeft.

Huge spreekt met Vulcanuut, een van zijn reisgenoten, af dat deze naar Bor-
deaux zal reizen om de vrienden en verwanten van de reizigers in te lichten over hun
lotgevallen (mb, vs. 620-32). Gezamenlijk reizen ze verder tot ze bij een kasteel ko-
men dat door een verraderlijk type is gemaakt om Huge in de val te lokken. Als het ge-
zelschap binnen is, krijgen ze een drankje toegediend waardoor ze allemaal in slaap
vallen. Het hele kasteel verdwijnt met iedereen die binnen is. Vulcanuut lag echter met
zijn makkers bij de paarden in de stal, samen met zeven luipaarden; zij werden verge-
ten en dus bleven er zo’n veertig man op het veld onder de blote hemel achter. De vol-
gende morgen vinden die wel 500 verraders tegenover zich (mb, vs. 737-800). Het
komt tot een handgemeen tussen beide partijen. Ondanks de overmacht van de verra-
ders weet Vulcanuut met een makker te ontkomen. Verkleed als pelgrims reizen ze
naar Bordeaux zoals afgesproken was. In Bordeaux weten de burgers niets van deze
gebeurtenissen af; zij zuchten onder het bestuur van Huges broer Gheraert (mb, vs.
483-95, 565-91).

Hertog Guweloen weet evenmin wat Huge overkomen is. Hij reist incognito
met drie gezellen door een woud in Spanje (mb, vs. 418). Waar hij geweest is en om
welke reden hij op reis gegaan was, blijft onbekend.

Inhoud fragment mb 1 (1-400):
Het woud waar Guweloen doorheen reist, blijkt niet veilig voor reizigers: hij wordt er
overvallen door de bende van tovenaar Grimuwaert (mb, vs. 1-215). De tovenaar som-
meert de reizigers van hun paarden te stijgen en hun goederen achter te laten. Guwe-
loen is woedend en trekt zijn zwaard. In het gevecht dat volgt, sneuvelen de drie gezel-
len van Guweloen; zelf weet hij ongemerkt weg te komen (mb, vs. 118-39). Hij sluipt

                                                
52 Zie M (vs. 8690 e.v.) waar het gezelschap via Brindisi en Rome naar Bordeaux reist; R, f. 144r21
e.v. Het is wel duidelijk dat de route hier in Nv van afwijkt.
53 De relatie van Huge met Aragon blijkt ook uit br, vs. 3-7, waar gezegd wordt dat zijn oom abt en
kardinaal van Aragon is en met hem in het Oosten is.
54 Dit is niet het geval in M en R. In Np, kap. 42 daarentegen splitst het gezelschap zich eveneens. Zie
paragraaf 4.3.1.
55 Vgl. Np, kap. 42.
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stilletjes weg, terwijl de rovers het slagveld overzien. Grimuwaert plukt een kruid
waarmee hij zijn gewonde mannen geneest; daarna worden de doden begraven. In een
grot bekijken de rovers hun buit: ze blijken een grote slag geslagen te hebben (mb, vs.
194-209).

Terwijl de rovers zich over hun vangst verheugen,56 sluipt Guweloen net zolang
door het woud tot hij bij een weg komt die hij inslaat (mb, vs. 216-20). Al lopend
denkt hij aan hetgeen hem overkomen is. Na enige tijd ziet hij een herberg waarin hij
zijn intrek neemt. De hertog wil graag een kamer voor zichzelf hebben, want hij wil
niet dat iemand zijn ware identiteit ontdekt. Wel nodigt hij de waard en waardin uit
met hem de maaltijd te gebruiken. Guweloen knoopt een gesprek aan met de waard.
Hij vraagt hoe ver het nog naar Bordeaux is. De waard antwoordt dat Bordeaux slechts
vier kleine dagreizen ver is.57 Vervolgens vertelt Guweloen wat hem in het woud over-
komen is. De waard zegt dat verwanten van Guweloen het woud onveilig maken (mb,
vs. 290-314). Hij zegt dit zonder te weten wie zijn gast werkelijk is. Guweloen maakt
uit de woorden van de waard en waardin op dat zij hem geen goed hart toedragen. Hij
laat echter niets merken, maar zegt iets anders dan hij denkt. Hij suggereert namelijk
dat Karel aan deze wantoestanden binnen drie dagen een einde zou maken als hij hier-
van op de hoogte zou zijn.58

Guweloen vist naar informatie over Huge, over wie van alles in Parijs verteld
wordt. De waard kan dit bevestigen want hij heeft in Parijs zelf de waarheid over Huge
vernomen uit de mond van de abt van Cluny (mb, vs. 354-9). De abt vertelde de bur-
gers hoe Huge de opdracht van Karel volbracht heeft (mb, vs. 360-1). De held is in-
middels in Aragon teruggekeerd met de gevangen sultan en vele andere heidenen (mb,
vs. 365-9).59 Guweloen is niet blij met dit nieuws, maar laat dit niet merken. Hij zit
lange tijd met de waard aan tafel en laat zich goed bedienen. Als de maaltijd is afgelo-
pen, gaat Guweloen een brief schrijven aan zijn neef Ghibrecht; hij licht hem in over
de dood van zijn gezellen (mb, vs. 393-400).60

Na het schrijven van de brief is de hertog waarschijnlijk naar bed gegaan en wellicht
heeft hij de volgende dag zijn reis voortgezet in de richting van Bordeaux (mb, vs.
276-9). Wat heeft Guweloen in Bordeaux te zoeken? Mogelijk heeft hij daar contact
met Gheraert en Ghibewaert.61 Waarschijnlijk is hij daar, na het afhandelen van zijn
zaken, aan boord van een schip gegaan om door te reizen naar huis.

Inhoud fragment mb 2 (401-800):
Ergens tussen Normandië en Bretagne verlaat Guweloen het schip om te paard naar
Henegouwen te reizen, waar hij woont (mb, vs. 401-13). Thuisgekomen ontbiedt hij
heimelijk zijn vrouw en zijn mannen, en vertelt hun wat hem in Spanje overkomen is

                                                
56 Vraag is of Grimuwaert later nog een rol zal spelen in het verhaal.
57 Waarschijnlijk is de hertog dus op weg naar deze stad.
58 Stelt Guweloen vervolgens voor om een brief aan Karel te schrijven? Suggereert hij bovendien dat
hij Karel over Huge wil inlichten (mb, vs. 337-50)?
59 Het lijkt er op dat Huge zelf nog niet in Parijs geweest is.
60 Is deze Ghibrecht al eerder in het verhaal geïntroduceerd en is hij een deelnemer aan het verrader-
lijke complot tegen Huge?
61 De verzen 589-600 zouden in die richting kunnen wijzen.



De Middelnederlandse literaire context 203

(mb, vs. 413-9). Is het verhaal dat hij vertelt waar? De verteller zegt dat Guweloen als
het moet niet om een leugen verlegen zit (mb, vs. 420-2).

Wat Guweloen verder van plan is, komen we niet te weten omdat de verteller
zijn aandacht nu op Gheraert en Ghibewaert richt (mb, vs. 432-4). Zij zijn op dat mo-
ment zeer bedroefd, maar hun harten zitten ook vol kwaad. Zij wenden voor te treuren
om Huges lot. De slechte hertogin, Gheraerts echtgenote, treurt eveneens.62 Gheraert
geeft kerken en kloosters opdracht voor zijn broer Huge te bidden (mb, vs. 435-50).
Men heeft hem verteld dat de dappere held weer in het land gekomen is,63 maar dat hij
verraden en vermoord is. Gheraert weet echter niet door wie.64 Gheraert stelt een bal-
juw in de stad aan. Deze baljuw, Muelpas heet hij, is een verraderlijk type afkomstig
uit Toledo. Hij moet tijdens de afwezigheid van Gheraert de stad besturen. Gheraert
zal pas terugkomen als hij van zijn verdriet genezen is, of als zijn broer weer terug is
(mb, vs. 474-85). De burgers van Bordeaux vertrouwen hem voor geen cent. Zij fluis-
teren dat Gheraert en Ghibewaert juist bedroefd zijn omdat Huge weer terug is (mb,
vs. 488-95). Waar Gheraert heengaat en wat hij van plan is, komen we in de fragmen-
ten niet te weten.

Ondertussen zijn Vulcanuut en zijn makker heimelijk in Bordeaux aangekomen
(na het avontuur met het verdwenen kasteel en mogelijk na andere avonturen). Ze ne-
men als handelaren in edelstenen hun intrek in een herberg in de stad (mb, vs. 496-
516). Vulcanuut heeft zijn oor te luister gelegd en vernomen hoe het volk Huges broer
wantrouwt. Hij vraagt de waard naar informatie over Huges reisgenoten. De waard, die
Jacke heet, blijkt iedereen te kennen die met Huge over zee gereisd is, maar hij weet
niet of zij nog in leven zijn. Hij hoopt dat zij spoedig zullen terugkeren omdat het volk
radeloos is over het gedrag van Gheraert. Deze heeft er slecht aangedaan om de doch-
ter van een verrader te trouwen (mb, vs. 564-91).65 Bovendien heeft hij een kind bij
haar verwekt, waarover weinig goeds te melden is (mb, vs. 592-3). Uit de woorden van
de waard kan Vulcanuut wel opmaken dat deze Huge goed gezind is. Hij vertelt nu de
reden van zijn komst: hij wil graag spreken met verwanten en vrienden van Huge en
diens ridders (te weten Steven, Gontier, Omaer, Claroen etc.) om hun te vertellen wat
er gebeurd is. Hij draagt de waard op deze mensen heimelijk te waarschuwen (mb, vs.
601-67), opdat Gheraert er geen lucht van krijgt. Jacke voert de opdracht uit: hij nodigt
de vrienden en verwanten uit naar de herberg te komen. Men verzamelt zich in een ka-
mertje en Vulcanuut begint zijn verhaal; hij vertelt wat er gebeurd is tot ze in het kas-
teel van de schurk kwamen (mb, vs. 723-800).

Op het verhaal van Vulcanuut zullen ongetwijfeld reacties gekomen zijn van de vrien-
den en verwanten. Wat gaan ze nu doen? Beramen ze een plan om Huge terug te vin-
den? Gaan ze Gheraert en Ghibeaert het leven zuur maken? Of wordt hun bijeenkomst
ontdekt? Het blijft speculeren. Waarschijnlijk zal nog verteld zijn wat Guweloen doet
                                                
62 Zie M, vs. 2473-7); R, f. 17r11-14, 143r2-5; Np, kap. 41 (Tijdens de afwezigheid van de held is zijn
broer met de dochter van een verrader gehuwd).
63 Vgl. M, vs. 8891-8901 waar Huon zelf een bode naar Gérard stuurt om zijn terugkeer te melden; R,
f. 149v15-150r20; Np, kap. 43.
64 Waarschijnlijk is dit een leugen en heeft hij zelf de waarheid verdraaid. De burgers van Bordeaux
vertrouwen het in ieder geval niet, zie mb, vs. 488-95. Zie ook R, f. 1436-9, waar men in Bordeaux
zegt wordt dat Huon wel niet meer zal terugkeren.
65 Vgl. M, vs. 2474-85, 8581-90; R, f. 143r2-11 en 148v23-33.
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nadat hij thuis Henegouwen is in aangekomen. Wellicht neemt zijn neef Ghibrecht
contact op met Guweloen nadat hij diens brief ontvangen heeft (mb, vs. 395-400). Ook
de verraderlijke handelingen van Gheraert en Ghibewaert zullen verder verteld zijn.
Zoeken zij contact met de boef die het kasteel heeft laten verdwijnen (mb, vs. 741-50)?
In ieder geval zal verteld zijn, hoe Huge uiteindelijk met zijn gezelschap terugkeert uit
het betoverde kasteel. Het complot zal worden ontrafeld, de held zal zich met Karel
verzoenen en het bestuur over Bordeaux terugkrijgen.

Duidelijk is wel dat het verhaal na fragment mb 2 voorlopig nog niet ten einde
is. Gezien de complexiteit van de verwikkelingen in de fragmenten mb zal er nog een
flink aantal verzen nodig zijn geweest om het verhaal af te ronden. Ter indicatie: nadat
Huon en de zijnen in M door Gérard en Gibouart gevangengezet zijn in Bordeaux,
volgen er in dit handschrift (vanaf vs. 9369) nog circa 1180 verzen waarin verteld
wordt dat Gérard en Gibouart eerst de abdij bij Bordeaux plunderen en dan naar Parijs
gaan om Huon te beschuldigen. Karel hoort de beschuldiging en vraagt Naime om
raad. De koning en zijn pairs gaan vervolgens naar Bordeaux om Huon te berechten.
De pairs beraadslagen over een veroordeling van Huon, maar Auberon grijpt in en
brengt een verzoening tussen de koning en zijn vazal tot stand. In de Mid-
delnederlandse fragmenten loopt het verhaal in dit deel niet parallel aan het Franse
verhaal. De ontwikkelingen zijn hier een stuk complexer. We hebben hier immers te
maken met verschillende verhaallijnen, die aan het einde van mb 2 nog niet zijn afge-
rond. Dit doet vermoeden dat het Middelnederlandse dichter voor zijn versie zeker niet
minder verzen nodig gehad heeft dan de dichter van Huon om het verhaal af te ronden.
Wellicht zelfs meer als we in aanmerking nemen dat de assonerende tienlettergrepige
verzen van de Franse Huon niet zonder meer een op een corresponderen met de Mid-
delnederlandse gepaardrijmende verzen. Franse verzen zijn gemiddeld wat langer, ze
bevatten meer woorden, dan de Middelnederlandse verzen.66 Daarnaast hebben we ook
te maken met redundantie in versvertalingen in gepaardrijmende verzen.67 Deze hypo-
these wordt verder ondersteund door nieuwe avonturen die aan het verhaal zijn toege-
voegd en de uitvoerige manier waarop de gebeurtenissen in de Middelnederlandse
fragmenten verteld worden, vergeleken met M. Een voorbeeld hiervan is Huges ver-
blijf op het eiland en wel tot het moment waarop de held op de rug van Maleproen gaat
zitten om te worden overgezet. Dit neemt in de Middelnederlandse tekst ten minste
249 verzen in beslag.68 Bedenk hierbij dat Huge zich in het eerste fragment Leiden al
op het eiland bevindt en dat er tussen de fragmenten nog ten minste 30 à 35 versregels
verloren zijn. Dus het moment waarop verteld is dat Huge op het eiland aanspoelde en
het moment waarop hij op de rug van Maleproen plaatsneemt, heeft in Nv minstens
280 verzen in beslag genomen. Vergelijken we dit met M dan zien we dat het moment
waarop Huon en Esclarmonde aanspoelen op het eiland (vs. 6839) en het moment
                                                
66 Zie Claassens 1993, p. 178 i.v.m. de vertaling van Boudewijn van Seborch. Ook de middeleeuwse
vertalers zagen dat de verschillen tussen het Oudfrans en het Middelnederlands aanzienlijk waren, zo-
dat een letterlijke vertaling niet mogelijk was. Dit wordt niet alleen bepaald door de taal, maar veel
meer nog door de versificatorische eisen in het geval van een vertaling in verzen. Zie Besamusca/
Sonnemans 1999, p. 9-10.
67 Janssens 1988, p. 96 i.v.m. de eisen van gepaard rijm: ‘Het gebruik van tautologieën en pleonasmen,
van formulaire en identieke versregels, van stoplappen, met als gevolg een zekere redundantie en wijd-
lopigheid (…)’.
68 Fragm. l, vs. 1-249.
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waarop Huon op de rug van Malabron gaat zitten (vs. 7149) 310 verzen in beslag
neemt. Echter in deze passage wordt ook verteld dat Esclarmonde ontvoerd is door
piraten en door hen naar Aufalerne gebracht wordt. Ook vernemen we dat een van de
piraten naar Monbrant gaat om Yvorin in te lichten. Hierna keert de verteller terug
naar de situatie waarin Huon verkeert. Kijken we naar het aantal verzen dat betrekking
heeft op Huon en zijn verblijf op het eiland, dan zijn dat er aanzienlijk minder en wel
circa 130 verzen.

Nv heeft meer verzen nodig omdat enkele elementen verder zijn uitgewerkt,
vergeleken met M.69 Zo zwerft Huge drie dagen over het eiland tot hij uiteindelijk bij
zee komt (l, vs. 1-93). De beschrijving van het eiland neemt hiervan alleen al 31 ver-
zen in beslag. Ze ontbreekt in de Franse teksten (zowel in M als in R). De ontmoeting
tussen Huge en Maleproen neemt in de fragmenten in ieder geval 147 verzen in beslag
(l, vs. 114-260; fr. 3 t/m 6). Huge heeft nog geen afscheid genomen van Maleproen als
het zesde fragment afbreekt en tussen de fragmenten 3 tot en met 6 zijn ten minste 15 à
21 verzen verloren gegaan. In M neemt deze ontmoeting 65 verzen in beslag (vs.
7091-7155). Hierbij moet wel bedacht worden dat in Nv de ontmoeting het resultaat is
van het in eenschuiven van twee passages (zie paragraaf 3.1.2). Kijken we naar het
aantal verzen dat beide ontmoetingen in M in beslag nemen, dan is dit in totaal 159
(eerste ontmoeting is 94 verzen: vs. 5333-5426). Dit betekent dat deze ene ontmoeting
in Nv minstens evenveel verzen in beslag neemt als de twee ontmoetingen in M. Met
andere woorden, de indruk is dat het ineenschuiven van een passage en het op eigen
wijze vertellen van het verhaal niet geleid heeft tot verkorting van het verhaal ten op-
zichte van M, maar in ieder geval tot een tekst die even lang, zo niet langer geweest is.

Het vermoeden dat Nv wel eens langer geweest kan zijn dan het Franse verhaal
wordt ook versterkt door de nieuwe avonturen in de fragmenten mb die zijn toege-
voegd. Deze worden eveneens uitvoerig verteld, bijvoorbeeld het gesprek tussen de
waard en Guweloen (mb, 274-380), gesprek tussen waard Jacke en Vulcanuut (mb,
546-684), samenvatting door Vulcanuut van de gebeurtenissen rond het betoverde kas-
teel (mb, 722-800; het fragment breekt af in het verhaal van Vulcanuut). Het lijkt al
met al aannemelijk dat de Middelnederlandse dichter nog minstens 1200 verzen nodig
gehad heeft – maar waarschijnlijk meer – om het verhaal af te ronden. De volledige
tekst van de Middelnederlandse Huge-bewerking heeft mogelijk 14200 tot 15400 (en
wellicht zelfs meer) verzen bevat.70

                                                
69 Andere voorbeelden hiervan zijn: het diner van de sultan na het gevecht tussen Huge en Agrapaerde
(ten minste 61 verzen: k, vs. 47-107; in M staat alleen (vs. 6628): Par moult grant feste sont asis au
disner. Wanneer we het uit de beker drinken van Gaudisse ook nog tot het diner rekenen, dan 37
verzen) en de beschrijving van de wonderbeker en de werking daarvan door Huge (ten minste 15
verzen: br, vs. 15-29; het fragment breekt af in deze beschrijving; in M (in Tormont-episode) staat
alleen (vs. 4249: Prent le hanap qui fu d’or esmeré); zie ook paragraaf 3.2 en Lens 1993, p. 58-60.
70 Een schatting van de lengte van de Middelenderlandse versie wordt gegeven in appendix 4.
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5.2 ENKELE KENMERKEN VAN DE MIDDELNEDERLANDSE
BERIJMDE HUGE

Inleiding
Het is een enigszins hachelijke zaak om op basis van een gereconstrueerd verhaal iets
te willen zeggen over de kenmerken van de Middelnederlandse Huge-bewerking.71 De
indruk die we van het verhaal krijgen, wordt immers gevormd door lezing van frag-
menten, die niet in alle opzichten representatief hoeven te zijn voor het geheel. Bepaal-
de kenmerken kunnen trouwens slechts representatief zijn voor een deel van het ver-
haal. Daar komt bij dat, hoewel ik er vanuit ga dat de fragmenten eenzelfde versie van
het verhaal vertegenwoordigen,72 er redactionele verschillen tussen de afzonderlijke
handschriften bestaan kunnen hebben die niet zonder betekenis hoeven te zijn. De ma-
teriële overlevering laat ons echter geen keuze: we hebben nu eenmaal niet meer over.
We beschikken niet over een complete verstekst en er is geen inhoudelijke overlap van
fragmenten uit verschillende handschriften, waardoor we inzicht zouden kunnen krij-
gen in die redactionele verschillen. Met het gevaar de werkelijkheid te versimpelen,
richt ik me daarom noodgedwongen op het abstracte niveau van de gereconstrueerde
versie van het verhaal. Met behulp van de reconstructie wil ik een aantal aspecten van
de Middelnederlandse bewerking aan de orde stellen, met als doel meer inzicht in deze
tekst te krijgen.

Het geschetste dilemma geldt zeker voor het eerste kenmerk dat ik wil bespre-
ken: het verhaalverloop en de structuur. De reconstructie laat zien dat de Middelneder-
landse bewerking wat betreft het verhaalverloop op verschillende plaatsen afwijkt van
het Franse verhaal. De handeling is complexer geworden, wat invloed gehad heeft op
de structuur van het verhaal. Inzicht in de verhaalstructuur kan ons helpen het verhaal
te typeren en te interpreteren. De wijze waarop de dichter met deze stof is omgegaan
en bepaalde verhaalelementen heeft uitgewerkt, geeft aan wat hij belangrijk vond en
verschaft ons indicaties voor de interpretatie van de tekst. Wat opvalt in de Middelne-
derlandse versie is dat hier verhaalelementen geëxpliciteerd en uitgewerkt worden die
in het Franse verhaal slechts kort genoemd worden of meer impliciet aanwezig zijn. Ik
zal dit laten zien aan de hand van twee motieven: schijn en werkelijkheid, en het ver-
blijf van de held op een onbewoond eiland. Behalve dat de keuze voor deze twee mo-
tieven is ingegeven door het overgeleverde materiaal – ze komen voor in fragmenten
van enige omvang (en wel in mb en l) – zijn deze motieven vooral van belang voor de
interpretatie van de tekst als geheel.

5.2.1 Verhaalverloop: complexiteit van de handeling

Het verhaalverloop van Huge van Bordeeus maakt de indruk minder rechtlijnig te zijn
dan dat van het Franse Huon-verhaal, waar de gebeurtenissen overwegend lineair ver-
teld worden.73 De Middelnederlandse dichter lijkt deze lineaire verhaalstructuur op
verschillende plaatsen doorbroken te hebben. De handeling is complexer geworden

                                                
71 Zie voor de reconstructie paragraaf 5.1.
72 Zie paragraaf 3.2.
73 Op twee uitzonderingen na waar wordt teruggesprongen in het verhaal, zie in dit verband Rossi
1975, p. 125; zie ook paragraaf. 4.3.1.
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doordat er nieuwe verhaaldraden ingevoegd zijn.74 Het duidelijkste waarneembaar is
dit in de fragmenten mb. De gebeurtenissen in deze fragmenten spelen zich af nadat de
held uit het Oosten is teruggekeerd.75 In de 800 overgeleverde verzen van mb hebben
we in ieder geval te maken met de volgende verhaaldraden:
1) Guweloen: hij is op reis (vanuit Spanje, door een woud waar hij wordt overvallen,
via Bordeaux (waarschijnlijk) naar huis in Henegouwen; vs. 1-431);
2) Gheraert en Ghibewaert: zij wenden in Bordeaux droefheid voor om het lot van
Huge; van hen wordt gezegd dat zij veel kwaad in de zin hebben (vs. 432-95);
3) Vulcanuut en een makker: zij komen naar Bordeaux om met vrienden en verwanten
van Huges ridders te spreken (vs. 496-800).

Guweloen is op een zeker moment met een bepaalde bedoeling op reis gegaan. Dit be-
tekent dat de verhaaldraad van Guweloen (1) al in gang gezet is voor het eerste frag-
ment mb, waar hij onderweg is. De verhaaldraad wordt in het tweede fragment afge-
broken met een vertellersovergang en wel nadat Guweloen in Henegouwen gearriveerd
is en met zijn familie gesproken heeft.76 Daarmee is deze draad niet ten einde, want er
blijven verschillende vragen onbeantwoord zoals: waarom is hij op reis gegaan en wat
is er gebeurd in Spanje, wat bespreekt Guweloen met zijn vertrouwelingen en wat is
hij verder van plan nu hij weet dat Huge nog leeft? Al met al is Guweloens rol nog niet
uitgespeeld en dus zal zijn draad elders wel weer zijn opgepakt. Draad 1 wordt ge-
splitst op het moment dat de verteller Grimuwaert en zijn bende blijft volgen (1a),77

waardoor we Guweloen even uit het oog verliezen. De verteller rondt eerst de overval
af – de rovers verzorgen de gewonden en bekijken hun buit – om pas daarna terug te
keren naar Guweloen. Hij pakt de draad weer op met de woorden: Up Guweloene
willic tiden (vs. 215). Ook dit kan als een vertellersovergang beschouwd worden, want
er vindt een wisseling plaats van personen (van Grimuwaert naar Guweloen) en ruimte
(van het hol waarin de rovers de buit bekijken naar de weg die Guweloen inslaat en die
hem buiten het woud brengt).78

Nadat Guweloen van zijn reis is thuisgekomen, richt de verteller de aandacht op
Gheraert en Ghibewaert (draad 2). Deze draad is al eerder, vóór fragment mb 1 inge-
zet, maar wordt in fragment mb 2 weer opgepakt.79 De verteller breekt de draad af met

                                                
74 Ik gebruik hier de term ‘verhaaldraad’ zoals K. de Graaf die geformuleerd heeft in de inleiding op
zijn editie van Flandrijs, 1980, p. 82. Een verhaaldraad kan uit een of meer episoden bestaan.
75 Zie ook paragraaf 3.1. In Huon de Bordeaux kan hier slechts een enkele verhaaldraad worden on-
derscheiden en wel die van de held zelf. In het kort verloopt de verhaallijn als volgt: Huon keert terug
in Frankrijk. Vlakbij Bordeaux wordt hij door Gérard en Gibouart in de val gelokt en gevangengeno-
men. Er volgt een proces dat uiteindelijk – door ingrijpen van Auberon wel te verstaan – tot een ver-
zoening leidt.
76 Zie mb vs. 432: Ic die zwige vort van dezen.
77 We moeten er rekening mee houden dat Grimuwaert al voor mb 1 geïntroduceerd is in het verhaal.
78 Zie i.v.m. overgangs- en andere typen formules en vertellerscommentaar: An Faems 2001, p. 117-
20. Wat betreft de vorm van overgangsformules verwijst ze naar F. Brandsma die in dit type formules
drie vaste elementen onderscheidt. Faems vraagt zich af of verkorte formules waarin een of twee vaste
elementen ontbreken nog overgangsformules genoemd mogen worden. Ze concludeert wel – naar mijn
mening terecht – dat de scharnierfunctie dat lijkt te rechtvaardigen. Het is niet zozeer de vorm als wel
de functie dat dit type formules tot overgangsformules maakt.
79 Tussen de fragmenten 1 en 2 heeft ten minste één dubbelblad gezeten, dat wil zeggen dat er ten min-
ste 400 verzen ontbreken. Het is mogelijk dat in deze leemte de verhaaldraad van Guweloen opnieuw
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de speculaties van de burgers van Bordeaux omtrent het vermeende verdriet van de
twee. Ook deze draad zal ongetwijfeld elders (na vs. 800 van mb 2) weer zijn opge-
pakt. Het publiek en de burgers van Bordeaux moeten immers nog te horen krijgen wat
de twee werkelijk in hun schild voeren, en uiteindelijk zullen de verraders wel gestraft
worden voor hun handelen. Vervolgens vindt er opnieuw een wisseling van personen
plaats die wordt gemarkeerd door een vertellersovergang.80 De verteller richt de aan-
dacht nu op Vulcanuut en zijn gezel die naar Bordeaux gekomen zijn om te spreken
met vrienden en verwanten van degenen die met Huge over zee gereisd zijn (draad 3).
Uit datgene wat Vulcanuut vertelt, kunnen we opmaken dat ook deze draad vóór mb 1
moet zijn ingezet. Fragment mb 2 breekt af in deze verhaaldraad, met andere woorden
de draad wordt niet door de verteller afgebroken en loopt dus door in het niet-overge-
leverde deel. Wellicht tot het punt waarop het verhaal van Vulcanuut over de verdwij-
ning van Huges gezelschap afgerond is en daarop reacties gevolgd zijn van de vrien-
den en verwanten.

In schema:

mb fr.1    �leemte� mb fr. 2
---(1)----
-

1 1a 1 1

2
3 ----(3)---

vs. 215 vs. 432 vs. 496
niet
overge-
leverd

Guwe-
loen

de
rovers

Guweloen (leemte)
Guweloen

Gheraert en
Ghibewaert

Vulcanuut niet
overgeleverd

De 800 overgeleverde verzen laten een vrij complexe verhaalstructuur zien. Het heeft
er alle schijn van dat deze complexiteit niet beperkt gebleven is tot deze verzen, al was
het maar omdat de draden voor de overgeleverde tekstfragmenten ingezet zijn en na de
fragmenten doorlopen. De wijze waarop de gebeurtenissen in mb gepresenteerd wor-
den, doet veronderstellen dat er nog meer verhaaldraden eerder begonnen zijn (vóór de
overgeleverde tekstfragementen dus):
A1) Huge (zijn terugkeer uit het Oosten): zijn aankomst in Aragon samen met zijn rid-
ders en de gevangen heidenen;
B) de abt van Cluny: hij gaat naar Parijs om over Huges terugkeer te vertellen;
C) voorbereiding van de valstrik voor Huge (waarbij in ieder geval betrokken lijken te
zijn een schurk en diens zoon Gadifiere, en Gheraert en Ghibewaert (2));
A2) Huge loopt in de val en verdwijnt met zijn gezelschap in een betoverd kasteel (hij
wordt gescheiden van Vulcanuut (3)).

A is de verhaaldraad van Huge die terugkeert uit het Oosten.81 Deze draad komt over-
een met Huon de Bordeaux, maar splitst zich in een nieuwe draad B. Huges gezelschap
                                                
onderbroken geweest is.
80 Zie mb, vs. 496-7: Nu so willic u nomen/ Vanden goeden Vulcanuut.
81 Huge zelf treedt niet actief op in deze overgeleverde verzen van mb, maar de handeling draait wel
om hem, is op hem betrokken. Zo vist Guweloen naar informatie over Huge, veinzen Gheraert en Ghi-
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splitst zich op enig moment nadat het uit het Oosten is teruggekeerd, waarbij de vertel-
ler zijn aandacht mogelijk verdeeld heeft tussen de abt die naar Parijs gaat en Huges
gezelschap dat uiteindelijk in de val gelokt wordt. Met andere woorden: A en B kun-
nen ineengevlochten zijn.82 Wat betreft de gebeurtenissen onder C is de vraag of deze
deel uitmaken van de verhaaldraad Gheraert en Ghibewaert (2) of dat ze een aparte
draad vormen? Dit hangt af van de wijze waarop Huge in de val gelokt wordt en de-
genen die daarbij betrokken zijn. Het betoverde kasteel waarin Huges met zijn gezel-
schap verdwijnt, is gemaakt door een schurk die contact lijkt te hebben gehad met
Gheraert en Ghibewaert. De schurk wilde Huge in de val lokken uit genegenheid voor
Gheraert en Ghibewaert.83 Het is heel goed mogelijk dat deze schurk en zijn zoon Ga-
difiere een aparte verhaaldraad vormen. Er lijkt, kortom samenhang te bestaan tussen
de complexiteit van het verraderscomplot en de structuur van het verhaal. Een andere
vraag is of de gebeurtenissen van C en A2 chronologisch of synchroon verteld zijn.
Met andere woorden zijn C en A2 afzonderlijke draden of behoren ze tot dezelfde ver-
haaldraad en sluit A2 naadloos op C aan? Het is weinig zinvol hierover te speculeren
omdat tekstuele aanwijzingen hiervoor ontbreken.

Het opsplitsen van het verhaalverloop in nieuwe verhaaldraden is onder meer verbon-
den aan nieuwe personen die in het verhaal zijn geïntroduceerd (ten opzichte van de
Franse traditie wel te verstaan). Interessant is vooral de introductie van de verrader
Guweloen. Zijn optreden compliceert mede de handeling, want zijn verhaaldraad lijkt
door die van Huge (A) en Gheraert en Ghibewaert (2) heen gevlochten te zijn. In Huon
de Bordeaux komt hij in het geheel niet voor.84 De vraag is waarom de Middelneder-
landse dichter deze figuur heeft toegevoegd aan het verhaal en welke tekst(en) hem op
deze gedachte gebracht zou kunnen hebben. Het is mogelijk dat hij Guweloen, de ver-
rader bij uitstek, herkenbaarder vond voor zijn publiek dan de (relatief) onbekende
Amauri. Betekent dit dan dat Guweloen in de plaats is gekomen van Amauri of treedt
hij naast/samen met Amauri op? Anders gesteld: treedt Guweloen ook in het eerste
deel van het verhaal op of alleen in het deel waarop de fragmenten mb betrekking heb-
ben? Aangezien het begin van Huge van Bordeeus niet is overgeleverd en dit niet uit
de overgeleverde tekstfragmenten kan worden opgemaakt, valt daar weinig over te
zeggen.

Guweloen is natuurlijk vooral bekend door zijn verraderlijke optreden in het
Roelantslied dat tot de slachting in Roncevaux leidde.85 Toch heeft de dichter volgens
mij niet in eerste instantie deze tekst voor ogen gehad toen hij Guweloen als personage
in zijn verhaal besloot op te nemen, hoewel zijn verraderlijke optreden in Spanje op de

                                                
bewaert in Bordeaux in rouw te zijn vanwege Huge, en komt Vulcanuut naar Bordeaux om over Huge
en zijn reisgenoten te vertellen.
82 Vgl. Np, kap. 42 waar dit eveneens het geval is; zie in dit verband paragraaf 4.3.1.
83 Zie mb, vs. 741-50.
84 In Np ontbreekt hij eveneens.
85 Volgens Kalff kan de bewerker Guweloen uit het Roelantslied hebben leren kennen. Zie Kalff 1968,
p. 226. Zie voor zijn optreden in het Roelantslied en de Droefliken strijt van Roncevale: Besamusca
1988, p. 56-61. Daarnaast komt Guweloen ook in andere Middelnederlandse verhalen voor zoals in
Ogier van Denemarken, de Historie van Malegijs en de Vier Heemskinderen.
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achtergrond meegespeeld zal hebben.86 Het lijkt waarschijnlijker dat hij zich door de
Roman der Lorreinen heeft laten inspireren, en wel om de volgende redenen:87

• het thema van de Lorreinen is de strijd (vete) tussen de hertogen van Lotharingen
en de graven van Bordeaux. Bordeaux neemt dus een belangrijke plaats in deze
tekst in.

• de verrader Guweloen wordt in boek 2 (dat zich van het Franse voorbeeld verwij-
dert) de aanvoerder van de Bordelosen; in de Franse Geste des Lorrains komt hij
niet voor.88

• Guweloen bevindt zich soms in Frankrijk en soms wordt hij verbannen (bevindt hij
zich dus elders).

Het thema van de vete tussen twee partijen, waarbij de ene partij ook nog uit Bordeaux
komt, kan de dichter van Huge geïnspireerd hebben om de verwikkelingen tussen Hu-
ge en Gheraert in verband met het bestuur van Bordeaux verder uit te werken. Guwe-
loen speelt bovendien in de Lorreinen als aanvoerder van de Bordelosen een promi-
nente rol in het conflict. Mede op grond hiervan zou de dichter Guweloen in het ver-
haal geïntroduceerd kunnen hebben. Hij zou deze verrader op basis van de Lorreinen
betrokken kunnen hebben in de verwikkelingen rond Bordeaux. Guweloen maakt
waarschijnlijk deel uit van de verradersgroep die wil voorkomen dat Huge in Bordeaux
terugkeert en het bestuur weer op zich neemt.89 Verder is niet alleen Guweloen zelf in
het verhaal betrokken, maar ook zijn familie (magen) zoals ook in de Lorreinen het
geval is. Een ander punt van overeenkomst lijkt zijn reisgedrag te zijn. Net als in de
Lorreinen is de ruimte waarin Guweloen zich in Huge van Bordeeus beweegt aanzien-
lijk: er wordt gezegd dat hij vele landen doorgereisd is en dat hij vanuit Spanje op weg
is naar Henegouwen.90 De motieven van zijn reis worden in mb niet onthuld, maar er
zijn verschillende aanwijzingen die er op duiden dat hij met zijn gereis ook in deze
tekst weinig goeds in de zin heeft (gezien het feit dat hij incognito reist en het verhaal
dat hij thuis vertelt, plus de reactie van de verteller op zijn gedrag).91

Inhoudelijke verwantschap tussen deze Middelnederlandse verhalen is wellicht
minder opmerkelijk, wanneer we in aanmerking nemen dat er ook aan de Franse kant
verwantschap gevoeld werd tussen Huon de Bordeaux en de Geste des Lorrains.92 Het
lijkt geen toeval dat Huon de Bordeaux samen met de Geste des Lorrains in één

                                                
86 Huge is immers koning van Aragon en arriveert met zijn gezelschap in Aragon, na terugkeer uit het
Oosten.
87 Zie i.v.m. de Roman der Lorreinen, Van der Have 1990 en Van der Have 1993, p. 221-4. De Geste
des Lorrains wordt ook tot een van de bronnen van Huon de Bordeaux gerekend, zie hoofdstuk 2.
88 Opmerkelijk genoeg heeft in dit deel ook een verandering van structuur plaatsgevonden doordat de
Middelnederlandse auteur gebruikgemaakt heeft van entrelacement. Zie Van der Have 1992, p. 69.
89 Tot de tegenstanders behoren: Gheraert en zijn echtgenote, Ghibewaert, Guweloen en zijn familie,
Muelpas uit Toledo, de schurk die het kasteel maakte en zijn zoon Gadifiere, en de dief Heinriët (als
dit niet dezelfde persoon is als de schurk). Medestanders van Huge zijn: de waard die in Parijs geweest
is, de waard Jacke van de herberg in Bordeaux, Vulcanuut en zijn gezel, plus vrienden en verwanten
van de ridders die met Huge over zee gereisd zijn.
90 In de Ogier-fragmenten is Guweloen naar Aragon gestuurd. Zie ed. Van Dijk/Kienhorst 1989, vs.
95-6.
91 Zie vertellerscommentaar in mb, vs. 420-31.
92 Zie Rossi 1975, p. 44 e.v.
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handschrift is opgenomen (en wel in hs.Turijn L.II.14).93 De proloog voorafgaand aan
de Geste des Lorrains waarin beide verhalen met elkaar verbonden worden, getuigt
hiervan. Ik wil hiermee niet zeggen dat handschrift Turijn zelf gebruikt zou zijn door
de Middelnederlandse dichter. Wat ik wel wil zeggen is dat dit handschrift aantoont
dat het geen verbazing hoeft te wekken dat de dichter mogelijk aan de Lorreinen ge-
dacht heeft toen hij de strijd rond Bordeaux verder wilde invullen. Het gaat eveneens
te ver om van een directe, min of meer woordelijke, ontlening te spreken. Waarschijn-
lijk fungeerde de Lorreinen eerder als een soort achtergrond of decor voor het conflict
tussen Gheraert en Huge.

Ik heb hier uitvoerig stilgestaan bij fragmenten mb omdat zij een duidelijk voorbeeld
zijn van complicering van de verhaalstructuur. Het is moeilijk te zeggen of deze ten-
dens ook in andere delen van het verhaal aanwezig is, wel zijn er enkele tekstuele aan-
wijzingen die het vermoeden geven dat ook elders de structuur complexer geworden
is. Een van die aanwijzingen is het grote gezelschap waarin Huge reist. Ten opzichte
van Huon de Bordeaux wordt het gezelschap van Huge tijdens zijn reis uitgebreid met
bevrijde gevangenen die mee willen reizen (fragmenten br) en gevangengenomen hei-
denen (fragmenten k en mb). Splitsing van het reisgezelschap zou aanleiding geweest
kunnen zijn voor de introductie van nieuwe verhaaldraden.94 Zo is het de vraag of het
gegeven dat de Gaudijs niet gedood wordt, maar gevangen met een aantal heidenen
naar het Westen wordt gevoerd, de structuur gecompliceerd heeft.

Ook gebeurtenissen die in de fragmenten l verteld worden, duiden op entrelace-
ment. Echter, dit komt overeen met het Franse verhaal. Het is een van de twee uitzon-
deringen op de lineaire structuur. Toch zou de situatie ook hier gecompliceerder kun-
nen liggen omdat Huge en Claremonde niet gezamenlijk op het droge aanspoelen na-
dat hun schip vergaan is,95 zoals in Huon de Bordeaux. Huge komt alleen op een onbe-
woond eiland terecht, terwijl Claremonde op een rots in zee belandt. Wordt afzonder-
lijk verteld hoe Claremonde op de rots terechtkomt en Huge op het eiland, of verneemt
het publiek tegelijk met Huge uit de mond van Maleproen dat Claremonde op een rots
was beland?96 In het eerste geval zou de draad Huge-Claremonde eerder gesplitst zijn
dan in Huon de Bordeaux en zouden de twee draden mogelijk ineen geweven kunnen
zijn, waarbij de verteller beurtelings aandacht schenkt aan Huge en Claremonde.97 In
het tweede geval zou dit geen afwijking van de structuur hoeven te geven, vergeleken
met Huon de Bordeaux. Vraag is ook wat er met de rest van het gezelschap gebeurt.
Blijft dit bijeen of wordt het in verschillende groepen gescheiden? Op de hier gestelde
vragen is geen antwoord te geven. De overgeleverde fragmenten verschaffen hiertoe
geen duidelijke aanwijzingen. Wat dat betreft tasten wij in het duister, net als Huge

                                                
93 In het hs. T staat de Geste des Lorrains voor Huon de Bordeaux. Zie Lens 1994, p. 130-3.
94 Bijvoorbeeld: fragmenten br waar het gezelschap afzonderlijk om een eiland vaart; fragmenten k
waar men op zoek gaat naar de jonge Saywijn van wie men blijkbaar gescheiden was. In k wordt ook
nog gerefereerd aan een vorig avontuur (ieeste hier voren) waarin is verteld over de bastaert Gerijn.
Was dit een aparte draad?
95 Dit gebeurt nadat zij uit Babylonië vertrokken zijn, zie appendix 2.
96 Zie fragment l, vs. 195-7.
97 Bijvoorbeeld: Claremonde spoelt aan – Huge spoelt aan – redding Claremonde – redding Huge –
verdere lot Claremonde – Huge in Monbrant – etc.
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overigens die ook graag geweten had waar Claremonde en zijn vrienden gebleven
waren.98

Het is mogelijk dat de toevoeging van nieuwe avonturen tot nieuwe verhaaldraden ge-
leid heeft, waardoor de structuur van het gehele verhaal complexer geworden is en mb
dus representatief is voor de hele tekst. Gezien de inhoudelijke verschillen ten opzichte
van Huon de Bordeaux zou daar iets voor te zeggen zijn. Het is echter ook mogelijk
dat, ondanks de inhoudelijke verschillen, de Middelnederlandse dichter voor het over-
grote deel van het verhaal wel de structuur van het Franse verhaal volgde en pas in het
laatste deel daarvan afweek.99 Dit omdat hij de gebeurtenissen rond Bordeaux verder
wilde uitwerken. Het gevolg daarvan is niet alleen een complexere verhaalstructuur,
maar ook een verlenging van het verhaal.100 Het einde wordt hierdoor uitgesteld.

5.2.2 Uitwerking en explicitering van verhaalelementen

Een ander opvallend kenmerk van de Middelnederlandse bewerking van Huon de
Bordeaux is dat in deze tekst bepaalde verhaalelementen worden uitgewerkt en geëx-
pliciteerd die in de Franse Huon-teksten meer of minder impliciet aanwezig zijn en
daar slechts kort worden aangeduid. Een van de opvallendste voorbeelden hiervan is
de wijze waarop de opdracht door Huge wordt uitgevoerd. In de Middelnederlandse
bewerking blijft het niet bij het formuleren van de mogelijkheid om de sultan gevan-
gen te nemen, zoals in R, maar voert de held dit ook werkelijk uit. De opdracht van
Karel aan Huge is in hoofdstuk 3 meermalen ter sprake gekomen,101 daarom zal ik hier
twee andere voorbeelden van uitwerking en explicitering bespreken, en wel: het motief
van schijn en werkelijkheid en de beschrijving van het eiland in de Rode Zee.102

Schijn en werkelijkheid
Een terugkerend motief in de fragmenten is wat ik zal noemen schijn en werkelijkheid.
De werkelijkheid is niet altijd wat zij schijnt te zijn: personen houden hun ware identi-
teit verborgen, veinzen andere emoties dan die zij werkelijk voelen en handelen in het
geheim. Dit hangt samen met opposities als waarheid en leugen, verraad/bedrog en in-
tegriteit, zonde en deugdzaamheid.103 Zo zijn er verschillende verhaalfiguren die hun
                                                
98 Zie l, vs. 257-60:
Gherne haddi tbediet
Gheweten van Claremonde
Waer hise soude hebben vonden
Ende sinen vrienden allegader.
99 Dit gebeurt in meer teksten zoals in de Lorreinen, waar de Middelnederlandse dichter in boek 2 zijn
eigen weg gaat; de Vlaamse Aiol, waar in het laatste deel gebeurtenissen voorkomen die niet in het
Franse voorbeeld zijn terug te vinden; Ogier van Denemarken waar de held naar het Oosten gaat,
waardoor het verhaal verlengd wordt.
100 Zie ook paragraaf 5.1.
101 Zie hoofdstuk 3, p. 45-6, 64, 71 en 81.
102 Andere voorbeelden van uitwerking van verhaalelementen in Nv zijn: beschrijving van de wonder-
beker, gesprek aan tafel bij de sultan; Huge is koning terwijl hij dat in M wil worden. Zie ook Lens
1993, p. 59-60.
103 Dit zijn thema’s die ook buiten de literaire werkelijkheid van groot belang waren voor de middel-
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ware identiteit verborgen houden. (1) Aan het hof van Gaudijs heeft iemand (waar-
schijnlijk Aliamus) zich uitgegeven voor Bengentijn van Burgale.104 Wanneer dit be-
drog uitgekomen is, zegt de sultan dat deze persoon hem en zijn dochter bedrogen
heeft. (2) Guweloen is incognito op weg van Spanje naar Henegouwen. De bende die
hem tijdens zijn reis overvalt, weet niet wie hij is en ook de waard van de herberg –
waar hij zijn intrek heeft genomen na de overval – heeft geen idee met wie hij aan tafel
zit. (3) Vulcanuut en zijn metgezel komen heimelijk naar Bordeaux: zij geven zich uit
voor handelaren in edelstenen. De reden hiervoor is dat zij niet willen dat tegenstan-
ders van Huge weten wie ze werkelijk zijn en wat zij komen doen in Bordeaux.105 De
situatie onder 1, waaraan gerefereerd wordt in de fragmenten k, is ook terug te vinden
in Huon de Bordeaux. Hier noemt Gériaume zichzelf Tyacre met de bedoeling te we-
ten te komen wat er met Huon gebeurd is. Deze episode is in de fragmenten niet over-
geleverd, zodat we niet meer kunnen nagaan hoe ze in Huge van Bordeeus is uitge-
werkt. Opmerkelijk is wel dat in de Middelnederlandse tekst de sultan van bedrog
spreekt, nadat hij ontdekt heeft dat iemand (waarschijnlijk Aliamus) zich ten onrechte
voor Bengentijn van Burgale heeft uitgegeven, terwijl in M Gériaume zelf aan Gau-
disse bekendmaakt dat hij een valse identiteit heeft opgegeven en in werkelijkheid tot
Huons aanhang behoort. De emir is hier niet verbolgen over omdat Huon zojuist de
reus Agrapart verslagen heeft.106 Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat in deze situ-
atie in Nv het motief van leugen en bedrog verder is uitgewerkt, maar dat is slechts
speculatie. De situaties 2 en 3 zijn uniek voor de Middelnederlandse bewerking en ko-
men beide voor in de fragmenten mb.

Niet alleen houden sommige verhaalfiguren hun identiteit verborgen, ze uiten
ook hun ware gedachten niet en veinzen bepaalde emoties. Het zal geen verwondering
wekken dat met name verraders hier goed in zijn. Zo hoort Guweloen van de waard,
met wie hij aan tafel zit, dat Huge nog in leven is. Hij is niet blij met dit bericht, maar
laat dat niet merken. Ook veinst Guweloen het eens te zijn met de waard die vertelt dat
het verwanten van hem (Guweloen) zijn die het woud onveilig maken. De waard weet
niet met wie hij aan tafel zit, anders had hij dit waarschijnlijk niet verteld. Guweloen
heeft wel door dat de waard hem en zijn familie geen goed hart toedraagt, maar hij laat
niets merken van zijn gedachten. Dit gedrag is een uiting van het leugenachtige en ver-
raderlijke karakter van Guweloen. De verteller merkt dan ook op dat Guweloen niet
om een leugen verlegen zit.107 Hetzelfde geldt voor het optreden van Gheraert en Ghi-
bewaert: ook zij tonen hun ware gezicht niet en veinzen verdriet vanwege het onzekere
lot van Huge. Gheraert laat in kerken en kloosters voor een behouden terugkeer van
zijn broer bidden en laat het bestuur van de stad over aan ene Muelpas totdat hij van
zijn verdriet genezen is of Huge is teruggekeerd. De burgers van Bordeaux doorzien
dit optreden van Gheraert en zijn schoonvader, want zij geloven dat hun verdriet ge-
veinsd is: in werkelijkheid willen de twee niet dat Huge terugkeert.108 De burgers van
Bordeaux wantrouwen hen dus en ze zeggen dat de twee veel schurkenstreken kennen.

                                                
eeuwers; zie o.a. Le Goff, 1987, p. 442.
104 Zie k, vs. 109-18.
105 Zie mb, vs. 510-6 en 664-84.
106 In R heeft Gériaume geen valse identiteit opgegeven.
107 Zie mb, vs. 420-5 waar de verteller commentaar geeft op het gedrag van Guweloen.
108 Zie mb, vs. 487-95.
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Het veinzen van emoties en verborgen houden van gedachten geeft aan dat ver-
schillende personages een geheime agenda hebben. Men wil niet dat iedereen weet wat
zij doen of van plan zijn. Om die reden worden er nogal wat handelingen in het ge-
heim (heimelijk) uitgevoerd.109 Guweloen is er alles aan gelegen om niet herkend te
worden. Niet alleen reist hij incognito, maar hij verlangt ook een kamer voor zichzelf
in de herberg waar hij overnacht, zodat niemand weet wie hij is.110 Zodra hij thuis is,
ontbiedt Guweloen heimelijk zijn vrouw en zijn vertrouwelingen, en doet verslag van
zijn belevenissen. Blijkbaar mag niet iedereen weten wat hij heeft uitgevoerd. Gheraert
heeft zich uit Bordeaux teruggetrokken. Waar hij zich bevindt en wat hij in zijn schild
voert weten we niet, maar hij heeft waarschijnlijk niet veel goeds in de zin. Vulcanuut
is in het geheim met een makker naar de herberg van de waard Jacke in Bordeaux ge-
komen. Hij verzoekt de waard om de vrienden en verwanten van Huges ridders naar de
herberg te ontbieden, zodat hij hun kan verteller wat er gebeurd is. Degenen die Huge
vijandig gezind zijn, zoals Gheraert, mogen van deze bijeenkomst geen lucht krijgen.

Dit heimelijke optreden stelt de verhaalfiguren in staat om informatie in te win-
nen en te verschaffen. Hun vermomming biedt de personen de mogelijkheid om zaken
aan de weet te komen die anders voor hen verborgen zouden zijn gebleven. Guweloen
maakt hiervan gebruik door de waard van de herberg, die op vier dagreizen van Bor-
deaux ligt, uit te horen (mb, vs. 274-384). Vulcanuut weet op deze wijze contact te
leggen met de waard Jacke in Bordeaux en komt zo te weten dat deze Huge gunstig
gezind is. Zodra hij hier zeker van is, neemt Vulcanuut Jacke in vertrouwen.111 Daar-
naast stelt de vermomming hen in staat informatie aan de juiste personen te verschaf-
fen, zonder dat niet-gewenste personen hier kennis van nemen. Vulcanuut wil alleen
met de vrienden en verwanten spreken van de ridders die met Huge zijn meegereisd
over zee, maar hij wil niet met Gheraert spreken. En Guweloen vertelt alleen zijn
vrouw en vertrouwelingen wat hem op zijn reis overkomen is. De geheime informatie
zal voor de betreffende personen waarschijnlijk de aanleiding vormen om nieuwe ac-
ties te ondernemen.

De tegenstelling schijn–werkelijkheid/leugen–waarheid en het in het geheim
handelen is kenmerkend voor de fragmenten mb. Het speelt een prominente rol in dit
gedeelte van het Huge-verhaal. Dit gegeven ligt echter ook besloten in het korte com-
mentaar dat de verteller in Huon de Bordeaux geeft op de gevangenneming van Huon
en de zijnen door Gérard en Gibouart. Hij zegt dat het jammer is dat de burgers onwe-
tend zijn van deze wreedheid. Als ze wisten hoe Huon behandeld werd, zouden ze ze-
ker degenen doden die hun heer zo onwaardig behandelen. Maar de verraders zorgen

                                                
109 In de 800 verzen van mb komt het woord hemelijc (of hemelike) 8x voor (vs. 407, 414, 492, 503,
527, 667, 681, 695); daarnaast komen ook verwante bewoordingen voor als verholen (vs. 45) en onder
den dume (vs. 491).
110 Zie mb, vs. 260-6:
Hi beghaerde een camerkijn
Te ebbene daer allene:
Met niemene wildi gemene
Wesen te diere stont,
Omme dat niemene cont
Soude wezen, wie hi ware.
111 Zie mb, vs. 604-14.
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ervoor dat niemand het merkt, behalve het gezelschap dat bij hen is.112 De Huon-dich-
ter werkt dit gegeven niet verder uit. Het blijft bij dit commentaar. De burgers, die zelf
geen actieve rol spelen, zijn ontwetend voor wat betreft het optreden van Gérard en
Gibouart.113 Van het veinzen van emoties door de verraders is geen sprake, evenmin
als het speculeren van de burgers over de oprechtheid van deze emoties. De situatie is
duidelijk in het Franse verhaal. Zodra Huon aan Gérard heeft laten weten dat hij terug-
gekeerd is van zijn missie, heeft deze maar één gedachte: Huon mag Parijs niet berei-
ken. De Middelnederlandse dichter buitte het gegeven daarentegen wel uit en gebruik-
te het om de handeling in dit deel van het verhaal aanzienlijk te compliceren. Daar-
naast verlegde hij het perspectief ten opzichte van het Franse verhaal. In Huon de Bor-
deaux wordt de situatie in Bordeaux van buitenaf (door de ogen van de verteller) beke-
ken, terwijl de aandacht gericht is op de handelingen van Gérard en Gibouart. In Huge
van Bordeeus daarentegen wordt ons een blik van binnenuit gegund. Er wordt niet al-
leen over de situatie in Bordeaux gesproken zoals in het Franse verhaal,114 maar de
handeling speelt zich daadwerkelijk in deze stad af onder het bestuur van Gérard en
zijn plaatsvervanger Muelpas. De burgers van Bordeaux, waaronder vrienden en ver-
wanten van de reizigers, nemen actief deel aan de handeling en speculeren over het ge-
drag van de verraders.

Het aardige van dit heimelijke handelen in verband met de tegenstelling schijn
en werkelijkheid, is dat er spanning wordt opgebouwd. Dit gebeurt doordat de ver-
schillende verhaalfiguren niet over dezelfde informatie beschikken. Sommige perso-
nen hebben een kennisvoorsprong. Maar niet alleen binnen het verhaal is dit het geval.
Het publiek heeft meermalen een kennisvoorsprong ten opzichte van de verhaalfigu-
ren. Zo weet het publiek op welke wijze Huge in de val gelokt en verdwenen is; de
vrienden en verwanten hebben echter nog geen idee. Het publiek weet dat Huge uit het
Oosten is teruggekeerd en zijn opdracht heeft volbracht; de burgers van Bordeaux ver-
keren in onzekerheid over zijn lot. Het publiek weet dat de waard met Guweloen aan
tafel zit, terwijl deze hiervan onwetend is enzovoort. Toch weet ook het publiek niet
alles en wordt het daardoor deelgenoot gemaakt van dit spel van schijn en werkelijk-
heid. Want, wat heeft Guweloen nu werkelijk uitgevoerd tijdens zijn reis? Het com-
mentaar van de verteller in de verzen 420-31 lijkt zijn verhaal in twijfel te trekken. En
wat weten Gheraert en Ghibewaert nu over Huges lot? Het publiek wordt net als de
verhaalfiguren tussen waarheid en leugen, schijn en werkelijkheid heen en weer ge-
slingerd.115

                                                
112 Zie M, vs. 9344-52.
113 Op twee korte commentaren na: M, vs. 9427-9 (de burgers vragen zich verwonderd af waar Gérard
al die schatten vandaan heeft) en M, vs. 9662-3 (de burgers vragen zich af wat Karel wil doen). Eerder
in het verhaal waren enkele burgers op zoek gegaan naar Huon omdat ze het bestuur van Gérard niet
langer konden verdragen. Ze vinden hem terug in Aufalerne. De zoektocht zelf wordt niet beschreven.
114 De verteller wijst bij het vertrek van Huon naar het Oosten vooruit naar het toekomstig verraad en
wanbestuur van Gérard. In Aufalerne vertelt Guirré aan Huon over het wanbestuur van zijn broer. Dit
was er de reden van dat de burgers op zoek gingen naar Huon.
115 De dichter van Huge van Bordeeus is niet de enige die een dergelijk spel speelt met zijn publiek.
Een overeenkomstige vertelsituatie treffen we aan in de Borchgrave van Couchi, een tekst die in de
omgeving van Huge van Bordeeus ontstaan is. In deze tekst heeft de burggraaf van Couchi liefde op-
gevat voor de echtgenote van de heer van Faiuwele. In een van de fragmenten reist de burggraaf van
Couchi met zijn bediende Lucaen naar Parijs, waar de zoon van koning Lodewijk tot ridder zal worden
geslagen. De twee komen onderweg in de stad Faiuwele aan. Niemand herkent hen omdat zij zich uit-
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De bespreking van het motief van schijn en werkelijkheid is vrijwel geheel opgehan-
gen aan de fragmenten mb, waar het een prominente rol speelt. Toch komt dit motief
ook elders in het Middelnederlandse Huge-verhaal voor. Genoemd is al de valse iden-
titeit die (waarschijnlijk) Aliamus aanneemt bij zijn introductie aan het hof van Gau-
dijs. Hieraan wordt gerefereerd in de fragmenten k.116 In de fragmenten l is het Huge
die in werkelijkheid liever anders zou handelen dan hij op dit moment gedwongen is te
doen. De held die zich aan het hof van Yvorijn van Monbrant bevindt, zou namelijk
liever tegen de heidenen vechten dan dat hij voor hen op de vedel moet spelen om hun
verdriet over de gevangenneming van Gaudijs te verzachten, zoals hem is opgedragen.
De heidenen hebben wel door dat Huge dit met tegenzin doet – blijkbaar staat dit op
zijn gezicht te lezen, wat een teken is van zijn oprechtheid – want ze lachen er om.117

Het is voor het publiek duidelijk dat de Huge in de gegeven situatie niet anders kan en
dat zijn werkelijke intentie kenmerkend is voor zijn moed en integriteit.118

Verder speelt dit motief een belangrijke rol in de gebeurtenissen die plaatsvin-
den een heidense stad (waarschijnlijk Tormont; fragm. br). In deze stad laat niet ieder-
een – wie dat zijn, is niet duidelijk – zijn ware gezicht zien zoals uit de woorden van
Aliames blijkt, hij zegt: Ic wane hier binnen huze siin/ Andre die haren schiin/ Anders
togen dan si meenen (br, vs. 66-9). In Huon de Bordeaux kunnen de christenen in Tor-
mont niet openlijk voor hun geloof uitkomen omdat de renegaat Oede hen haat. Het
lijkt erop dat hiervan ook in Huge van Bordeeus sprake is, want ook in de fragmenten
zitten christenen gevangen. Zij worden waarschijnlijk op enig moment door Huge be-
vrijd. Niet duidelijk is of Aliamus hierop doelt met zijn woorden. Het lijkt waarschijn-
lijker dat hij over een andere gebeurtenis spreekt, die moeilijk te duiden is, want er
wordt gesproken over een wezen zonder ziin. Wie of wat daarmee bedoeld wordt, is
niet duidelijk. De gebeurtenis waar hij over spreekt, is zelf niet overgeleverd in de
fragmenten.

                                                
geven voor kooplieden en hun namen veranderd hebben. Bovendien is de burggraaf, die drie jaar lang
niet in Faiuwele geweest is, zo veranderd dat niemand hem herkend zou hebben. De twee nemen hun
intrek in een herberg en winnen informatie in over de heer van Faiuwele en zijn echtgenote (zij is de
geliefde van de burggraaf). Men roemt de vrouwe van Faiuwele die een nicht is van de koning en
vertelt verder dat zij op weg is naar Parijs in verband met de feestelijkheden. De burggraaf besluit
daarop achter zijn geliefde aan te rijden. Met zijn bediende volgt hij de wagen van genoemde vrouwe
zonder dat zij herkend worden en komt komt op deze manier te weten wat zijn geliefde nog voor hem
voelt. Zie Couchi, fragm. Atrecht, vs. 67 e.v. Ook wat betreft de gekozen bewoordingen vertonen
beide teksten op verscheidene plaatsen overeenkomsten. Vgl. o.a. Couchi, fragm. H, vs. 718-24 met
Huge, mb, vs. 486-95 en 571-5; en Couchi, fragm. H, vs. 2421-3 met Huge, mb, vs. 257-9.Wat betreft
de relatie tussen Huge van Bordeeus en de Borchgrave van Couchi, zie ook paragraaf 5.3 en
Kienhorst/ Tersteeg 1995, p. 64-5.
116 In deze fragmenten vindt ook een gesprek plaats tussen Huge, Claremonde en de ridders over het
lot van de sultan. De persoon in kwestie is zich er niet van bewust dat hij het onderwerp van gesprek
is, terwijl hij toch met Huge en zijn mannen aan tafel zit. Hij hoort in ieder geval niet wat zij zeggen.
117 Zie l, vs. 333-45. Astermant en Huge vertellen bovendien bij aankomst in Monbrant niet de volle-
dige waarheid.
118 Voor het publiek van Huon de Bordeaux geldt hetzelfde als Huon zichzelf Garinet noemt en zegt
het Saraceense geloof aan te hangen. In zichzelf bidt hij trouwens God om vergeving hiervoor.
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Het eiland in de Rode Zee
Het tweede voorbeeld van een nadere uitwerking van een verhaalelement dat in Huon
de Bordeaux eerder gesuggereerd wordt (impliciet aanwezig is) dan expliciet uitge-
werkt, is de beschrijving van het eiland in de Rode Zee. De held bevindt zich, nadat hij
schipbreuk geleden heeft, alleen op een onbewoond eiland dat in de Rode Zee gelegen
is. In M is het onduidelijk waar het eiland, dat Moÿsant heet, precies ligt; volgens
Auberon ligt het eiland op drie mijlen van de hel.119 Een beschrijving van het eiland
zelf ontbreekt in de Franse tekst. Er staat alleen dat Huon en Esclarmonde op het gras
gaan zitten.120 De situatie waarin de held zich bevindt, is echter als negatief te betite-
len. Hij heeft een zonde begaan door met Esclarmonde de liefde te bedrijven en moet
hiervoor boeten.121 Daarom is hij terechtgekomen op een eiland dat vlakbij de hel ligt.
Geen geschikte plaats dus om te verblijven. Zeker gezien de situatie waarin hij achter-
blijft nadat Esclarmonde ontvoerd is. De piraten hebben hem naakt, vastgebonden en
geblinddoekt op de oever achtergelaten. In M impliceert de ligging van het eiland dat
het een slechte plaats is, waar je beter niet kunt zijn. In de fragmenten l wordt expliciet
gezegd dat het eiland onrein is. Dat het inderdaad een slechte plaats is om te
verblijven, blijkt bovendien uit de beschrijving die van het eiland gegeven wordt. Het
is een wild en woest eiland waar geen mensen wonen. Wel bevinden er zich allerlei
dieren op het eiland zoals herten, hinden, damherten, beren, evers, leeuwen, tijgers en
luipaarden. Er staan vijgenbomen vol vijgen en bladeren. Huge gebruikt de bladeren
om zijn naakte lichaam – waarvoor hij zich schaamt – te bedekken. Het is ook een
rotsig, droog en zanderig eiland, zonder begaanbare wegen. Huge moet zich daarom
een weg banen door de begroeiing en verwondt zich aan struiken met doornen; zijn
voeten komen vol wonden te zitten (ten teken dat hij lijdt). Plaatsen met drinkbaar
water (zoals een fontein) zijn er niet en fruit is het enige voedsel dat hij kan vinden.
Gelukkig is dat rijp en dus eetbaar. Daarnaast zorgt een steen in de ring aan zijn vinger
ervoor dat hij niet van de dorst omkomt.122 In overeenstemming met zijn omgeving
voelt de held zich als ‘een wilde man’.

Uit de beschrijving van het eiland blijkt dat de de ruimte waarin de held is te-
rechtgekomen in l duidelijk een symbolische waarde heeft.123 Huge heeft een zonde
begaan en als straf daarvoor komt hij dus op een onrein eiland terecht.124 Hij is er niet
best aan toe, want hij zwerft naakt over het eiland en schaamt zich hiervoor. Geestelijk
lijdt hij onder de situatie: hij voelt zich als een wilde man (een outcast) en vreest dat
hij eeuwig in deze situatie zal moeten blijven. Dit innerlijke lijden wordt veruiterlijkt
in de wonden die hij oploopt, doordat hij zich verwondt aan de doornen van de strui-

                                                
119 M, vs. 7085-6: Dist Auberons: ‘Ens l’ille Moÿsant/ A trois lieutes est Infers le puant’.
In Np is er zelfs geen sprake van een eiland, maar spoelt Huge ergens op het strand aan (zoals op te
maken is uit kap. 30-3).
120 In tegenstelling tot Nv is Huon in M samen met Esclarmonde op het eiland aangespoeld.
121 Auberon zegt dan ook: La troverés le caitif, las, dolent (M, vs. 7087). In R verheugt Auberon zich
zelfs over Huons ellendige situatie.
122 Welke bijzondere krachten de steen heeft en hoe hij aan de ring gekomen is, komen we in de over-
geleverde tekstfragmenten niet te weten.
123 Zie ook paragraaf 5.3.
124 Zie ook Florigout waar Autefleur en Florentine als straf voor hun zonden in een donker dal terecht-
komen waar zij vreselijke dingen beleven. Het dal blijkt het voorportaal van de hel te zijn (het valse
paradijs). Zie ed. Heeroma 1962, vs. 3001-3210.
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ken waar hij zich een weg doorheen moet banen. Een beeld dat Bijbelse connotaties
heeft. De omgeving waarin de held zich bevindt, lijkt dus een veruiterlijking te zijn
van c.q. symbool te staan voor zijn geestelijke en morele gesteldheid. Toch is zijn situ-
atie niet geheel hopeloos. Het feit dat Huge zich bewust is van zijn naaktheid en zich
daarvoor schaamt, onderscheidt hem van de echte wildeman, de sociale outcast.125 De
verteller zegt bovendien dat Huge ooit een beter harnas gedragen heeft dan de bladeren
die nu zijn lichaam bedekken. Hiermee refereert hij aan de ridderlijke kwaliteiten van
de held. Dit wordt ondersteund door overpeinzing van Huge over de rode kleur van het
water. Hij denkt dat het bloed is dat het water rood gekleurd heeft.126 Hij had graag
meegevochten en zijn leven gegeven, mits hij voor christenen had moeten vechten.
Daar komt bij dat, ondanks zijn benarde situatie, de held wordt aangeduid met bewoor-
dingen als die hoge genaemde, die vrome man en wel edel wigant.

Conclusie
De kenmerken van de Middelnederlandse Huge die hier aan de orde geweest zijn, laten
zien dat het een verhaal geweest moet zijn met een structuur die complexer is dan die
van het Franse verhaal. Meer dan in Huon de Bordeaux – dat een overwegend lineaire
structuur heeft – is in Huge van Bordeeus gebruikgemaakt van entrelacement. De han-
deling is op verschillende plaatsen complexer geworden en verschillende verhaalele-
menten zijn verder uitgewerkt dan in het Franse verhaal. Deze bevindingen ondersteu-
nen het vermoeden dat de tekst van de Middelnederlandse bewerking zeker niet korter
– mogelijk zelfs langer – geweest is dan die van de overgeleverde Franse handschrif-
ten.127 Het verhaal heeft een aanzienlijke omvang gekregen door toevoeging van nieu-
we avonturen in het Oosten en het uitstellen van het einde van het verhaal (de gebeur-
tenissen rond Bordeaux), maar ook door de complexiteit van de handeling, wat gere-
sulteerd heeft in meer verhaaldraden.

Kijken we naar de elementen die in deze versie – in vergelijking met het Franse
verhaal – verder zijn uitgewerkt, dan betreft dat de gebeurtenissen in Bordeaux, het
motief van schijn en werkelijkheid, en het verblijf van de held op een onrein eiland.
Hiermee verbonden zijn aspecten als waarheid en leugen, en zonde en boete. Deze
aspecten spelen in Huon de Bordeaux ook een belangrijke rol, maar krijgen door de
wijze waarop ze zijn uitgewerkt in de Middelnederlandse versie, nog meer gewicht.
Met name het aspect van zonde en boete lijkt in deze tekst van belang te zijn. Het
christelijke element lijkt prominenter aanwezig te zijn, ondanks het feit dat er ook
wonderbaarlijkheden in voorkomen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Maleproen
zegt dat hij op aarde gezondigd heeft en dat Maria Claremonde – die hier blijkbaar al
tot het christendom bekeerd is – ervan weerhouden heeft zichzelf in zee te verdrin-
ken.128 Hiermee samenhangende thema’s als de confrontatie tussen christenen en Sara-
                                                
125 Zoals bijvoorbeeld de wildeman die Oriande in Historie van Malegijs (ed. Kuiper, p. 210-1) tegen-
komt of de wildeman in Flandrijs (fragm. I, ed. De Graaf).
126 De verteller licht het publiek in dat dit niet het geval is, maar dat de stenen die op de bodem liggen
het water de rode kleur geven. Deze verklaring voor de kleur van het water is typerend voor Nv. In M
en Np ontbreekt een verklaring voor de kleur van de Rode Zee.
127 Zie voor een schatting van de lengte van de tekst appendix 4.
128 Andere voorbeelden: er reist een abt mee met Huge en deze speelt dus een rol in de avonturen over
zee (mb, br). Gheraert en Ghibewaert laten in kerken en kloosters bidden voor een behouden terugkeer
van Huge (mb). Dit is echter een schijnvertoning en het lijkt dan ook onvermijdelijk dat de verraders
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cenen, en bekering en geloof lijken in het Middelnederlandse verhaal eveneens vaker
voor te komen.129

Huge van Bordeeus is niet de enige Middelnederlandse tekst waarin genoemde
kenmerken voorkomen. Nieuwe avonturen in het Oosten komen bijvoorbeeld ook voor
in teksten als Florigout (mogelijk een vervolg op Bueve de Hantone) en Ogier van De-
nemarken. De symbolische omgeving, verbonden met aspecten als zonde en boete is
onder meer terug te vinden in Florigout (Donkerdale: de plaats waar Florentine en
Autefluer terechtkomen). Deze en andere elementen die Huge gemeen heeft met Mid-
delnederlandse teksten die in dezelfde periode gemaakt zijn en gecirculeerd hebben,
zullen in de volgende paragraaf aan de orde komen. Hierdoor krijgen we zicht op de
mogelijke invloed vanuit de literaire context waarin Huge ontstond en functioneerde,
waardoor wellicht duidelijk wordt waarom bepaalde aanpassingen gemaakt zijn in de
Middelnederlandse versie van Huon de Bordeaux.

5.3 LITERAIRE OMGEVING

Inleiding
In de vorige paragraaf heb ik een aantal kenmerken van Huge van Bordeeus besproken
en enkele aanzetten tot interpretatie gegeven. Doel hiervan was het eigen karakter van
de Middelnederlandse bewerking ten opzichte van Huon de Bordeaux te belichten. De
aandacht is daarmee verschoven van de Franse traditie waaruit de bewerking voort-
komt,130 naar de Middelnederlandse verteltraditie waarvan de bewerking deel uit-
maakt. In deze paragraaf zal dan ook de aandacht gevestigd worden op de literaire
context van Huge van Bordeeus. Een tekst ontstaat immers niet in een vacuüm. De
dichter wordt bewust of onbewust beïnvloed door de omgeving waarin hij leeft en
werkt, wat zijn weerslag vindt in het product dat hij voortbrengt.131 Dit geldt onge-
twijfeld ook voor de overgeleverde versie van Huge van Bordeeus die gemaakt is in
Vlaanderen in de veertiende eeuw; in een streek – van oudsher gericht op Frankrijk –
waar Karelromans populair waren, en in een tijd waarin de steden groeiden, de wereld
groter en de burgerij belangrijker werd. In deze periode, die in de literaire handboeken
vaak negatief gekwalificeerd is als een periode van nabloei en zelfs van verval, ont-
staan verschillende teksten die men moeilijk kan onderbrengen bij bestaande genres.
Deze teksten, die als een soort restgroep beschouwd worden, krijgen vaak het etiket

                                                
voor hun daden gestraft zullen worden. Er zijn christenen bevrijd door Huge; ze zijn door hem verlost
en vertroost (br).
129 Zie bijvoorbeeld: br waar gezegd wordt dat er valse christenen over zee gekomen zijn om Sarace-
nen te bedriegen; k waar sprake is van een strijd tussen christenen en heidenen en de heidenen hun
gram halen op de christenen en l waar Huge liever tegen de heidenen vecht dan voor hen op de vedel
te spelen.
130 Zie voor plaatsing in de Franse context hoofdstuk 3.
131 De dichter kan nog een stap verder gaan door bewust met zijn tekst in ‘dialoog’ te gaan met het
publiek. We betreden dan het terrein van de intertekstualiteit (zie voor een discussie over dit onder-
werp o.a. Janssens 1998, p. 19-28 en Besamusca 1993). Ik laat deze kwestie hier rusten. Het fragmen-
tarische karakter van de overgeleverde Huge van Bordeeus vertroebelt het zicht op een mogelijk inter-
tekstueel spel van de dichter.
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‘late epiek’ opgeplakt.132 De term roept vragen op, afgezien van de negatieve kwalifi-
catie die er aan hangt. Is het nu een groep teksten met gemeenschappelijke kenmerken,
die zich onderscheidt van voor de middeleeuwer herkenbaar geachte genres als Karel-
epiek, Arturroman etc. en kan de term dus als een genreaanduiding worden opgevat?133

Of is het niet meer dan een tijdsaanduiding voor teksten die vanaf begin veertiende
eeuw gemaakt zijn, waarbij ‘laat’ een relatief begrip is? Het gebruik van de de aandui-
ding ‘late epiek’ is niet altijd eenduidig.

De overgeleverde Huge-tekst, die tot het genre van de Karelepiek behoort, heeft
elementen gemeen met een aantal teksten die tot de late epiek gerekend worden. Die
teksten lijken deel uit te maken van de directe literaire omgeving van Huge van Bor-
deeus die ik hier (zij het schetsmatig) in kaart tracht te brengen. Daarbij gaat het er mij
in eerste instantie niet om precies te achterhalen welke afzonderlijke elementen de
dichter aan welke tekst(en) ontleend zou kunnen hebben. Dit is immers een hachelijke
zaak zolang veel teksten fragmentarisch zijn overgeleverd en de datering ervan vaag
blijft. De vraag is dus niet zozeer aan welke tekst(en) Huge ontleend heeft, maar met
welke teksten hij verwant is.134 Dit moet niet alleen meer licht werpen op het karakter
van één enkele tekst in het bijzonder, maar meer algemeen dient het tevens te resulte-
ren in een nauwkeuriger beeld van het literaire landschap van de veertiende eeuw en
de ‘trends’ die daarin voorkomen. In het kader van deze studie kan dit niet anders dan
beperkt blijven tot het uitzetten van enkele lijnen. We moeten ons hierbij wel bewust
zijn van het gegeven dat een groot deel van de overgeleverde handschriften uit die tijd
teksten bevatten die tot het genre van de Karelepiek of de Arturroman gerekend wor-
den.135 Deze genres bleven populair en maakten zelf ook een ontwikkeling door.
Voorts moeten we bedenken dat ontwikkelingen in het Nederlandse literaire landschap
niet geïsoleerd plaatsvinden, maar, vanwege de nauwe relatie met de Franse literatuur,
in samenhang gezien dienen te worden met vergelijkbare ontwikkelingen in het Franse
taalgebied.

Wanneer we dus de focus op de tekst zelf loslaten en uitzoomen naar de literaire om-
geving, zien we een aantal teksten in wisselend verband steeds weer opduiken in rela-
tie met Huge van Bordeeus. Het zijn voornamelijk overeenkomsten van formele aard
op grond waarvan Huge in verband gebracht wordt met andere teksten, zoals overeen-
komst in grammaticale constructie,136 verstechniek137 en het gebruik van epitheta.138

                                                
132 Tot de late epiek worden onder meer gerekend Couchi, Florigout, Flandrijs, Seghelijn van Jheru-
salem, teksten waarvoor geen Franse bron bekend is. De Limborch wordt hier soms ook toe gerekend.
Ook teksten die als producten van nabloei van een bepaald genre beschouwd worden, worden wel tot
de groep gerekend, bijvoorbeeld Valentijn ende Nameloes, Seven vroeden en Cassamus. De groep wis-
selt nog wel eens van samenstelling, afhankelijk van het perspectief dat men kiest.
133 Genoemde genres zijn ook niet in alle opzichten duidelijk van elkaar te scheiden, maar het gaat er
mij hier niet om een diepgaande genrediscussie te voeren. Zie.i.v.m. de genre-indeling o.a. Jauss 1985
en Jauss 1963 voor het onderscheid tussen chanson de geste en roman.
134 Deze aanpak is geïnspireerd op de ideeën van Gerritsen (1975, p. 89-109) t.a.v. literatuurgeschied-
schrijving.
135 De Karelepiek is zelfs voornamelijk overgeleverd in veertiende-eeuwse handschriften.
136 Kienhorst/Tersteeg (1995, p. 63-65) merken op dat Huge van Bordeeus met Florigout, Couchi,
Loyhier ende Malaert en Boudewijn van Seborch een zeldzame grammaticale constructie gemeen
heeft en wel de zogenaamde ‘hi-di’-constructie, waarin een voornaamwoord plus het aanwijzend voor-
naamwoord die de functie van onderwerp hebben (zoals in: Hi die wiste wel die zeden, mb, vs. 257).
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De inhoudelijke overeenkomsten tussen Huge van Bordeeus en andere Middelneder-
landse teksten hebben minder aandacht gekregen. Het is met name deze inhoudelijke
verwantschap van Huge met andere Middelnederlandse verhalen waarop ik hier nader
wil ingaan om, zoals gezegd, de literaire context van deze tekst te kunnen schetsen. In
paragraaf 5.2 noemde ik al de Lorreinen in verband met het optreden van Guweloen en
de strijd om Bordeaux, Couchi in verband met het motief van het heimelijk optreden
en Florigout in verband met de symboliek van de zondige omgeving. Elders heb ik ge-
wezen op het voorkomen van de Saraceense vorst Yvorijn van Monbrant in Huge van
Bordeeus en enkele andere Middelnederlandse teksten.139 Op deze groep teksten,
waartoe behalve Huge ook Florigout, Buevijn van Austoen, Madelgijs, Limborch en
Cassant horen, wil ik in eerste instantie mijn aandacht richten. De Monbrant-stof biedt
naar mijn overtuiging een goed uitgangspunt voor de beschrijving van de literaire con-
text van Huge van Bordeeus, omdat met dit stofcomplex verschillende aspecten ver-
bonden zijn die niet alleen kenmerkend lijken te zijn voor de betreffende teksten, maar
tevens voor de veertiende-eeuwse epiek in het algemeen.

                                                
Een zoekopdracht op de CD-rom van Middelnederlandse teksten leert dat de constructie minder zeld-
zaam blijkt als het gaat om de combinatie onpersoonlijk vnw. + die, dan werd aangenomen. Construc-
ties als elc die ghinc, elc die wilde, elc die weerde hem etc. komen we onder andere ook tegen in
Dystorie van Saladine (rijmtekst, Haarlem Stadsbibl. 56 D15), Merlijn, Histori van Troyen, Roman
van Lancelot, S. Fransiscus leven, ongeïdentificeerd fragment 3 (volgens Kienhorst 1988), Seghelijn
van Jherusalem en Spieghel Historiael. Zeldzamer is de onderwerpsconstructie persoonlijk vnw. +
aanw. vnw. (ic die, ghi di, hi die, si die, wi die), maar ook in deze gevallen is de constructie niet be-
perkt tot genoemde teksten. In Ferguut (van de hand van een veertiende-eeuwse corrector!), Beerte en
Merlijn komt ze eveneens voor. Kenmerkend voor met name Huge en Couchi is de frequentie en de
variatie waarin de constructie voorkomt. Vooral Huge springt er wat dit betreft uit. Kienhorst en Ter-
steeg geven ook paleografisch-codicologische argumenten om met name Couchi en Florgigout met
Huge in verband te brengen.
137 Zie i.v.m. de verstechniek Van den Berg 1983, idem 1985, idem 1987. Huge heeft met teksten als
Lorreinen II, Roman van Cassamus, Florigout en Couchi een verstechniek gemeen die als synthetisch-
dynamisch getypeerd wordt, dat wil zeggen de zinnen zijn lang en er bestaat een discrepantie tussen
vers- en syntactische grenzen. Tot deze groep hoort wellicht ook Boeve van Hamtone. H. Beckers
(1970, p. 91) merkt op dat de dichter de verstechniek van het ‘rîme brechens’ gebruikt heeft, dat wil
zeggen dat de dichter ‘die Syntaxgrenzen mit Vorliebe über die Verspaargrenzen hinüberspielen lässt,
so dass die Satzschlüsse meist zwischen An- und Abvers eines Verspaares zu liegen komt’. Dit komt
overeen met het synthetisch-dynamische verstype van Van den Berg.
138 Volgens Van den Berg (1988, p. 97-110) heeft Huge een relatief hoog percentage epitheta gemeen
met teksten als Flandrijs, Florigout en Seghelijn van Jherusalem. Dit zijn alle Vlaamse teksten die tot
de late epiek gerekend kunnen worden. Ook Boeve van Hamtone scoort in de overgeleverde verzen
een bijzonder hoog percentage van dit type uitdrukkingen (zie aldaar noot 19 op p. 104). Gezien het
feit dat deze teksten in de traditie staan of aansluiten bij het chanson de geste, is dit niet verwonderlijk.
Het is in ieder geval geen duidelijk criterium op grond waarvan deze teksten onderscheiden kunnen
worden. Nog opvallender is volgens Van den Berg wellicht het voorkomen van een laag percentage
nadrukformules, wat Huge gemeen heeft met teksten als Couchi, Florigout, Flandrijs, Limborch.
Vraag is of dit niet samenhangt met een voortgaande verschriftelijking en fictionalisering.
139 Zie Lens 1994, p. 131-3. Zie ook Lens 1993, p. 61.
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Yvorijn van Monbrant140

In Huon de Bordeaux treedt de relatief onbekende heidense koning Yvorin de Mon-
brant op.141 De dichter heeft dit personage ontleend aan Bueve de Hantone.142 We ko-
men Yvorin de Monbrant of alleen de geografische aanduiding Monbrant verder tegen
in Maugis d’Aigremont en Vivien de Monbranc, teksten die deel uit maken van de cy-
clus van Renaut de Montauban. In Bueve de Hantone speelt deze heidense vorst een
substantiële rol in het verhaal,143 dat wil zeggen: zijn optreden is niet beperkt tot een
enkele episode.144 Yvorin huwt met Josiane, dochter van de koning van Hermenie (ook
wel Ermenie; is Armenië). Dit gebeurt terwijl haar geliefde Bueve de Hantone, de held
van het verhaal, elders in een kerker gevangen zit. Yvorin raakt in conflict met de ko-
ning van Hermenie als Bueve terugkeert en er met Josiane vandoor gaat. De koning
eist zijn echtgenote terug. Hiertoe worden in de loop van het verhaal verschillende ver-
geefse pogingen ondernomen. Uiteindelijk bekeert Yvorin zich tot het christendom en
geeft zijn aanspraak op Josiane op. In Huon de Bordeaux is Yvorin een episodische fi-
guur.145 Huon komt in contact met Yvorin nadat hij door Malabron gered is van het
eiland waarop hij na de schipbreuk was aangespoeld. Yvorin blijkt de broer van Gau-
disse te zijn, de door Huon vermoorde sultan van Babylonië. Samen met de speelman
Estrument komt Huon aan het hof van Yvorin de Monbrant terecht. Yvorin raakt in
conflict met koning Galafre van Aufalerne als hij verneemt dat deze zijn nicht Esclar-
monde bij zich houdt. Esclarmonde is tevens de geliefde van Huon, daarom strijdt de-
ze aan de zijde van Yvorin om haar uit handen van Galafre te bevrijden. Yvorin en
Huon hebben een gemeenschappelijk belang, al weet Yvorin dit niet. In Maugis
d’Aigremont speelt de vorst van Monbrant eveneens een rol, maar in deze tekst heet hij
Sorgalant in plaats van Yvorin.146 Vivien, de tweelingbroer van Maugis, groeit op aan
het hof van Sorgalant de Monbrant. Zijn echtgenote Esclarmonde had Vivien als baby
gekocht en had hem opgevoed. Vivien neemt de plaats in van Sorgalant als hoofd van
de strijdmacht en als echtgenoot van Esclarmonde, nadat Sorgalant in de strijd gesneu-
veld is (gedood door Maugis). Uiteindelijk vindt Vivien zijn familie terug. De hertogin
van Aigremont herkent haar zoon aan de ring die hij draagt. Vivien bekeert zich tot het
christendom en treedt volgens de christelijke wet opnieuw in het huwelijk met Esclar-
monde. In Vivien de Monbranc,147 een soort vervolg op Maugis, wordt verteld hoe
Monbrant, vanwege de bekering van Vivien tot het christendom, door heidenen wordt

                                                
140 Opgemerkt dient te worden dat de inhoud van deze verhalen zeer beknopt en selectief (d.w.z.
voorzover relevant voor het betoog) wordt weergegeven.
141 Ook in een van de continuaties komt Yvorin voor en wel in het Chanson de Godin. Ik laat deze
tekst hier buiten beschouwing.
142 Zie Rossi 1975, p. 71-4.
143 De oudste versie van dit verhaal is de Anglonormandische versie (begin dertiende eeuw). Daarnaast
zijn er drie continentale versies overgeleverd, waarvan de tweede versie voor de Middelnederlandse li-
teratuur het belangrijkste lijkt te zijn.
144 In de tweede continentale versie wordt Yvorin geïntroduceerd in vs. 2720 en sterft hij in vs. 16319.
De totale lengte van deze tekst is 19125 verzen, zie ed. Stimming 1911.
145 M, vs. 6090-6100 (Gériaume spreekt over Yvorin tegen Gaudisse), 6976-7025 (een piraat deelt
Yvorin mee wat er met zijn nicht Esclarmonde gebeurd is), 7292-8430 (Huon met de speelman Es-
trument naar Monbrant; Huon in dienst van Yvorin).
146 Zie ed. Vernay 1980.
147 Zie ed. Van Emden 1987.
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aangevallen. Zijn familieleden helpen hem de heidenen te verslaan. Vivien is hier de
centrale figuur.

Van Bueve de Hantone, Huon de Bordeaux en Maugis d’Aigremont zijn Mid-
delnederlandse bewerkingen gemaakt, zodat Yvorin en de geografische aanduiding
Monbrant ook in deze teksten voorkomen. Tot dit stofcomplex horen ook teksten
waarvan geen (directe) Franse bron bekend is, te weten: Florigout en Roman van Lim-
borch en Roman van Cassant. Opmerkelijk is dat in Madelgijs de vorst uit Monbrant
Yvorijn heet in plaats van Sorgalant, waarmee de tekst zich conformeert aan Bueve/
Buevijn en Huon/Huge. Sorgalant in Maugis blijft zo een uitzondering in de traditie.

Bekijken we de context waarin Yvorijn (en/of Monbrant) voorkomt in de ge-
noemde Middelnederlandse teksten, dan lijkt de invloed van Bueve de Hantone, en met
name die van de tweede continentale versie,148 het belangrijkste te zijn (afgezien van
de lijnen/wegen waarlangs die invloed verlopen is). Een onderscheidend kenmerk van
deze versie, ten opzichte van de andere Franse versies, is dat Yvorin, nadat hij zich tot
het christendom bekeerd heeft en Monbrant christelijk geworden is, de hulp van Bueve
inroept als zijn land door heidenen overvallen wordt. Bueve snelt daadwerkelijk te
hulp, samen met zijn zoon die ook Bueve heet.149 Yvorin raakt dodelijk gewond in de
strijd en benoemt de jonge Bueve tot zijn opvolger. Van de tweede continentale versie
is een bewerking gemaakt die overgeleverd is in de zestiende-eeuwse prozaroman
Buevijn van Austoen.150 Of er ooit een berijmde bewerking van deze versie bestaan
heeft, is onbekend.151 In de Nederlandse prozaversie die een stuk korter is dan de Fran-
se tekst, wordt Yvorijn bekeerd en gedoopt (hij heet nu Balam),152 en wordt zijn land
christelijk. Na zijn bekering geeft Yvorijn zijn dochter Bellefleur aan Buevijn’s zoon
ten huwelijk, deze wordt hierdoor de opvolger van Yvorijn en hij regeert na de dood
van Yvorijn over Monbrant.

Een overeenkomstige situatie treffen we aan in de Florigout. In deze tekst is
Monbrant een christelijke stad, gelegen in het Oosten en omringd door Saraceense vij-
anden.153 Koning Buevoen is de heerser van deze stad. Dit gegeven lijkt te wijzen in
de richting van de tweede continentale Bueve-versie. Florigout lijkt ook wat betreft an-
dere elementen bij Bueve de Hantone aan te sluiten. Zo is hier ook sprake van Angel-
saksische hoofdpersonen die in het Oosten verzeild geraakt zijn, en dan met name in
Monbrant.154 Yvorijn komt in de overgeleverde fragmenten niet voor. Wellicht speelde

                                                
148 Zie noot 1143 op p. 223.
149 Ook in de derde continentale versie bekeert Yvorin zich en wordt Monbrant een christelijk land,
maar het blijft in deze versie bij een vermelding van dit feit. Van latere aanvallen van heidenen op een
christelijk Monbrant is geen sprake, evenmin als van de benoeming van Bueve jr. tot Yvorins opvol-
ger. In de Anglonormandische versie en de eerste continentale versie wordt Yvorin door Bueve ge-
dood.
150 Zie Debaene 1977, p. 46-7. De tekst van deze prozaroman is helaas niet uitgegeven. J. Bolte (1893,
p. 310-4) geeft de inhoud van de kapittelopschriften. Ik maak gebruik van de translitteratie van de
tekst door C.H.C.M. Kok (UVA).
151 Er zijn wel enkele fragmenten over van een Middelnederlandse Boeve van Hamtone, maar deze
lijken een vertaling te zijn van de derde continentale versie. Deze zijn in 1970 uitgegeven door H.
Beckers.
152 In de tweede continentale versie is dit Balant.
153 Ed. Heeroma 1962, vs. 4351, 5285-7, 5329, 5424, 5995-7.
154 Een andere overeenkomst tussen de teksten is onder andere de plaatsnaam Grymmerstoel in Buevijn
(Seghebalt, de opvoeder van Bueve is de burggraaf van Grymmerstoel) en Grimmestoen in Florigout
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hij een rol in het deel dat niet is overgeleverd. Waarschijnlijker lijkt het dat de Flori-
gout, die geen rechtstreekse bewerking is van de Franse Bueve de Hantone, een soort
vervolg is op deze tekst, waarin Yvorijn niet noodzakelijk een rol toebedeeld gekregen
hoeft te hebben. De dichter heeft zich door het Bueve-verhaal laten inspireren en vast-
knopend aan deze materie een eigen verhaal geschreven. Vraag is natuurlijk of hij een
Middelnederlandse bewerking van dit verhaal gekend en gebruikt heeft.

Ook de manier waarop naar Yvorijn van Monbrant verwezen wordt in de Lim-
borch en in Cassant lijken te wijzen op invloed van de Bueve-traditie. In Bueve horen
Hermenie (of Ermenie) en Monbrant bijelkaar. Zoals gezegd, Yvorin heeft een conflict
met de koning van Hermenie vanwege diens dochter Josiane. In de twee Middelneder-
landse teksten wordt Monbrant eveneens in combinatie met (hier) Ermenie genoemd.
In de berijmde versie van de Limborch valt de koning van Monbrant (hij wordt geen
Yvorijn genoemd) samen met andere heidense vorsten, waaronder de koning van Bar-
barije, Ermenie binnen.155 De koning van Ermenie (een oom van Echytes) is overle-
den, zodat het land zonder vorst is. De koning van Monbrant sneuvelt in de strijd. Zijn
optreden is in deze tekst erg marginaal. Ditzelfde is het geval in de prozaversie van de
Limborch, waar de koning van Monbrant deelneemt aan de strijd rond Constantino-
pel.156 Toch ligt de situatie in de prozaroman genuanceerder, want elders in dezelfde
tekst wordt verteld dat Yvorijn van Monbrant (die aangeduid wordt als soudaen (sul-
tan)) als bondgenoot van de koning van Arabië (of Barberië)157 samen met vele andere
heidense vorsten tegen de koning van Aragon vecht. Aanleiding voor deze strijd is de
eis van de koning van Arabië die koningin Sybilla van Aragon als echtgenote wil heb-
ben. De koning van Arabië sneuvelt in de strijd; Yvorijn wordt gevangengenomen en
later na betaling van losgeld vrijgelaten.158 De dichter kan de inspiratie voor het optre-
den van Yvorijn in deze passage elders opgedaan hebben; ze ontbreekt in ieder geval
in de rijmtekst.159 Het is bovendien de vraag of Yvorijn die in Aragon vecht en de ko-
ning van Monbrant die in Constantinopel aan de strijd deelneemt een en hetzelfde per-
sonage zijn. In de Cassant-fragmenten,160 ten slotte, wordt eveneens de stad Monbrant
genoemd en wordt gesproken over een mogelijk beleg van de stad. Verder komen er in
voor de schone Herminette en het land van Ermenyen (als dat er tenminste staat). Dit
zou in de richting van Bueve kunnen wijzen waar Hermin de koning is van Ermenie.161

De fragmenten zijn echter zo gering van omvang dat er in dit verband weinig concreets
over te zeggen valt.

                                                
(Autefleur is heer van Grimmestoen).
155 Ed. Van den Bergh 1846-1847, b. VII, vs. 1551-3; b. VIII, vs. 33 Mombrant (zie vs. 31-43), vs.
1241-2 (dood van koning van Monbrant).
156 Zie kap. LXXII-LXXXV en XCVII-CV. Een verwijzing naar Ermenie ontbreekt in de prozatekst.
157 Arabien en Barberie wordt door elkaar gebruikt in deze passage. Zie kap. LXXIIII-LXXVII.
158 In de derde continentale versie wordt Yvorin eveneens gevangengenomen, en wellicht ook in de
Middelnederlandse Boeve en in Buevijn van Austoen.
159 In de rijmtekst (boek 5) vallen de heidenen eveneens Aragon binnen, maar Yvorijn is hier niet bij
betrokken.
160 Herminette, vs. 11; Ermenyen, vs. 13, zie ed. Claassens 1993, p. 269-75.
161 In Baudouin de Sebourc heet een van de geliefden van de hoofdpersoon Ivorine; dit detail is echter
niet overgeleverd in de Middelnederlandse fragmenten. Is de naam geïnspireerd op Yvorin uit Bueve
of Huon? Zie Van den Berg 1998, p. 257 en noot 64.
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In de Madelgijs heet de vorst uit Monbrant niet Sorgalant (zoals in Maugis
d’Aigremont), maar Yvorijn. Voor deze naamswijziging kan de dichter aan Buevijn
gedacht hebben. De in de prozaroman overgeleverde versie van Madelgijs162 en Bue-
vijn van Austoen hebben een aantal inhoudelijk elementen gemeen die ontbreken in de
overeenkomstige Franse teksten.163 Dit zou wellicht op ontlening kunnen duiden.164

Enkele voorbeelden: zo heet de dochter van Yvorijn in Buevijn Bellefleur en in Madel-
gijs (proza) Benfluer (Beafloer in de rijmfragmenten). Het verraad van Vivien (in Ma-
delgijs-proza) lijkt veel op de situatie waarin Buevijn verkeert. Ze worden allebei met
een brief waarin hun eigen doodvonnis staat naar een andere vorst gestuurd.165 Zowel
Madelgijs als Buevijn worden gevangengenomen en naakt aan een boom gebonden om
met pijlen te worden doodgeschoten.166 Behalve de naamsverandering van de vorst van
Monbrant, verschilt zijn optreden in de Middelnederlandse Madelgijs eveneens op een
aantal punten van de Franse teksten. Yvorijn neemt niet deel aan het beleg van Egger-
mont aan het begin van het verhaal. Vivien groeit op met de gedachte dat hij een zoon
is van Yvorijn en de broer van Benfluer. Vivien bekeert zich echter tot het christen-
dom en wordt vervolgens verliefd op Yvorijns dochter. Hij verwekt een kind bij haar,
Aymijn (toekomstig vader van de vier heemskinderen). Benfluer, die ook haar heiden-
se goden heeft afgezworen, vlucht naar Eggermont. Nu trekt Yvorijn met een leger
naar Eggermont en slaat een beleg voor de stad. Hij wil zijn dochter straffen. Deze si-
tuatie doet opnieuw denken aan het optreden van Yvorijn in het Bueve-verhaal, waarin
Yvorijn Hermenie aanvalt nadat Bueve er met Josiane vandoor gegaan is. Yvorijn
wordt in Madelgijs gedood door Vivien. Vivien zal later zelf sneuvelen door de hand
van een van de zonen van Yvorijn (ook Yvorijn geheten). In Madelgijs is het optreden
van Yvorijn uitgebreid. Wat betreft het optreden van Vivien geldt eveneens dat dit ver-
schilt van de Franse tekst. Met name kenmerkend is de episode waarin Vivien voor
aanvang van een duel dat hij zal aangaan, een visioen krijgt en zich tot het christendom
bekeert. In de Franse tekst blijft hij echter volharden in het geloof waarin hij is opge-
voed, tot hij door zijn werkelijke familie herkend wordt.

Het optreden van Yvorijn in Huge van Bordeeus, ten slotte, is terug te voeren
op Huon de Bordeaux, de bron van de Middelnederlandse bewerking. Van directe in-
vloed van de Bueve-traditie is geen sprake. Dit geldt in ieder geval voor de prozabe-
werking. Wat betreft de rijmtekst kunnen we hier minder stellig over zijn, omdat er
slechts een klein deel van de Monbrant-episode is overgeleverd, die bovendien nog op
verschillende punten afwijkt van de Franse Huon-teksten. Evenmin lijkt de tekst wat
betreft dit element andere teksten beïnvloed te hebben. Of het zou moeten zijn dat de
prozabewerker van de Limborch voor zijn passage aan Huge gedacht heeft, maar dat
lijkt ver gezocht.167

                                                
162 Dit is de lange versie van het verhaal; deze is eveneens overgeleverd in enkele berijmde fragmen-
ten.
163 In mijn scriptie uit 1984 over Yvorijn van Monbrant heb ik hier al enige aandacht aan besteed.
164 Het zou interessant zijn de relatie tussen beide teksten nauwkeuriger en diepgaander te onderzoe-
ken, maar dit valt buiten het kader van deze studie.
165 Buevijn, translitt., p. 34; Madelgijs, ed. Kuiper 1903, p. 41 en 46-7.
166 Buevijn, translitt., p. 41-42, p. Madelgijs, ed. Kuiper 1903, p. 307.
167 Aragon en Monbrant komen beide voor in de rijmversie van Huge hoewel ze in het verhaal geen
verband met elkaar hebben; de prozaroman van Huyghe wordt in een band bewaard met Sibilla. Vraag
is natuurlijk of dit altijd zo geweest is.
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Kenmerken van enkele veertiende-eeuwse teksten
Na een overzicht gegeven te hebben van de Monbrant-stof, wordt het tijd deze groep
teksten, waartoe Huge behoort, eens nader te bestuderen in verband met mogelijke ge-
meenschappelijke elementen/kenmerken.168 De groep bestaat uit twee Karelromans
(Huge en Madelgijs), twee avonturenromans (Florigout en Buevijn: waarschijnlijk ver-
bonden met Angelsaksische stof), een kruistochtroman (Cassant) en een avonturen- en
liefdesroman (Limborch).169

Genoemde teksten hebben over het algemeen een losse band met de Franse lite-
raire traditie waaruit zij voortkomen, doordat het ofwel (zeer) vrije bewerkingen zijn,
ofwel doordat een directe bron ontbreekt omdat hiervan in de overlevering geen spoor
te vinden is.170 En, ook al zijn de teksten bewerkingen van bekende Franse verhalen,
zij bevatten allemaal eigen elementen waarmee zij van hun bronnen afwijken. Zo heb-
ben Huge en Madelgijs een losse band met hun Franse voorbeeld. Van beide teksten
bestaat een kortere versie171 die dichterbij (hoewel dit relatief is) en een langere ver-
sie172 die (nog) verder weg van het Franse voorbeeld ligt.173 Florigout heeft geen direct
Frans voorbeeld, maar sluit waarschijnlijk aan bij een Franse tekst of stofcomplex; het-
zelfde geldt wellicht voor Cassant, een mogelijk vervolg op de Roman van Saladin.174

De Roman van Limborch daarentegen, wordt als een oorspronkelijk Nederlandstalig
werk beschouwd; het is geen vervolg op een reeds bekend verhaal.175 De positie van
Buevijn ten opzichte van de Franse traditie is moeilijk in te schatten.176 De prozaversie
sluit aan bij de tweede continentale versie van Bueve de Hantone, maar het verhaal is
sterk ingekort en bevat ook elementen die in de Franse traditie ontbreken.177 De over-
geleverde Boeve-fragmenten lijken een uitzondering te vormen, daar zij een vrij ge-
trouwe vertaling van een Franse tekst zijn.178

De losse relatie die deze teksten met hun bron hebben, geeft ons wellicht een in-
dicatie van de wijze waarop de veertiende-eeuwse dichters met hun materiaal omgin-
gen. Men liet de bron meer en meer los om een eigen versie van een bekend verhaal te
                                                
168 Zie in dit verband ook Van den Berg 1998, p. 255-60.
169 Opvallende afwezige is de Arturroman; wellicht is dit veelzeggend.
170 De reden hiervoor kan zijn, dat deze niet is overgeleverd of dat deze nooit bestaan heeft.
171 Bij Huge overgeleverd in de prozaroman; bij Madelgijs in de Middelnederlandse versfragmenten en
in de Middelhoogduitse vertaling daarvan.
172 Bij Huge in de versfragmenten; bij Madelgijs zowel in de versfragmenten als in de prozaroman.
173 Een andere Karelroman waarvan twee versies bestaan is de Aiol. De Limburgse Aiol (tekst geda-
teerd twaalfde/dertiende eeuw; hs. uit de dertiende eeuw) is een vrij nauwkeurige vertaling; de Vlaam-
se Aiol (tekst gedateerd dertiende eeuw; hs. veertiende eeuw) staat verder weg van het Franse voor-
beeld. Deze tekst is ouder dan de veertiende eeuw, maar is het toeval dat juist de versie die in een
veertiende-eeuws hs. is overgeleverd verder weg ligt van het voorbeeld? M.a.w. is het wellicht moge-
lijk dat (een deel van) de nieuwe avonturen pas in de veertiende eeuw zijn toegevoegd, of is dit wish-
ful thinking?
174 Dit geldt ook voor Couchi.
175 Als oorspronkelijk Middelnederlands werk worden onder meer ook beschouwd: Flandrijs en
Seghelijn.
176 Nader onderzoek naar deze tekst is gewenst.
177 In dit opzicht lijkt de positie van Buevijn ten opzichte van de Franse traditie op die van de proza-
roman van Huge: de prozatekst komt overeen met een Franse tekst, maar is sterk ingekort en bevat
‘nieuwe’ elementen; de Franse prozatekst lijkt niet in aanmerking te komen als bron.
178 We weten niet of de overgeleverde fragmenten representatief zijn voor de hele tekst; de omvang
ervan is zeer gering.
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maken en om zelf met bekende bouwstenen, die van verschillende oorsprong kunnen
zijn, een ‘nieuw’ verhaal te dichten. Dit maakt wellicht ook dat deze teksten vaak
moeilijk bij de toen bekende genres in te delen zijn. Er ontstonden verhalen die over de
grenzen van het genre heen gingen of deze grenzen verlegden en soms aanleunden te-
gen of expliciete verbindingen legden met andere stofcomplexen.179 Een mooi voor-
beeld hiervan is de Franse Huon-cyclus. Worden er in het chanson de geste van Huon
de Bordeaux al elementen uit het Artur-genre in het verhaal gebruikt, in de vervolgen
op deze tekst gaat men nog verder. Hier wordt Artur zelf opgevoerd! De epische held
Huon moet tegen Artur strijden om de heerschappij van Monmur (in het feeënrijk).180

In de Middelnederlandse Huge-fragmenten is hiervan niets terug te vinden, aangeno-
men dat het verhaal eindigt waar de Franse Huon de Bordeaux eindigt en wel met de
verzoening tussen koning en vazal. Toch vinden we in deze tekst wel andere elemen-
ten en motieven terug die naar het genre van de Arturroman verwijzen, zoals onder an-
dere de wonderlijke helper Maleproen,181 de wonderbeker van Ebroen182 en (naar we
aannemen op grond van de tekst van Np) het kasteel van Dunalster met de metalen
mannen (automaten).183 Ook in andere teksten komen deze elementen voor. Zo treffen
we wonderlijke helpers of bondgenoten aan in Florigout (een elf, dame Jolie), een cen-
taur in Flandrijs en de dwerg Spiet in Madelgijs. Het motief van de metalen mannen is
ook in Flandrijs te vinden184 en waarschijnlijk eveneens in Florigout.185

Genoemde Arturiaanse elementen zijn verbonden aan de avonturenruimte die
Huge binnengaat als hij door Karel uit Frankrijk verbannen wordt. In Np kunnen we
lezen dat alleen aan het einde van het verhaal, koning Abroen de ‘epische ruimte’ be-
treedt om Karel op de vingers te tikken en de verraders te ontmaskeren. Dit is de enige
keer dat het wonderbaarlijke en bovennatuurlijke dat verbonden is met Abroen, de epi-
sche wereld van Karel de Grote binnendringt. In de Madelgijs ligt dit anders. Hier is
het een fee die de held opvoedt en later zijn geliefde wordt. Madelgijs is zelf ook be-
dreven in de necromantie en laat zijn kunsten ook op Karel los. Necromantie en tove-
narij zijn hier een onlosmakelijk onderdeel van de handeling en beperken zich niet tot
een bepaalde avonturenruimte. Voorts wordt ook in deze tekst tegemoet gekomen aan

                                                
179 Zoals in Huge, waar in de prozaversie een relatie gelegd wordt met een ander genre en wel met dat
van de kruistochtepiek. Hier wordt voorspeld dat Huge, een ridder van Karel de Grote, de stamvader
zal worden van het geslacht van de zwaanridder. Een ander voorbeeld is Seghelijn van Jherusalem
waar de kinderen van Seghelijn de Seven vroeden van Rome worden.
180 Zie paragraaf 2.3.2.
181 Aardig is de overeenkomst (zonder direct een verband tussen beide teksten te willen leggen) met de
vos Roges uit de Walewein, die nadat hij zijn (in dit geval rode) vel heeft afgeschud een schone jonge-
ling blijkt te zijn (vs. 10927-33). Zie Huge fr. l, vs. 141-142 en Np, kap. 17 waar Maleproen zijn zwar-
te vel afschudt en hij een frisch scoon man blijkt te zijn.
182 Die aan de heilige graal doet denken: alleen wie zonder zonden is, kan uit de beker drinken.
183 Een motief dat o.a. ook voorkomt in Arturromans als Ferguut en Torec. Zie in dit verband De
Graaf 1980, p. 63-6. Vgl. ook de manier waarop Huge (in Np) en Seghelijn het kasteel van een reus
(die zij willen overwinnen) binnenkomen: beiden slaan op een gouden bekken, zodat degene die bin-
nen is het geluid hoort. In Huge hangt dit aan een boom (ed. Wolf 1860, p. 28); in Seghelijn staat het
op een pilaar (zie vs. 6248-78).
184 Wat betreft dit motief in Flandrijs en Huge spreekt De Graaf van een unieke parallel. Opgemerkt
dient te worden dat hij de prozaroman uit circa 1540 gebruikt. Het is onduidelijk of dit motief op ge-
lijke wijze in de (onderliggende) rijmtekst is uitgewerkt.
185 Zie ed. Klein 1982, vs. 51-64.
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de zucht naar avontuur. De Middelnederlandse dichter heeft een lange avontuurlijke
reis van de fee Oriande toegevoegd, waarmee elementen uit andere genres worden bin-
nengehaald. Haar zeereis bevat elementen die doen denken aan Sint Brandaen, maar
ook aan een avonturenroman als de Limborch.186

Niets lijkt onmogelijk in deze verhalen, waaraan geen directe historische ge-
beurtenis ten grondslag ligt, zoals het geval is bij het Roelantslied.187 Er is hoogstens
een pseudo-historisch kader dat vooral in dienst staat van het avontuur, dat in veel ge-
vallen de held buiten de hem vertrouwde wereld voert. Men zou kunnen zeggen dat er
sprake is van maximale fictionalisering.188 Deze voortgaande fictionalisering leidt tot
avonturenromans als Buevijn en Limborch, maar ook tot teksten die aansluiten bij de
traditie van de ridderpiek als Flandrijs, Seghelijn en Couchi.189 Deze tendens dringt
ook in de Karelepiek door, een genre dat van oudsher geassocieerd wordt met histori-
sche waarachtigheid en geloofwaardigheid (wat niet gelijkstaat aan historisch waar ge-
beurd zijn). Dit resulteert onder meer in een tekst als Huge, waar een conflict tussen
koning en vazal leidt tot een avonturenreis van de held. Het is de individuele ridder,
die op grond van individuele motieven – in dit geval het herstellen van het onrecht dat
hem is aangedaan – zijn eigen wereld verlaat om het avontuur aan te gaan. Hier is in-
vloed van de Arturroman voelbaar. Met name in een tekst als Flandrijs is deze invloed
merkbaar. De gelijknamige held verlaat zijn vertrouwde omgeving om de dood van
zijn vader te wreken190 en krijgt tijdens zijn tocht met verschillende avonturen te ma-
ken. Zo moet hij onder meer de borch van avonture binnendringen.191 De keuze die
Flandrijs maakt om op avontuur te gaan is waarschijnlijk (min of meer) vrijwillig, ter-
wijl Huge hiertoe eigenlijk veroordeeld is. Zijn vertrek heeft het karakter van een ver-
banning, die mogelijk zelfs tot zijn dood kan leiden. Ook Buevijn verlaat niet vrijwil-
lig zijn geboorteland. Zijn moeder wil hem kwijt en zet hem daarom op een schip, met
de bedoeling dat hij over boord gezet wordt en verdrinkt. Dit gebeurt niet en Buevijn
komt in Hermenie terecht, waarna de avonturenreeks zich in gang zet.

Met de aandacht voor de individuele held die al dan niet gedwongen wordt
(door verbanning, ontvoering etc.) zijn vertrouwde omving te verlaten, hangt een ander
motief samen dat altijd al populair was in middeleeuwse verhalen, en dit in hoge mate
is in de teksten uit de veertiende eeuw: de hoofdpersonen worden op één of meer mo-
menten in het verhaal van hun verwanten en vrienden gescheiden, om deze meestal na

                                                
186 Zo bezoekt Oriande bijvoorbeeld de vallei van St. Patrick in Ierland. Ook komt zij tijdens haar
zoektocht, net als o.a. Heinric en Echites in de Limborch verschillende malen bij toeval of door dui-
velse misleiding in problematische situaties terecht die zij helpt oplossen (bijvoorbeeld in Ermenien).
187 Hiermee geenszins suggererend dat alle epen voor 1300 wel gebaseerd zijn op feitelijke historische
gebeurtenissen.
188 We moeten erop bedacht zijn dat we dit begrip niet zonder meer gelijkstellen met ons huidige be-
grip ‘fictie’. Zie i.v.m. fictionaliteit en middeleeuwse literatuur o.a. Haug 1992 (eerste dr. 1985) en de
reactie daarop van Heinzle 1990.
189 Voor de term ‘ridderepiek’ zie Beckers 1970, p. 94 (noot 39a). Hij onderscheidt de term van ‘hel-
denepen’ vanwege het avontuurlijke en fictieve karakter. Van den Berg (1992, p. 406) gebruikt de
term voor zowel ridderromans (ongeacht de stof) en rijmkronieken. Deze ruime opvatting van de term
lijkt mij te prefereren, in geval van de Middelnederlandse literatuur.
190 Zie voor verwantschap van Flandrijs met het genre van de Arturroman: De Graaf 1980, inl. ed.
waar de relaties met andere teksten worden verkend; Besamusca 1993, p. 195-7.
191 Vraag is of deze avonturen Flandrijs (tijdelijk) verder van zijn doel afbrengen of hem daar juist
naartoe zullen leiden. Dit wordt niet duidelijk uit de overgeleverde tekstfragmenten.
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vele avonturen weer terug te vinden. Dit heeft invloed op de structuur van het verhaal
zoals we bij Huge zagen:192 nieuwe personen zetten nieuwe verhaaldraden in gang.
Eenzelfde verschijnsel zien we bijvoorbeeld bij Madelgijs: waar de scheiding van de
tweeling tot afzonderlijke verhaaldraden heeft geleid. De dichter wisselt, veel vaker
dan in de Franse tekst het geval is, tussen de belevenissen van Madelgijs en Vivien. In
de Limborch zien we dat het verhaal in meer draden is opgesplitst doordat verschillen-
de personages naar elkaar op zoek gaan: zo gaat bijvoorbeeld Heinric op zoek naar zijn
zuster, Echites wil op avontuur en vertrekt, waarna Evax op zijn beurt op zoek gaat
naar Echites. Bovendien wordt er voortdurend teruggeschakeld naar of de ouders van
Heinric en Margriete in Limburg of naar de ouders van Echites in Athene: zij worden
geïnformeerd over het lot van hun kinderen. En ook in Florigout lijkt het uiteenvallen
van de familie van de hoofdpersoon het verhaalverloop in verschillende verhaaldraden
te hebben opgesplitst. Twee veel voorkomende varianten van dit thema zijn: 1) schei-
den van vrienden, familie en geliefde en 2) kinderen die van hun ouders gescheiden
worden vlak na hun geboorte en hiermee samenhangend: tweelingen die gescheiden
van hun ouders en van elkaar opgroeien. 1) komt onder meer voor in Huge. De held
raakt door een schipbreuk gescheiden van zijn ridders en van zijn geliefde;193 Florigout
is gescheiden van zijn familie en zijn geliefde; Margriete verdwaalt tijdens de jacht en
raakt zo gescheiden van haar familie. 2) komt onder meer voor in Seghelijn, waar de
gelijknamige hoofdpersoon door zijn moeder als baby te vondeling wordt gelegd om te
voorkomen dat zijn vader hem zal doden; in Buevijn raakt de held zijn twee zonen (een
tweeling) kwijt vlak nadat ze geboren zijn: het ene kind wordt door een griffioen weg-
gedragen naar Armenië; het andere wordt door een schipper gevonden. De twee kinde-
ren groeien dus gescheiden van elkaar op. Dit is ook het geval met de tweeling van de
hertog van Eggermont in Madelgijs. Een van de kinderen (Vivien) wordt door een hei-
den ontvoerd en naar Monbrant gebracht, terwijl het andere kind (Madelgijs) door Ro-
sa, een bediende, in een woud wordt achtergelaten. Oriande vindt het kind en voedt het
op. Zij wordt later de geliefde van Madelgijs en maakt een wereldreis om hem te vin-
den als ze hem is kwijtgeraakt (is hier situatie 1). Ouders, opvoeders of andere familie-
leden herkennen hun verloren kind(eren) vaak aan een uiterlijk kenmerk als een litte-
ken op de huid (vaak een kruis, onder andere in: Buevijn, Florigout, Seghelijn, Lim-
borch).194 Dit teken dient niet alleen als herkenningsteken, maar geeft ook de status
van het kind aan of is een teken van diens voorbestemming, zoals onder andere in
Seghelijn het geval is.

De verhaalfiguren die hun vertrouwde omgeving verlaten of gescheiden worden
van hun familie, komen vaak in aanraking met Saracenen. In deze verhalen speelt een
aanzienlijk deel van de avonturen zich af in de Saraceense wereld van het Oosten
(waar Yvorijn deel van uitmaakt) en speelt de tegenstelling christenen en heidenen een
rol (kruistochtmotieven).195 De hoofdpersonen van deze verhalen reizen echter in

                                                
192 Zie paragraaf 5.2.
193 Vgl. Seghelijn waar de held zijn geliefde juist weer terugvindt als gevolg van schipbreuk die zij
geleden heeft: zij drijft namelijk op een plank in zee rond.
194 Buevijn, translitt., p. 130 en 138; Florigout, ed. Klein 1982, vs. 105-10; Seghelijn, vs. 260-2;
Limborch, b. III, vs. 794-5 en b. VI, vs. 2157-8.
195 Zie o.a. conclusies Janssens 1988, p. 169-73 i.v.m. belangstelling voor kruistochtepiek in Vlaan-
deren en Henegouwen, en Claassens 1993.
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eerste instantie niet vanuit de kruistochtgedachte naar het Oosten, maar komen eigen-
lijk noodgedwongen of bij toeval in de Saraceense wereld terecht. Huge wordt verban-
nen en kan dit alleen ongedaan maken door een levensgevaarlijke opdracht van de ko-
ning tot een goed einde te brengen. Buevijn wordt door zijn moeder weggezonden met
de bedoeling hem voorgoed uit de weg te ruimen. Vivien wordt als baby ontvoerd naar
het Saraceense Monbrant. In de Limborch komt Margriete in Athene en Constantino-
pel terecht, steden die liggen in of grenzen aan Saraceens gebied. Ook krijgen som-
mige verhaalfiguren in de Limborch met Saracenen te maken tijdens hun avonturenrei-
zen (zoals die Echites en Evax betrokken raken bij het beleg door heidenen van Ara-
gon). Toch is de kruistochtgedachte niet geheel afwezig in deze verhalen. Ook hier
geldt: heidenen dienen bevochten of bekeerd te worden. Zo betekent de boodschap die
Huge van Karel aan de sultan van Babylonië moet overbrengen onderwerping van een
heidense aan een christelijke vorst (afstaan van baard en tanden, bekering tot het chris-
tendom). Daarnaast is de opdracht een verkapt doodvonnis voor de held (nog niemand
is levend teruggekeerd uit het rijk van de sultan).196

Confrontaties met heidenen komen veelvuldig voor met bekende motieven als
aantoonbaar falen van de heidense goden, bekeringspogingen van de christenen, onbe-
trouwbaarheid van de heidenen, de held in een Saraceense kerker en liefde van de held
voor een heidense prinses etc.197 Vooral de tweekamp van de held tegen een Sara-
ceense reus is een populair motief omdat de christelijke held hierin zijn superioriteit
kan bewijzen. Huge strijdt maar liefst driemaal tegen een heidense reus: de reus van
Dunalster (als hij op weg is naar Babylonië), Agapaert (in Babylonië als kampioen van
Gaudijs) en Sorberijn (na zijn vertrek uit Babylonië als kampioen van Yvorijn). Ook
de andere helden strijden een of meer malen tegen heidense reuzen: Buevijn overwint
de reus Aetsepaert (die door Yvorijn gestuurd was) en onderwerpt hem, Vivien treedt
als kampioen van Yvorijn in het strijdperk om tegen de reus Broysin te strijden, Se-
ghelijn vecht onder andere tegen de reus Grapaert198 en hier kunnen nog vele voorbeel-
den aan toegevoegd worden.199

Minder glorieuze momenten beleeft de held als hij door Saracenen gevangenge-
nomen wordt en in een kerker belandt. Dit overkomt onder meer Huge, Buevijn, Aute-
fluer (in de Florigout), Vivien en Seghelijn. Vaak is dit een belangrijk moment in het
verhaal. Huge belandt in een kerker doordat hij – na het overbrengen van de bood-
schap van Karel aan Gaudijs – niet opgewassen is tegen een overmacht aan heidenen.
Toch had hij voor hij het paleis binnenging alle kaarten in handen om de opdracht te
volbrengen: hij genoot immers de bescherming van koning Abroen, die hij met zijn

                                                
196 In M (vs. 2371-2) reageert men expliciet op de opdracht met de woorden: Vous le volés tuer! Waar-
op Karel zegt: Vous dites verité! De opdracht van Huge is in feite een soort ‘Uria-brief’ (d.w.z. de in-
houd van de brief bevat het doodvonnis van de bezorger), zoals in Madelgijs (prozaroman) en Buevijn.
197 Ik heb aan de confrontatie tussen christenen en heidenen in verband met de Karelepiek aandacht
besteed in Epische Wereld, 1992, p. 69-85.
198 Opvallend is de overeenkomst in de namen van de reuzen Agrapaert (in Huge) en Grapaert (in Se-
ghelijn). In Beuvijn heet de reus Aetsepaert. De overeenkomst tussen de namen van de reuzen in Huge
en Buevijn is al in de Franse teksten aanwezig: in Huon is het Agrapart en in Bueve Achopart of Aço-
part.
199 Zoals Spiet tegen Fortuneus, Flandrijs tegen Colosus, Echites tegen Morant, Florigout daagt Garde-
pont uit etc.
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hoorn altijd te hulp kon roepen.200 Dit middel faalt doordat hij een leugen verteld heeft
aan de eerste poort. Door deze leugen verliest hij de bijzondere bescherming van
Abroen en staat hij er alleen voor. In de kerker komt Huge tot inkeer: hij bidt tot God
en vraagt vergeving.201 Dit zorgt ervoor dat God het hart van Claremonde tot barmhar-
tigheid opwekt en zij hem uit de gevangenis bevrijdt. Het zorgt er ook voor – maar dat
komen we pas verderop in het verhaal te weten – dat hij weer in de genade van Abroen
komt. Huge slaagt er uiteindelijk in met baard en tanden van Gaudijs Babylonië te ver-
laten. Hoewel de context anders is, treffen we in Seghelijn een situatie aan die hier
overeenkomsten mee vertoont. Nadat Seghelijn een week lang met zeven verschillende
vrouwen geslapen heeft,202 voorspelt een engel hem dat hij 15 jaar lang zijn onover-
winnelijkheid zal verliezen. Dit gebeurt inderdaad. Seghelijn wordt verraden door ko-
ning Olifiere van Oliferne en uitgeleverd aan de sultan van Babylonië die hem in de
hoofdstad opsluit. Na 15 jaar wordt hem vergiffenis verleend van zijn zonden en is hij
weer vrij. In Florigout wordt Autefluer opgesloten door de reus Gardepont. Net als in
Seghelijn is het ook hier een engel die de held een voorspelling doet omtrent zijn lot.
De engel voorspelt Autefluer dat hij in de kerker moet blijven tot Florigout, de zoon
van Florentine hem zal verlossen. Autefleur zal alles tot een goed einde brengen als hij
op God blijft vertrouwen en berouw heeft van zijn zonden.203 Autefluer komt in de ker-
ker van Gardepont terecht nadat hij met Florentine uit Donkerdale ‘verlost’ is. Zij waren
blijkbaar op deze duistere plaats beland nadat zij een zonde begaan hadden.204 Uiteinde-
lijk leidt ook hier het vertrouwen dat de held in God en Maria stelt tot zijn bevrijding.205

De gevangenneming van Vivien in Madelgijs en Buevijn lijkt minder symbo-
lische betekenis te hebben en is veeleer slechts een van de elementen in de avonturen-
reeks van de held. Vivien en Buevijn belanden in de gevangenis doordat verraders hun
liefdesrelatie bekendmaken (Buevijn met Susiane en Vivien met Benfluer).206 Vivien
weet zich vrij snel te bevrijden, maar Buevijn zit zeven jaar in ellendige omstandigheden
vast. Vivien had zich bekeerd tot het christendom en Benfluer was ook bereid christen te
worden. In dit geval voelde Yvorijn zich verraden door zijn dochter en de jongeman die
hij als zijn zoon had opgevoed. Buevijn stond in aanzien in Ermenie en daar was niet
iedereen gelukkig mee. Daarom werd Buevijn ervan beschuldigd Susiane verkracht te
hebben. Hun gevangenschap is dus niet zozeer verbonden met de zielsgesteldheid van
de hoofdpersoon zoals bij Huge, Autefluer en Seghelijn wel het geval is. In deze teksten
leidt zondig gedrag tot gevangschap, waarna men tot inkeer komt en het de goede kant
op gaat met de held.207

                                                
200 Hier wordt gerefereerd aan de prozaversie van Huge voor die gedeelten die niet in de fragmenten
zijn overgeleverd.
201 Zie kap. 20; ed. Wolf 1860, p. 38-41. Zie ook paragraaf 4.3.3.2.
202 Vgl. Huge die opnieuw de bescherming van Ebroen verliest als hij met Claremonde slaapt; hij lijdt
schipbreuk en belandt naakt en alleen op een onbewoond eiland (fragm. l). In de prozaroman staat dat
Huge nu op eigen kracht zijn weg moet zien te vinden: ic sal v dragen ouer de zee mer anders en
mach ic v niet helpen (aldus Maleproen tegen Huge); ed. Wolf 1860, p. 58.
203 Ed. Heeroma 1962, vs. 5230-50.
204 Ed. Heeroma 1962, vs. 5215-50.
205 Ed. Klein 1982, vs. 109 e.v.
206 De overeenkomst tussen beide teksten is opvallend. Deze episode die wel in Bueve de Hantone
voorkomt, ontbreekt in Maugis d’Aigremont. Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat de dichter van de
Madelgijs dit kende uit wellicht een Middelnederlandse vertaling van Bueve de Hantone.
207 Hoewel dit niet betekent dat de held daarna niet meer in de fout gaat. In Huge is dit bijvoorbeeld
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De avonturenruimte die de helden binnengaan nadat zij uit hun vertrouwde om-
geving vertrokken zijn, wordt niet alleen bevolkt met mensen van een ander geloof
(Saracenen), maar ook met bovennatuurlijke en wonderbaarlijke personages. In deze
onbekende wereld waar het magische en bovennatuurlijke deel van uit maakt, lijkt
niets onmogelijk te zijn. Zo zijn er wonderlijke helpers die met hun buitengewone
gaven de verhaalfiguren ter zijde staan, komen de helden in bezit van magische voor-
werpen die bijzondere eigenschappen bezitten en zijn sommige verhaalfiguren zelf be-
dreven in de magische kunsten. In Huge is het bovennatuurlijke verbonden aan het op-
treden van de wonderlijke koning Abroen (Ebroen in de rijmtekst) en diens bode Ma-
leproen. Het beperkt zich dan ook voornamelijk tot het avonturendeel, met uitzonde-
ring van het ingrijpen van Abroen tijdens het proces in Bordeaux.208 In de prozaversie
wordt verteld dat Abroen de gedachten van Huge kent en dat hij weet waarom de held
op reis is. Abroen zal Huge beschermen en bijstaan als dat nodig is, en daarom schenkt
hij hem twee voorwerpen: een beker en een hoorn.209 Wanneer Huge in doodsnood
verkeert, mag hij op de hoorn blazen. Abroen zal hem dan met een leger komen hel-
pen. De beker zorgt ervoor dat Huge nooit dorst heeft: zodra hij er een kruisteken over
maakt, vult de beker zich met wijn en kan er onbeperkt uit gedronken worden. Hieraan
is wel een voorwaarde verbonden: Huge moet vrij zijn van zonden en mag niet liegen.
Ook Maleproen, de bode van Abroen, staat de held ter zijde, maar hij mag dat alleen
doen met goedkeuring van Abroen. Maleproen is een jongeman die in een zwart vel in
zee rondzwemt, als een vorm van boetedoening. Hij helpt Huge de Rode Zee over te
steken. Verder verovert Huge een bijzonder harnas, dat toebehoorde aan de reus van
Dunalster en dat de drager onkwetsbaar maakt. In de rijmtekst bezit de held bovendien
nog een ring die ervoor zorgt dat hij niet van dorst omkomt als hij op het dorre en
woeste eiland ronddoolt.210 Genoemde wonderbaarlijkheden helpen de held om zijn
opdracht uit te voeren, mits deze zich aan de spelregels houdt. Dit geldt ook voor de
bijzondere gaven die Seghelijn als geboortegeschenk krijgt en die hem moeten helpen
zijn bestemming te vervullen. Drie gaven ontvangt hij: 1) hij zal altijd overwinnen, 2)
wie hem in de ogen kijkt, kan hem niets weigeren en 3) hij zal ten slotte zo leven dat
hij naar de hemel gaat.211 Aan het tweede geschenk is echter de voorwaarde verbonden
dat Seghelijn niet mag liegen, anders verliest hij zijn onweerstaanbare kracht. Dit doet
denken aan Huge en de voorwaarde die Abroen stelt voor zijn hulp. In deze tekst spe-
len magische voorwerpen geen rol, maar zijn de heilige relikwieën belangrijk, die trou-
wens eveneens bijzondere kracht bezitten.

In Madelgijs speelt het bovennatuurlijke en dan vooral het magische element in
vorm van de necromantie een belangrijke rol. Het magische is hier veel meer door het
verhaal verweven, omdat de held van het verhaal zelf een tovenaar is en omdat hij niet
de enige is die bedreven is in de tovenarij. Behalve Madelgijs zijn ook de fee Oriande,
                                                
wel het geval als hij tegen de het verbod van Abroen in met Claramonde slaapt.
208 Dit in tegenstelling tot wat Duijvestijn beweert in Epische wereld 1992, p. 112. Hij beweert, mijns
inziens dus ten onrechte, dat de magie praktisch vanaf het begin een alles overheersende invloed op
het handelingsverloop van Huge heeft. De magie, liever het wonderbaarlijke, komt pas met Abroen in
het verhaal; in Np is dat in kap. 10. Zie ook paragraaf 4.3.2.
209 Zie kap. 11; ed. Wolf 1860, p. 19-21.
210 Ringen met magische eigenschappen komen eveneens voor in o.a. Flandrijs, Buevijn en Madelgijs.
211 In Huon de Bordeaux krijgt Auberon bij zijn geboorte geschenken van vier feeën. Helaas weten we
niet of dit ook het geval is geweest in de Middelnederlandse rijmtekst. In Np ontbreekt dit.
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haar broer Baldarijs en Yverd, een oom van Madelgijs die magister is van de hoge
school, bedreven in de tovenarij. Oriande heeft een dienaar, de dwerg Spiet, die een
ring bezit waarmee hij onzichtbaar kan worden. Madelgijs gebruikt zijn toverkunsten
om zich uit verschillende netelige situaties te redden, maar daarnaast wekken deze ook
de woede op van Karel, waardoor de strijd tussen hen in gang gezet wordt. Meermalen
worden verhaalfiguren te kijk gezet en vernederd door de kunsten van Madelgijs. Be-
halve Karel overkomt dit onder andere ook de heidense koning Athenoer.

Tovenarij en magische voorwerpen kunnen de helden dus helpen hun opdracht
te vervullen en hoeven niet verkeerd of in strijd te zijn met de christelijke waarden,
mits door de juiste personen op correcte wijze gebruikt. In verkeerde handen of op on-
juiste wijze gebruikt, werken deze middelen niet. Dit is bijvoorbeeld het geval met de
beker van Huge waaruit alleen diegenen kunnen drinken die zonder zonden zijn. De
beker doet aan de graal denken: hij onderscheidt zondaars en ongelovigen van goede,
deugdzame christenen. Heidenen en zondaars kunnen er niet uit drinken: zodra zij de
beker aan hun lippen zetten, verdwijnt de wijn. Ook voor de necromantie geldt dat
daar op juiste wijze mee omgegaan dient te worden. Het is geen kinderspel, zoals Ori-
ande tegen een jonge Madelgijs zegt: lichaam en ziel hangen er van af.212 Florigout die
onderlegd is in de necromantie, is zich ervan bewust dat deze kunst zowel ten goede
als ten kwade kan worden aangewend. De held heeft samen met zijn leermeester
(meester Soffisant) in Monbrant aan een engel beloofd dat zij geen middel zullen ge-
bruiken dat tegen het christelijke geloof in gaat. Ze houden zich alleen bezig met na-
tuurlijke experimenten en het bestuderen van de planeten.213 In het verhaal gebruiken
Florigout en zijn geliefde – dame Jolie, een elf die vele toverkunsten kent – hun kunsten
om de moeder van Florigout op te sporen. Ze slagen er niet in te ontdekken waar zij zich
bevindt, want er is nog een macht die boven deze toverkunsten uit gaat en dit tegen-
houdt: God wil niet dat zij haar vinden. Florigout lijkt zich dus meer bezig te houden
met de astronomie,214 dan met de necromantie. Dat necromantie en duivelse misleiding
dicht bij elkaar liggen blijkt ook in de Madelgijs. Zo wordt een jonge en onervaren
Madelgijs door duivels weggevoerd als hij zonder kennis van zaken toverkunsten in de
praktijk wil brengen. De verhaalfiguren kunnen de duivels die ze oproepen alleen in
bedwang houden door het juiste gebruik van hun kunsten en door hun christelijke ge-
loof.215

Uit het gebruik en de werking van de toverkunsten in Florigout blijkt onder
meer dat het wonderbaarlijke en bovennatuurlijke grenzen heeft. Er is een macht die
deze kunsten begrenst en ze buiten werking kan stellen: God. Het wonderbaarlijke
wordt ‘ingetoomd’ door christelijke waarden en normen; het is er aan onderworpen.
Het kan de held helpen, maar alleen als hij de juiste weg bewandelt: dat wil zeggen
deugdzaam is en op God vertrouwt. Wellicht mede daarom speelt in deze verhalen het
aspect van zonde en boete een belangrijke rol. Huge is een goede christelijke ridder en
                                                
212 Zie prozaroman, ed. Kuiper 1903, p. 13.
213 Zie ed. Heeroma 1962, vs. 5316-68 i.v.m. het gebruik van de necromantie.
214 Astronomen doen o.a. in Seghelijn en Madelgijs voorspellingen omtrent het lot van de verhaalfiguren
en leggen dromen uit; dit zijn ideale elementen om spanning in een verhaal te brengen. Zo doet de as-
troloog van koning Prides, de vader van Seghelijn, een voorspelling omtrent het lot van vader en zoon
en spreekt de astroloog van Athenoer onder meer over het lot van Vivien (fr. Berlijn).
215 Deze duivelse misleiding komen we ook tegen in de Limborch, hoewel hier geen sprake is van to-
venarij en magie zoals in de Madelgijs. Zie o.a. boek 1 (rijmtekst) en kap. VI en XIII (prozaroman).
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hij begint met een schone lei aan zijn avonturenreis (hij heeft gebiecht bij de paus en
absolutie gekregen),216 wat hem de bescherming van Abroen oplevert. Tijdens zijn reis
overtreedt hij verschillende malen de christelijke geboden die hem door Abroen opge-
legd zijn. Huge liegt om het paleis binnen te dringen en hij slaapt met Claramonde nog
voor ze gedoopt is en zij met hem getrouwd is. Vooral deze laatste overtreding komt
hem duur te staan. Huge wordt letterlijk van alles beroofd: zijn vrienden en geliefde is
hij kwijt, evenals zijn beker, hoorn en harnas. Deze passage is zowel in de proza- als in
de rijmtekst overgeleverd. Het is met name in de rijmtekst dat de symboliek van de si-
tuatie waarin de held zich bevindt, duidelijk wordt.217 Naakt en alleen op een onbe-
woond en dor eiland, dat onrein genoemd wordt, lijdt hij en boet hij voor zijn zonde.
Hij schaamt zich voor zijn naaktheid en verwondt zich aan struiken en doornen. Hij
kijkt schichtig als een dief om zich heen en vreest altijd op het eiland te moeten blijven
als een wildeman. De held lijkt zichzelf en de weg kwijt te zijn: er zijn geen begaan-
bare paden te vinden. De situatie waarin hij zichzelf gebracht heeft is beroerd, maar hij
wordt er ook beter van. In wezen is hij niet slecht zoals uit de epitheta edel wigant en
hoge genaamde blijkt. In de prozaroman verzacht Maleproen Huges gedrag met het ar-
gument dat hij nog jong is, als hij bij Abroen pleit om hem te mogen helpen. Abroen
geeft Maleproen toestemming om Huge te helpen, maar zegt er uitdrukkelijk bij dat hij
Huge alleen maar naar de andere oever mag brengen.218 De held moet het verder zelf
maar zien te redden. Hij moet nu bewijzen wat hij werkelijk waard is, op eigen kracht.
Dit zal hem lukken: zonder verder ingrijpen van Abroen vindt hij Claramonde en zijn
ridders terug, verslaat uiteindelijk de heidense koningen Yvorijn en Galafre, en keert
hij met baard en tanden van Gaudijs terug naar Frankrijk.219

De wonderlijke koning Abroen die in de Franse tekst ondanks zijn vele boven-
natuurlijke gaven een nauwe band met God heeft, is in de Nederlandse prozaroman
‘aardser’ geworden.220 Hij is een christelijke vorst die tegen ongelovigen strijdt en
christelijke waarden uitdraagt: hij haat onder meer leugens. Abroen die zelf hulp van
God gekregen heeft, is een in feite een dienaar, een instrument van God, net als de en-
gel in Florigout en Seghelijn dat is. Hulp van Abroen houdt dus bescherming van God
in. Als Huge in de kerker bidt om vergeving wordt zijn gebed door God verhoord en,
zoals later blijkt, wordt hij ook door Abroen weer in genade aangenomen. In de rijm-
tekst is het minder duidelijk hoe de figuur Ebroen ten opzichte van de Franse Huon is
uitgewerkt, maar ook in deze tekst krijgen we de indruk dat het wonderbaarlijke en
feeërieke enigszins is afgezwakt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de afkomst van Maleproen.
De bode van Ebroen is in deze versie een familielid van Huge, want Huges vader is
een neef van hem. Maleproen bekent dat hij zich niet aan Gods geboden gehouden
heeft en dat hij daarvoor boete moet doen. Hij moet als straf koning Ebroen dienen
door als zijn bode in een zwart vel in zee rond te zwemmen. Als Ebroen hem niet ge-
red had, was hij zeker verloren geweest in het helse vuur.221 In handschrift M van
                                                
216 Zie kap. 8; ed. Wolf 1860, p. 15.
217 Zie ook paragraaf 5.2. In Np is dit sterk afgezwakt: de held komt niet op een eiland terecht, een
beschrijving van de omgeving ontbreekt en er wordt nauwelijks inzicht gegeven in zijn gemoedsge-
steldheid.
218 Zie kap. 33; ed. Wolf 1860, p. 57-58.
219 Hoe Huge dat precies in de rijmtekst doet, is onduidelijk.
220 Zie hiervoor hoofdstuk 4.
221 Fragm. l, vs. 155-174.
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Huon de Bordeaux is het niet duidelijk waar Malabron geboren is en wat voor wezen
hij eigenlijk is; hij behoort in ieder geval tot het gevolg van Auberon.222 Zijn overtre-
ding betreft het slecht uitvoeren van de orders van Auberon. In tegenstelling tot de
Franse tekst, is Maleproen in de Middelnederlandse rijmtekst dus een gewone sterve-
ling die op aarde in zonde geleefd heeft.

Ook in de Florigout blijkt dit aspect van zonde en boete een rol te spelen. Hier-
mee samenhangend is de bescherming van God die als het ware vanuit een hoger ni-
veau de verhaalfiguren stuurt, eveneens van belang. Autefluer en zijn geliefde Floren-
tine bevinden zich, net als Huge, in een omgeving die als negatief gekwalificeerd kan
worden en die een symbool lijkt te zijn voor de zonde die ze begaan hebben. Ze bevin-
den zich in een donker dal (Donkerdale) dat vlak bij de hel ligt.223 God heeft hen ech-
ter gespaard en ze zijn ontkomen. Daarmee ligt er voorlopig nog geen goede afloop in
het verschiet, want de twee komen bij de reus Gardepont terecht, een familielid van
Florentine. Deze blijkt hen echter niet gunstig gezind en Autefluer wordt in een kerker
gegooid. Daar krijgt hij bezoek van een engel die hem voorspelt dat hij in de kerker
moet blijven tot Florigout, de zoon van Florentine, hem zal verlossen. Ook zegt de engel
tegen Autefleur dat hij alles tot een goed einde zal brengen als hij op God blijft vertrou-
wen en berouw heeft van zijn zonden. Hetgeen de ridder doet, want we vernemen in de
fragmenten – die waarschijnlijk tot het laatste deel van het verhaal behoren – dat hij uit
de kerker bevrijd wordt door Florigout.224 Met de voorspelling van de engel ligt ook de
uitkomst van het avontuur/het lot van Autefluer vast. In Huge, in ieder geval in de pro-
zaversie, is dit niet het geval.225 Want hoewel, zoals gezegd, Abroen net als de engel in
Florigout als het ware de stem van God vertolkt, en weet waarom Huge op reis is, wordt
niet van tevoren de bestemming van de held onthuld.226

Nog duidelijker dan in de Florigout, is de situatie in Seghelijn. Al voor hij gebo-
ren wordt, ligt de bestemming van Seghelijn vast zoals blijkt uit de voorspelling van de
astronoom van zijn vader: Seghelijn zal zijn vader vermoorden en het heidense geloof
afschaffen. Hij is voorbestemd tot miles Christi. Het lot van de hoofdpersoon ligt in
Gods handen; hij bepaalt de gebeurtenissen in zijn leven. Dit blijkt onder meer uit de
drie geschenken die hij bij zijn geboorte ontvangt227 en uit het optreden van de engel.
Ondanks zijn voorbestemming zal de held deze bestemming door zijn daden moeten
verdienen. En net als in Huge worden leugens en zondig liefdesspel bestraft. Seghelijn
wordt vanwege de lotsbestemming van de held en de leidende hand van God tot het
genre van de ‘Schicksalromans’ of noodlotsroman gerekend. J. Janssens typeert de
tekst ook als een religieus-hagiografische ridderroman.228 Hoewel Huge wellicht ele-
menten bevat die aan Seghelijn doen denken, gaat het te ver deze tekst tot genoemd

                                                
222 M, vs. 5377-83. In hs. R is zijn afkomst nog wonderlijker: hier is hij geboren in Lieuternie en door
Auberon meegenomen naar Faerie. Zie ook paragraaf 2.4.
223 Ed. Heeroma 1962, vs. 3001-3230.
224 Ed. Klein 1982, vs. 109 e.v.
225 In de fragmenten Brussel (vs. 123-32) wordt wel een indicatie gegeven aangaande de uitkomst van
het avontuur.
226 In Huon de Bordeaux is Auberon explicieter over het toekomstig optreden van Auberon. Hij voor-
spelt meermalen dat Huon nog heel wat leed zal ondergaan; Auberon moet huilen als hij daaraan
denkt. In de rijmtekst zijn de episoden waarin Ebroen zelf handelend optreedt, niet overgeleverd.
227 Deze zijn genoemd op p. 202.
228 Janssens 1988, p. 165-8.
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genre te rekenen.229 Volgens Janssens zou Florigout hiertoe wel behoren. Dit lijkt aan-
nemelijk gezien de intentie die uit de overgeleverde verzen naar voren komt. Toch is
voorzichtigheid geboden, omdat we slechts een deel van het verhaal bezitten: we we-
ten dus niet of dit concept ten grondslag ligt aan de gehele roman of slechts aan een
gedeelte daarvan. We hebben geen volledig beeld van de (voor)bestemming van de
hoofdpersonen.230 Bovendien zou Florigout mogelijk een vervolg zijn op of nauw aan-
sluiten bij Bueve de Hantone, een avonturenroman waarin het lot van de held onzeker
is. In Madelgijs blijken eveneens aspecten van de noodlotsroman aanwezig te zijn,
hoewel minder duidelijk dan in Seghelijn en Florigout. Opvallend in dit verband is de
wijziging die is aangebracht ten opzichte van de Franse Maugis, met betrekking tot de
opvoeding en bekering van Vivien in Monbrant. Hoewel hij in het heidense geloof
wordt grootgebracht, heeft Vivien van nature twijfel aan de almacht van deze goden.
Van binnen gelooft hij dat er een God moet zijn die alle andere goden overtreft. Een
engel onthult hem de kern van het christelijk geloof vlak voor hij het strijdperk be-
treedt om als kampioen van Yvorijn te strijden tegen de reus Broysin. Vivien bekeert
zich ter plaatse en gesteund door God overwint hij de reus. Ook Benfleur blijkt voor-
bestemd om christen te worden, want zij is de enige die de engel kan zien. Haar be-
kering is noodzakelijk omdat zij de geliefde van Vivien zal worden en de moeder van
Aymijn.231 In Maugis blijft Vivien tot het einde vasthouden aan het heidense geloof
waarin hij is opgevoed. De aanpassing in Madelgijs lijkt gemaakt te zijn onder invloed
van de Middelnederlandse literaire context.

Avontuur, wonderbaarlijkheden en reizen naar onbekende gebieden worden
eerst en vooral beleefd door christelijke ridders, die al dan niet voorbestemd, het avon-
tuur dat zij – om wat voor reden dan ook – zijn aangegaan, tot een goed einde weten te
brengen. Het gaat dus niet alleen om het avontuur, maar ook om de wijze waarop de
held dit volbrengt als een christelijk en deugdzame ridder die zijn zonden overwonnen
heeft. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dit element van zonde en boete en
lotsbestemming, in de Middelnederlandse epiek van de veertiende eeuw prominenter
aanwezig is dan aan de Franse kant. Diepgaander vergelijkend onderzoek zou hier
meer zekerheid over moeten brengen dan in dit bestek mogelijk is.

Tot besluit
De hierboven besproken kenmerken van enkele veertiende-eeuwse teksten,232 met na-
me uit de Monbrant-groep, zijn niet uniek in die zin dat dergelijke kenmerken niet in
oudere verhalen voorkwamen of in andere genres. Het gaat om de mate waarin, de

                                                
229 Hoewel in de fragmenten (br, vs. 129-32) gezegd wordt:
Maer die mueghenthede ons here
Die so was also groot
Dat soe elken vter noot
Halp.
Dit zou een indicatie kunnen zijn dat de berijmde versie van Huge dichter tegen dit genre aan ligt dan
de prozaversie.
230 Ditzelfde geldt voor Flandrijs, waarvan gezegd wordt dat deze tekst bij dit genre zou aansluiten.
Ook hier ontbreken begin en einde, zodat een duidelijk inzicht in de bestemming van de held en het
totaalconcept van het verhaal ontbreken.
231 Zie de prozaversie van Madelgijs.
232 Die niet pretendeert volledig te zijn.
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combinatie waarmee en de wijze waarop, ze worden aangetroffen. In verband hiermee
kunnen we ons afvragen of de toegenomen reislust van, met name individuele verhaal-
figuren, naar het Oosten en daarmee samenhangend de confrontatie met Saracenen als-
mede de wonderbaarlijke elementen die in deze verhalen gebruikt worden, de geest
van de tijd weerspiegelen. Met andere woorden: corresponderen deze ‘fictionele’ voor-
keuren met trends die in de buitenliteraire veertiende-eeuwse werkelijkheid waargeno-
men kunnen worden? Is de frequentie waarin een motief in een bepaalde tijd voorkomt
of de verschuiving in de betekenis van een motief een weerslag van tendensen die in
de buitenliteraire werkelijkheid bestaan? Ik denk bijvoorbeeld aan elementen als het
reisgedrag van ridders in de veertiende eeuw en in relatie hiermee het optreden van
personen als de koopman en de herbergier, en een aspect als individualisering.

Wat betreft de relatie tussen reëel reisgedrag van ridders en de wisselwerking
met een literair genre, kan de studie van Van Anrooij over de ereredes die herauten
schreven als voorbeeld dienen.233 Hierin komt naar voren dat de reisdoelen en de moti-
vatie om te reizen in de veertiende eeuw veranderden. Tevens zou er sprake zijn van
een intensivering van het ridderlijke reisgedrag, dat bovendien intensief gepropageerd
zou zijn door herauten,234 onder meer door het schrijven van literaire teksten. Met na-
me een genre als de ererede legt getuigenis af van dit reisgedrag. Ridders trokken in de
veertiende en vijftiende eeuw nog steeds ten strijde tegen de heidenen, maar dit ge-
beurde steeds meer op eigen initiatief en indien mogelijk op eigen kosten. Het maken
van verre reizen was volgens Van Anrooij eervoller dan het trekken van toernooi naar
toernooi. Na de val van Acco in 1291 veranderden de reisdoelen. Men ging toen ook
naar Cyprus, Rhodos, Constantinopel en naar het Heilige Land toe, kortom naar plaat-
sen waar de ridderorden zich gevestigd hadden. Deze reizen waren, anders dan in de
twaalfde eeuw, dus geen grote georganiseerde kruistochten. Van Anrooij merkt daarbij
op dat er in de veertiende eeuw een verandering in het genre van de ereredes optreedt.
De aandacht wordt vooral gericht op de deugd van de dapperheid. Dit type reisgedrag
lijkt zich ook te weerspiegelen in de ‘fictionele’ epiek van de veertiende eeuw, waar,
zoals we zagen, het vaak de individuele ridder is die op reis en op avontuur in den
vreemde is.235

Samenhangend met de voorkeur voor reizen en het groter worden van de we-
reld, is wellicht ook het optreden van secundaire personages als kooplieden en herber-
giers. Aan het optreden van de koopman in de literatuur is aandacht besteed door Re-
soort.236 Hij concludeert, na bestudering van de literaire teksten waarin kooplieden
voorkomen, dat zij niet rijk zijn, maar wel positief gewaardeerd worden. In Huge doen
twee leden van Huges reisgezelschap zich voor als kooplieden (handelaren in edelste-
nen). Op deze manier kunnen zij heimelijk Bordeaux binnenkomen en contact opne-
men met vrienden en verwanten van Huge en zijn ridders. Ook in teksten als Madelgijs
en Couchi geeft men zich uit voor koopman. In de Limborch geeft Margriete zich uit

                                                
233 Van Anrooij 1990.
234 Aardig is in dit verband dat in Np Karel de verbanning van Huge door een heraut laat omroepen
(zie paragraaf 4.3.3.2).
235 Zie ook Van den Berg 1994, p. 134. Dit komen we natuurlijk ook tegen in de Arturromans, een
genre waarin de ridders vanouds alleen op avontuur gaan, zij het vanuit een andere motivatie en in een
ander type avonturenruimte.
236 Resoort 1991, p. 280-301.



De Middelnederlandse literaire context 239

voor een koopmansdochter, waardoor ze in de ogen van de ouders van Echites niet
goed genoeg is voor hun zoon: het standsverschil staat aanvankelijk hun liefde in de
weg.237 Daarnaast treedt in deze tekst ook werkelijk een koopman op: hij wil Margriete
naar huis brengen als zij verdwaald is, maar de missie mislukt doordat duivels hen
misleiden.

Verhaalfiguren geven zich in het algemeen voor iemand anders uit om hun ware
identeit verborgen te houden en/of om informatie in te winnen, zoals in Huge en Cou-
chi het geval is. De vermomming bij uitstek was traditioneel de pelgrimsmantel, maar
in de latere epiek komt daar dus die van de koopman bij. Kan de koopmansvermom-
ming een middel zijn om informatie in te winnen, degene die informatie verschaft is
vaak de herbergier. We zien dit onder meer in Huge en Couchi. De herberg is de plaats
waar de reizende verhaalfiguur aan informatie kan komen. Zo heeft in Huge Guweloen
– die trouwens een pelgrimsmantel aan heeft om incognito te kunnen reizen – een uit-
voerig gesprek met de waard van de herberg waar hij overnacht. Op die manier komt
hij te weten hoe het Huge vergaan is. De herbergier vertelt namelijk dat hij zelf in Pa-
rijs geweest is, waar hij de abt van Cluny heeft horen vertellen over Huges belevenis-
sen.238 De waard Jacke die een herberg in Bordeaux heeft, krijgt heimelijk bezoek van
Vulcanuut en zijn makker. Zij nemen contact met Jacke op, omdat hij de vrienden en
verwanten van Huge en zijn ridders kent. Op hun verzoek laat de waard deze vrienden
en verwanten naar de herberg komen, waar zij van Vulcanuut te horen krijgen wat er
met Huge en zijn ridders is gebeurd.239 Ook hier dient de herberg als plaats voor infor-
matie-uitwisseling. Hetzelfde geldt voor Couchi waar de burggraaf, die zich als koop-
man voordoet, in een herberg informatie inwint over zijn geliefde.240 Een opvallend
aspect van de overnachting van Guweloen is dat hij nadrukkelijk vraagt om een kamer
voor zichzelf. Dit doet hij natuurlijk in de eerste plaats omdat hij niet herkend wil wor-
den, maar het is de vraag of dit gegeven vaker voorkomt in veertiende-eeuwse verha-
len en of er op dit punt een verschil waarneembaar is met oudere teksten?241

De hierboven besproken kenmerken (zoals individuele ridder op reis, zonde en
boete, houding tegenover necromantie, koopmansvermomming etc.) maken in de eer-
ste plaats deel uit van een verhaal, dus van een literaire context. Toch kan het interes-
sant zijn een stap verder te gaan door deze kenmerken niet alleen in hun literaire con-
text te bestuderen (in het verhaal zelf of in verschillende verhalen), maar ook in sa-
menhang met de buitenliteraire werkelijkheid. Dit kan meer inzicht geven in de ont-
wikkelingen binnen de literatuur.

                                                
237 Een dergelijk gegeven treffen we ook aan in een Franse tekst als Hervis de Metz.
238 Fragm. mb, vs. 354-75.
239 Fragm. mb, vs. 670-95.
240 Couchi, fragm. Atrecht, vs. 94-189. Zie ook noot 115 op p. 216.
241 Vooral niet te verwarren met onze hedendaagse individualiseringstrend.
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5.4 AFSLUITING DE NEDERLANDSE HUGE-TRADITIE:
VERSFRAGMENTEN EN PROZAROMAN

Het object van deze studie was de overlevering van Huon de Bordeaux in het Neder-
landse taalgebied. Deze overlevering bestaat uit twee versies en wel een veertiende-
eeuwse berijmde versie (overgeleverd in verschillende handschriftfragmenten) en een
zestiende-eeuwse prozaversie (overgeleverd in verschillende drukken). Deze beide
versies zijn goeddeels onafhankelijk van elkaar behandeld, zowel in hun relatie met de
Franse Huon-traditie als wat betreft de karakteristieken van de beide versies zelf. Al-
leen in paragraaf 4.2.3 zijn beide versies met elkaar geconfronteerd. Ik heb daar enkele
passages uit de prozatekst naast de rijmfragmenten gelegd met als doel het type bron
voor de prozatekst te achterhalen. Het betrof de eerste en tweede ontmoeting tussen
Huge en Maleproen (Np en fragmenten Leiden), en de bekerproef die Huge houdt in
een heidense stad (Np en fragmenten Brussel). De aandacht bij deze vergelijking con-
centreerde zich voornamelijk op de mogelijke rijmwoorden in het proza en de over-
eenkomsten met de rijmen in de fragmenten. Bij deze vergelijking kwamen inhoude-
lijke overeenkomsten aan het licht – ook los van de rijmen – die de gedachte onder-
steunden dat Np gebaseerd is op een verlorengegane Middelnederlandse rijmtekst.
Daarbij kwam naar voren dat Np en de fragmenten in dezelfde verhouding tot de Fran-
se traditie staan.242 Deze bevindingen doen vermoeden dat de versfragmenten en Np
beide deel uitmaken van een Nederlandse Huge-traditie met voor die traditie specifie-
ke kenmerken. Ik zal hier bij wijze van conclusie de overeenkomsten tussen Nv en Np
– die verspreid in de studie al ter sprake kwamen – bij elkaar zetten om een beter zicht
te krijgen op die Nederlandse Huge-traditie en aan te geven waarin deze zich nu onder-
scheidt van de Franse Huon-traditie.

De meest opvallende afwijking ten opzichte van de Franse traditie – of in ieder geval
de afwijking waarover veel discussie gevoerd is – is de naam van de oude man die Hu-
ge onderweg ontmoet. Zowel in de berijmde versie als in de prozatekst heet hij Alia-
mes (Aliamus in de fragmenten br en k) en is hij een neef van Huge.243 In de Franse
Huon-teksten heet de oude man Gériaume en is hij een broer van provoost Guirré de
Gironville (M, vs. 3065-71). Hij is hier dus geen familie van Huon, maar iemand die
diens vader (hertog Seguin) goed gekend heeft. Het voorkomen van de naam Aliames
in de Nederlandse teksten bracht Voretzsch (1900, p. 116-121) tot de conclusie dat de
Middelnederlandse fragmenten en de prozaroman vertegenwoordigers zijn van een
verlorengegane versie van Huon de Bordeaux, de Aliaume-versie. Voretzsch baseerde
zijn veronderstelling op een passage in de fragmenten mb waar een Alsamus genoemd
wordt (vs. 660-3) en de naam Aliames in Np, en op een passage in de kroniek van
Aubri de Trois Fontaines waarin het chanson de geste kort wordt samengevat. In deze
passage staat dat een van de broers van hertog Seguin Alelmus heet. Nu is het maar de

                                                
242 Zie paragraaf 4.2.3, p. 119-21.
243 Zie Np, f. 14b: Huge zegt tegen Aliames: ic ben u neue en de fragmenten br (vs. 165) waar Huge
hem neue noemt. In de fragmenten Leiden (vs. 162-4) blijkt Maleproen eveneens familie van Huge te
zijn: de vader van Huge was een neef van Maleproen. Dit lijkt te wijzen op een tendens om in de frag-
menten, de personen die Huge ontmoet verwant aan hem te laten zijn. In Np ontbreekt dit gegeven
trouwens.
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vraag of Alsamus geïdentificeerd mag worden met Gériaume uit de Franse teksten en
Aliames uit Np,244 zoals ook Ruelle (1960, p. 72) terecht opmerkt. Toch ziet Ruelle in
de passage bij Aubri een aanwijzing dat er een Aliaume-versie bestaan heeft. Vraag is
echter of dit het geval is. In de Franse overlevering is hier verder geen spoor van terug
te vinden. Ik veronderstel daarom dat, gezien de varianten die de Nederlandse teksten
ten opzichte van de Franse traditie bevatten, deze variant aan de Nederlandse kant ge-
maakt is.245 Ook Rossi (1975, p. 32) meent dat de hypothese van Voretzsch niet sterk
is. Zij wijst in dit verband op de relatie tussen Huon de Bordeaux en de Geste des Lor-
rains. De naam Aliaume komt frequent voor in de Geste des Lorraines. Het is niet on-
mogelijk dat de naam langs deze weg de Nederlandse Huge-overlevering binnengeko-
men is. Wellicht via de Middelnederlandse Lorreinen. Zoals al eerder betoogd, heeft
de Middelnederlandse dichter mogelijk de Lorreinen gekend en gebruikt voor zijn ver-
haal.246 Maar wellicht moet ook gedacht worden aan de continuaties van Huon de Bor-
deaux, zoals het Chanson de Godin, waarin een Aliaume genoemd wordt.247 Boven-
dien zou Aubri volgens Moïsan mogelijk gebruikgemaakt hebben van een tekst als het
Chanson de Godin voor de hiergenoemde passage.248

Het gegeven dat Aliames zowel in de versfragmenten als in de prozaroman
voorkomt, versterkt mijns inziens de hypothese dat deze laatste bewerkt is op basis van
een Middelnederlands gedicht. Kienhorst/Tersteeg 1995 veronderstellen dat het Mid-
delnederlandse gedicht op basis van een of meer Franse bronnen gemaakt is, maar me-
nen dat de bewerker van de prozaroman ‘het gebruik van de naam ‘Aliames’, en mo-
gelijk ook enkele andere kleine veranderingen tegenover de Franse versies, direct ont-
leend heeft aan de berijmde Middelnederlandse versie zoals die in de fragmenten is
overgeleverd’ (p. 60). Deze stelling lijkt mij – zoals ik ook elders betoogd heb – erg
gekunsteld en daardoor weinig waarschijnlijk.249

Een andere overeenkomst tussen de fragmenten en de prozaroman, verbonden
aan de persoon Aliames, is dat Huge in Dormonde zowel aan Aliames als aan Geer-
wijn opdracht geeft om in de stad levensmiddelen te kopen (Np, kap. 12, f. 20a). Ook
in de fragmenten is door Huge in een heidense stad (mogelijk Tormont of Dormonde)
de opdracht gegeven aan zowel Aliames als Geriin. In de fragmenten hebben Aliames
en Geriin ook werkelijk alletwee deze opdracht uitgevoerd,250 terwijl in Np het Alia-
mes is die alleen de stad in gaat om te doen wat hun bevolen is. Het gegeven is in de
fragmenten verder uitgewerkt dan in Np en de Franse teksten. Een mogelijke verkla-

                                                
244 Nog niet bekend was echter dat Aliames ook voorkomt in de fragmenten br en k, omdat deze frag-
menten toen nog niet waren teruggevonden.
245 Zie paragraaf 4.2.3, p. 120; zie ook Lens 1993, p. 55.
246 Zie paragraaf 5.2. In de overgeleverde Middelnederlandse berijmde teksten komt behalve in Huge
nergens de naam Aliames voor. Wat niet wil zeggen dat de naam nooit gebruikt is. Veel teksten zijn
immers fragmentarisch overgeleverd. Aardig is om op te merken dat de naam Aliames en de Franse
variant daarvan (Aliaumes) wel voorkomen in een prozatekst en wel in het Livre des Mestiers (date-
ring circa 1350-1400), een gespreksboekje Frans–Nederlands. Kende de schrijver van dit werkje de
naam uit Huge?
247 Aliaume is hier een volle neef van Seguin (de zoon van Gibouart).
248 Zie Moïsan 1984, p. 968. Zie ook Kienhorst/Tersteeg 1995, p. 60-2 i.v.m. met deze kwestie. Zij
sluiten evenmin uit dat de kroniek van Aubri zelf als bron gediend heeft.
249 Zie conclusie paragraaf 4.3.2.
250 Zie br, vs. 64-86. Geriin in br is hoogstswaarschijnlijk dezelfde persoon als Geerwijn in Np.
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ring zou kunnen zijn dat in de bron aan beide de opdracht werd gegeven, maar dat dit
gegeven daar niet verder is uitgewerkt (conform Np dus). De dichter van de fragmen-
ten zag echter hierin wel aanleiding voor verdere uitwerking, zoals hij ook met andere
verhaalelementen uit de Huon-traditie deed.251

Overeenkomsten tussen de twee Nederlandse versies ten opzichte van de Franse
traditie zijn ook te vinden in de ontmoeting tussen Huge en Maleproen. Zowel in de
fragmenten als in Np neemt Huge een verdedigende houding aan als hij Maleproen
voor de eerste maal ontmoet. Het vel van Maleproen is zwart en de straf die hij moet
ondergaan duurt slechts één jaar en wordt met een jaar verlengd als hij Huge na de
schipbreuk van het eiland redt. Met name deze passage en de overeenkomst in be-
woordingen tussen beide teksten, leidde in paragraaf 4.2.3 tot de conclusie dat de bron
voor Np een Middelnederlandse tekst geweest is. Aardig is om te zien op welke wijze
Huge in de verschillende teksten door Maleproen wordt overgezet.252 In handschrift R
staat dat Huon op Malabron gaat zitten zoals op een paard. Hier heeft het beeld een
ridderlijke connotatie. In de Middelnederlandse rijmtekst moet Huge op de rug van
Maleproen gaan zitten zoals Jezus op de ezel zat (er wordt een Bijbels beeld van ge-
maakt, l, vs. 239-42). In Np ten slotte neemt Huge samen met zijn paard op de rug van
Maleproen plaats en wordt zo overgezet (kap. 17). In de drie teksten worden in deze
passage verschillende accenten gelegd, wat een indicatie is voor wat belangrijk gevon-
den werd: het ridderlijke in R, het christelijke/ethische in Nv en realisme in Np, waar
Huge zijn paard niet achterlaat, maar meeneemt. Dit voorbeeld laat ook zien dat zowel
Nv als Np invloed hebben ondergaan van de traditie van R.253

Zowel in Nv (overgeleverde fragmenten) als in Np krijgt de liefde tussen Huge en Cla-
remonde (Claramonde in Np) meer aandacht. Hiermee sluiten de Nederlandse teksten,
die jonger zijn dan de Franse decasyllabenversie, zich aan bij een meer algemene ten-
dens.254 Immers, ook in de jongere alexandrijnenversie krijgt de liefde meer aandacht,
evenals in jongere drukken van Huon de Bordeaux. In Np bevrijdt Claramonde Huge
uit de gevangenis en blijft hij heimelijk bij haar op haar kamer.255 Helaas is de episode
waarin Claremonde zich over Huge ontfermt nadat hij gevangengenomen is, niet in de
fragmenten overgeleverd, zodat we niet weten of genoemde variant ook in de berijmde
versie voorkwam. Wel kunnen we uit dat wat er is overgeleverd opmaken dat ook in
de fragmenten de verhouding tussen Huge en Claremonde meer aandacht heeft gekre-
gen. Dit blijkt onder meer uit de volgende gegevens: Claremonde wil zich, nadat zij
door de schipbreuk van Huge gescheiden is, uit wanhoop in zee verdrinken. Maleproen
redt haar omwille van Huge en vertelt haar dat Huge nog in leven is. Huge zou op zijn
beurt graag weten waar Claremonde nu is (fragm. l).256 Huge en Claremonde fluisteren
met elkaar terwijl ze met de sultan (Claremondes vader) aan tafel zitten. Ook maakt
                                                
251 Zie hiervoor paragraaf 5.2.
252 Zie ook paragraaf 3.1.2.
253 Zie paragraaf 3.2 en 4.3.2.
254 Zie hoofdstuk 2.
255 Dit is ook het geval in hs. R. In de prozatekst wordt de aandacht voor de liefde tussen Huge en
Claremonde ook benadrukt door het toegevoegde rederijkersrefrein; zie paragraaf 4.3.3.2.
256 In Np (kap. 32) is Huge, nadat Claramonde ontvoerd is en hij zelf alleen op het strand is achter-
gebleven, bezorgd dat de Saracenen Claramonde naar haar oom, koning Yvorijn van Monbrant, zullen
brengen.
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Huge duidelijk dat hij de sultan liever niet wil doden, omwille van diens dochter
(fragm. k). In de fragmenten k wordt voorts de volgende cryptische opmerking ge-
maakt (vs. 16-19):

Omme daer euwelike
Mede te wesene rike
Ende hare nacomer(e) mede
Hughe die zende dede

Wat wordt hier precies gezegd? Over wiens nakomelingen gaat het hier, die van Huge
misschien? En waarvan zullen zij profiteren? Opmerkelijk genoeg komt in Np een al
even cryptische opmerking voor die door Huge gemaakt wordt nadat hij de reus Aga-
paert verslagen heeft (dit komt overeen met de plaats waar de opmerking in de frag-
menten k voorkomt). In kapittel 27 staat:257

want mochte ick een kint ghewinnen aen Claramonde so soudt mi mede gaen ende
daer mochte noch in kerstenheyt groot profijt afcomen (f. 43a).258

Is er een verband tussen beide passages? De overpeinzing van Huge in Np komt niet in
de Franse teksten voor. Is deze overgenomen uit de brontekst? Waarom zou Huge en
de christenheid er profijt van hebben dat hij een kind van Claramonde krijgt?259 De ge-
brekkige context van de versfragmenten belet ons om op gestelde vragen een antwoord
te geven, maar intrigerend is het wel.

Zoals hierboven gezegd is, behoedt Maria Claremonde in l voor een wanhoops-
daad.260 Dit lijkt erop te duiden dat Claremonde in haar hart al christen geworden is en
daardoor hemelse bescherming geniet.261 Het vormt een aanwijzing dat in Nv het
christelijke aspect meer aandacht heeft gekregen, en wel doordat bepaalde verhaalele-
menten verder uitgewerkt zijn ten opzichte van de Franse traditie.262 Ook het hierbo-
ven genoemde bijbelse beeld in de fragmenten l ondersteunt die gedachte, evenals an-
dere elementen in deze fragmenten: het onreine eiland waarop Huge zich bevindt; de
omgeving heeft hier een symbolische lading gekregen. Van Maleproen wordt gezegd
dat hij zich niet aan de geboden hield, dus een zondig leven leidde. Hij zou daarvoor
zeker in de hel zijn terechtgekomen als koning Ebroen hem niet gered had (zie de
fragmenten l). Ook in de andere fragmenten komen elementen voor die in deze rich-
ting wijzen. Zo wordt in de fragmenten br gesproken over gevangenen die bevrijd zijn
en bij Huge willen blijven: Want si waren verloest/ Bi ziere doget ende vertroest (br,
vs. 142-3) en laat de verraderlijke Gheraert in de fragmenten mb in kerken en kloosters

                                                
257 Ed. Wolf 1860, p. 50.
258 Vgl. hiermee ook k, vs. 16-8, en 27-28: In kerstinheit tharer vromen/ Om te beh(oud)ene haer goet.
259 Verwijst dit wellicht naar de voorspelling door Abroen omtrent Huges nageslacht? Of is het omge-
keerde het geval: vormde deze passage voor de prozabewerker de aanleiding om een voorspelling aan-
gaande Huges nageslacht toe te voegen?
260 En wel door het beeld uit Montserrat dat van Maria gemaakt is. Zie l, vs. 208-9.
261 In Np heeft Claramonde in Babylonië beloofd om zich tot het christendom te zullen bekeren. Ze
wordt in Rome door de paus gedoopt.
262 Mogelijk onder invloed van de Middelnederlandse literaire context; zie hiervoor paragraaf 5.3.
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voor zijn broer Huge bidden. Daar de burgers van Bordeaux denken dat Gheraert
slechts de schijn op houdt, zal dit gedrag waarschijnlijk niet ongestraft blijven.

Ook in Np komt het christelijke aspect duidelijker naar voren,263 zij het als ge-
volg van een ander procédé: het weglaten van al te wonderlijke en bovennatuurlijke
elementen uit het verhaal.264 Verder is geconstateerd dat de reductie van het wonder-
baarlijke samengaat met een zeker streven naar realisme en geloofwaardigheid. Vraag
is of dit ook in Nv aanwezig is. Dit is moeilijk te zeggen. Een aantal elementen lijkt in
die richting te wijzen: Maleproen is niet geboren in een fantasieland, maar is een ge-
woon mens die door Ebroen onder de hoede genomen is nadat hij gezondigd heeft. Hij
is zelfs familie van Huge. Huge reist niet tweemaal, maar slechts eenmaal op de rug
van Maleproen over zee. De heenweg naar Babylonië heeft hij waarschijnlijk gewoon
te paard over land afgelegd (fragmenten l).265 Aan de andere kant draagt Maleproen in
Nv niet alleen Huge over, maar brengt hij ook Claremonde in veiligheid. Bovendien
kan niet uitgesloten worden dat Huge Maleproen verderop in het verhaal nog eens zal
ontmoeten. Vraag is op welke wijze de rol van Ebroen in de fragmenten is uitgewerkt.
Is hij net als in Np voor een deel van zijn bovennatuurlijke kwaliteiten ontdaan? Is de
wijze waarop Maleproen in de fragmenten l wordt voorgesteld in dit opzicht represen-
tatief? Hiervoor valt, bij gebrek aan context, niets met zekerheid te zeggen. In Nv ko-
men nog genoeg wonderlijke zaken voor. Naast beker, hoorn en harnas is Huge in de
Middelnederlandse fragmenten ook in het bezit van een ring die hem ervoor behoedt
dat hij van dorst omkomt (fragmenten l). De tovenaar Grimuwaert gebruikt een kruid
waarmee hij zijn gewonde bendeleden kan genezen (fragmenten mb). Huge is met zijn
hele gezelschap in een kasteel gelokt dat zomaar verdwijnt (met iedereen die zich
daarin bevindt). De vraag is of er in Nv meer of minder wonderbaarlijkheden voorko-
men dan in Huon de Bordeaux of dat deze op een andere wijze gebruikt worden. Ge-
zien het gegeven dat aspecten als zonde en boete, waarheid en leugen in Nv belang-
rijker geworden lijken te zijn, zou dit laatste wellicht het geval kunnen zijn.266

Ten slotte is nog een plaats in Np waar de structuur van het verhaal afwijkt van de
Huon-teksten en deze min of meer overeenkomt met de fragmenten mb. Het betreft het
stukje entrelacement in kapittel 42, waarin het gezelschap van Huge zich splitst.267 Hu-
ge stuurt de burgers van Bordeaux die naar hem op zoek gegaan waren en met hem te-
rugreisden vanuit Palernen, naar Parijs om Karel op de hoogte te stellen. Er wordt ge-
zegd dat de burgers te Prouencen kwamen. Hierna wordt kort vermeld dat Claramonde
en Astermant in Rome door de paus gedoopt worden. De burgers hebben ondertussen
in Frankrijk verteld dat Huge nog leeft en hij in het christenrijk is teruggekeerd. Dit
bericht wordt vernomen door Gheraert en Ghibewaert, er staat: die waren beyde seer
bedroeft, ende si dreychden Hughen al heymelick dat si hem noch aendoen en souden
eenen droeuen dach (f. 64b).268 Vervolgens vernemen we hoe Huge met zijn gezel-

                                                
263 Dit wordt mede geaccentueerd door het lange gebed van Huge dat is toegevoegd aan het verhaal;
zie paragraaf 4.3.3.2.
264 Zie paragraaf 4.3.2.2 en 4.3.2.3.
265 Zie de reconstructie in paragraaf 5.1.
266 Zie in dit verband ook paragraaf 5.3.
267 Voor de verhaalstructuur van Np zie paragraaf 4.1 en voor de structuur van mb zie 5.2.
268 Ed. Wolf 1860, p. 74.
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schap vlakbij Parijs aankomt, waar hij zijn intrek neemt in de Sinte Peeters abdij van
Cluny. Dit doet toch sterk denken aan de situatie in de fragmenten mb die gekenmerkt
worden door een complexe verhaalstructuur die uit verschillende verhaaldraden be-
staat. In de fragmenten heeft het gezelschap van Huge zich eveneens gesplitst: de abt
van Cluny (die hier met Huge meegereisd is over zee) heeft in Parijs verteld over Hu-
ges terugkeer. Ook hier hebben de vijanden van Huge dit bericht vernomen en zijn zij
er niet blij mee. Gheraert lijkt hier valse geruchten te verspreiden en doet voorkomen
of hij bedroefd is om het lot van zijn broer. De burgers denken hier anders over: zij
menen dat Gheraert en Ghibewaert juist bedroefd zijn over het feit dat Huge nog in le-
ven is. Guweloen is evenmin gelukkig met het bericht dat Huge nog in leven is, maar
laat dit niet blijken. Wellicht heeft het gezelschap zich ook al gesplitst in de tekst
waarop Np gebaseerd is, zij het dat de situatie nog niet zo ver uitgewerkt geweest zal
zijn als in de overgeleverde fragmenten.

Genoemde overeenkomsten duiden naar mijn mening op een relatie – zij het geen di-
recte – tussen versfragmenten en prozaroman. Beide versies gaan waarschijnlijk op
eenzelfde, niet overgeleverd Middelnederlandse gedicht terug.269 De Middelneder-
landse literatuur heeft ten minste twee versies van Huon de Bordeaux gekend: een vrij
getrouwe vertaling/bewerking die ouder is dan Nv en is overgeleverd in Np, en een
jongere vrije bewerking, overgeleverd in de fragmenten (Nv). Wellicht is bekendheid
met de continuaties op Huon de aanleiding geweest voor een Middelnederlandse dich-
ter/bewerker om een nieuwe Middelnederlandse bewerking van het verhaal te ma-
ken.270 De prozabewerker vereenvoudigde het verhaal en kortte het in, terwijl de dich-
ter van de jongere versie van het gedicht het verhaal verlengd en een ingewikkelder
structuur gegeven heeft. Er heeft dus een Middelnederlandse Huge-traditie bestaan met
eigen kenmerken.

Tot besluit
Met het bij elkaar brengen van de twee overleveringslijnen van de Middelnederlandse
Huge eindigt deze studie. Dit einde kan alleen maar een voorlopig karakter dragen,
want ik ben mij er terdege van bewust dat er nog vele aspecten zijn die niet of slechts
ten dele belicht zijn. Zo stond de bestudering van de prozaroman in dienst van de
Huge-overlevering, waardoor verschillende aspecten niet aan bod zijn gekomen. Bij-
voorbeeld verder onderzoek naar de latere drukken en de onderlinge relaties tussen de
drukken, de plaats van de tekst in het fonds van Vorsterman, verder gebruik en her-
komst van de houtsneden, relatie met andere (proza)teksten, gebruik van de prozaro-
man etc. Daarnaast zou een nieuwe, geannoteerde editie van de prozatekst gewenst
zijn. De diplomatische editie van de tekst, die niet zonder fouten is, dateert immers al
uit 1860 en is niet voorzien van enig commentaar. Ook wat betreft de fragmenten zijn
er aspecten die niet of onvoldoende aan bod geweest zijn. Dit is natuurlijk een gevolg
van het fragmentarische karakter van de overlevering en van de keuzes die gemaakt
zijn. De aandacht ging allereerst uit naar de overlevering van het verhaal, waardoor er

                                                
269 Zij het dat dit gedicht minder dicht bij hs. Tours (M) gelegen moet hebben dan Voretzsch in zijn
studie veronderstelde; zie 3.2 en 4.3.2.
270 Huon de Bordeaux is immers niet de enige tekst die meer dan een keer vertaald en/of bewerkt is in
het Middelnederlands en waarvan meerdere versies bestaan.
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minder ruimte overbleef voor de literaire context van het verhaal. Toch is met name de
literaire context van belang om meer inzicht in deze tekst te krijgen, juist vanwege het
fragmentarische karakter van de overlevering. Verder onderzoek – voorzover dat mo-
gelijk is – naar de relaties van Huge van Bordeeus met andere Middelnederlandse tek-
sten en de invloeden ook vanuit andere genres, bijvoorbeeld ethische teksten, kruis-
tochtromans, reisverhalen, op Huge, is dan ook zeer gewenst. In nog ruimer verband is
verder onderzoek naar de literaire ontwikkelingen en de plaats van Huge daarin wense-
lijk, waarbij niet alleen gekeken dient te worden naar de ontwikkelingen in het Neder-
landse taalgebied, maar dit in samenhang gezien dient te worden met ontwikkelingen
in het Franse taalgebied (in Noord-Frankrijk wel te verstaan) die deels een overeen-
komstig verloop hebben. Eveneens interessant is (zoals in paragraaf 5.3 geopperd) om
de invloeden van de buitenliteraire werkelijkheid op de literaire ontwikkelingen nader
te bestuderen. Immers, een literair werk komt altijd uit een historische context voort, al
hoeft de inhoud deze niet (direct) te weerspiegelen. Daarnaast geldt voor de fragmen-
ten ook dat een nieuwe, geannoteerde editie van alle fragmenten wenselijk is.

Het einde van deze studie betekent dus geenszins dat de draden van het onderzoek niet
op andere momenten in een andere context kunnen worden doorgetrokken.




