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APPENDICES

1. OVERZICHT VAN DE OVERGELEVERDE HANDSCHRIFTEN
EN DRUKKEN

Franse handschriften:

[M]: hs. Tours, Bibliothèque municipale, 936;
materiaal: perkament; dialect: Picardisch; datering: mi. 13e eeuw;
omvang: 173 folia, bevat: Huon de Bordeaux.
Editie(s): Guessard/Grandmaison 1860, Ruelle 1960.

[T]: hs. Turijn, Biblioteca Nazionale Universitaria, L-II-14, olim g.II.13, ms. fr. XXXVI, is
vermeld onder R 1639 in de Inventari van G. Mazzatinti (vol. XXVIII door A. Sorbelli 1922);
materiaal: perkament; dialect: Picardisch; datering: 1311;
omvang: 586 folia, bevat:
1a. Roman de Sapience, Hermann de Valencienne (f. 1)
2a. inleiding op de Loherains (hoort voor blad 2) (f. 10r1-10v1)
3a. wedstrijd tussen Noiron en Virgilius (f. 10v1-10v2; f. 2-3v1)
4. mededeling van Virgilius: van Adams verbanning uit het paradijs tot Abraham

(f. 3v1-12r1)
1b. gedeelte uit de Roman de Sapience van Hermann de Valencienne (f. 12r1-

24v2)
5a. Vie de le S. Vierge Marie (f. 25r1-47r2)
1c. gedeelte uit Roman de Sapience van Hermann de Valencienne (f. 47r1-49r2)
5b. waarschijnlijk een gedeelte van het gedicht van 5a) (f. 49r2-79r1)
6. een soort voorgeschiedenis op de Venganche Jesu-Christ (sic) (in deze voorge-

schiedenis schijnt Mohammets leven verwerkt te zijn) (f. 79r2-83r1)
3b. Romans de Vespasien, het begin (ook bekend onder de titel La vengance Jesu-

Christ of La Destruction de Jerusalem) (f. 83r2-102v1)
2b. andere proloog op de Loherains, waarin verwerkt de legende van de 11000

maagden (f. 103r-104v2)
2c. Geste des Loherains, eerste deel: het Chanson de Heruis de Metz (f. 105r1-

177r2)
2d. Chanson de Garin le Loherain en een gedeelte van Girbert de Mez (f. 177r2-

282r2)
7a. Roman d’Auberon (f. 283r-296v)
7b. Huon de Bordeaux (f. 297r-354v)
7c. Continuaties: Esclarmonde; Clarisse et Florent; Yde et Olive; Croissant; Huon

et les géants; Godin (f. 354v-460v)]
8. Chanson de Beuve de Hantonne (f. 461-577r2)
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9. La vie de Bonce Pylate (sic) (f. 578-579)
10. La Vie de Judas (f. 579v1-583v1)
11. Chi commence del unicorne (f. 583v1-585v1)
12. Chest de la houce (fabliau) (f. 585v1-586v1).
Editie(s): (7a) Graf 1878, Subrenat 1973; (7b) Ruelle 1960 (via variantenapparaat); (7c)
Schweigel 1891, Brewka 1977, Meunier 1958.

[b]: hs.fragm. Boston, archieven van de S̀ociété d’Histoire du Massachusetts’, zonder sig-
natuur;
materiaal: perkament; dialect: Francien met Picardische trekken; datering: derde kwart 13e

eeuw;
omvang: twee bladen die tot een binnenste bifolium van een katern behoord hebben, bevat:
Huon de Bordeaux (384 verzen corresponderend met vs. 3709-4079 uit de ed. Ruelle
1960).
Editie(s): Sinclair 1979.

[a]: hs.fragm. Alessandria, Biblioteca Civica, 195;
materiaal: perkament; dialect: Francien met Picardische trekken; datering: eind 13e-begin 14e

eeuw;
omvang: twee beschadigde dubbelbladen die tot eenzelfde katern behoord hebben, bevat:
Huon de Bordeaux (50 verzen slechts gedeeltelijk corresponderend met vs. 1400-2020; 2486-
2850; 4212-4433 en 4772-5128 uit de ed. Ruelle 1960).
Editie(s): Vitale-Brovarone 1983.

[P]: hs. Parijs, Bibliothèque nationale de France, ms. f. fr. 22555, anc. f. Sorbonne 450;
materiaal: papier; dialect: Lotharings; datering: 15e eeuw;
omvang: 253 folia, bevat:
1. La chanson de Lyon de Bourges (f. 1-183v)
2. Le liure de Huelin de Bordialx et du roy Auberon (f. 184r-247v)
3. Continuatie(s) (f. 248r-253v29):
3a. Huon, roi de Féerie (444 verzen)
3b. Combat de Huon contre les géants (404 verzen)
3c. Huon le Desvey (circa 162 verzen).
Editie(s): (2) Ruelle 1960 (via variantenapparaat); (3) Schäfer 1892.

[R]: hs. Parijs, Bibliothèque nationale de France, f. fr. 1451 (anc. Codex Regius 7535.6;
Cangé 72 od. 28);
materiaal: papier; dialect: Picardische trekken; datering: 15e eeuw;
omvang: 225 folia, bevat:
1. Huon de Bordeaux (f. 2-164r20)
2. Interpolatie(s) in Huon de Bordeaux:
2a. Combat de Huon contre les géants (67r15-68v31)
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2b. Huon et Calisse (circa 2400 verzen) (f. 89r20-127r16)
3. Continuatie(s):
3a. Esclarmonde (f. 164r21-202r6)
3b. Huon, roi de Feérie (f. 202r7-206v15)
3c. Clarisse et Flourent (f. 206v16-225r13).
Editie(s): (1) Bertrand 1978, gedeeltelijk (niet gepubliceerd); (2) Schäfer 1892; (3a) Schäfer
1985; (3b) Schäfer 1982.

Franse drukken:

Ik noem hier alleen de drukken van Michel le Noir. Voor een overzicht van de Franse druk-
ken zie Ruelle 1960, p. 55; en Raby 1998, p. xxiv-xxvi (hij noemt alleen de zestiende-eeuwse
drukken).

[Hp]: Michel le Noir, Paris 1513, in-fol., British Library C. 97.c.I. (olim 12431.i.12).
Titel: Les prouesses et faitz merveilleux du noble Huon de Bordeaulx per de france, duc de
guyenne.
Nouvelleme-t redige en bon francoys, etc.;
opmaak: in twee kolommen, 44 regels per volle kolom; in één band; omvang: 188 (genum-
merde) folia plus 6 (ongenummerde) folia, bevat:
1. Huon de Bordeaux
2. Continuaties:
2a. Esclarmonde (inclusief Huon, roi de Feërie)
2b. Clarisse et Florent
2c. Yde et Olive
2d. Croissant.
Editie(s): Raby 1998.

Michel le Noir, Paris 1516, in-fol., Paris Bibl. Nat., Rés. Y2, 77 (anc. Y2, 143).
Titel: Les prouesses et faicts merueilleux du noble Huon de Bordeaux per de france/duc de
Guyenne. Nouvellement redige en bon francoys et imprime par le congie et preuilege du Roy
nostre sire;
omvang: [ai], aii, aiii, 3x niet gef., 6 folia (titelbl. + table) + 188 folia.
Een tweede exemplaar van deze druk wordt bewaard in musée Dobrée de Nantes, 559.

Engelse drukken:

The Boke of Huon of Burdeux: vertaling van de Franse prozaroman door John Bouchier, Lord
Berners in 1525 (tussen 1525-1533 volgens Lee).

[Ep]: Wynkyn de Worde (?), circa 1534, in folio 10 1/2 inc., National Library of Scotland (in
Edinburgh), Crawford-collectie z.s.
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Titel: The Romance of Huon of Burdeaux. De titelpagina, de inhoudsopgave en het colofon
ontbreken;
opmaak: in twee kolommen, 42 regels per volle kolom, omvang: 192 folia, bevat:
1. Huon de Bordeaux (chap. 1-85)
2. Continuaties:
2a. Esclarmonde (chap. 86-157)
2b. Clarisse et Florent (chap. 158-173)
2c. Ide et Olive (chap. 174-180)
2d. Croissant (chap. 181- einde).
Editie(s): Lee 1882-7 (met varianten van de druk uit 1601).

Tweede druk 1570 (misschien), verloren; wrs. gedrukt door Copland.

Derde druk 1601, 2 ex., British Museum c 40 d 42 en Bodleian Library
Titel: The /Ancient/ honorable, Famous/ and delightfull Historie of Huon of / Bourdeaux, one
of the peeres/ of Fraunce and Duke of Guyenne / Enterlaced with the loue of many La/dies as
also the fortunes & aduentures of Knights’/ errant, their amorous Seruants / Being now the
Third time imprinted & the rude Eng/lish corrected and amended. London. Printed by Thomas
Purfoot, and are to be sould by/ Edward White at his shop at the little North dore/ of Poules at
the signe of the Gunne. 1601 (bereikbaar via variantenapparaat ed. Lee 1882-7).
overige druk telt 194 pagina’s. Deze druk is waarschijnlijk een nadruk van de eerste editie.

Nederlandse handschriften:

[mb]: hs. Middelburg, olim Middelburg Stadsarchief; fragm. zijn verloren gegaan in 1940.
materiaal: perkament; dialect: Westmiddelnederlands, Vlaams gekleurd; datering: tweede
helft 14e eeuw;
omvang: twee dubbelbladen (800 verzen), bevat:
Huge van Bordeeus (Gebeurtenissen in Frankrijk nadat Huge uit het Oosten is teruggekeerd).
Editie(s): De Wind 1847, p. 263-304, Kalff 1968 (herdr. van 1886), p. 221-49.

[l]: hs. Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Letterk. 1352;
materiaal: perkament; dialect: Westvlaams gekleurd; datering: eerste helft 15e eeuw;
omvang: één dubbelblad (346 verzen), bevat:
Huge van Bordeeus (Ontmoeting met Maleproen; Huge en Astermant in Monbrant).
Editie(s): Verdam 1898, p. 89-108, Draak, 1963, p. 99-108 (alleen de eerste 259 verzen; spel-
ling is gemoderniseerd).

[br]: hs. Brussel, K.B. hs. II 719-49
materiaal: perkament; dialect: Vlaamse kenmerken/(West-)Vlaanderen; datering: tweede
helft-einde 14e eeuw;
omvang: twee stroken van één dubbelblad (227 verzen), bevat:
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Huge van Bordeeus (Avonturen in het Oosten. Bekerproef, bij Oydon? Vertrek. Ontmoeting
op zee).
Tot deze codex hebben misschien ook behoord: de Florigout-fragmentent (A-C) en een onge-
identificeerde roman (H 125A).
Editie(s): Kienhorst/Tersteeg 1995.

[n]: hs. Nijmegen, Provinciebibliotheek van de Nederlandse Jezuïeten, 5000 PB 52.
materiaal: perkament; dialect: Vlaamse kenmerken / (West-)Vlaams gekleurd; datering;
tweede helft-einde 14e eeuw;
omvang: drie strookjes perkament (165 verzen), bevat:
[d]: fragmn. Deschamps Huge van Bordeeus? (Avonturen in het Oosten. Dobbelen. Veel Oos-
terse vorsten hebben zich verzameld voor de strijd. Paard herkent Huge) (42 verzen);
[k]: fragmn. Katwijk Huge van Bordeeus (Avonturen in het Oosten. Na het gevecht tegen de
reus Agrapaerde. Gaudijs is niet dood; men wil hem in de boeien slaan en meenemen naar
Karel) (123 verzen).
Editie(s): Kienhorst/Tersteeg 1995.

Nederlandse drukken:

[Np]: Willem Vorsterman, Antwerpen, circa 1540, z.j., in-4o, Wenen, Österreichische
Nationalbibliothek, CP.B.74;
opmaak: in één kolom, van 31 regels per volle kolom, bevat 44 houtsneden;
omvang: 72 bladen., bevat: Huyghe van Bourdeus.
Titelpag.: is verloren gegegaan.
Colofon: Geprint Tantwerpen in die camerstra//te Inden gulden Eenho-//ren Bi my Willem
Vorsterman.//
Editie(s): Wolf 1860.

Ian van Ghelen, Antwerpen, 1584, in-4o, Göttingen, UB, 8o Fab. Rom. III, 1832.
Titel: Van Huyghe van // Bourdeus / een schoone ende noyt wonderlijc-//ker Historie / nouyt
ongehoorder dinghen ende auon-//tueren dan die by Huyghen voorschre-//ven geschiet ende
gheual-//len sijn. // (hsn);
opmaak: in één kolom van 34/36 regel per kolom, bevat 35 houtsneden;
omvang: 56 bladen, bevat: Huyghe van Bourdeus.
De druk bevat een approbatie uit 1550 door P. de Lens.

Guillaume Lesteens, Antwerpen, 1632, in-4o, Gent, UB, A.8912
Titel: Een schoone // historie // Van Huyghe van Bour-//deus / noyt wonderlijcker / noch
onghe-//hoorder avontueren / dan die by Huyghen voorschre-//ven geschiet ende gebeurt zijn.
Nu op een nieuws ghevisiteert // ende gecorrigeert / met schoone Figuren verciert. // (hsn);
opmaak: in 2 kolommen van 48 regels per kolom, bevat 9 houtsneden
omvang: 26 bladen, de bladen A2 en A3 ontbreken, bevat: Huygh van Bourdeus.
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De druk bevat een approbatie van Aernout van Mechelen: Dit Boeck van Huyghe van
Bourdeus is ghevisiteert ende gheapprobeert / by den eerweerdigen Heer Aernout van
Mechelen Licentiaet inder Godheyt ende Archid. van Brugge. Op de titelpagina bevindt zich
een aantekening van een bezitter: ‘Ex libris P.J. Versturme Roegiers anno 1632.

Otto Barentsz. Smient, Amsterdam, z.j. (circa 1660), in-4o, ‘s-Gravenhage, KB, 190 C 33;
opmaak: in twee kolommen van 47 regels per kolom, bevat 30 houtsneden;
omvang: 30 bladen, bevat: Huyge (sic) van Bourdeus.
Deze druk bevat alleen de ‘biografie’ van Karel (op A2, ro); ontbreekt het eerste blad met de
proloog?
De druk bevat een approbatie door Aernout van Mechelen (zie ook druk 1632).



2. SAMENVATTING HUON DE BORDEAUX EN PLAATSING Np EN
Nv

Korte samenvatting van Huon de Bordeaux volgens tekst van Hs. Tours (M), met daarnaast
geplaatst de Middelnederlandse fragmenten (Nv) en de prozaroman (Np).

HUON DE BORDEAUX (M) Huge van Bordeeus (Nv) en (Np)

PROLOOG, laisse I-II, vs. 1-28 Np, proloog en naproloog (f. 2a-3a)
In de proloog worden de drie hoofdrolspelers
voorgesteld: Karel de Grote, Huon een ridder uit
Bordeaux en vazal van Karel, en de feeënkoning
Auberon.
1. EPISCH DEEL: FRANKRIJK, laisse II-
XVIII, vs. 29-2485

Np, kap. 1-7 (f. 3b-12b)

DE HOFDAG, laisse II-IV, vs. 29-463 Np, kap. 1-3 (f. 3b-6a)
Karel de Grote houdt met Pinksteren hof in Pa-
rijs en doet bij deze gelegenheid afstand van de
troon ten gunste van zijn zoon Charlot. Een ver-
rader, Amauri de Viés Mes, beschuldigt Huon en
zijn jongere broer Gérard, zonen van de overle-
den hertog Seguin de Bordeaux, van plichtsver-
zuim omdat zij afwezig zijn. Karel beveelt de
broers alsnog naar Parijs te komen om hem te
dienen.

Hofdag; opvolgingskwestie; kroning van
Charlot te Reims; verraad door Amorijs:
beschuldiging van Huge; een bode naar
Bordeaux.

DE HINDERLAAG VAN AMAURI EN
CHARLOT, laisse IV-VII, vs. 464-999

Np, kap. 4 (f. 6b-7a)

Op weg naar Parijs worden Huon en Gérard
overvallen door Charlot, die samen met Amauri
een hinderlaag voor de broers gelegd had. In de
schermutseling die volgt, verwondt Charlot Gé-
rard, waarop Huon de hem onbekende tegen-
stander doodt (de koningszoon houdt zijn wa-
penschild bedekt).

Hinderlaag van Charlot en Amorijs; dood
van Charlot.

PARIJS: HET PROCES, laisse VII-XVIII, vs.
1000-2485

Np, kap. 4-7 (f. 7a-12b)

In Parijs vertelt Huon aan Karel wat hun onder-
weg overkomen is. Karel verzekert Huon dat hij
in zijn onschuld gelooft en de dader zal straffen
als deze gevonden wordt. Op dat moment ver-
schijnt Amauri met het lijk van zijn zoon. De ko-
ning raakt zo buiten zichzelf van verdriet dat hij
zijn belofte vergeet; Huon wordt van moord be-
schuldigd. Er zal een tweekamp gehouden wor-
den om de dader vast te stellen. Voor het ge-
vecht begint, stelt Karel aan beide strijders een
voorwaarde: wanneer één van hen gedood wordt
zonder dat hij publiekelijk schuld heeft kunnen
bekennen, verliest de ander alsnog zijn leengoed.
Na een lange en hevige strijd doodt Huon

Consequenties van de dood van Charlot;
tweekamp tussen Huge en Amorijs; Karel
verbant Huge; opdracht van Karel; vertrek
van Huge en tien ridders; vooruitwijzing
naar personen die Huge zal ontmoeten in
het Oosten.
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zich een oude man (Guirré) die uit Bordeaux af-
komstig is. Deze Guirré, die een broer blijkt te
zijn van Gériaume, licht Huon in over Gérards
verraderlijk gedrag.

van Gérard; aankomst kooplieden uit Bor-
deaux in Palernen.

3. EPISCH DEEL: FRANKRIJK, laisse
LXXVI-XCI, vs. 8690-10545

Np, kap. 42-45 (f. 64a-71b)

DE TERUGKEER, laisse LXXVI, vs. 8690-
8911

Np, kap. 42-43 (f. 64a-65a)

Via Brindisi en Rome, waar Huon en Esclar-
monde in het huwelijk treden, reist het gezel-
schap richting Bordeaux. Zij nemen hun intrek
in een klooster vlakbij de stad en sturen een bo-
de naar Gérard.

Naar Napels; splitsing gezelschap: de
kooplui gaan naar Parijs; Huge gaat met
zijn gezelschap naar Rome; vervolgens
naar de abt van Cluny; Huge stuurt een
bode naar zijn broer.

DE HINDERLAAG VAN GIBOUART EN
GÉRARD, laisse LXXVI-LXXXI, vs. 8912-
9450

Np, kap. 43 (f. 65a-66b)

Zodra Gérard op de hoogte gebracht is van de
terugkeer van zijn broer, beraamt hij met zijn
schoonvader Gibouart een plan om Huon in de
val te lokkken. Huons gezelschap wordt even
buiten de abdij, terwijl zij op weg zijn naar Pa-
rijs, overvallen door Gibouart en zijn mannen.
De ridders worden vermoord, Gériaume wordt
samen met Huon en Esclarmonde in Bordeaux
gevangengezet, nadat hem de baard en tanden
van Gaudisse, die hij bewaarde, ontnomen zijn.

List van Gheraert en Gibuwaert; Huge,
Claramonde en Aliames gevangen te Bor-
deaux.

Nv, fragmenten mb 1-2 (gebeurtenissen in
Frankrijk en Bordeaux); mogelijk hier

BORDEAUX: HET PROCES, laisse LXXXI-
XCI, vs. 9451-10545

Np, kap. 43-45 (f. 66b-71b)

In Parijs delen Gérard en Gibouart Karel mee dat
Huon, ondanks het verbod, toch naar Bordeaux
gegaan is. De koning rijdt met zijn pairs naar
Bordeaux om Huon te berechten. Tijdens het
proces verschijnt plotseling Auberon. Hij bewijst
Huons onschuld en laat de verraders ophangen.
Karel en Huon verzoenen zich met elkaar. Bij
het afscheid stelt Auberon Huon de heerschappij
over zijn feeënrijk in het vooruitzicht.

Gheraert en Gibuwaert naar Parijs; Karel
en de pairs naar Bordeaux; beraadslaging
pairs; ingrijpen van Abroen; bestraffing
verraders; voorspelling aangaande nage-
slacht Huge en Claramonde; afscheid van
Abroen; Huge en Claramonde verlaten
Bordeaux.

EXPLICIT, laisse XCI, vs. 10546-10553 Np, Explicit (f. 71b)
De dichter/verteller beëindigt het gedicht. Colofon (f. 71b)
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Amauri, echter zonder dat iemand een beken-
tenis gehoord heeft.
Als Karel dit van kamprechter Naime verneemt,
wil hij Huon uit Frankrijk verbannen. De pairs
weigeren zich bij dit vonnis neer te leggen en
verlaten onder aanvoering van Naime het hof.
De koning blijft alleen achter en moet nu wel
inbinden. Hij is bereid tot een verzoening met
zijn vazal mits deze de volgende opdracht tot
een goed einde weet te brengen: Huon moet als
Karels bode naar emir Gaudisse van Babylonië
reizen. Daar aangekomen, moet hij de eerste
man die hij aan de tafel van de emir aantreft het
hoofd afslaan. Vervolgens moet hij de dochter
van de emir, de mooie Esclarmonde, driemaal
kussen. Ten slotte moet hij geschenken eisen,
plus de baard en vier hoektanden van de sultan.
Huon mag pas naar Bordeaux terugkeren nadat
hij Karel de bewijsstukken van het slagen van
deze gevaarlijke missie heeft overhandigd. De
koning staat Huon wel toe tot aan de Rode Zee
in gezelschap van tien ridders te reizen. Tijdens
Huons afwezigheid probeert Gérard, die met de
dochter van de verrader Gibouart huwt, Huons
plaats in te nemen.

Np, kap. 6 (f. 11a-b)
Verbanning van Huge in gepaard rijmende
verzen.

2. AVONTURENDEEL: HET OOSTEN,
laisse XVIII-LXXVI, vs. 2486-8689

Np, kap. 8-41 (f. 12b-63b)

2a. DE HEENREIS OP WEG NAAR
BABYLONIË, laisse XVIII-XLIV, vs. 2486-
5332

Np, kap. 8-17 (f. 12b-28a)

Huon reist via Rome, Brindisi en Jeruzalem naar
Babylonië. Hij trekt door wonderlijke landen en
ontmoet verschillende personen die hem hun
hulp aanbieden: Garin de St. Omer en Gériaume,
Auberon en zijn bode Malabron.

Via Rome, Brindisi, Jeruzalem, Acco, Jaffa
naar Babylonië. Verschillende personen
bieden hulp aan Geerwijn/Gherijn, Alia-
mes, Abroen en Maleproen.

ONTMOETING MET AUBERON, laisse
XXIV-XXXII, vs. 3210-3949

Np, kap. 10-12 (f. 15a-19a)

Auberon ontmoet Huon een in woud, gelegen
tussen Jeruzalem en de Rode Zee. Aanvankelijk
jaagt de kleine koning hem schrik aan. Pas bij de
derde ontmoeting spreekt Huon met Auberon die
hem een beker schenkt waaruit alleen mensen
kunnen drinken die vrij van zonden zijn. Ook
schenkt de koning hem een ivoren hoorn waar-
mee Huon Auberons 100.000 man sterke leger te
hulp kan roepen. Hij mag echter alleen op de
hoorn blazen als hij in doodsnood verkeert. Bo-
vendien mag Huon niet liegen anders verliest hij
Auberons bescherming. De held zal echter ver-
schillende malen Auberons verboden overtreden

De verteller over koning Abroen; Huge
ontmoet Abroen; Abroen schenkt Huge be-
ker en hoorn; afscheid van Abroen; Huge
beproeft de geschenken.
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met alle consequenties van dien.
TORMONT, laisse XXXII-XXXVII, vs. 3950-
4652

Np, kap. 12-14 (f. 19a-23a)

Nadat de reizigers afscheid genomen hebben van
Auberon bereiken zij de stad Tormont waar Oe-
de, een oom van Huon, regeert. Deze oom haat
alle christenen sinds hij uit Frankrijk vertrokken
is en zijn geloof heeft afgezworen. Hij probeert
Huons mannen in de val te lokken met de bedoe-
ling hen te doden. Gelukkig komt Auberon met
zijn leger te hulp. (N.B.: Gériaume koopt voed-
sel en Oede ondergaat de bekerproef)

Naar Dormonde; Huge geeft Geerwijn en
Aliames opdracht voedsel te kopen in de
stad; Oydon hoort van de aanwezigheid
van Huges gezelschap; bekerproef met Oy-
don; strijd rondom het kasteel; Abroen
komt te hulp; afscheid van Abroen.

Nv, fragmenten br 1-2 (bekerproef met een
heiden); br 3-4 (Aliamus en Gherijn heb-
ben inkopen gedaan).

DUNOSTRE, XXXVIII-XLVI, 4653-5332 Np, kap. 14-17 (f. 23a-28a)
Na Tormont komt het gezelschap bij het kasteel
Dunostre van de reus Orgueilleux. Huon weet
het kasteel binnen te komen en ontmoet daar zijn
nicht Sebile die door de reus gevangen wordt ge-
houden. De held daagt de monsterlijke reus uit
tot een gevecht. Met hulp van de jonkvrouw
overwint hij de reus en komt zo in het bezit van
een harnas dat de drager, mits vrij van zonden,
onoverwinnelijk maakt en een ring waarmee hij
het kasteel van Gaudisse ongehinderd kan be-
treden. Huon laat de ridder in Dunostre achter
om alleen naar Babylonië te reizen.

Aankomst bij het kasteel van Dunalster;
Huge gaat alleen het kasteel binnen en
verslaat de reus met hulp van de jonk-
vrouw; de ridders voegen zich bij Huge in
het kasteel; Huge laat de ridders achter in
Dunalster en gaat alleen op weg naar Baby-
lonië.

Nv, fragmenten br 5-8 (vertrek; Huge en
zijn gezelschap op zee) – mogelijk hier –

2b. BABYLONIË: DE OPDRACHT, laisse
XLVI-LXVIII, vs. 5333-6775

Np, kap. 17-29 (f. 28b-46a)

Malabron, de bode van Auberon, draagt Huon
over de Rode Zee. Hij arriveert op Sint Jansdag
in Babylonië en begeeft zich direct naar het pa-
leis van Gaudisse. Huon passeert zonder grote
moeilijkheden de vier poorten van het paleis. In
de paleiszaal voert Huon zijn opdracht uit, maar
wordt gevangengenomen. Auberon komt niet te
hulp omdat hij aan de eerste poort gelogen heeft.
Esclarmonde, de dochter van de emir, is verliefd
geworden op Huon. Zij zal hem helpen mits hij
haar meeneemt naar Frankrijk. Ondertussen zijn
Huons ridders, die naar hem op zoek waren ge-
gaan omdat zij ongerust geworden waren, ook in
Babylonië gearriveerd. Gériaume die de Sara-
ceense taal spreekt, introduceert zichzelf bij
Gaudisse als diens neef Tyacre. Door middel van
een list zorgt hij ervoor dat Huon en de ridders
elkaar terugzien.

Maleproen draagt Huge over de Rode Zee
t/m ontmoeting tussen Abroen en Huge in
Babylonië; Huge voltooit zijn opdracht met
hulp van Abroen; baard en tanden worden
opgeborgen.
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Np, kap. 20 (f. 32b-33b)
Gebed van Huge in de kerker van Gaudijs.
Np, kap. 24 (f. 38a-b)
Rederrijkersverzen waarin Huge zijn liefde
voor Claramonde uitspreekt.

Dan verschijnt Agrapart, een broer van de ver-
moorde Orgueilleux, met een leger in Babylonië
om zijn broer te wreken. Huon, die ondanks alles
nog steeds gevangen zat, wordt bevrijd en krijgt
zijn voorwerpen terug. Hij vecht als kampioen
van Gaudisse tegen Agrapart, die zich al snel
overgeeft.

Np, kap. 26-28 (f. 40b-46a)
Agapaert naar Babylonië; tweekamp tussen
Huge en Agapaert.

Nv, fragmenten k 1-6 (strijd tussen chris-
tenen en heidenen?)

Er wordt een feestmaal aangericht om de over-
winning te vieren. Huon eist opnieuw baard en
hoektanden van de emir op.

Nv, fragmenten k 7-16 (tijdens de maaltijd
wordt over het lot van de sultan gesproken
door Huges gezelschap; opeisen van baard
en tanden)

Auberon, die Huon inmiddels vergeven heeft
voor zijn leugen, komt weer te hulp. De hei-
denen worden definitief verslagen. Gaudisses
baard en tanden worden door Auberon in het
dijbeen van Gériaume verborgen.
2c. DE TERUGREIS, laisse LXVIII-LXXVI,
vs. -6776-8689

Np, kap. 29-41 (f. 46b-63b)

DE SCHIPBREUK, laisse LXVIII-LXXII, vs.
6776-7160

Np, kap 29-33 (f. 46b-50a)

Huon verlaat met zijn ridders en Esclarmonde
Babylonië. Ze zijn nauwelijks uitgevaren of
Huon overtreedt opnieuw een verbod van Aube-
ron. Huon slaapt met Esclarmonde, terwijl Au-
beron hem iedere omgang met Esclarmonde ver-
boden had voordat zij getrouwd zouden zijn. Er
breekt een noodweer los waardoor het schip ver-
gaat en het gezelschap uiteen valt.

Het gezelschap gaat aan boord; storm op
zee; het gezelschap wordt gescheiden.

Np, kap. 30-32 (f. 47b-49a)
Huge en Claramonde spoelen op een strand
aan; Claramonde wordt ontvoerd door
Saracenenen en komt in Palernen terecht;
Huge blijft alleen achter.

Huon en Esclarmonde spoelen naakt aan op een
eiland. Kort daarop wordt Esclarmonde ontvoerd
door piraten met de bedoeling haar naar Mon-
brant te brengen. Huon wordt vastgebonden en
geblinddoekt achtergelaten. Het piratenschip
komt echter in Aufalerne terecht waar koning
Galafre zich over Esclarmonde ontfermt. Intus-
sen is Yvorin door een ontsnapte piraat van deze
gebeurtenissen op de hoogte gestelt. Hij ver-
klaart Galafre de oorlog omdat deze weigert Es-
clarmonde, die een nicht van hem is, aan hem uit
te leveren.

Nv, Fragmenten l 1-2 (Huges omzwer-
vingen over het eiland)
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Np, kap. 33 (f. 49a-50a)
Huge in ellendige toestand op het strand;
redding door Maleproen

Hoewel Huon in ellendige toestand op het eiland
is achtergebleven, weigert Auberon aanvankelijk
iedere hulp. Uiteindelijk staat hij toe dat Mala-
bron hem van het eiland haalt.

Nv, fragmenten l 3-6 (Huge ontmoet
Maleproen die hem van het eiland haalt)

OORLOG TUSSEN MONBRANT EN
AUFALERNE, laisse LXXII-LXXVI, vs. 7161-
8689

Np, kap. 33-41 (f. 50a-63b)

Nadat Malabron Huon op de oever achtergelaten
heeft, ontmoet hij de voormalige speelman van
Gaudisse (Estrument) die met hem zijn maaltijd
deelt. Estrument neemt Huon, die zich Garinet
noemt, aan als zijn hulpje en samen gaan ze op
weg naar Monbrant om Yvorin hun diensten aan
te bieden. Onderweg komen ze gewapende man-
nen tegen die vertellen dat er een oorlog tussen
Yvorin en Galafre woedt omwille van Yvorins
nicht Esclarmonde.

Np, kap. 33-34 (f. 50a-52b)
Huge ontmoet de speelman Astermant; Hu-
ge noemt zichzelf Gerijn; Gerijn (Huge) en
Astermant naar Monbrant; Huge stelt zich
voor aan koning Yvorijn.

Nv, Fragment l 7 (Huge en Astramant staan
voor de poort van Monbrant)

Aan het hof moet de speelman muziek maken
om de zinnen van Yvorin te verlichten.

Nv, Fragment l 8 (Huge en Astramant zi-
tten bij Yvorijn aan tafel; een dame ver-
zoekt hun muziek te maken)

Yvorin nodigt Huon uit tegen zijn dochter te
schaken. Het meisje verliest de partij omdat zij
verliefd wordt op haar tegenstander. De oorlog
tussen Yvorin en Galafre wordt voortgezet, ook
Huon neemt deel aan de strijd. Hij verslaat de
reus Sorberin, een neef van Galafre, en komt in
bezit van diens paard. Door zijn overwinning
verweft Huon zich een eervolle positie aan
Yvorins hof.

Np, kap. 35-37 (f. 53a-57b)
Huge schaakt tegen de dochter van Yvo-
rijn; Huge vecht aan de zijde van Yvorijn;
Huge verslaat Sorberijn, komt in bezit van
diens paard en wordt eervol ontvangen
door Yvorijn.

Nv, fragmenten d 1-4 (dobbelscène; legers
die zich verzamelen voor een strijd; Huge
wordt begroet door zijn paard) – hier? –

Ondertussen arriveren Huons ridders na weken
van omzwervingen in Aufalerne waar zij in
dienst komen van Galafre. In het paleis spreekt
Gériaume met Esclarmonde die vertelt wat haar
en Huon overkomen is. Bij een volgend treffen
tussen beide legers komen Huon en Gériaume
tegenover elkaar te staan, aanvankelijk zonder
dat zij elkaar herkennen.

Np, kap. 38-39 (f. 58a-60b)
Huges ridders arriveren in Palernen en ko-
men in dienst van koning Galefiers; de rid-
ders spreken met Claramonde; opnieuw
strijd tussen Yvorijn en Galefiers; Huge
herkent Aliames.

Nv, fragmenten d 1-4 – hier? –
Via een list weten Huon en Gériaume het strijd-
toneel te ontvluchten. Terwijl de heidenen elkaar
bestrijden, bereiken zij veilig de stad. Zij verla-
ten Aufalerne op een schip dat daar toevallig
aangelegd had. Onder de opvarenden bevindt

Np, kap. 39-41 (f. 60b-63b)
Via een list ontsnapt men van het strijdto-
neel naar Palernen; Yvorijn wil Astermant
ophangen; bij de bevrijding van Astramant
sneuvelt Geerwijn; verteller over verraad



3. ANALYSE VAN DE NEDERLANDSE PROZAROMAN (Np)

Np is verdeeld in 45 kapittels of hoofdstukken;1 M is verdeeld in 91 laissen. Kort wordt aan-
gegeven waar een kapittel over handelt. Tussen haken staat aangegeven met welk gedeelte
van het chanson de geste Np (min of meer) overeenkomt. Tevens is de (mogelijke) plaatsing
van de Middelnederlandse versfragmenten aangegeven. De nummers van de kapittels zijn
door mij aangebracht; in de druk zijn ze niet genummerd.

1. EPISCH DEEL: FRANKRIJK, Np, kap. 1-7 (f. 3b-12b); M, laisse II-XVIII (vs. 29-
2485)

kap. 1 (laisse II, vs. 29-198)
de hofdag; de opvolgingskwestie: Karel maakt kenbaar te willen aftreden; Charlot
wordt als zijn opvolger erkend

kap. 2 (laisse II-III, vs. 199-315)
de kroning van Charlot te Reims; het verraad door Amorijs: beschuldiging van Huge,
die niet bij de plechtigheden aanwezig is

kap. 3 (laisse III-IV, vs. 316-457)
Karel stuurt een bode naar Bordeaux (Bordeus); Huge moet naar Parijs komen

kap. 4 (laisse IV-XII, vs. 458-1481)
Amorijs betrekt Charlot in zijn verraderlijke plannen; ze leggen een hinderlaag; Char-
lot verwondt Huges broer Gheraert; Huge doodt Charlot; consequenties van de dood
van Charlot

kap. 5 (laisse XII-XVII, vs. 1482-2176)
de tweekamp tussen Huge en Amorijs; Huge doodt Amorijs

kap. 6 (laisse XVII-XVIII, vs. 2177-2331)
Karel verbant Huge; laat dit bekendmaken door een heraut (in verzen)

kap. 7 (laisse XVIII, vs. 2332-2485)
Karel stuurt Huge met een zware opdracht naar Babylonië; vertrek van Huge in gezel-
schap van tien ridders; vooruitwijzing naar personen die Huge zal tegenkomen (ver-
schilt van de Franse tekst)

2. AVONTURENDEEL: HET OOSTEN, Np, kap. 8-42 (f. 12b-63b); M, laisse XVIII-
LXXVI (vs. 2486-8689)

2.a. DE HEENREIS: OP WEG NAAR Babylonië, Np, kap. 8-17 (f. 12b-28a); M, laisse
XVIII-XLVI (vs. 2486-5332)

kap. 8 (laisse XVIII-XXII, vs. 2486-2837)

                                                
1 In de druk zijn de kapittels niet genummerd; nummering door mij aangebracht.
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de reis naar Rome: bezoek aan de paus; naar Brindisi (Brandijs): ontmoeting met
Geerwijn/Gherijn (hij zal meereizen)

kap. 9 (laisse XXII-XXIV, vs. 2838-3202)
naar Jeruzalem, via Acco (Takers) naar Jaffa (Iaffen) en verder richting Babylonië:
ontmoeting met Aliames (hij zal meereizen); keuze van de weg naar Babylonië: Huge
kiest de lange weg

kap. 10 (laisse XXIV, vs. 3203-3286)
de verteller over koning Abroen (verschilt van de Franse tekst); Abroen spreekt Huge
aan (eerste keer); het gezelschap vlucht

kap. 11 (laisse XXIV-XXX, vs. 3287-3756)
tweede en derde ontmoeting; koning Abroen biedt zijn hulp aan en schenkt Huge een
beker en een hoorn

kap. 12 (laisse XXX-XXXII, vs. 3757-4137)
afscheid van Abroen; Huge beproeft de geschenken; naar Dormonde: Oydon verneemt
de aanwezigheid van het gezelschap

kap. 13 (laisse XXXII-XXXVI, vs. 4138-4486); fragmenten br 1 t/m 4
bekerproef met Oydon; strijdt rondom het kasteel

kap. 14 (laisse XXXVI-XXXVIII, vs. 4487-4715)
Abroen komt te hulp; afscheid

kap. 15 (laisse XXVIII-XLIV, vs. 4716-5208)
het kasteel van Dunalster: Huge gaat alleen het kasteel binnen; ontmoet zijn nicht die
gevangengehouden wordt; Huge gaat alleen naar de kamer van de reus Agayant

kap. 16 (laisse XLIV, vs. 5209-5254)
Huge verslaat de reus met hulp van de jonkvrouw

kap. 17 (laisse XLIV-XLVI, vs. 5255-5532)
Huges ridders voegen zich bij hem in het kasteel van Dunalster; Huge gaat alleen op
weg naar Babylonië; de ridders blijven in Dunalster achter; fragmenten br 5 t/m 8
(mogelijk hier)

2b. BABYLONIË: DE OPDRACHT, Np, kap. 17-29 (f. 28b-46a); M, laisse XLVI-
LXVIII (vs. 5333-6775)

kap. 17 (laisse XLVI, vs. 5333-5424)
Huge aan de oever van de Rode Zee; eerste ontmoeting met Maleproen; Maleproen
draagt Huge de Rode Zee over

kap. 18 (laisse XLVI, vs. 5425-5795)
aankomst in Babylonië; Huge passeert de drie poorten van het kasteel, voert Karels
opdracht ten dele uit en komt in moeilijkheden; verliest Abroens hulp vanwege een
leugen die hij verteld heeft

kap. 19 (laisse LXI, vs. 5796-5913)
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Huge wordt gevangengenomen (z’n bezittingen zijn afgenomen); Claramonde neemt
hem mee naar haar kamer en betuigt haar liefde; Huge wijst haar af en wordt in de ker-
ker gegooid

kap. 20 (laisse LXI, vs. 5914-5918)
gebed van Huge in de kerker (veel langer dan in de Franse tekst)

kap. 21 (laisse LXI, vs. 5919-5962)
Claramonde bevrijdt Huge; ze blijven heimelijk bij elkaar op haar kamer

kap. 22 (laisse LXI-LXIV, vs. 5963-6091)
Huges ridders gaan met de jonkvrouw naar Babylonië, naar Gaudijs, om te weten te
komen of Huge nog leeft

kap. 23 (laisse LXIV-LXV, vs. 6092-6142)
de list van Aliames: hij geeft zich uit voor Tryakel, de neef van Gaudijs

kap. 24 (laisse LXV, vs. 6143-6244)
Claramonde spreekt met Tryakel; Huge spreekt z’n liefde uit voor Claramonde (in re-
derijkersverzen; ontbreekt in de Franse tekst)

kap. 25 (laisse LXV, vs. 6245-6303)
weerzien tussen Huge, Aliames en de ridders

kap. 26 (laisse LXV, vs. 6304-6392)
de reus Agapaert komt naar Babylonië om z’n broer Agayant te wreken

kap. 27 (laisse LXV, vs. 6393-6473)
Huge moet tegen Agapaert vechten; hij krijgt zijn bezittingen terug

kap. 28 (laisse LXV-LXVI, vs. 6474-6700); fragmenten k
tweekamp tussen Huge en Agapaert; Huge voltooit z’n opdracht met hulp van Abroen;
het verbod van Abroen

kap. 29 (laisse LXVI, vs. 6701-LXVIII, vs. 6775)
ontmoeting Huge en Abroen: baard en tanden worden opgeborgen; het verbod van
Abroen

2c. DE TERUGREIS: DE SCHIPBREUK EN GEVOLGEN, Np, kap 29-42 (f. 46b-63b);
M, laisse LXVIII-LXXVI (vs. 6776-8689)

kap. 29 (laisse LXVIII, vs. 6776-6779)
het gezelschap gaat aan boord

kap. 30 (laisse LVXIII, vs. 6776-6850)
afscheid van Abroen; vertrek; Huge breekt Abroens verbod; storm en schipbreuk; het
gezelschap wordt gescheiden

kap. 31 (laisse LXVIII, vs. 6851-6974)
Claramonde wordt door Saracenen ontvoerd, maar gered door de koning van Palernen

kap. 32 (laisse LXVIII, vs. (6951-6954)-7034); fragmenten l 1 en 2
Claramonde gaat naar Palernen; Huge blijft alleen achter op het strand

kap. 33 (laisse LXVIII, vs. 7035-LXXIV, vs. 7311); fragmenten l 3 t/m 6
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Maleproen krijgt toestemming om Huge te helpen; 2e ontmoeting met Maleproen;
Huge wordt over zee gedragen; ontmoeting met de speelman Astermant: Huge noemt
zich Gerijn

kap. 34 (laisse LXXIV, vs. 7312-7485); fragmenten l 7 en 8
Huge en Astermant gaan naar Monbrant; Huge stelt zich voor aan koning Yvorijn

kap. 35 (laisse LXXIV, vs. 7486-7580)
Huge schaakt met Yvorijns dochter en wint

kap. 36 (laisse LXXIV, vs. 7581-7716); fragmenten d (hier?)
Huge vecht aan de zijde van Yvorijn (om Claramonde te bevrijden); beleg van Pa-
lernen; uitdaging van Sorberijn

kap. 37 (laisse LXXIV, vs. 7717-7868)
Huge vecht tegen Sorberijn; terug naar Monbrant

kap. 38 (laisse LXXIV, vs. 7869-7947)
Huges ridders komen in Palernen aan; ze komen in dienst van Galefiers die de dood
van zijn neef Sorberijn wil wreken

kap. 39 (LXXIV, vs. 7948-8288); fragmenten d (hier?)
de ridders spreken met Claramonde; opnieuw strijd tussen Yvorijn en Galefiers; Huge
vindt zijn ridders terug; via een list ontsnapt men van het strijdveld naar Palernen

kap. 40 (laisse LXXIV-LXXVI, vs. 8289-8511)
Yvorijn wil Astermant ophangen; bevrijding; de dood van Geerwijn (ook wel Gherijn
genoemd)

kap. 41 (laisse LXXVI, vs. 8512-8828 (XVII, vs. 2465-85))
verraad van Gheraert; kooplieden uit Bordeus op zoek naar Huge; hereniging in
Palernen

kap. 42 (laisse LXXVI, vs. 8829-8689)
vertrek uit Palernen

3. EPISCH DEEL: FRANKRIJK, Np, kap. 42-5 (f. 64a-71b); M, laisse LXXVI-XCI (vs.
8690-10553)

kap. 42 (laisse LXXVI, vs. 8690-8880)
naar Napels; de kooplui gaan naar Parijs; Huge en zijn gezelschap naar Rome; vervol-
gens naar de abt van Clungy

kap. 43 (laisse LXXVI, vs. 8881-XCI, vs. 10139); fragmenten mb (mogelijk hier)
Huge stuurt z’n broer bericht; list van Gheraert en Gibuwaert; Huge, Claramonde en
Aliames gevangen te Bordeaux; Karel en z’n pairs naar Bordeaux om Huge te ver-
oordelen; beraadslaging van de pairs

kap. 44 (laisse XCI, vs. 10140-10385)
gebed en jammerklachten van Claramonde, Huge en Aliames; ingrijpen van Abroen;
Abroen bewijst Huges onschuld

kap. 45 (laisse XCI, vs. 10836; 10553 (10239-10292))
beraadslaging van de pairs; bestraffing van de verraders; bekerproef; nageslacht van
Huge en Claramonde; afscheid van Abroen; Huge en Claramonde verlaten Bordeaux
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Opmerking: Np is vergeleken met de tekst van hs. Tours (M). De laisse- en versnummers
zijn overgenomen uit de editie Ruelle 1960.
De indeling in vijf delen berust grotendeels op Rossi 1975, die zich op haar beurt baseerde op
Voretzsch 1900.2 Voor de grenzen tussen de verschillende delen is de versnummering van
Rossi aangehouden. Op één punt verschilt de indeling van die van Rossi: zij beschouwt de
verzen 8690-8806 als een overgang tussen 2c en deel 3. Ik heb dit gedeelte van het verhaal bij
2c ondergebracht. Dit in verband met het verhaalverloop in de Nederlandse prozaroman. Hier
is de grens tussen de delen 2c en 3 niet zo duidelijk, omdat de gebeurtenissen rond Gheraert in
Frankrijk vervlochten zijn met de afwikkeling van Huges avonturen in het Oosten.

                                                
2 Raby (1998) verdeelt voor zijn analyse van de Franse prozaroman de tekst in drie delen; hij
behandelt het avonturendeel (2.a, 2.b. en 2.c) als een geheel. In verband met plaatsing en interpretatie
van de Middelnederlandse fragmenten is hier eveneens gekozen voor onderverdeling van het avontu-
rendeel.



4. LENGTE MIDDELNEDERLANDSE VERSTEKST

Schatting lengte Middelnederlandse versie: overzicht van overgeleverde en mogelijk aantal
niet-overgeleverde verzen.1

Fragmenten Aantal overgele-
verde verzen

Reconstructie lengte tekst2

dubbelbladen verzen
verloren 8 à 10 3200 à 4000

Brussel 227 4 (= 1 katern) 1600
verloren 1 à 2 400 à 800

Katwijk 123 4 (= 1 katern) 1600
verloren 1 400

Leiden 346 4 (= 1 katern)3 2400
verloren 1 400

Deschamps 42 1 200
verloren 3 1200

Middelburg 800 4 (= 1 katern) 1600
verloren 3 of meer 1200 of meer

totaal: 1548 totaal: 14200 à
15400 of meer

Mogelijk verloren voor br: indien aankomst in Tormont (M, vs. 3950), en afhankelijk of br
folio 1 al dan niet het buitenste blad van het katern was, 8 à 10 dubbelbladen (= 3200 à 4000
verzen).
Brussel (br): gebeurtenissen in Oosterse stad (wellicht Tormont); M, vs. 3950 aankomst in
Tormont. Fragmenten van twee dubbelbladen. Tussen blad 1 en 2 hebben nog één of twee
dubbelbladen gezeten. Mogelijk verloren tussen br en k: indien aankomst in Dunostre (M, vs.
4743), circa 2 dubbelbladen (= 800 verzen), indien aankomst in Babylonië (M, vs. 5428) mo-
gelijk 1 dubbelblad (= 400 verzen).
Katwijk (k): gebeurtenissen in/nabij Babylonië; aan tafel bij Gaudijs; M, vs. 6628 aan tafel
bij Gaudisse. Fragmenten uit een dubbelblad, binnenste van een katern. Mogelijk verloren
tussen k en l: indien Huon gesprek tussen Gaudisse na het diner in Babylonië (M, vs. 6630),
circa 1 dubbelblad (400 verzen).
Leiden (l): Huge op een eiland in de Rode Zee; M, vs. 6908 Huon alleen op een eiland. Frag-
menten uit twee dubbelbladen. Tussen blad 1 en 2 heeft ten minste nog één dubbelblad geze-
ten. Mogelijk verloren tussen l en d: indien aankomst in Monbrant (M, vs. 7354) en ergens in
Aufalerne (tussen vs. 7576 en7870), circa 1 dubbelblad (400 verzen).

                                                
1 Voor de schatting is gebruikgemaakt van de tekst van M, deze is in totaal 10553 verzen lang. De
Huon-tekst heeft volgens Rossi (1984, p. 432-3, zie versnummers samenvatting) ten minste 9050 ver-
zen geteld. Uitgaande van het gegeven dat het Huon-verhaal eindigt op f. 164r20 en een bladzijde ge-
middelde 30 à 33 versregels bevat heeft kom ik op een totaal van tussen 9780 en 10758 verzen (de
verlorengegane verzen aan het begin niet meegerekend). Dit is inclusief de interpolaties.
2 Ervan uitgaande dat een katern 4 bladen heeft en circa 50 regels per kolom.
3 Hoewel de fragmenten Leiden uit een drie koloms handschrift afkomstig zijn en hier dus het aantal
regels per kolom en het aantal bladen per katern anders geweest kunnen zijn, ga ik voor het gemak uit
van 50 regels en vier dubbelbladen.
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Deschamps (d): plaatsing niet zeker. Aanvang strijd ergens in het Oosten? Fragmenten uit
een blad van een dubbelblad. Mogelijk verloren tussen d en mb: indien ergens in Aufalerne
(tussen vs. 7576 en 7870), circa 3 dubbelbladen (1200 verzen).
Middelburg (mb): gebeurtenissen in en rond Bordeaux; M, vs. 8805 Huon en de zijnen ko-
men voor de muren van Bordeaux. Fragmenten van twee dubbelbladen. Overgeleverd zijn
800 verzen. Tussen blad 1 en 2 hebben één of twee dubbelbladen gezeten. Totaal aantal ver-
zen van dit katern is ten minste geweest: 1600.
Mogelijk verloren na mb: Huon gevangen in Bordeaux (M,vs. 9369) ten minste 1200 verzen
(is drie dubbelbladen).




