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WOORD VOORAF

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

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

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

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

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



De Franse Huon-traditie ix

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

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

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

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

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

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

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

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



1. INLEIDING

De verhalen die spelen in de wereld van Karel de Grote waren populair in de Middel-
eeuwen, niet alleen in Frankrijk, maar ook hier. Iedereen heeft wel eens gehoord van
Karel ende Elegast, Renout van Montalbaen of Ogier van Denemarken. Minder be-
kend is het verhaal van Huyghe van Bourdeus. Deze ridder doodt de zoon van Karel de
Grote en wordt om die reden door de koning uit zijn land verbannen. Hij mag daar al-
leen terugkeren als hij de volgende opdracht tot een goed einde weet te brengen: hij
moet naar sultan Gaudijs in Babylonië gaan. Daar aangekomen, moet hij de eerste man
die hij aan het hof ziet het hoofd afslaan, vervolgens de dochter van de sultan driemaal
kussen, en de baard en hoektanden van de sultan opeisen. Een onmogelijk zware op-
dracht, zo lijkt het. Toch slaagt de held er na verschillende avonturen in om deze op-
dracht uit te voeren en met de bewijzen daarvan naar Frankrijk terug te keren. Hij
krijgt daarbij hulp van verschillende personen zoals de wonderlijke koning Abroen en
diens bode Maleproen.

De relatieve onbekendheid van dit verhaal is mogelijk te danken aan de frag-
mentarische overlevering van de verstekst. Nu is dat gegeven op zich niet zo bijzon-
der, daar het overgrote deel van de Middelnederlandse Karelepiek fragmentarisch
overgeleverd is. Probleem bij Huge van Bordeeus is evenwel dat het totaal aantal
overgeleverde verzen gering is (zo’n 1500 in totaal), dat de omvang van de meeste
fragmenten klein is (soms maar drie of vier versregels) en dat de tekst op verschillende
plaatsen nog slechts gedeeltelijk leesbaar is. Daarbij komt dat de Middelnederlandse
fragmenten moeilijk te plaatsen zijn omdat ze inhoudelijk sterk afwijken van zowel de
Franse Huon de Bordeaux als de Nederlandse prozabewerking (getiteld Huyghe van
Bourdeus), hoewel ook dat niet uniek is voor deze tekst.1 De relatief geringe aandacht
voor deze tekst kan wellicht ook gelegen zijn in het feit dat Huge van Bordeeus be-
hoort tot een periode van de letterkunde (de veertiende eeuw) die vooral in de oudere
handboeken getypeerd wordt als een periode van ‘nabloei’ (Van Mierlo) en ‘een peri-
ode van verval’ (Jonckbloet, Kalff).

Onderzoek rond Huge: stand van zaken
Opvallend is dat in de negentiende eeuw het onderzoek naar Huge voornamelijk ge-
daan is door romanisten en onderzoekers buiten Nederland, met uitzondering van de
edities van de fragmenten Leiden (l) en Middelburg (mb). Reden daarvoor is dat Huon
de Bordeaux in Frankrijk wel een onafgebroken belangstelling gekend heeft. Het ver-
haal was populair, getuige de handschriften en vele drukken die ervan verschenen en
de vervolgen die op het verhaal gemaakt zijn. Daarbij komt dat onderzoekers de lite-
raire kwaliteiten van het verhaal, zoals compositie en vertelwijze, steeds positief ge-
waardeerd hebben. De tekst wordt algemeen beschouwd als vernieuwend binnen het
genre van het chanson de geste. De Middelnederlandse teksten, voorzover bekend in
die periode, worden van belang geacht voor het onderzoek naar de oorspronkelijke
versie van het Huon-verhaal. Dit is kenmerkend voor het negentiende-eeuwse onder-
zoek.

                                                
1 Zie bijvoorbeeld de Middelnederlandse fragmenten van Fierabras en Floovent die moeilijk te plaat-
sen zijn en teksten als Ogier en Renout waarin moeilijk plaatsbare episodes voorkomen.



Huge van Bordeeus2

Het onderzoek naar Huge staat dus aanvankelijk vooral in dienst van het onder-
zoek naar Huon. De eerste belangrijke studie over de Nederlandse prozaroman (Np) en
het chanson de geste is die van F. Wolf uit 1857. Wolf vergelijkt de tekst van Huon,
die hij alleen uit een afschrift kende dat hem ter beschikking gesteld was, met de Ne-
derlandse prozaroman (Np) die in de Österreichische Nationalbibliothek te Wenen was
teruggevonden. Hij stelt als eerste vast dat Np nauw verwant is aan het Franse chanson
de geste zoals dat in hs. Tours (M) is overgeleverd. In 1860 geeft Wolf de tekst van de
prozaroman in een diplomatische vorm uit. Het is een editie zonder inleiding en anno-
taties, en niet zonder fouten. Het belang van de editie is dat de tekst hierdoor ontsloten
is voor verder onderzoek. In datzelfde jaar verschijnt ook de eerste editie van het chan-
son de geste door Guessard en Grandmaison. In hun inleiding besteden zij eveneens
aandacht aan de Middelnederlandse teksten. Zij menen dat de Middelnederlandse frag-
menten (te weten die van Middelburg) niet teruggaan op een oudere versie van Huon
de Bordeaux zoals Wolf dacht, maar kenmerken van een jongere versie bevatten. Zij
merken terecht op dat de dichter naar een voorbeeld werkte dat hij niet tot in detail na-
volgde. Een belangrijke mijlpaal in zowel het onderzoek over Huon de Bordeaux als
over Huge van Bordeeus is de studie van C. Voretzsch uit 1900. Zijn studie van Huon
de Bordeaux staat in dienst van het zoeken naar de oudste kern van een sage die vol-
gens hem van Germaanse oorsprong zou zijn. Hoewel het uitgangspunt van zijn onder-
zoek nu achterhaald is, is de studie naar de compositie en de bronnen gedegen en
vormt zij een belangrijk uitgangspunt voor verder onderzoek. Bestudering van de Ne-
derlandse Huge-teksten staat bij Voretzsch in dienst van de zoektocht naar de meest
oorspronkelijke versie van het Huon-verhaal. Hij is van mening dat zowel de fragmen-
ten als de prozaroman vertegenwoordigers zijn van een verlorengegane versie van het
chanson de geste, en dat beide teksten van eenzelfde bron afstammen die verwant is
aan M. Een andere belangrijke bijdrage is de studie van H. Briesemeister (1902), waar-
in hij de verschillende Huon-versies met elkaar vergelijkt. Hij gebruikt hiervoor naast
de decasyllabenteksten (M, T en P), ook de Nederlandse prozaroman (Np) en de
alexandrijnenversie (R). Dit handschrift was al wel bekend, maar was tot dan toe bui-
ten beschouwing gebleven omdat het een jongere versie vertegenwoordigt. Men achtte
R om die reden niet van belang voor het onderzoek naar de oudste versie van het ver-
haal. Briesemeister concludeert na zijn vergelijking evenwel dat dit handschrift wel
eens van belang zou kunnen zijn voor Np. De bevindingen van Briesemeister leidden
echter niet tot hernieuwd onderzoek naar de relatie tussen Np en de Franse Huon-tra-
ditie. Na de studie van Briesemeister neemt de belangstelling van romanisten voor de
Middelnederlandse fragmenten en de prozaroman af. In 1960 verzorgt P. Ruelle een
nieuwe editie van Huon de Bordeaux. In de inleiding besteedt hij nog enige aandacht
aan de Nederlandse teksten, zij het al minder uitvoerig dan Guessard en Grandmaison
deden. Echter, M. Rossi verwijst in haar uitvoerige en gedegen studie over Huon de
Bordeaux nog slechts in een voetnoot naar Huge. Aan de Franse kant lijkt de Neder-
landse traditie uit het zicht verdwenen te zijn.

Motivering huidige onderzoek
Uit dit korte overzicht blijkt dat vele belangrijke vragen al wel aan de orde gesteld
zijn, maar dat een overkoepelende studie waarin de Middelnederlandse Huge zelf
centraal staat, zoals bijvoorbeeld gebeurd is voor Ogier, Renout of Lorreinen, ont-



Inleiding 3

breekt. Wel verschenen tekstedities van de fragmenten (De Wind 1847, Kalff 1868,
Verdam 1898, Kienhorst/Tersteeg 1995)2 en zijn de fragmenten samen met andere
teksten de afgelopen jaren gebruikt in bijvoorbeeld het taalkundige onderzoek van E.
van den Berg. Een studie waarin de fragmenten zelf een hoofdrol vervullen, bleef uit.3

Ditzelfde geldt voor de prozaversie van Huge: een studie als voor de Hystorie van
Reynaert de Vos gedaan is, ontbreekt. Aan de prozaroman werd voornamelijk aandacht
besteed in studies die gewijd zijn aan de Nederlandse volksboeken en prozaromans,
waarvan de belangrijkste ongetwijfeld de studie van Debaene uit 1951 (herdrukt in
1977) is.

Daarbij komt dat lang niet alle opvattingen die over Huge in de verschillende
studies te berde gebracht zijn, getoetst zijn aan de actuele kennis. Sinds de studies van
onder meer Wolf en Voretzsch zijn er nieuwe Franse fragmenten gevonden (Boston
(b) en Alessandria (a)) en uitgegeven (door Sinclair 1979 en door Vitale-Brovarone
1983). Verder is er meer onderzoek gedaan naar de alexandrijnenversie (onder andere
door Rossi 1984)4, naar de continuaties en hun onderlinge relaties (onder andere door
Suard) en naar de prozaroman (een editie daarvan verscheen in 1998 door Raby).

Redenen genoeg lijkt me om een nieuw onderzoek naar Huge van Bordeeus te
rechtvaardigen. In het onderzoek zal dus de hele Franse Huon-traditie betrokken wor-
den, dat wil zeggen: zowel de verschillende Huon-versies (decasyllabenversie, alexan-
drijnenversie en prozaroman), als de andere verhalen uit de cyclus (prequel en continu-
aties). Wat betreft de Middelnederlandse traditie, beschikken we nu naast de fragmen-
ten Middelburg en Leiden tevens over een editie van fragmenten die in 1983 zijn te-
ruggevonden. Deze fragmenten (Brussel (br), Katwijk (k) en Deschamps (d)) zijn nog
niet eerder in het Huge-onderzoek betrokken geweest. Het gaat er dus om met de be-
schikbare kennis en inzichten van nu (bronnen en studies) de Middelnederlandse
Huge-overlevering te beschrijven. Ik zal beide overleveringslijnen (vers en proza)
behandelen wat betreft hun verhouding tot de Franse traditie en hun onderlinge relatie.
Het onderzoek naar de prozatekst staat tevens in dienst van de rijmtekst, in die zin dat
dit onder meer moet helpen om te komen tot een reconstructie van het berijmde ver-
haal en een beter begrip van de verzen.

Opzet en indeling van de studie
Huge is, op welke wijze dan ook, schatplichtig aan de Franse Huon-traditie. Ik be-
schrijf daarom allereerst in hoofdstuk 2 de overlevering van Huon de Bordeaux in de
Franse literatuur. Dit hoofdstuk vormt de basis voor de hoofdstukken die daarna vol-
gen. Allereerst geef ik in paragraaf 2.1 een kort overzicht van de stand van het onder-
zoek over Huon de Bordeaux aan de hand van enkele belangrijke thema’s (datering
van de tekst, bronnenonderzoek en genreproblematiek). Vervolgens beschrijf ik de ma-
teriële overlevering (paragraaf 2.2). Dit houdt een classificatie in van de handschriften
en drukken waarin het verhaal is overgeleverd. Daarna ga ik in op de inhoudelijke kant
van de overlevering (paragraaf 2.3). In de Franse Huon-traditie zijn twee versies te on-
derscheiden: de dertiende-eeuwse decasyllabenversie en de vijftiende-eeuwse alexan-

                                                
2 Typerend is dat slechts in één moderne bloemlezing van de Middelnederlandse epiek, en wel die van
Maartje Draak uit 1963, een Huge-fragment terug te vinden is.
3 Afgezien van enkele publicaties van mijn eigen hand, als prelude op dit boek.
4 Van deze tekst is ook een partiële editie gemaakt door R. Bertrand die echter nooit gepubliceerd is.
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drijnenbewerking. Aan de hand van enkele voorbeelden, die ook voor de Nederlandse
traditie interessant zijn, zal ik beide versies typeren. Op Huon de Bordeaux zijn ver-
schillende vervolgen gemaakt. Ik besteed kort aandacht aan deze vervolgen, omdat ik
de hele traditie bij het onderzoek wil betrekken en er rekening mee houd dat de conti-
nuaties mogelijk van invloed geweest zijn op de Middelnederlandse berijmde bewer-
king. Ter afronding en completering van dit hoofdstuk geef ik in paragraaf 2.4 infor-
matie over het voortleven van het Huon-verhaal in andere genres. Het gebruik van dit
verhaal door Middeleeuwse kroniekschrijvers en dichters is interessant met betrekking
tot de typering en interpretatie van dit verhaal. Hoofdstuk 2 vormt het uitgangspunt
voor met name de hoofdstukken 3 en 4 waarin de twee Nederlandse versies van dit
verhaal aan bod komen in hun relatie tot de Franse traditie.

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de Middelnederlandse berijmde versie van het verhaal die
overgeleverd is in fragmenten die afkomstig zijn uit verschillende handschriften. De
handschriftfragmenten werden op verschillende tijdstippen teruggevonden en uitge-
geven (de fragmenten mb in 1847 door De Wind en in 1886, in een nieuwe editie, door
Kalff; de fragmenten l in 1898 door Verdam en de fragmenten br en n (is k en d) in
1995 door Kienhorst en Tersteeg). Ik zal de fragmenten in deze volgorde bespreken.
Voor dit criterium is gekozen om niet een volgorde van de fragmenten vast te stellen
voordat deze geïdentificeerd en inhoudelijk geplaatst zijn in het Huon-verhaal en de
relatie tot de Franse traditie bepaald is. Na de bespreking van de fragmenten afzonder-
lijk worden alle fragmenten tezamen bekeken en hun gezamenlijke positie ten opzichte
van de Franse traditie bepaald. Dit vormt de conclusie van dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 4 handelt over de Nederlandse prozaversie van het verhaal. Hoewel deze
versie op het eerste gezicht weinig te maken heeft met de fragmenten, mag zij niet bui-
ten beschouwing blijven. Meer inzicht in deze tekst is ook van belang voor kennis om-
trent de fragmenten. Ik zal, net als bij de fragmenten, eerst de positie van deze tekst ten
opzichte van de Franse traditie bepalen. De vraag is wat de mogelijke bron van de pro-
zatekst geweest zou kunnen zijn. Ik onderzoek drie mogelijkheden: 1) de Franse pro-
zaroman, 2) het chanson de geste en 3) een Middelnederlandse berijmde tekst. Nadat
vastgesteld is welk type bron het meest waarschijnlijk is, wordt ingegaan op de inhoud
van de tekst zelf. Np wordt gelegd naast de tekst van het chanson de geste, waarmee
het grote overeenkomst vertoont. Bedoeling is om inzicht te krijgen in het eigen
karakter van Np en te zien hoe is omgegaan met de bekende materie. Wat ontbreekt er
in het Nederlandse prozaverhaal, wat is er veranderd en wat is er toegevoegd? Daarbij
gaat het er dus niet zozeer om de bewerkingstechniek te achterhalen: dat is immers niet
mogelijk daar de brontekst ontbreekt.5

In hoofdstuk 5 keer ik weer terug naar de berijmde versie. Met behulp van de kennis
die opgedaan is in hoofdstuk 3 en 4 zullen de fragmenten in een inhoudelijk logische
volgorde geplaatst worden en zal een reconstructie worden gemaakt van het verhaal
van de Middelnederlandse Huge van Bordeeus. Ook zal ik een schatting geven ten

                                                
5 Ik gebruik de term prozaroman in de betekenis van: ‘gedrukte tekst in proza die een bewerking is van
een reeds bestaande tekst in proza of rijm’. De term prozaroman is in mijn ogen neutraler dan volks-
boek.
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aanzien van de lengte van de tekst (opgenomen als appendix). Dit alles bevat natuur-
lijk een vrij hoge graad van speculatie, wat onvermijdelijk is met zo weinig overgele-
verd materiaal. Maar wanneer we al te voorzichtig omgaan met fragmentarisch overge-
leverde teksten, komen we niet veel verder. Dit geldt zeker voor de Middelnederlandse
Karelepiek, een genre dat bijna helemaal in fragmenten is overgeleverd. Op basis van
deze reconstructie zal ik in paragraaf 5.2 dieper ingaan op enkele kenmerken van Huge
om zo meer inzicht in de betekenis van deze tekst te krijgen. Dit inzicht kan verder
verdiept worden door de tekst niet alleen geïsoleerd te bestuderen, maar hem ook in
zijn literaire context te bezien. Daarbij wordt de versie zoals overgeleverd in de frag-
menten (overwegend veertiende eeuw) bekeken in relatie tot een aantal andere teksten
uit die tijd. In paragraaf 5.3 zal ik Huge van Bordeeus in de context van de Middelne-
derlandse veertiende-eeuwse literatuur plaatsen. De tekst heeft immers niet alleen een
relatie met het Franse Huon-verhaal waarvan het een bewerking is, maar eveneens met
andere Middelnederlandse verhalen die in dezelfde periode en omgeving gemaakt zijn
en gecirculeerd hebben. Deze context kan, binnen het kader van deze studie, niet al te
breed zijn. Ik heb gekozen voor een groep teksten waarin de Saraceense koning Yvo-
rijn van Monbrant of alleen de stad Monbrant voorkomt, omdat deze teksten verwant-
schap met Huge vertonen en ze naar mijn idee een aardige illustratie vormen van de
Middelnederlandse vertelkunst in de veertiende eeuw. De bedoeling is om te laten zien
dat, hoewel Huge op verschillende punten sterk afwijkt van de Franse Huon-traditie,
de tekst bezien vanuit het Middelnederlandse literaire landschap niet uniek is, maar
daar uitstekend in past. Ten slotte zullen, bij wijze van conclusie, in de afsluitende pa-
ragraaf 5.4 de twee overgeleverde versies van Huge (vers en proza) met elkaar in ver-
band worden gebracht.

Een aantal praktische zaken
Waar ik voor citaten van primaire bronnen gebruikmaak van bestaande tekstedities,
volg ik in de regel de tekst en dus ook de interpunctie van deze edities. Ik grijp alleen
in wanneer er naar mijn opvatting een pertinente fout in de tekst staat. Alleen de tekst-
editie van Wolf van de prozaroman heb ik naast die van de druk zelf gelegd, aangezien
ik over de foto’s beschikte. Waar de editie Wolf afwijkt van de druk, volg ik de tekst
van de druk. Dit is verantwoord in de noten. Wanneer ik zelf passages van primaire
bronnen weergeef op basis van mijn eigen transcriptie, heb ik interpunctie aange-
bracht. In de Franse teksten heb ik in vormen als vng en leuer de spelling van v en u
aangepast. Daarnaast is het hoofdlettergebruik aangepast: eigennamen hebben een
hoofdletter gekregen waar dat niet het geval was. Verder geef ik alleen de vertaling
van de citaten van Franse bronnen die ingesprongen in de lopende tekst staan en die
dienen ter adstructie. Korte citaten in de lopende tekst en citaten in de noten blijven
dus onvertaald, dit om het notenapparaat niet nog zwaarder te belasten. De Franse ci-
taten zijn in het algemeen vrij vertaald. Het gaat mij er niet om een literaire vertaling
te geven, maar de betekenis van de gebruikte passages te verduidelijken voor de lezer.



2. DE FRANSE HUON-TRADITIE

Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                
37 In de veertiende eeuw zou Jacques de Guyse zich in zijn Histoire de Hainaut op de twaalfde-eeuwse
kroniekschrijver Hugo van Toul beroepen, zie Voretzsch 1900, p. 264-5.
38 Wolf 1857, p. 16 [193] is de eerste die de oorsprong van Huon de Bordeaux in de Germaanse my-
then zoekt en vermoedt dat Auberon met de Duitse Elberich in verband gebracht moet worden. Al
vroeg zou deze ‘sage’ aan de Karolingische verhalencyclus verbonden zijn. Als getuigenis hiervoor
citeert Wolf de Huon-passage uit de kroniek van Aubri de Trois Fontaines.
39 Voretzsch 1900, p. 250-74 voor de relatie tussen Alberich en Auberon. De relatie tussen de Ortnit
en Huon de Bordeaux wordt op p. 275-341 beschreven.
40 Voretzsch 1900, p. 259.
41 Becker 1902, p. 265-73.
42 Krappe 1934, p. 68-88.



Huge van Bordeeus12

is.43 Rossi, ten slotte, concludeert dat Auberon een complex literair personage is.44 Een
combinatie van elementen van verschillende oorsprong maken hem tot de figuur die
hij is. Zij is van mening dat de kleine feeënkoning (hij is slechts drie voet hoog) tra-
ditionele voorgangers in de Germaanse traditie heeft,45 maar dat daarnaast de Arturro-
man, exotische literatuur en antieke tradities van invloed zijn geweest op de creatie
van Auberon.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.1 Handschriften74

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

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

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

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

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

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

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

                                                
82 Zie in verband met het ontbrekende begin: Schäfer (1892, p. 3) die denkt dat er vier bladen ontbre-
ken, Briesemeister (1902, p. 7) die beargumenteert dat er vijf bladen ontbreken en Rossi (1984, p. 430)
die meent dat er circa 200 verzen verloren zijn.
83 Sinclair (1979, p. 445-64) heeft de handschriftfragmenten, die geen signatuur dragen, beschreven en
de tekst is uitgegeven.
84 Het betreft de verzen 1398-2055, 2486-850, 4185-433 en 4762-5128.
85 De fragmenten zijn beschreven en uitgegeven door Vitale-Brovarone 1983, p. 85-128.
86 Ruelle 1960, p. 13-5.
87 Sinclair 1979, Vitale-Brovarone 1983 en Raby 1998 gaan van dit stemma uit bij hun classificaties.
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K.V. Sinclair vergelijkt voor zijn editie de tekst van de fragmenten b met M, T en P,
en concludeert dat deze fragmenten verwant zijn aan M en T, echter zonder een kopie
van een van deze handschriften te zijn. Hij laat b, onafhankelijk van M en T, op het
subarchetype M’ teruggaan.88 De fragmenten a daarentegen zijn minder eenvoudig in
het bestaande stemma in te passen. Volgens A. Vitale-Brovarone, de editeur van deze
fragmenten, wijkt a tamelijk veel af van de tekst uit de editie Ruelle.89 Hij meent dat
de fragmenten a en archetype O uit het stemma van Ruelle beide op eigen wijze een
stadium in de overlevering van het Huon-verhaal vertegenwoordigen, waarbij a niet
afhangt van O.90 Dit betekent dat a en O onafhankelijk van elkaar op het origineel te-
ruggaan. Uit een codicologische en inhoudelijke reconstructie blijkt bovendien dat a
zeer waarschijnlijk een kortere tekst bevat heeft dan M, T en P.

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                
100 Suard 1982, p. 1037-43.
101 Voretzsch 1900, p. 95; Schäfer 1892, p. 25-7.
102 Volgens Brewka (1977, p. 39) kunnen de episodes in T als afzonderlijke verhalen zowel los van
Huon de Bordeaux als los van elkaar verteld worden, hoewel sommige teksten verrijkt worden als ze
in combinatie met de andere episodes bekeken worden. Er is wel gestreefd naar enige afhankelijkheid.
103 In noot 41, p. 1050 vraagt Suard zich af: ‘Auberon se rattache-t-il à cette étape primitive?’
104 Rossi 1975, p. 626.



Franse Huon-traditie 21

nat het werk zijn van een kopiist die hem aan Huon de Bordeaux wilde verbinden en
dat niet geheel naadloos heeft gedaan. Over de datering geeft hij geen andere gegevens
dan dat zij tussen circa 1260 en 1311 moet liggen.105 De tekst van Godin uit T zou vol-
gens Meunier geformeerd zijn op basis van twee verschillende werken. De tekst be-
staat deels uit assonerende verzen en deels uit rijmende verzen. Het assonerende deel
zou het oudste zijn en wellicht al begin of midden dertiende eeuw gemaakt zijn. Het
rijmende deel zou gemaakt zijn tussen eind dertiende of begin veertiende eeuw, waar-
bij 1311 de terminus ad quem vormt. De auteur van het rijmende deel zou het oudere,
assonerende deel bewerkt hebben.106

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

2.2.2 Drukken

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

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

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

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

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

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

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

2.3 DE VERHAALTRADITIE

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

2.3.1 Huon de Bordeaux121

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                
161 Onduidelijk is van wie de schat afkomstig is. In R is het Huon die de schat, die hij van zijn avon-
turenreis heeft meegenomen, in de St. Pieterskerk te Rome inmetselt. Verteld wordt dat deze schat
bestemd is voor Croissant. Zie ook noot 175 op p. 37.
162 Door Brewka Yde et Olive II genoemd.
163 Zie hierboven de samenvatting van Clarisse et Florent.
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       Seguin de Bordeaux –X– (hertogin)              Gaudisse –X–   ?

   Gérard    Huon –X– Esclarmonde

    Florent –X– Clarisse Godin

        Yde –X– Olive

Croissant

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

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

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

                                                
164 Zie Suard 1982, p. 1035-50 voor de ontwikkeling van de cyclus van T; Brewka 1977, p. 24-46
i.v.m. de compositie en structuur van de continuaties als geheel. Zie ook paragraaf 2.2.1.
165 Vallecalle (1999, p. 928) spreekt i.v.m. de cyclus van een ‘énorme fatras, compilation d’élements
hétéroclites’.
166 Zie Brewka 1997, inleiding op de tekstuitgave van de continuaties; Vallecalle 1999, p. 927-35.
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dat van het religieuze.167 Deze synthese is vooral belichaamd in de figuur van Aube-
ron, maar is ook zichtbaar in bijvoorbeeld passages als het paradijselijke eiland en het
kasteel van de witte monniken.168

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 GEBRUIK EN VOORTLEVEN VAN HET CHANSON DE GESTE181

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

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

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

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

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

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

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

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

In de proloog op de Geste des Lorrains van handschrift T wordt Huon verbon-
den met het geslacht van de Lorrains (Lotharingers). Er wordt gezegd dat Huon, nadat
hij uit Frankrijk verbannen was, naar Lombardije is gegaan waar hij in dienst trad van
Guinemer, zoon van S. Bertin. Daar werd hij verliefd op een meisje van wie hij een
zoon kreeg die Henris werd genoemd. Henris vluchtte naar Mies (= Metz) nadat zijn
vader vergiftigd was.193 Beide geslachten zijn door de schrijver van deze proloog met
                                                
was de vader van Huon met het nobele gelaat, voor wie de goede koning Auberon zoveel goeds deed.
190 In de Nederlandse prozaroman (Np) wordt Huges geslacht eveneens met dat van de Zwaanridder en
Godfried van Bouillon verbonden. Van Huges eerste zoon zal het geslacht van de Zwaanridder afstam-
men, waaruit twee koningen van Jeruzalem zullen voortkomen. Zie kap. 45, ed. Wolf 1860, p. 83. Zie
voorts hoofdstuk 4.
191 De hertogin van Bordeaux (Huons moeder) geeft de volgende genealogie (R, f. 3r1-14):
Le bon Do de Mayence qui tant fust redoubtés,
Chilx fust vostre tayon ressambler le debvés.
Car cilx qui pense a bien est de dieu confortés
Tondis est ung preudhome des sages coeurs amés.
Example a vos anchestres bien prendre vous debvés:
Ogier est moult preudhons hardis et redoubtés,
Vo cousin est germain a lui garde prendés.
Estout le filx Oeudon fust prisies et loés
Et Guion de Nantoeul et Gerart le barbés,
Qui de Rousillon fust sires et avoués
Et vo parent aussy le bon roy Caroués
Et Gondreboeuf aussy qu’en Frise fust fiefvés
Et Salemon qui fust de Bretaigne casés,
Frère fust a Seguin qui vous a engenrés.
192 Doon heeft in R nog een bastaardzoon verwekt bij een Saraceense vrouw. Met deze oom,
Guillaume (later Widelon) geheten, krijgt Huon in het Oosten te maken.
193 Het citaat luidt:
En Bourdeloit ot .I. franc duc Seuwin
Qui eut .I. fil qui fu preus et hardis.
Hues ot non, si com dist li escris:
S’ocist un conte en la salla a Paris.
Por ce fu Hues bannis hors du païs
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elkaar in verband gebracht om een expliciete verbinding tussen de cyclus van Huon de
Bordeaux en de Geste des Lorrains te leggen. Immers, beide cycli zijn na elkaar in dit
handschrift opgenomen. Het betreft hier dus een ad-hoc-verbinding die voor dit hand-
schrift gemaakt is.194 Zowel in Huon de Bordeaux als in de Geste des Lorrains speelt
de strijd om de stad Bordeaux een rol. Het ligt daarom voor de hand dat de proloog-
schrijver beide geslachten met elkaar verbond.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



3. DE VERSFRAGMENTEN VAN HUGE VAN
BORDEEUS

Inleiding

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

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

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

                                                
1 Onder tekstfragment versta ik een aansluitend tekstgedeelte, bestaand uit al dan niet leesbare regels.
Ik neem geen lacunes binnen een fragment op, zoals Kienhorst/Tersteeg 1995. Vergelijk ook de defini-
tie van Van der Have 1990, p. 11 die eveneens lacunes binnen een fragment opneemt.
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tijdstip van terugvinden en/of publicatie. Dit is een willekeurig criterium, maar de
juiste volgorde kan pas worden vastgesteld nadat de fragmenten geïdentificeerd en
geplaatst zijn ten opzichte van de Franse traditie. Ik ga ervan uit dat de fragmenten tot
vier verschillende handschriften behoord hebben:2 Middelburg (mb), Leiden (l),
Brussel (br) en Nijmegen (n).3 Per fragment zal ik eerst de relevante (en dus noodza-
kelijkerwijze beperkte) codicologische informatie geven. Vervolgens zal ik de pas-
sages die in de fragmenten overgeleverd zijn, inhoudelijk identificeren en vergelijken
met de Franse traditie.4 Mede op basis van de codicologische informatie kan dan
vastgesteld worden waar de geïdentificeerde passages thuishoren in het verhaal en in
welke volgorde ze geplaatst moeten worden. Om een zo duidelijk en volledig mogelijk
beeld te krijgen van de plaats van de fragmenten ten opzichte van de Franse traditie,
moeten we ze in theorie met alle overgeleverde teksten vergelijken. In de praktijk is dit
weinig zinvol, omdat de decasyllabenredacties (M, T, b en P) inhoudelijk nauwelijks
van elkaar verschillen. Ik zal de fragmenten daarom vergelijken met handschrift Tours
(M), als representant van de decasyllabenversie, en met het in alexandrijnen geschre-
ven Parijse handschrift B.N. 1451 (R),5 omdat deze tekst een unieke plaats inneemt in
de Franse overlevering.6

Behalve een vergelijking met bovengenoemde teksten van Huon de Bordeaux
zullen de fragmenten eveneens geconfronteerd worden met de continuaties op Huon de
Bordeaux. We hebben gezien dat drie van de vier handschriften continuaties bevatten,
die in T en R bovendien inhoudelijk aan deze tekst vastgemaakt zijn.7 Het is niet on-
mogelijk dat de Middelnederlandse dichter(s)/bewerker(s) deze verhalen, die een be-
langrijk deel van de Huon-overlevering uitmaken, gekend hebben en er elementen
voor zijn/hun bewerking(en) aan ontleende(n). Doel van de vergelijking is een nauw-
keurigere beschrijving te geven van de relatie(s) tussen de Middelnederlandse frag-
menten en de Franse traditie dan tot nu toe gebeurd is. Neerlandici en Romanisten
hebben de fragmenten alleen vergeleken met de tekst volgens de edities Guessard/
Grandmaison8 en Ruelle,9 dat wil zeggen de tekst volgens de redactie M. De
                                                
2 Dit is gebaseerd op de gegevens van Kienhorst 1988 en Kienhorst/Tersteeg 1995. Kienhorst gaat er
in zijn beschrijving en ordening van de fragmenten in de Handschriften van de Middelnederlandse rid-
derepiek van uit dat de fragmenten in eerste instantie uit vier verschillende handschriften afkomstig
zijn. Toch wil hij niet uitsluiten dat de fragmenten br mogelijk afkomstig zijn uit hetzelfde handschrift
als de fragmenten Katwijk (k) en Deschamps (d), en we dus mogelijk met drie handschriften te maken
hebben. In hun uitgave van de fragmenten br en n spreken Kienhorst/Tersteeg aanvankelijk over vijf
handschriftfragmenten (p. 3), maar in feite gaan ook zij ervan uit dat de fragmenten tot vier verschil-
lende handschriften behoord hebben, omdat zij menen dat k en d ‘vrijwel zeker’ uit hetzelfde hand-
schrift afkomstig zijn (p. 52). De mogelijkheid dat br tot hetzelfde handschrift behoord heeft als k en
d, wordt niet meer als een waarschijnlijkheid naar voren gebracht. Er wordt gesproken over twee
Huge-handschriften die in dezelfde omgeving gecirculeerd hebben (p. 46).
3 Een overzicht van de Middelnederlandse handschriftfragmenten met signaturen en toegekende sigla
is te vinden in appendix 1.
4 De Franse traditie is beschreven in hoofdstuk 2.
5 Zie paragraaf 2.2.1.
6 Ditzelfde geldt voor het Oudfranse fragment a, maar hiervan hebben we zo weinig verzen over dat
een inhoudelijke vergelijking met de Middelnederlandse fragmenten in de meeste gevallen niet moge-
lijk is.
7 Informatie over de continuaties is te vinden in paragraaf 2.2.1 en 2.3.2.
8 Wolf 1857; Kalff 1886; Verdam 1898; Voretzsch 1900.
9 Kienhorst/Tersteeg 1995.



Huge van Bordeeus48

alexandrijnenversie, die al bekend was toen de eerste Huge-fragmenten werden uitge-
geven, bleef vrijwel geheel buiten beschouwing bij het bestuderen van de versfrag-
menten;10 ditzelfde geldt voor de continuaties, die echter lang niet allemaal in een edi-
tie bereikbaar waren. Een grondige en systematische bestudering van deze teksten, niet
alleen via de bestaande edities, maar ook door bestudering van de handschriften zelf, is
daarom uitermate zinvol.11 Zo blijken bepaalde varianten in de Middelnederlandse
fragmenten toch geïnspireerd te zijn op de Franse Huon-cyclus, waar dat aanvankelijk
niet het geval leek te zijn, bijvoorbeeld Huges tocht over het eiland (in l) en de kroning
in Aragon (mb). Als nauwkeuriger vastgesteld kan worden welke elementen zijn ont-
leend aan of geïnspireerd door de Franse Huon-traditie, wordt ook duidelijker welke
elementen mogelijk aan de Middelnederlandse verteltraditie ontleend zijn. Op dit as-
pect zal ik in hoofdstuk 5 ingaan.

3.1 BESPREKING VAN DE VERSFRAGMENTEN

3.1.1 Middelburg (mb)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                
30 Indien niet naar een editie verwezen wordt, zijn de citaten uit R gebaseerd op mijn transcriptie van
dit handschrift (is hs. P 1451). Onderstrepingen in de citaten zijn door mijzelf aangebracht om de aan-
dacht op bepaalde tekstgedeelten te vestigen. R, f. 14v18-29. Vert. ‘Je moet over de Rode Zee reizen,
zegt de koning, om een boodschap voor mij te doen. Je moet naar Babylonië gaan om emir Gaudisse
een boodschap te brengen. Zeg hem dat hij zich moet laten dopen en dat hij hierheen komt met 100
heidenen om van mij zijn land in leen te krijgen. Als hij hier niet snel mee akkoord wil gaan, moet je
hem de vier hoektanden uit zijn mond nemen, zijn baard afscheren en zijn dochter drie keer kussen en
omhelzen’. Zie ook R, f. 15r18-15v1 waar Karel zijn opdracht herhaalt. Hij formuleert haar echter iets
anders, zodat niet meer sprake is van het een óf het ander, maar van het een én het ander. Zie in dit
verband ook Briesemeister 1902, p. 16.
31 Zie ook Lens 1993, p. 58.
32 Ik kom hier in hoofdstuk 5 op terug.
33 Informatie over de continuaties in dit handschrift en in T en P is te vinden in hoofdstuk 2.
34 R, f. 206v16-225r13. Deze continuatie is niet uitgegeven.



De versfragmenten 53

in het huwelijk zal treden met Florent, maar de schurk stuurt het schip zeewaarts. Na
enige tijd zien ze land en verlaten ze het schip. Clarisse wordt op een paard gezet. Als
ze aan de rand van een bos komen, houden ze stil om te eten. Dan verschijnt er een
rover aan wie Clarisse hulp vraagt. Deze gaat het woud in naar zijn makkers en vertelt
hun dat verderop rijke kooplui zitten die een mooi meisje bij zich hebben. De rovers
besluiten het gezelschap te overvallen. In het gevecht dat volgt, worden Brohart en zijn
mannen gedood. Clarisse verlaat ongemerkt het strijdtoneel en gaat het woud in. Tij-
dens haar tocht bidt zij God om bijstand; terwijl ze alleen door het bos dwaalt, denkt
ze aan wat haar overkomen is. Ten slotte verlaat ze het woud. Het is al avond gewor-
den, maar nergens ziet zij een huis of een herberg waar ze de nacht kan door brengen.
Ze is daarom genoodzaakt buiten op het veld te slapen. De volgende dag reist ze ver-
der tot ze bij een haven komt.35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2 Leiden (l)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                
92 Zie in dit verband het artikel van Barion 1988, p. 59-70.
93 T, vs. 1291-1305. In R wordt expliciet vermeld dat op het eiland het aardse paradijs ligt, bewaakt
door Elias en Enoch. Over het eiland stroomt de, uit het paradijs afkomstige rivier Jourdain; van een
fontein is geen sprake. Evenmin wordt over de zon gesproken (R, f. 176r16-22).
94 Huge eet ook vijgen, l, vs. 15-7:
Daer wert die ridder ghinc,
Ende plocte varinc
Vanden figen.
Vgl. R, f. 177r12: De pommes va coeullant li demoiseaux gentis.
95 T, vs. 1335-38:
Dont est Huon de mengier sousvenu:
Tout droit a l’arbre de jovent a couru,
Le fruit mengüe dont li croist sa vertus:
Mal ne doulour n’a Hüelins sentu.
96 Alleen de steen in de ring die hij aan zijn vinger draagt, heeft een bijzondere eigenschap: deze voor-
komt dat Huge van dorst omkomt.
97 R vermeldt dit niet.
98 In R verschijnt er geen engel, maar hoort Huon een heilige stem (f. 177v5-178r6).
99 Zie l, vs. 227-9: Ebroen is boos op Huge vanwege de zonde die hij begaan heeft; T, vs. 1344: Huon
eet de vruchten van de levensboom.
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en hoe het met Esclarmonde, respectievelijk Claremonde is.101 Zowel in l als in T
blijkt Ebroen/Auberon degene te zijn die de hand heeft in de redding van de held. In l
heeft hij Maleproen toestemming gegeven om Huge van het eiland weg te halen en in
T heeft hij een boot neergelegd waarmee Huon weg kan varen.102 Behalve fruit mag
Huon de stenen meenemen die in de rivier de Yplate liggen en daar door God neerge-
legd zijn.103 In de fragmenten is eveneens sprake van stenen die in het water liggen. De
enige eigenschap die deze stenen hebben is dat zij het water van de zee rood kleu-
ren.104

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                
110 Zie M, vs. 7143-5:
Dist Malabrons: ‘Hues, or m’antendés.
Je vous metrai lai outre a sauveté,
Mais ne vous puis ne tolir ne donner’.
Vgl. T, vs. 1370 waar de engel tegen Huon zegt: Jou ne te puis ne tolir ne donner.
111 Verdam (1989, p. 91) zegt over de ontmoeting in l: ‘Blijkbaar is het hier in ons fragment de eerste
en enige ontmoeting met Maleproen’. De eerste ontmoeting, dit is hoogstwaarschijnlijk; de enige, dit
is niet met zekerheid te zeggen. Gezien de zelfstandige wijze waarop de dichter met zijn materiaal om-
gaat, kan niet uitgesloten worden dat Huge Maleproen nog eens zal ontmoeten.
112 Zie in dit verband ook Lens 1993b, p. 56-57 en Kienhorst/Tersteeg 1995, p. 18-9: zij zijn eenzelfde
opvatting toegedaan.
113 Zie l, vs. 90-3:
Want gemerken hi niet ne can
Hoe hi over comen soude.
Neder soe ghinc die boude
Op den oever sitten daer.
Vgl. M, vs. 5335-8:
Es vous Huon sor le rive aresté,
Mais il n’i trove ne pasaige ne gué,
Place ne pont, ne barge ne nef,
Par u li ber peüst paser
en vs. 5346-8:



De versfragmenten 69

mer (M, vs. 5350) en par la mer regarda/ Voir venir une femme qui poisson lui sambla
(R, f. 45v20-1).114 Huge vraagt zich verwonderd af wat voor ding daar nadert (l, vs.
122). Misschien is het de duivel wel, want het wezen heeft immers een zwart vel aan
(l, vs. 120-9). In R, waar net als in l de term ‘ding’ (chose, R, f. 45v23) gebruikt wordt
om het naderende wezen mee aan te duiden, ziet Huon een vrouwelijk wezen naderen
dat op een vis lijkt. In M vraagt Huon zich, net als Huge, af of hij met een kwaadaar-
dig wezen te doen heeft. Hij vraagt daarom aan Malabron: ‘Apartiens tu Pilate ne
Noiron (vs. 5363)?’ Zodra Maleproen aan land komt, schudt hij zijn vel af (l, vs. 140-
2). M vermeldt dit alleen bij de eerste ontmoeting (vs. 5353-6).115 Wanneer Huon Ma-
labron voor de tweede maal ontmoet, ziet hij hem niet aankomen: in M kan hij niets
zien omdat hij geblinddoekt is en in R ziet hij Malabron niet aankomen omdat hij op
het punt staat zichzelf in zee te verdrinken.116

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3 Brussel (br)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                
173 Zie fr. 8, br, vs. 199-227.
174 Zie hoofdstuk 2.
175 Esclarmonde in T vertoont minder overeenkomst met de fragmenten br.
176 Zie Esclarmonde, R, f. 174r23.
177 Dit eiland is al eerder ter sprake geweest, en wel in paragraaf 3.1.2 in verband met de fragmenten l.



Huge van Bordeeus84

De avonturen die Huon beleeft nadat hij dit paradijselijke eiland verlaten heeft,
doen in sommige opzichten aan Huges belevenissen in de fragmenten br denken. Er
wordt verteld dat hij na zijn bezoek aan het eiland drie dagen onafgebroken doorroeit.
Dan ziet hij in de verte een stad liggen, het is Boccident:

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.4 Nijmegen (n)

In de Provinciebibliotheek van de Nederlandse Jezuïeten te Nijmegen liggen drie stro-
ken perkament die waarschijnlijk afkomstig zijn uit dezelfde codex en mogelijk zelfs
tot dezelfde katern behoord hebben.184 De drie stroken worden bewaard onder de sig-
natuur 5000 PB 52.185 Het handschrift waartoe deze stroken behoren, wordt hand-
schrift Nijmegen genoemd (n).
                                                
181 Met Kienhorst/Tersteeg (1995, p. 39) denk ik dat br 1 t/m 4 voor br 5 t/m 8 komt. De omgekeerde
volgorde levert zo mogelijk nog meer problemen op.
182 Kienhorst/Tersteeg (1995, p. 39) veronderstellen, mijns inziens dus niet terecht, dat br 5 nog be-
trekking heeft op de Tormont-episode.
183 In mb heeft Huge Gaudijs en een aantal heidenen als gevangenen uit het Oosten meegebracht en is
hij met mannen, vrouwen en kinderen in een betoverd kasteel verdwenen.
184 Cf. Kienhorst 1988, p. 73 en Kienhorst/Tersteeg 1995, p. 52.
185 Zie voor een codicologische beschrijving van de fragmenten Kienhorst/Tersteeg 1995, p. 42-6 en
52-3; zie ook Kienhorst 1988, p. 73-4.



Huge van Bordeeus86

Twee stroken zijn afkomstig uit de band van een Lexicon sive dictionarium
graeco-latinum. Dit Lexicon is afkomstig uit de bibliotheek van het Gymnasium te
Katwijk a./R.S.J. De twee stroken worden naar hun vindplaats de fragmenten-Katwijk
(k) genoemd; zij zijn door Th. Ausems S.J. ontdekt. Via hem kwamen ze in Nijmegen
terecht, nadat ze in het Aloysius-college te ‘s-Gravenhage en de bibliotheek van het
Canisianum te Maastricht hadden gelegen (onder signatuur 1020 A 8). De derde strook
heeft aan J. Deschamps toebehoord en wordt daarom aangeduid als het fragment--
Deschamps (d). Deze had het strookje gekregen van de Brusselse boekbinder Georges
Dubois d’Enghien. Op 6 juli 1982 schonk Deschamps dit handschriftfragment aan de
Provinciebibliotheek; het was daar inmiddels al terechtgekomen via Ausems.

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

3.1.4.1 Katwijk (k)

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

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

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

                                                
188 Zie ook de identificatie van de andere Middelnederlandse fragmenten, mb (p. 34), l (p. 54) en br (p.
65). Verder wordt nog de jonge Saywijn genoemd; in Huon de Bordeaux heet de vader van Huon
Sewin of Seguin. In mb heet hij Saiwine en in l, Saisvijn. Vraag is of de variant in l consequent ge-
bruikt is of dat er meer varianten naast elkaar gebruikt zijn in deze tekst (zoals Geerwijn naast Gherijn
in Np bijvoorbeeld). In de fragmenten komt de vorm slechts eenmaal voor. Ditzelfde geldt voor Geriin
(br) en Gerijn (k). Daarbij aangenomen dat beide, zoals verondersteld, geïdentificeerd kunnen worden
als Garin.
189 Vgl. mb, vs. 360-4 en br, vs. 123-6. Zie ook p. 55-56 en p. 71 in verband met de opdracht van
Huge.
190 Zie M, vs. 6546-6601 en R, f. 61r5-64r20.
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Deze zes fragmenten zijn moeilijk te plaatsen, daar zij inhoudelijk zo sterk af-
wijken. Wanneer k een gedeelte van de episode Babylonië vertegenwoordigt, hoe
moeten we de gebeurtenissen uit deze fragmenten dan interpreteren? Heeft er na het
gevecht tussen Huge en de reus nog een andere strijd plaatsgevonden, en zo ja, tussen
welke partijen? Er lijken christenen bij betrokken geweest te zijn (k, vs. 27-34). Wie is
Gerijn (de beste stier man en amirael) over wie in een vorig avontuur blijkbaar al meer
verteld is? Niet geheel duidelijk is ook wie de jonge Saywijn is naar wie gezocht wordt
(fr. 1). Het lijkt aannemelijk dat met deze aanduiding Huge bedoeld wordt. Huges va-
der heet in mb Saiwine. Jonge Saywijn zou dan op de zoon van Saywijn dus op Huge
kunnen duiden.191 Vraag is wanneer en waarom hij van zijn makkers gescheiden is.
Eveneens onduidelijk is wie graaf Huwet is en wie door Huge naar de zwarte berg
wordt gestuurd en om welke reden. Met deze vragen in het achterhoofd zullen we de
episode Babylonië nader beschouwen en bekijken hoe zij in de Middelnederlandse
fragmenten is uitgewerkt en in welke relatie zij tot de Franse Huon-traditie staat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.4.2 Deschamps (d)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 DE MIDDELNEDERLANDSE VERSTRADITIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4. DE PROZAROMAN HUYGHE VAN BOURDEUS (NP)

4.1 DE DRUKKEN

4.1.1 De druk van Vorsterman

In het midden van de zestiende eeuw verscheen bij de Antwerpse drukker Willem Vor-
sterman de prozabewerking van de ridderroman Huyghe van Bourdeus.1 Een exacte
datering van deze uitgave is niet bekend, omdat de titelpagina verloren gegaan is. Zij is
door Nijhoff en Kronenberg vastgesteld op circa 1540 op grond van de staat waarin het
drukkersmerk van Vorsterman verkeerde.2 Het is niet bekend of dit de eerste druk van
deze tekst was, met andere woorden of Vorsterman de primeur had.3 Het is wel de
oudste druk van de prozaroman Huyghe van Bourdeus die overgeleverd is;4 slechts één
exemplaar ervan is bewaard gebleven. Dit unieke exemplaar bevindt zich thans in de
Österreichische Nationalbibliothek in Wenen (signatuur C.P.2.B.74).5

De druk van Vorsterman telt 72 bladen en is rijk geïllustreerd met houtsneden
die waarschijnlijk voor een deel uit de voorraadbak van Vorsterman zelf stamden.6

Een aantal afbeeldingen treffen we eveneens aan in eerdere drukken van Vorsterman,
bijvoorbeeld in Margarieta van Limborch (1516),7 Die triumphe van dat cronemente
van den keyser (1520)8 en de Wonderlijcke oorloghen van Maximiliaen (circa 1531).9

Behalve in andere drukken van Vorsterman, komen we ook afbeeldingen uit Huyghe
van Bourdeus in latere uitgaven van andere drukkers tegen, bijvoorbeeld in Turias

                                                
1 Wolf 1860 heeft als titel voor zijn diplomatische editie: Huyge van Bourdeus. Ik gebruik de titel van
de druk van 1584.
2 Nijhoff/Kronenberg 1940, dl. 2, p. 460-1 menen dat het drukkersmerk van Vorsterman in Huyghe
van Bourdeus minder gaaf is dan in twee andere drukken uit maart 1540, te weten Tfundament der
medicinen ende chyrurgien van Petrus Sylvianus en Der verloren Sone. Het drukkersmerk in deze edi-
ties bevat vier wormgaatjes, terwijl het in de druk van Huyghe van Bourdeus vijf wormgaatjes heeft.
Wat dus betekent dat Huyghe na de bovengenoemde titels gedrukt moet zijn, dus na maart 1540.
3 Vermeulen 1986, p. 146 rekent Huyghe van Bourdeus tot de eerste drukken uit het fonds van Vor-
sterman. Dit wordt verder niet beargumenteerd.
4 Behalve de druk van Vorsterman zijn er nog drie jongere drukken overgeleverd, zie paragraaf 4.1.2
voor meer informatie.
5 De tekst van Huyghe van Bourdeus is samengebonden met de tekst van een andere druk van Vor-
sterman, te weten de Historie vander coninghinnen Sibilla. Van deze prozaroman ontbreekt eveneens
de titelpagina. Nijhoff/Kronenberg dateren deze tekst circa 1538. Het is niet bekend wanneer beide
teksten samengebonden zijn.
6 Besamusca (1983, p. 31-32) noemt een getal van 40. In een aantal gevallen zijn de afdrukken van
twee verschillende blokken naast elkaar geplaatst en vormen zij samen één afbeelding of illustratie.
Dit bijvoorbeeld het geval in kap. 12, 13, 18 en 36. Enkele van deze blokken worden door andere
drukkers afzonderlijk of in een andere combinatie gebruikt, zoals bijvoorbeeld in Ulenspieghel, zie
noot hieronder. Dit in ogenschouw nemend, zijn voor de druk 44 houtsneden gebruikt voor 40 af-
beeldingen.
7 Hsn. kap. 24 (f. 37a). Zie Schlusemann 1995b, p. 692.
8 De houtsneden van kap. 2 (f. 3b, afbeelding van een maaltijd) en van kap. 3 (f. 4b, een kro-
ningsplechtigheid).
9 Hsn. kap. 25 (f. 39b), kap. 27 (f. 42a), kap. 28 (f. 45b), kap. 30 (f. 46b) en kap. 31 (f. 58b)
(gedeeltelijk).
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ende Floreta van de weduwe van Jacob van Liesveldt (1554)10 en in Ulenspieghel van
Van Ghelen (1580).11 Enkele blokken zijn wellicht speciaal voor de Huyghe-druk ge-
sneden.12 De ontbrekende titelpagina heeft zeer waarschijnlijk een uitvoerige titel be-
vat om het werk aan te prijzen.13 Het lijkt aannemelijk dat deze overeenkwam met de
titelpagina van de druk uit 1584, die qua opmaak en inhoud niet veel verschilt van de
Vorstermandruk. De titel zou, conform de druk uit 1584, aldus geluid kunnen hebben:
Van Huyghe van Bourdeus een schoone ende noyt wonderlijcker Historie noyt
ongehoorder dinghen ende avontueren dan die by Huyghen voorschreuen Ghesciet
ende Gheuallen sijn.14 Verder is het waarschijnlijk dat de titelpagina een houtsnede en
een datering bevat heeft.15 In het colofon, dat gelukkig wel is overgeleverd, staat ver-
meld dat de tekst gedrukt is door Willem Vorsterman, woonachtig in die camerstrate
Inden gulden Eenhoren. Vorsterman woonde hier vanaf 1511 tot en met zijn dood in
1543.16

De tekst van deze druk is verdeeld in 45 hoofdstukken of kapittels en voorzien van
hoofdstuktitels. Voorafgaand aan de tekst zijn twee prologen toegevoegd. In de eerste
proloog wordt het publiek aangespoord het verhaal te lezen; in de tweede proloog (de
na prologhe) worden de deugden en heldendaden van Karel de Grote beschreven. Naar
de mode van de tijd zijn er rederijkersverzen toegevoegd en een gebed.17 De vraag is
of deze passages al in de oorspronkelijke bewerking aanwezig waren of dat zij pas
later aan het verhaal zijn toegevoegd. In dat geval zou de druk uit circa 1540 niet de
eerste geweest zijn. De wijze waarop de passages ingevoegd zijn, doen vermoeden dat
dit mogelijk is. De rederijkersverzen onderbreken het verhaalverloop soms op
ongelukkige wijze. Het verhaal lijkt te zijn aangepast om de verzen in het geheel in te
passen, maar dit is niet altijd goed gebeurd. Ik zal hier in paragraaf 4.3 op terugkomen.

Over Vorsterman zelf en de wijze waarop hij werkte is weinig bekend.18 De
reden hiervan is dat het fonds van deze drukker nooit systematisch bestudeerd is.19

                                                
10 Hsn. kap. 24 (f. 37a) en kap. 30 (f. 46b).
11 Zoals de afbeelding uit kap. 18 (f. 29 a) van Huyghe. Deze is echter niet afkomstig van hetzelfde
blok.
12 Dit zou het geval geweest kunnen zijn met de houtsneden uit kap. 15 (f. 23b), afbeelding van drie
mannen met vlegels staande voor een kasteel en naast een boom waaraan een bekken hangt (de ‘auto-
maten’ van Dunalster) en kap. 17 (f. 26b), een vrouw steekt een man een stok tussen de benen. Een
tweede man staat schuin achter haar met geheven zwaard. In de tekst staat dat er aan de boom twee!
gouden bekkens hangen.
13 Volgens Vermeulen (1986, p. 150) stelt Vorsterman zelf de tekst van titelpagina van zijn uitgaven
vast, die in veel gevallen nogal lang is.
14 Dit is de titel van de druk uit 1584 van Ian van Ghelen. Niet alleen verschilt deze druk tekstueel
nauwelijks van de druk van circa 1540, hij bevat bovendien 24 identieke houtsneden.
15 Op de titelpagina van de druk van Ian van Ghelen staat een afbeelding van mannen met vlegels en
een ridder die op met een zwaard tegen een bekken slaat dat aan een boom hangt. Deze afbeelding be-
hoort bij de episode Dunalster: Huge probeert hier het kasteel van de reus binnen te komen. Mogelijk
heeft deze afbeelding eveneens de voorkant van de Vorsterman druk gesierd.
16 Rouzet 1975, p. 239.
17 Zie o.a. Debaene 1977, p. 347-51.
18 Informatie over deze drukker en zijn werk is te vinden bij Vermeulen 1986, p. 128-153, Rouzet
1975, p. 239-40, Polain 1892, p. 1-38 en Besamusca 1988 (inleiding ed. Sibilla).
19 Dit is recentelijk wel gedaan voor het fonds en werkwijze van Jan van Doesborch (Franssen 1990).
Een overeenkomstig onderzoek naar het fonds van Willem Vorsterman is zeer gewenst. Schlusemann
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Eigenlijk is dat vreemd want hij kan tot de productiefste drukkers van zijn tijd gere-
kend worden. In de periode waarin hij werkzaam was (circa 1504 tot 23 juli 1543)
verlieten bijna 400 teksten zijn persen. Vorsterman was geen echte specialist; zijn
fonds geeft een doorsnee van de boekproductie uit de zestiende eeuw. Hij drukte ver-
schillende soorten teksten in verschillende talen, waaronder Frans, Latijn, Engels,
Spaans en Deens. Vorsterman hield de markt en zijn mededrukkers goed in de gaten.
Hij trachtte mee te profiteren van de succesnummers die zij uitbrachten.20 Niet alleen
concurreerde Vorsterman met collega’s, maar hij werkte ook met enkele van hen nauw
samen.21 Hij schijnt bovendien contacten in Parijs gehad te hebben.22 Vorstermans
commerciële instelling en zijn contacten met andere drukkers hebben ongetwijfeld de
keuze van zijn tekstuitgaven beïnvloed. Eveneens van invloed op de keuze van zijn
teksten zal zijn geweest dat hij officieel drukker was voor zowel keizer Karel V als
voor de Luikse prins-kardinaal Erard van der Mark.23 In deze context misstaat de uit-
gave van een ridderroman als Huyghe van Bourdeus, handelend over een van de pairs
van Karel de Grote, niet.

Wanneer Vorsterman zelf de primeur van de eerste druk van Huyghe van Bour-
deus gehad heeft – die niet de overgeleverde druk hoeft te zijn – dan ligt het gezien
zijn internationale oriëntatie voor de hand te veronderstellen dat hij bekend was met
het verhaal van Huon de Bordeaux dat in Frankrijk druk op druk beleefde.24 Via zijn
relaties in Parijs zou hij beslag hebben kunnen leggen op een Franse druk en deze heb-
ben kunnen laten vertalen of bewerken.25 Toch was het niet noodzakelijk om de kopij
voor de druk van een Nederlandse prozabewerking van dit verhaal over de grens te ha-
len, daarbij in het midden gelaten of Vorsterman nu wel of niet de primeur had. Im-
mers, ook in het Middelnederlandse taalgebied was het verhaal bekend en waren er
teksten van voorhanden. De handschriftfragmenten van de berijmde versie van Huge
van Bordeeus getuigen hiervan. In de volgende paragraaf (4.2) zal ik nagaan welk type
bron mogelijk gebruikt zou kunnen zijn voor de prozaroman: een Franse prozadruk,
een Frans handschrift of een Middelnederlandse rijmtekst.

                                                
besteedt in een tweetal artikelen aandacht aan enkele aspecten van het werk van deze drukker, zoals
zijn positie op de Antwerpse boekenmarkt aan het begin van de zestiende eeuw en zijn samenwerking
met o.a. Jan van Doesborch (Schlusemann 1997, p. 33-59 en Schlusemann 1994, p. 156-173).
20 Zo drukt hij enkele nummers na van Thomas van der Noot en Jan van Doesborch, zie Vermeulen
1986, p. 149. Zie ook Schlusemann (1995, p. 40) die zegt dat Vorsterman een drukker is die teksten
uitzocht die voorheen – in een andere taal of bij een andere drukker – hun succes al bewezen hadden.
Wellicht was dit een reden om Huyghe in het fonds op te nemen.
21 Hij werkte onder meer samen met Michiel Hillen van Hoochstraten, Claes de Grave en Merten de
Keyser, maar ook met Jan van Doesborch. Zie Rouzet 1975, p. 239; Schlusemann 1994 en Schluse-
mann 1997, p. 45 e.v.
22 Rouzet (1975, p. 239) vermeldt dat Josse Bade te Parijs voor hem drukte (in 1518).
23 Vermeulen 1986, p. 129.
24 Zie voor een overzicht van deze drukken appendix 1.
25 Waarschijnlijk is hij niet zelf de auteur van de prozabewerking geweest, zie Vermeulen 1986, p.
150.
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4.1.2 De latere drukken

Behalve de druk van Vorsterman, zijn er nog exemplaren van drie verschillende druk-
ken van de prozaroman bewaard gebleven. We bezitten een exemplaar van een druk
uit 1584 van Ian van Ghelen, van een druk uit 1632 van Guillam Lesteens (of Lees-
tens) en een exemplaar van een druk uit circa 1660 van Otto Barentsz. Smient.26 De
teksten uit 1584 en 1632 zijn eveneens te Antwerpen gedrukt, de tekst van circa 1660
verscheen in Amsterdam.27

Uiterlijk onderscheiden de zeventiende-eeuwse drukken zich van de drukken uit
de zestiende eeuw. Ze zijn eenvoudiger, soberder en dus goedkoper dan hun zestiende-
eeuwse voorgangers.28 Werd de tekst in de zestiende eeuw nog in een opmaak van één
kolom per bladzijde gedrukt, rijk geïllustreerd met houtsneden, in de zeventiende eeuw
wordt de tekst in twee kolommen gezet, de afbeeldingen worden geringer in aantal en
eenvoudiger.29

De tekst zelf verandert nauwelijks:30 zij blijft vrijwel ongewijzigd, afgezien van
enkele spellingvarianten, kleine toevoegingen en weglatingen, en hier en daar een an-
dere formulering. De twee zestiende-eeuwse drukken liggen tekstueel het dichtst bij
elkaar en staan daarmee tegenover de twee zeventiende eeuwse drukken waarin de
meeste aanpassingen gemaakt zijn.31 Dit is opmerkelijk omdat de Huyghe in de lijst uit
1612 die door de bisschop van Brugge, Karel-Philips de Rodoan, was opgesteld, onder
de 18 verboden boeken staat vermeld. Deze boeken zouden niet geschikt zijn voor het
onderwijs.32 In de ordonnantie uit 1621 van de bisschop van Antwerpen, Joannes Mal-
derus, wordt Huyghe ingedeeld in categorie van boeken die niet gebruikt mogen wor-
den voor ze grondig gecorrigeerd en daarna geapprobeerd zijn.33 Opmerkelijk genoeg
staat de roman wel vermeld op de taxatielijst uit 1642 waarin de prijzen van de school-
boeken vermeld staan. Onder School-boecken, Historien, ende ander ghemeyn goedt in
quarto staat bij 6 en 7 bladen vermeld: Huyge van Bordeaux (sic) en wel voor drie
stuivers.34 Bij de lijst wordt onder meer het volgende vermeld: ‘Dus sullen de Boeck-
druckers en de Boeck-vercoopers int drucken ende vercoopen van dese boecken,
gehouden wesen hen van nu voort-aen te reguleren na den inhoudt deser Lijste ende
Ordonnatie’. Huyghe was op de lijst van Malderus terechtgekomen omdat daarin ge-

                                                
26 Zie Besamusca 1983, p. 32-6.
27 Pleij (1971, p. 37) noemt nog de vermelding in een dagboek uit het begin van de zeventiende eeuw
van een Friese boer die onder de inventaris van zijn boeken vermeldt: Een hijstorie van Hwijghe van
Berdeens en conienck Abroen.
28 Eenzelfde trend zagen we bij de Franse drukken, zie paragraaf 2.2.2.
29 De druk van Lesteens slechts bevat er slechts 9; druk van Smient 30.
30 Dit is gebleken uit een steeksproefsgewijze vergelijking van de drukken.
31 Dit beeld wordt ondersteund door het gebruik van de houtsneden in de verschillende drukken. In de
druk uit 1584 komen 24 dezelfde houtsneden voor als in de druk van Vorsterman; in de druk uit 1623
slechts één en in de druk uit circa 1660 twee. Een systematischer onderzoek is nodig om de verhou-
ding tussen de drukken nader vast te stellen.
32 Resoort 1988, p. 209 e.v. voor kritiek op prozaromans die op school gebruikt werden. Zie ook Dela
Montagne 1907, p. 1-35.
33 Huyghe is ingedeeld in klasse vier. Het opschrift luidt: ‘Boeken die in de schole niet en moghen
ghebruikt worden voor dat sy neerstichlyk ghecorrigeert ende achtervolgende de ordonnantie van
synen Eerw. gheapprobeert sullen wesen’. Zie Dela Montagne 1907, p. 7.
34 Dela Montagne 1907, p. 10.
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sproken werd over ‘une jeune fille qui se montre toute nue; d’une coupe qui se remplit
de vin après trois signes de croix et se dessèche si la main qui la tient est celle d’un
pécheur; et enfin d’une corne qui sonne d’elle-même lorsque quelqu’un songe à faire
du mal’.35 Toch betekent het feit dat Huyghe op de taxatielijst uit 1642 voorkomt niet,
dat de roman op genoemde kritiekpunten is aangepast.36 De tekst blijkt steeds ongewij-
zigd goedgekeurd te zijn.37 Alle drukken na Vorsterman bevatten een approbatie,38

maar Claramonde spoelt nog steeds naakt op het strand aan en de beker en hoorn ko-
men eveneens nog voor in het verhaal. Het is mogelijk dat er een voor schoolgebruik
aangepaste tekst bestaan heeft waarin deze elementen wel geschrapt zijn, maar een
dergelijke tekst is niet overgeleverd.

4.2 DE GRONDTEKST

Inleiding
We bezitten dus een Nederlandse prozaversie van Huon de Bordeaux en wel de zes-
tiende-eeuwse prozaroman Huyghe van Bourdeus. De vraag is nu op basis van welk
type tekst deze prozaroman gemaakt is. Er zijn drie mogelijkheden: 1) de prozatekst is
gemaakt op basis van een druk van de Franse prozaroman Huon de Bordeaux; 2) het
chanson de geste zelf heeft als bron gediend; of 3) de Nederlandse prozatekst is een
bewerking van een Middelnederlandse verstekst. In het algemeen wordt mogelijkheid
drie het meest waarschijnlijk geacht door de verschillende onderzoekers.39 Zij veron-
derstellen dit op grond van restanten van rijmparen (rijmresten) die in het proza aan-
wijsbaar zouden zijn. Deze aanname is echter niet zonder problemen en moet daarom
ter discussie gesteld worden. Kienhorst en Tersteeg deden dit – zij het voorzichtig – in
de uitgave van de fragmenten Brussel en Nijmegen. Zij impliceren dat de prozaroman
op basis van een of meer Franse bronnen gemaakt zouden zijn, maar onderbouwen dit
niet.40

Het vaststellen van resten van rijmparen lijkt een subjectieve aangelegenheid te
zijn. Wanneer zijn rijmende woorden in een prozatekst restanten van rijmparen? Op
grond van welke criteria kan men dit bepalen? Men begeeft zich op glad ijs, zeker
wanneer de mogelijkheid tot controle ontbreekt omdat de veronderstelde berijmde
                                                
35 Dela Montagne 1907, p. 24. Dat men hier ten lande moeite had met bepaalde elementen uit het
Huon-verhaal blijkt ook uit de elementen die in de prozatekst ontbreken ten opzichte van de Franse
traditie. Zie hiervoor paragraaf 4.3.
36 Genoemde kritiekpunten zijn echter niet geheel in overeenstemming met de tekst van de prozaro-
man. 1) Claramonde biedt zichzelf niet naakt aan. Huge verleidt haar kort nadat ze uitgevaren zijn. Ze
raakt haar kleren kwijt door de schipbreuk. Wanneer Claramonde en Huge samen naakt op het strand
aanspoelen, wordt Claramonde ontvoerd door heidenen die haar een mantel omslaan. 2) Men hoeft
slechts één kruis over de beker te maken om hem te doen vollopen met wijn. 3) De hoorn brengt niet
uit zichzelf geluid voort. Huge mag er alleen op blazen als hij in doodsnood verkeert. Zijn deze gege-
vens afkomstig uit een onbekende druk of heeft de opsteller van de lijst niet goed gelezen?
37 Pleij (1971, p. 37) noemt de editie uit 1632 ten onrechte ‘een gekastreerde editie’.
38 De druk van 1584 bevat een approbatie door P. de Lens. In de titel van druk 1632 staat: Nu op een
nieuw ghevisiteert // ende gecorrigeerd en in het colofon: Met Gratie ende Privilegie. Deze druk bevat
een approbatie door Aernout van Mechelen, evenals de druk uit circa 1660.
39 Schlusemann 1995a, Debaene 1977, Verdam 1877.
40 Kienhorst/Tersteeg 1995, p. 59-60.
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brontekst niet is overgeleverd. Daarbij wordt nog wel eens vergeten dat een prozabe-
werking geen woordelijke omzetting hoeft te zijn van de berijmde bron. De bewerker
kan vrij met zijn materiaal omgegaan zijn, zoals bijvoorbeeld het geval is in de proza-
roman Margarieta van Limborch,41 of hij was zo bedreven in het wegwerken van de
rijmen, dat daarvan weinig of geen sporen in het proza terug te vinden zijn. Aan de an-
dere kant hoeven (toevallig) rijmende woorden in een prozatekst niet automatisch op
een berijmde brontekst te wijzen: in teksten als Appollonius van Thyro en de Historie
van Sibilla kan men – als men wil – rijmende woorden aanwijzen, terwijl deze teksten
op respectievelijk een Latijnse en een Spaanse bron teruggaan. Rijmwoorden in Huy-
ghe van Bourdeus hoeven dus niet automatisch op een Middelnederlandse berijmde
bron voor het proza te wijzen. Om meer zekerheid omtrent de mogelijke brontekst te
krijgen, moeten ook de andere twee alternatieven onderzocht worden.

Het is heel goed mogelijk dat de bewerker over een Franstalige tekst beschikte
van dit populaire verhaal. Huon de Bordeaux kent immers een doorlopende overleve-
ring van midden dertiende tot in de negentiende eeuw. Dit is mede te danken aan de
vijftiende-eeuwse prozabewerking van het chanson de geste, die vanaf 1513 (de oudste
druk) vele malen herdrukt is.42

4.2.1 De Franse prozaroman (Hp) en de Nederlandse prozaroman (Np)

Inleiding
De Franse prozaroman (Hp) die in 1454 gemaakt is, is veel omvangrijker dan de Ne-
derlandse tekst (Np).43 Dit komt doordat behalve het verhaal over Huon de Bordeaux
ook een aantal vervolgen uit de cyclus in proza omgezet zijn. De tekst van de Franse
prozaroman zou vanwege deze vervolgen bewerkt moeten zijn op basis van een hand-
schrift dat dicht bij T gelegen moet hebben. Volgens Raby is voor de prozatekst van
Huon de Bordeaux – over de prozavervolgen doet hij geen uitspraak – een handschrift
gebruikt dat in de buurt van P gelegen moet hebben en waarschijnlijk ouder is dan P
zelf.44 Welk handschrift precies de bron van Hp geweest is, is hier minder belangrijk,
daar P, T, en M nauw verwant zijn. Belangrijk voor de positiebepaling van Np ten op-
zichte van Hp is dat de tekst van Hp dicht bij die van het dertiende-eeuwse chanson de
geste ligt. Inhoudelijk volgt de prozatekst de tekst van het chanson de geste op de voet.
Er zijn hier en daar wel kleine veranderingen aangebracht, maar in wezen is de tekst
hetzelfde gebleven.45 Het is voor de bestudering van de verhouding tussen Np en Hp
van belang te constateren dat de Nederlandse prozaroman alleen het verhaal over Hu-
ges verbanning (het eigenlijke Huon-verhaal dus) behandelt dat, net als in M, eindigt
in Bordeaux met de verzoening tussen Huge en Karel. De vervolgen ontbreken. Dit

                                                
41 Zie Schlusemann 1995, p. 201.
42 Zie hoofdstuk 2 en appendix 1 voor meer informatie.
43 De oudste twee drukken, die van 1513 en 1516, tellen 188 folia. Zie voor informatie over de Franse
drukken ook paragraaf 2.2.2.
44 Zie voor meer informatie paragraaf 2.2.1 (classificatie van de handschriften).
45 Doutrepont 1939, p. 336-7; Raby 1998, p. cx1.



De Nederlandse prozaroman (Np) 109

verklaart mede – in Np ontbreekt veel ten opzichte van het Franse verhaal46 – het
verschil in omvang tussen beide prozabewerkingen.

Hoewel de Nederlandse prozatekst een stuk korter is en hij op verscheidene
plaatsen afwijkt, meende F. Wolf al in 1857 dat Np nauw verwant is aan het chanson
de geste. Np zou volgens hem gemaakt zijn op basis van het chanson de geste, en wel
de redactie van handschrift Tours (M) of een daaraan verwante tekst.47 De ver-
wantschap tussen beide teksten is sindsdien door niemand bestreden. Toch dacht C.
Riedl in 1890 dat niet het chanson de geste zelf, maar de Franse prozaroman de bron
voor Np geweest moest zijn. Hij is de enige die deze hypothese serieus onderzocht
heeft.48 Voretzsch reageerde in zijn studie van Huon de Bordeaux op de bevindingen
van Riedl en verwierp deze.49 Hij was met Wolf van mening dat Np verwant is aan M,
zij het minder direct dan Wolf dacht.50 Zijn bezwaren richtten zich tegen de methode:
Riedl had jongere drukken gebruikt dan Wolf,51 terwijl hij juist een oudere druk ge-
bruikt zou moeten hebben om diens opvatting te bestrijden. Immers, in de jongere
drukken is de tekst hier en daar ingekort en aangepast.52 Voretzsch zelf gebruikte twee
andere Franse drukken om de opvatting van Riedl te toetsen: één uit het midden van de
zestiende eeuw van Jean Bonfons en een achttiende-eeuwse druk van Jacques Oudot.
Deze drukken zijn wel ouder dan de drukken die Riedl gebruikt had, maar ze zijn niet
ouder dan de druk die Wolf gebruikt had. Om te beargumenteren of Np al dan niet een
Franse prozatekst als bron gehad heeft, had hij een druk van Huon de Bordeaux moe-
ten gebruiken die ouder is dan de oudst bekende druk van Np (Vorsterman circa 1540).
We kunnen tegen de methode van Voretzsch dus hetzelfde bezwaar inbrengen als hij
tegen Riedl had. Voretzsch had daarnaast ook bezwaren tegen de inhoudelijke argu-
menten die Riedl aandroeg. De genoemde overeenkomsten tussen Hp en Np konden
Voretzsch – terecht denk ik – niet overtuigen. De argumentatie van Riedl is weinig on-
derbouwd en soms ondergraaft hij zelfs zijn eigen stelling.53 Zo bespreekt Riedl als
eerste voorbeeld de aankomst van de held in Babylonië.54 In de druk uit Troyes volgt
de prozatekst de tekst van het chanson de geste nauwkeurig. In de latere Franse druk-
ken wordt de aankomst zeer kort weergegeven, een beschrijving van de omstandighe-
den ontbreekt. In Np wordt de aankomst op eigen wijze verteld: korter dan in het chan-
son de geste, maar er wordt wel iets gezegd over de omstandigheden (zij het in andere
bewoordingen). Riedl concludeert hieruit dat dit voorbeeld geen oplossing biedt voor

                                                
46 Ik kom hier in paragraaf 4.3.2 uitgebreider op terug.
47 Wolf 1857, p. 22 [199].
48 Riedl 1890, p. 76-127; met name p. 116-121.
49 Voretzsch 1900, p. 110-115.
50 Voretzsch denkt dat Np via een Middelnederlandse verstekst op het chanson de geste teruggaat. De-
ze opvatting wordt besproken in paragraaf 4.2.3.
51 Wolf gebruikte de druk uit Lyon van 1586 door Benoist Rigaud; Riedl gebruikte een druk uit Troyes
zonder datum van Vv Garnier (wrs. een achttiende-eeuwse druk) en de uitgave uit 1859 (Romans von
Delvaux). De informatie die Riedl geeft m.b.t. de drukken van Huyghe is evenmin nauwkeurig. Hij
spreekt van twee drukken: een uit 1621 (is slechts een vermelding van de prozaroman op de censuur-
lijst) en een uit 1644 bij Otto Barentsz Smient (moet zijn circa 1660). Riedl trof deze gegevens o.a.
aan in de inleiding van de studie van Wolf 1857 van de prozaroman. Hij laat echter na te vermelden
dat Wolf de tekst bespreekt van de druk van Vorsterman uit circa 1540.
52 De tekst werd ingekort toen hij in de Bibliothèque Bleue werd opgenomen.
53 Zie de argumentatie van Voretzsch 1900, p. 112-3.
54 Riedl 1890, p. 117-8.
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de vraag uit welke bron Np voortgekomen is. Np verschilt evenveel van het chanson
de geste als van Hp. Vervolgens zegt hij dat het gegeven dat in Np vermeld wordt dat
het Sint Jansdag is, in de richting van het chanson de geste als bron wijst. Vraag is
waarom Riedl deze plaats bespreekt (en nog wel als eerste) als hij wil bewijzen dat Np
een bewerking is van de Franse prozadruk.55

Hoewel Riedl en Voretzsch beiden dus aandacht besteed hebben aan de relatie
tussen Np en de Hp, zijn hun beschouwingen summier en hebben zij gebruikgemaakt
van jongere drukken voor hun argumentatie. Dit maakt het voor mij wenselijk de rela-
tie tussen beide prozateksten opnieuw te bezien aan de hand van de oudste Franse
druk, en wel die uit 1513.56 Tevens zal ik om de verhouding van Np en Hp te verdui-
delijken, Np naast de Engelse roman Duke Huon of Burdeux leggen. De Engelse tekst
(aangeduid als Ep) is een getrouwe vertaling van Hp. Deze vertaling is tussen 1525 en
1533 gemaakt door Lord Berners en circa 1534 gedrukt.57 Voor de vergelijking van Np
met Hp maak ik gebruik van de bevindingen van Raby die de Franse prozaroman
integraal vergeleken heeft met het chanson de geste.58 Hij geeft een uitgebreide op-
somming van de belangrijkste aanpassingen die de prozabewerker ten opzichte van het
chanson de geste heeft aangebracht en concludeert dat deze (veelal kleine) aanpassing-
en de prozatekst een andere kleur gegeven hebben.59 Vraag is nu of er significante
wijzigingen ten opzichte van het chanson de geste in Hp aan te wijzen zijn die over-
eenkomen met Np.60

Hp vergeleken met Np
Leggen we de Franse en Nederlandse druk naast elkaar dan zien we dat Hp een korte
proloog bevat die wat lay-out betreft niet van het eigenlijke verhaal gescheiden is. 61 In
deze korte proloog wordt Karel de Grote (Charlemagne) geprezen en voorgesteld als
de grote veroveraar:62 hij regeerde met hulp van God en heeft met hulp van zijn pairs
veel landen veroverd. Ten slotte werd hij gekroond met de kroon van het Heilige
Roomse Rijk. Karels veroveringen hebben ook een prijs, want hij heeft zijn twee ne-
                                                
55 Ook het tweede voorbeeld dat hij bespreekt – en wel de passage waarin de reus Agrapart zich over-
geeft aan Huon in de Franse teksten resp. gedood wordt door Huge in Np – geeft geen uitsluitsel over
de bron: zie Riedl, p. 118-9. De twee voorbeelden die volgens hem wel naar de Franse prozaroman als
bron voor Np verwijzen (de ontmoeting tussen Huon en de speelman, en de doop van Esclarmonde in
Rome), worden door Voretzsch (1900, p. 113) kritisch beschouwd.
56 Deze tekst is in 1998 uitgegeven door Raby. Hij duidt de druk uit 1513 aan met siglum A. Raby
geeft de tekstvarianten van de andere zestiende-eeuwse drukken in het apparaat. Opgemerkt dient te
worden dat de varianten tussen deze drukken niet groot zijn. De Nederlandse prozaroman (Np), op ba-
sis van de druk van Vorsterman uit circa 1540, is in 1860 uitgegeven door F. Wolf. Ik verwijs naar de-
ze editie i.v.m. Np.
57 Ik gebruik hiervoor de editie van Lee 1882-1887.
58 Raby 1998, p. cxii-clvi; deze bevindingen zijn eerder door hem gepubliceerd in een afzonderlijk ar-
tikel (Raby 1993, p. 21-83).
59 Raby 1998, p. cxi (en verwijzing aldaar naar Doutrepont 1939, p. 336-7).
60 Ik heb Np en Hp zelf niet integraal met elkaar vergeleken, maar steekproefsgewijs enkele passages
naast elkaar gelegd; passages die mede van belang zijn voor de verhouding tussen Np en de Middelne-
derlandse versfragmenten (dit komt in paragraaf 5.4 aan de orde).
61 In Hp gaat aan de tekst een inhoudsopgave vooraf; in Np is dit niet het geval. Inhoudsopgaven zijn
in het algemeen niet gebruikelijk in Nederlandse prozaromans.
62 De proloog wordt niet als zodanig aangeduid. Het opschrift luidt: Cy commence le livre du duc
Huon de Bordeaulx et de ceulx qu de luy yssirent.
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ven Roland en Olivier verloren in de slag om Roncevaux, naast vele andere baronnen
en ridders.63 Het verlies was zo groot dat van de twaalf pairs van Frankrijk er daar elf
omkwamen; alleen hertog Naime de Baviere overleefde de slag. Dit verlies drukt op
Karel, evenals zijn hoge leeftijd. De koning is in deze gemoedstoestand als hij open
hof houdt in Parijs, waar vele ooms en neven van de gesneuvelde baronnen aanwezig
zijn. In Hp dient de informatie over Karel dus om de openingssituatie aan het hof te
schetsen: de koning is oud en lijdt onder het verlies van zijn pairs.64 In Np gaan maar
liefst twee prologen aan het verhaal vooraf die los staan van het eigenlijke verhaal, zo-
wel wat lay-out als inhoud betreft. De eerste proloog is een aansporing voor de lezer
om het verhaal te lezen. De tweede proloog (de na prologhe genoemd) handelt over
Karel de Grote. Ook in deze proloog wordt Karel geprezen: hij is wijs, godvruchtig en
rechtvaardig. Dit in tegenstelling tot de huidige moraal (klaagt de schrijver). Voorts
wordt Karels strijdvaardigheid geroemd en wordt vermeld dat hij drie zonen had. Het
is duidelijk dat de Nederlandse proloog geen vertaling is van de proloog van de Franse
prozaroman.

Hp is net als Np verdeeld in hoofdstukken of kapittels, maar de indeling ver-
schilt van Np. Het Huon-verhaal is in de Franse prozatekst verdeeld in 76 hoofdstuk-
ken, in Np in 45. De Nederlandse kapittelopschriften zijn zeker geen vertalingen van
de opschriften uit Hp en dekken vaak niet hetzelfde verhaalstuk. Dit wordt vooral dui-
delijk wanneer we Hp ook met de Engelse vertaling vergelijken.65 Een voorbeeld. Het
opschrift van hoofdstuk 1 van Hp luidt:

Comment l’empereur Charlemaigne requist a ses barons que ilz voulsissent
eslire l’ung de eulx pour gouverner son empire.66

En de Engelse vertaling (Ep) heeft:
How the Emperour Charlemayn requyryd hys barons that they wolde chose one
amonge them to gouerne his empyre.67

Np heeft als opschrift:
Hoe die groote Coninc Karel open hof hielt voor sijn heeren vrienden,
ridderschap ende dienaers.68

Het is duidelijk dat het opschrift van Ep een vertaling is van Hp en dat het opschrift
van Np afwijkt. Ook wat de inhoud van dit hoofdstuk betreft, komen Hp en Ep over-
een en wijkt Np af. Zowel in Hp en Ep wordt verteld hoe Karel open hof houdt en bij
die gelegenheid aan zijn pairs duidelijk maakt dat hij zijn macht wil overdragen. Karel
stelt de pairs voor de keuze. Hij heeft twee zonen: Loys die nog te jong is, en Charlot
die eigenlijk niet deugt, maar wel de wettige troonopvolger is. De keuze wordt echter
nog niet in dit hoofdstuk gemaakt. Pas in het volgende hoofdstuk delen de pairs hun

                                                
63 Een verwijzing naar de gebeurtenissen die verteld worden in het Chanson de Roland.
64 Dit verlies verklaart tevens de namen van nieuwe pairs in het verhaal. Zie ook paragraaf 4.3.3.1.
65 Hier kan met recht van een vertaling gesproken worden. De Engelse tekst volgt de Franse tekst
getrouw.
66 Ed. Raby 1998, p. 1 (inhoudsopgave) en p. 9.
67 Ed. Lee 1882-1887 (vol. 1), p. 2.
68 Ed. Wolf 1860, p. 5.
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besluit mee. In Np daarentegen wordt verhaald dat Karel open hof houdt en bij die
gelegenheid kenbaar maakt te willen aftreden. Hij stelt zijn zoon Charlot als opvolger
voor. Dumay van Beyeren (= Naimes de Baiviere) stemt hier namens de baronnen mee
in. Van een keuze is dus geen sprake. In kapittel 2 van Np wordt Charlot tot koning
gekroond. Het opschrift van Np wijkt niet alleen af, maar dekt ook een andere inhoud.
De bevindingen voor dit eerste hoofdstuk zijn representatief voor Np. Een vergelijking
van de opschriften leert dat deze geen vertaling of bewerking zijn van de Franse
opschriften zijn, maar dat er eigen opschriften gemaakt zijn voor de Nederlandse
prozatekst die niet alleen veel korter is, maar soms ook anders gestructureerd dan
Hp.69

Niet alleen de kapittelopschriften van beide prozateksten wijken van elkaar af, ook in
het verhaal zelf verschillen beide teksten op vele plaatsen. Daar de tekst van Hp dicht
bij het chanson de geste ligt, staat Np op veel plaatsen niet alleen tegenover Hp, maar
ook tegenover het chanson de geste. Op slechts enkele plaatsen komt Np met Hp
overeen daar waar het chanson de geste afwijkt. Ik zal de relatie tussen Hp en Np ten
opzichte van het chanson de geste behandelen aan de hand van de resultaten van de
hierboven genoemde tekstvergelijking van Raby. Hij onderscheidt toevoegingen,
modificaties en omissies ten opzichte van de epische versie. Vraag is welke
onderscheidende elementen van Hp ten opzichte van het chanson de geste met Np
overeenkomen. En of deze overeenkomsten zwaarwegend genoeg zijn om een directe
relatie tussen beide teksten te kunnen veronderstellen.

Bekijken we de veranderingen die door de bewerker van de Franse prozaroman
zijn aangebracht, dan moeten we constateren dat de meeste toevoegingen en
modificaties niet in Np zijn terug te vinden. Np heeft wel een flink aantal omissies
gemeen met Hp, maar de vraag is of dit vanuit Hp verklaard kan worden. Wat de
toevoegingen betreft zijn slechts enkele hiervan – soms in een andere vorm – in Np
terug te vinden.70 Het betreft de volgende passages:

1) De bodes blijven overnachten in Bordeaux (Hp, f. 2c-3a).71

In Hp brengen de twee bodes op verzoek van de hertogin (de moeder van Huon en Gé-
rard) de nacht door in Bordeaux.72 Zij keren pas de volgende dag naar Parijs terug.
Voor ze vertrekken krijgen de bodes een aantal geschenken mee. In de decasyllaben-
versie (M) nodigt de hertogin de bodes wel uit om de nacht in Bordeaux door te bren-
gen, maar zij slaan dit aanbod af.73 In Np brengt de bode (het is er slechts één) even-
eens de nacht in Bordeaux door. Hij doet dit niet op verzoek van de hertogin, want zij

                                                
69 Ik kom hier in paragraaf 4.3.1 uitvoeriger op terug.
70 Zo ontbreken onder meer de volgende toevoegingen: verwijzing naar gebeurtenissen te Roncevaux
(Hp, f. 1a-b), Huon en Amauri worden beschreven als David en Goliath (Hp, f. 10b); Malabron draagt
Huon niet alleen over de Rode Zee, maar ook over de rivier de Nijl (Hp, f. 28d); Huon doodt in Hp een
neef van Gaudisse (Hp, f. 31c) enz.
71 De folioaanduidingen zijn uit de editie Raby 1998 overgenomen.
72 Ep volgt de tekst van Hp. In het vervolg zal dit alleen vermeld worden daar waar Ep afwijkt.
73 Zie M, vs. 320-422 voor de missie naar Bordeaux. T en P wijken op deze punten niet af. De hss. a
en b zijn fragmentarisch overgeleverd, zodat niet kan worden vastgesteld of deze variant hier in voor-
kwam.
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komt in deze tekst niet voor. De bode blijft bij Huge (Np, f. 5a-5b)74 en vertrekt de
volgende morgen. Hij krijgt geld mee en wordt zelfs door Huge tot ridder geslagen. In
de alexandrijnenversie (R) wordt de bode eveneens ontvangen door Huon (ook hier is
het er maar één). Helaas ontbreekt het eerste deel van het verhaal, zodat we niet weten
of hij de nacht in Bordeaux heeft doorgebracht en of hij geschenken gekregen heeft.
De overgeleverde tekst begint op het moment dat de bode uit Bordeaux is terugge-
keerd (R, f. 2r). Np heeft dus zowel elementen gemeen met Hp als met R.

2) Tijdens de heenreis wordt vóór Jeruzalem eerst Jaffa aangedaan (Hp, f. 15a).
In Hp verloopt de reis naar Jeruzalem als volgt: Huon, Garin en de ridders varen van
Brindisi naar Jaffa. Te paard gaan ze vervolgens naar Rames (Hp, f. 15b) waar ze de
nacht doorbrengen alvorens naar Jeruzalem te gaan.75 In Np vaart het gezelschap van
Brindisi naar Takers (sic),76 waar ze aan land gaan om te eten en te drinken; hierna
varen ze verder naar Iaffen (Jaffa) om van daaruit over land door te rijden naar Jeru-
zalem (Np, f. 13b-14a). Hoewel in beide teksten tijdens de reis naar Jeruzalem Jaffa
wordt aangedaan, verloopt de tocht niet op dezelfde wijze. In M, T en P reist het ge-
zelschap rechtstreeks van Brindisië naar Jeruzalem, andere plaatsen op de route wor-
den niet vermeld. In fragment a wordt echter, net als in Np, gezegd dat de reizigers
Acre (Acco) aandoen.77 De vraag is hoeveel gewicht we aan het noemen van Jaffa
en/of Acco in de verschillende teksten moeten toekennen. Dit waren naast Jeruzalem
zulke bekende plaatsen in het Heilige Land dat een bewerker zelfstandig deze geogra-
fische precisering aangebracht kan hebben, wellicht met de bedoeling om de reis con-
creter en realistischer te maken voor de lezer.

3) Bij de eerste ontmoeting tussen Huon en Malabron neemt Huon een verdedigende
houding aan (Hp, f. 28b).
Huon staat aan de oever van de Rode Zee en kijkt om zich heen naar een mogelijkheid
om de zee over te steken. Dan ziet hij een vreemd wezen vanuit zee naderen. Dit blijkt
Malabron te zijn, de bode van koning Auberon. Zodra Huon Malabron ziet verschij-
nen, maakt hij een kruisteken en trekt zijn zwaard om zich te verdedigen. Het is de eer-
ste keer dat hij Malabron ontmoet, Huon weet dus nog niet met wie hij te maken heeft.
In Np heeft Huge eveneens een zwaard in de hand en neemt hij een verdedigende hou-
ding aan (Np, f. 28b) wanneer hij Maleproen voor de eerste keer ontmoet. Zowel in de
decasyllabenversie als in R ontbreekt dit element.78 Toch is deze overeenkomst tussen
Np en Hp niet uniek. De Nederlandse prozabewerker kon deze variant ook via een
Middelnederlandse berijmde Huge-tekst gekend hebben. Een indicatie hiervoor is dat
Huge in fragment l eveneens een verdedigende houding aanneemt wanneer hij Ma-
leproen ziet verschijnen. Hij springt op en heeft een stok in de hand (l, vs. 132-7).79

                                                
74 De folioaanduidingen zijn overgenomen uit de editie Wolf 1860.
75 Rames komt ook voor in Esclarmonde, hs. R, f. 198r5.
76 Waarschijnlijk samentrekking van te Akers (Acco).
77 Deze passage is niet overgeleverd in hs. b.
78 Deze passage is niet overgeleverd in de hss. a en b.
79 Zie voor de ontmoeting tussen Huge en Maleproen paragraaf 3.1.2.
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4) In Babylonië wordt Huon door vier heidenen naar de gevangenis gebracht (Hp, f.
31d).
De held is gevangengenomen door de mannen van Gaudisse. Zowel in Hp als in Np (f.
31a-32a) wordt hij door vier heidenen naar de gevangenis gebracht. In de decasylla-
benversie blijft het aantal onbepaald.80 Ook in R wordt geen aantal genoemd, maar
hier – net als in Np trouwens – geeft Esclarmonde in plaats van haar vader de opdracht
Huon in het gevang te gooien. Zowel in R als in Np is het de dochter van Gaudisse die
weet te bewerkstelligen dat de executie van de held wordt uitgesteld.81 Np vertoont dus
zowel overeenkomst met Hp als met R. De overeenkomst met R is echter van groter
belang dan die met Hp omdat deze verdergaande gevolgen voor het verhaal zelf heeft
dan het aantal heidenen dat de held in het gevang gooit. Immers, in Np en R trekt de
prinses zich het lot van de held aan: zij bevrijdt hem uit de gevangenis en houdt hem
verborgen op haar kamer. In Hp blijft Huon in de gevangenis zitten.82

5) Het zwaard dat gemaakt is door de smid Galant (Hp, f. 46d).
Huon is in dienst van het leger van Yvorin de Monbrant. Een heiden uit Yvorins ge-
volg geeft hem een verroest zwaard dat evenwel gemaakt blijkt te zijn door de smid
Galant. Deze smid had drie zwaarden gemaakt: het ene was Durendal, sindsdien in het
bezit van Roland, en het ander was Courtain.83 Is het zwaard dat Huon krijgt het der-
de? Dit wordt niet expliciet vermeld, maar slechts geïmpliceerd. In Np blijkt het ver-
roeste zwaard dat Huge krijgt eveneens door de smid Galant te zijn gemaakt en ook
hier wordt vermeld dat Roelant eenzelfde zwaard bezit (sijn weergade en des ghe-
lijcken, Np, f. 54b). Over een derde zwaard wordt niet gesproken. Ook in de decasyl-
labenversie krijgt Huon een zwaard dat gemaakt is door de smid Galant en het zuster-
zwaard is van Durendal.84 De vermelding dat Roelant eenzelfde zwaard bezit ontbreekt
echter.85 Het is niet onmogelijk dat het gegeven (dat Durendal het zwaard van Roelant
is) bekend was, zodat dat de bewerker van Np het onafhankelijk van Hp vermeld kan
hebben.

6) Huon en zijn mannen bezoeken in Jeruzalem het graf van Godfried van Bouillon en
zijn broer Boudewijn (Hp, f. 15b).
In Hp bezoeken Huon en zijn mannen in Jeruzalem niet alleen het Heilige Graf, maar
ook het graf van Godfried van Bouillon en zijn broer Boudewijn. In Np worden God-
fried en Boudewijn niet genoemd, evenmin worden zij in verband gebracht met het be-
zoek aan het Heilige Graf. Aan het einde van het Nederlandse prozaverhaal wordt over
de koningen van Jeruzalem gesproken in verband met het nageslacht van Huge en Cla-
ramonde.86 Er wordt verteld dat Claramonde twee zonen zal krijgen. De eerste zoon

                                                
80 In de fragmentarische hss. a en b is deze passage niet overgeleverd.
81 Zie voor deze passage R, f. 50v7-30.
82 Zie paragraaf 4.2.2 voor de overeenkomsten tussen Np en hs. R.
83 Dit is het zwaard van Ogier.
84 Vgl. M, vs. 7605-14. Deze passage is niet overgeleverd in a en b.
85 Dit gegeven ontbreekt ook in R.
86 In de fragmenten wordt consequent Claremonde gespeld. In Np is dit consequent Claramonde. Ook
in andere eigennamen hebben de fragmenten en Np eigen spellingvarianten (bijvoorbeeld Ebroen t.o.
Abroen, Aliamus t.o. Aliames). Zie index 2. Deze variatie in eigenamen tussen rijm- en prozatekst
komt ook voor in de Limborch, zie Schlusemann 1995, p. 205 noot 31.
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zal het geslacht vanden swane (de Zwaanridder) voortbrengen, waer af namaels
descenderen sullen twee Coninghen van Jherusalem (Np, f. 71a-b).87 Het lijkt on-
waarschijnlijk dat genoemde plaats in Hp aanleiding gegeven heeft tot deze genealo-
gie. Handschrift R lijkt in dit verband eerder in aanmerking te komen.88 Hier doet
Auberon een voorspelling over het nageslacht van Huon. Hij zal Esclarmonde voor
zich winnen en een dochter bij haar krijgen, waarvan drie zonen zullen afstammen die
onder andere Jeruzalem zullen innemen (R, f. 26r22-32).89 Een bezoek aan het graf
van Godfried en Boudewijn ontbreekt in Np en R. De Zwaanridder-genealogie kunnen
we waarschijnlijk op het conto van de Nederlandse bewerker schrijven. Sterker nog,
het kan geen toeval zijn dat in een prozaroman gedrukt in de Brabantse stad Antwer-
pen, het geslacht van de held verbonden wordt met dat van de Zwaanridder.90 Het lijkt
waarschijnlijk dat hij de legende van de Zwaanridder gekend heeft en gebruikt.91

7) Huons kroning in het feeënrijk.92

Hp houdt niet op bij het eigenlijke Huon-verhaal, dat wil zeggen: eindigt niet met de
verzoening tussen Huon en Karel zoals in M, maar bevat ook Huons kroning in het
feeënrijk en de avonturen die daarop volgen.93 Aan het einde van Np reizen Huge en
Claramonde in opdracht van Abroen naar zijn rijk om hem op te volgen. Dit rijk ligt
niet in faerie, maar in ergens in het oosten, te weten in Bulgherie. Huge ontvangt Ab-
roens goed waarna deze zelf van het aardrijk scheidt om naar de hemel te gaan. Een
vergelijking van beide teksten leert dat Np niet noodzakelijk Hp als voorbeeld gehad
hoeft te hebben om tot een dergelijke afsluiting te komen.94 Ook in de Franse hand-
schrifttraditie komt de kroning van Huon in het feeënrijk voor, of wordt daarnaar ver-
wezen. Net als Hp, bevatten ook T, P, en R vervolgen op Huon de Bordeaux.95 Alle
handschriften variëren wat de lengte en inhoud van de vervolgen betreft. De continu-
aties geven geen aanleiding te veronderstellen dat de Nederlandse bewerker een van
deze handschriften gebruikt zou hebben voor het einde van zijn verhaal. Hij kan het
gegeven uit de traditie gekend hebben, zonder een specifiek handschrift gebruikt te
hebben. De bewerker heeft het verhaal afgesloten met een duidelijke afronding, dit in

                                                
87 Ed. Wolf 1860, p. 83. Over het nageslacht van de tweede zoon wordt niets gezegd.
88 In de decasyllabenversie wordt geen genealogie van Huons voor- of nageslacht gegeven.
89 Dit is een vooruitwijzing in Huon de Bordeaux naar de continuaties. Zie ook paragraaf 2.3.2.
90 Zie in verband met de traditie van de Zwaanridder en Godfried van Bouillon, Claassens 1991b, p.
19-40 en dezelfde in Van Aiol tot de zwaanridder, 1998 (2), p. 148-51 en 380-6. Ook in Gaufrey wordt
Huons geslacht in verband gebracht met de Zwaanridder, zie paragraaf 2.4.
91 Zie de prozaroman Helias Ridder metter swane, waar staat: Ende uyt uwen gheslachte (van Helias)
sal komen een vroom heer gheheeten Godefroy van Billoen die door sijn kracht winnen sal tlant van
Jherusalem, ende ander landen, om te verbreyden den hooghen naem Jesu, ende de heylighe wet
Godts (ed. Boekenoogen 1931, p. 38). Van Anrooij 1994, p. 301 vermeldt dat een auteur als Hennen
van Merchtenen, evenals Maerlant en Boendale trouwens, het Helias-verhaal verwerpt waarin God-
fried van Bouillon een afstammeling was van de Zwaanridder. Voor de prozabewerker van Huyghe
was deze afstamming blijkbaar geen probleem: hij verbindt een fictieve held met de Zwaanridder.
92 Raby 1998 heeft alleen de prozatekst van Huon de Bordeaux uitgegeven. Voor de tekst van de
vervolgen maak ik daarom gebruik van de tekst van de druk uit 1516, die ik beschikbaar heb op mi-
crofilm.
93 Zie paragraaf 2.2.2 en appendix 1.
94 Voretzsch (1900, p. 110-111) was eveneens deze mening toegedaan.
95 Zie paragraaf 2.2.1 en 2.3.2.
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tegenstelling tot Hp, T en R waar het Huon-verhaal expliciet verbonden wordt met de
verdere avonturen van Huon. In dit opzicht komt Np meer overeen met M waar het
verhaal eindigt met de verzoening tussen Huon en Karel.96 In M (vs. 10491-3) wordt
slechts vooruitgewezen naar een toekomstige kroning van Huon in Auberons rijk. De
Nederlandse bewerker laat de lezer niet in spanning, want hij laat Huge daadwerkelijk
naar Abroens rijk reizen, alwaar de held nog een lang en vroom leven leidt (Np, f.
71b).

Behalve uit de Franse traditie kon de prozabewerker het gegeven van de kro-
ning ook nog uit een Middelnederlandse verstekst gekend hebben. Immers, gebeurte-
nissen in de fragmenten mb doen vermoeden dat de dichter zich voor het laatste deel
van zijn verhaal heeft laten inspireren door de Huon-continuaties.97 In deze fragmenten
wordt Huge aangeduid met de titel koning. Wanneer Huge gekroond is en waar, weten
we niet, maar de fragmenten wekken de indruk dat Huge al koning was voor hij
Bordeaux verliet. Zowel in Np als in mb lijkt Huge koning te zijn over een aards terri-
torium en niet over een feeënrijk, gezien de locatie daarvan in Bulgherie.98

Geen van de hierboven besproken overeenkomsten tussen Np en Hp zijn bij nadere be-
studering uniek of specifiek genoeg in de traditie om op grond hiervan zonder meer te
kunnen concluderen dat een druk van Hp de bron voor de Nederlandse prozabewer-
king geweest is. Enkele van de hier genoemde plaatsen in Np wijzen niet alleen naar
Hp, maar bevatten ook overeenkomsten met de decasyllabenversie (zie 2, 7), de vijf-
tiende-eeuwse alexandrijnenversie van Huon de Bordeaux (zie 1, 4, 6), en de Middel-
nederlandse versfragmenten Huge van Bordeeus (zie 3, 7).

De Franse prozabewerker heeft niet alleen elementen toegevoegd aan het verhaal, hij
heeft ook op verschillende plaatsen modificaties aangebracht. Opmerkelijk genoeg zijn
de modificaties die de Franse prozabewerker aanbracht niet of nauwelijks in Np terug
te vinden. Ik geef hier enkele voorbeelden.

1) Karel de Grote heeft in Np één zoon; en in Hp heeft hij er twee. Deze variant is
uniek voor Hp. In de tweede proloog van Np (de na prologhe genoemd) wordt verteld
dat Karel drie zonen had: Charlot, Pippijn en Lodewijc. Deze proloog staat los van het
verhaal en van de Huon-traditie.99

2) In Hp zijn enkele eigennamen veranderd ten opzichte van de epische traditie. De
minstreel heet hier Mouflet in plaats van Estrument (Astermant in Np). De afvallige
oom van Huon in Tormont heet Macaire in plaats van Oede (Oydon in Np).100

                                                
96 M is het enige overgeleverde handschrift zonder continuaties. De handschriften a en b zijn slechts
fragmentarisch overgeleverd, zodat niet bekend is of deze ooit vervolgen bevat hebben.
97 Zie paragraaf 3.1.1.
98 Zie paragraaf 4.3.2.
99 Wat de (inspiratie)bron van deze proloog geweest is, is vooralsnog onduidelijk. In paragraaf 4.3.3.2
kom ik op de proloog terug.
100 Op één plaats hebben de hss. M en T Macaire in plaats van Oede. Ruelle heeft in zijn editie op die
plaats de naam Macaire vervangen door Oede. Het betreft vs. 3901: Laians maint Oedes, uns traïtres
provés. In een noot verantwoordt hij deze ingreep. Deze plaats zou het resultaat zijn van een slechte
lezing, ouder dan de hs. M en T. Opvallend is wel dat deze verrader in het proza consequent Macaire
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Geraume noemt zich Jéracle in plaats van Tyacre (Tryakel in Np). Huon noemt zich
Salatre in plaats van Garinet (Gherijn in Np). De eigennamen in Np komen overeen
met die van het chanson de geste en niet met Hp. Bekijken we de Engelse vertaling
van Hp, dan zien we dat hier wel de nieuwe namen zijn overgenomen.

3) Hp bevat modificaties in episodes die in Np geheel ontbreken.
A) Zo heeft de tweede fee die bij de geboorte van Auberon aanwezig is een naam ge-
kregen: ze heet hier Transline (Hp, f. 18c). In Np treden geen feeën op en wordt aan de
geboorte van Abroen geen aandacht besteed.
B) De moeder van Auberon wordt in Hp la dame de l’Isle Celee genoemd en haar
avonturen worden verteld. Zo wordt onder meer vermeld dat zij zeer bemind werd
door Florimont d’Albany. De bewerker van Hp zou deze gegevens ontleend hebben
aan de avonturenroman Florimont van Aimon de Varennes.101 Daar in Np, zoals ge-
zegd, geen feeën voorkomen, ontbreekt deze ontlening logischerwijze eveneens.
C) Een van de piraten die Esclarmonde ontvoerd hebben naar Aufalerne, ontsnapt aan
Galafre en vlucht naar Yvorin de Monbrant, aan wie hij vertelt wat er voorgevallen is.
In Hp stuurt Yvorin vervolgens op aanraden van zijn baronnen een bode naar Galafre
om deze tot inkeer te brengen (Hp, f. 41d). In het chanson de geste wordt alleen ver-
meld dat Yvorin een bode stuurt. Deze episode ontbreekt geheel in Np. Hier worden
alle piraten door Galafre gevangengenomen (Np, f. 48b).

Het is opvallend dat de modificaties die Hp heeft ten opzichte van het chanson de ges-
te, in Np niet of nauwelijks zijn terug te vinden.102 Dit is deels te verklaren uit het feit
dat Np een sterk ingekorte versie van het Huon-verhaal geeft. Bepaalde episodes ont-
breken geheel, waardoor ook verschillen tussen de epische versie en de Franse proza-
roman in deze episodes niet in Np terug te vinden zijn (zie onder 3). Andere episodes
zijn in Np ingekort, met als gevolg dat elementen die in Hp ontbreken ten opzichte van
de epische versie (de omissies), ook in de Nederlandse tekst ontbreken. Ik noem bij-
voorbeeld het weglaten van de kruisproef tijdens de mis, voorafgaand aan de twee-
kamp van Huge en Amorijs; het ontbreken van de namen Hendri en Rainfroi, de twee
borgen van Amauri, alsook de beschrijving van het harnas van Agrapart.103 Voretzsch
noemde dergelijke overeenkomsten toevallig en beschouwde ze, terecht naar ik meen,
als niet-zwaarwegend.104 Het betreft veranderingen die beide bewerkers zelfstandig
aangebracht kunnen hebben omdat deze veranderingen te maken hebben met algemene

                                                
genoemd wordt. Heeft deze ene plaats daar aanleiding toe gegeven, of is de naam gekozen, omdat
Macaire traditioneel de naam van een verrader is in de chansons de geste? Raby (1998) zegt hier niets
over.
101 Deze tekst is uitgegeven door Hilka 1932.
102 In de Engelse vertaling (Ep) komen de hier besproken plaatsen wel voor.
103 Genoemde elementen ontbreken ook R. Hier kunnen nog meer voorbeelden aan worden toege-
voegd: Amauri legt als eerste de eed af (komt in meer hss. voor); Claramonde belooft christen te wor-
den (ook in R belooft zij dat, zij het op een andere plaats; in Nv is zij al christen wanneer zij Babylonië
verlaat); voor de minstreel staat een vaatje wijn (komt in meer hss. voor); Karel besluit zelf om naar
Bordeaux te gaan; Karels motivatie om de macht over te dragen, is dat hij in rust en vrede wil leven
om God inniger te kunnen dienen.
104 Voretzsch (1900, p. 112-3) zegt dat deze overeenkomsten moderniseringen zijn die door beide be-
werkers zelfstandig kunnen zijn aangebracht.
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tendenzen in prozabewerkingen, als streven naar meer vaart in het verhaal, naar meer
duidelijkheid, realisme etc.105 Deze veranderingen zijn echter te algemeen van karakter
om een afdoende bewijs te leveren voor een directe relatie van Np met Hp.

Het gegeven dat Np een kortere versie bevat van het Huon-verhaal, kan niet afdoende
verklaren waarom modificaties als de nieuwe eigennamen niet zijn overgenomen, in-
dien Hp de basis geweest is voor Np.106 Het verklaart evenmin waarom Np op deze en
andere plaatsen dichter bij de Franse handschrifttraditie van Huon de Bordeaux staat
dan bij Hp. Uit de vergelijking van Np met Hp is meermalen gebleken dat Np overeen-
komt met het chanson de geste (zowel de decasyllaben- als de alexandrijnversie), daar
waar Hp afwijkt. Deze conclusie roept automatisch de vraag op of niet een Franse pro-
zadruk, maar een Franse verstekst als bron gediend heeft voor de Nederlandse proza-
roman.

4.2.2 De relatie met het chanson de geste

Inleiding
Kunnen we vaststellen of Np op basis van een Frans handschrift gemaakt is en zo ja,
kunnen we bepalen welk handschrift daar het meest voor in aanmerking zou kunnen
komen? Voor Wolf (1857, p. 22 [199]) was het duidelijk dat Np gemaakt moest zijn
op basis van M of een daaraan verwant handschrift. Hij concludeerde dit na een verge-
lijkende studie van M en Np.107 De decasyllabenteksten (T, P, b en a) van Huon de
Bordeaux heeft hij in dit verband niet bestudeerd. Nu waren de fragmenten a en b ten
tijde van de studie van Wolf (in 1857) nog niet teruggevonden en kon hij deze dus niet
in zijn onderzoek betrekken. T en P waren echter wel bekend, hoewel – net als M trou-
wens – niet in een editie beschikbaar.108 Wolf koos waarschijnlijk voor een vergelij-
king van Np met M omdat volgens hem dit handschrift een redactie van het chanson
de geste bevat die dichtbij het origineel staat en dit handschrift, net als Np, nog geen
vervolgen bevat zoals de jongere handschriften T en P. Het is echter niet zonder meer
vanzelfsprekend dat als Np bewerkt is op basis van een Frans handschrift, dit gedaan is
op basis van een redactie die dichtbij het origineel ligt. Het oudste overgeleverde hand-
schrift hoeft bovendien niet de redactie te bevatten die het dichtst bij het origineel ligt.
Ook het gegeven dat Np alleen het verhaal over Huon de Bordeaux geeft en T en P
ook vervolgen daarop bevatten, is geen afdoende reden om deze handschriften in dit

                                                
105 Zie ook paragraaf 4.2 en 4.3. Zie voor deze tendenzen in prozaromans o.a. de studies van Doutre-
pont 1939, Brandstetter 1971, Debaene 1977.
106 Zie ook Voretzsch 1900, p. 111-2.
107 Voretzsch (1900, p. 109-10) sloot zich bij deze opvatting aan.
108 De tekst van handschrift M, met correcties op basis van hs. P werd voor het eerst uitgegeven in
1860. Wolf beschikte over een afschrift dat hem ter beschikking gesteld was door Francisque Michel
(Wolf 1857, p. 18 [195]). De teksten van T en P kwamen in 1960 in editievorm ter beschikking, via
het variantenapparaat in de editie van Ruelle.
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kader niet te bestuderen.109 De bewerker kan alleen het verhaal over Huons verbanning
bewerkt hebben en zelfstandig zijn verhaal hebben afgerond.110

Daar de Huon-teksten uit T, P en b nauw verwant zijn aan de tekst van M, kan
een van hen dus het ‘aan M verwante handschrift zijn’ dat volgens Wolf als bron voor
Np gediend zou kunnen hebben. Handschrift a neemt een aparte plaats in het stemma
in en staat verder van M af dan T, P en b.111 Dit handschrift komt, voorzover uit de
overgeleverde tekstfragmenten is op te maken, niet in aanmerking als mogelijke bron.
De tekst van a wijkt op verschillende plaatsen af van de andere handschriften; deze
tekstvarianten zijn niet in Np terug te vinden. De afwijkende volgorde van sommige
handelingen in a, het gevolg van een andere versvolgorde, is evenmin in Np terug te
vinden.

Behalve de decasyllabenteksten van Huon de Bordeaux, moet ook de vijftiende-
eeuwse alexandrijnenbewerking (R) bestudeerd worden in verband met het onderzoek
naar de bron van Np. R bevat een kortere versie van het eigenlijke Huon-verhaal,
waarin een aantal interpolaties is opgenomen, plus een aantal vervolgen. Wolf en
Voretzsch betrokken R niet in hun onderzoek. Ten onrechte, zoals Briesemeister in
zijn dissertatie uit 1902 aantoonde. De tekst van R komt op verscheidene plaatsen met
Np overeen, waar de decasyllabenversie afwijkt. Bestudering van dit handschrift is om
die reden noodzakelijk.112

Uit de bestudering van de verhouding tussen Hp en Np (paragraaf 4.2.1) kwam ver-
scheidene malen naar voren dat Np meer overeenkomt met de epische versie van Huon
de Bordeaux (chanson de geste) dan met de prozabewerking Hp.113 Bestudering van de
handschriften moet deze bevinding verder nuanceren. Ik zal de relatie van Np met de
handschriftelijke traditie van Huon de Bordeaux duidelijk maken aan de hand van en-
kele geselecteerde tekstpassages uit verschillende delen van het verhaal. Als eerste
wordt een aantal plaatsen besproken waar Np en M overeenkomen en R afwijkt.114

Plaatsen waar Np en M overeenkomen tegenover R

1) Karels voorwaarde om tot een verzoening te komen.
Karel spreekt met Huon over de wijze waarop de held zich met hem kan verzoenen.
Huon wil hier alles voor doen; hij zegt dat hij zelfs naar de hel zou gaan, als dat mo-
gelijk was: ‘Voir en infer, se g’i pooie aler,/ Iroie jou por a vous acorder’ (M, vs.

                                                
109 We weten niet of de handschriften a en b ook vervolgen op Huon de Bordeaux bevat hebben. Van
deze handschriften zijn slechts enkele fragmenten uit het Huon-verhaal over.
110 Voretzsch (1900, p. 111) is dezelfde mening toegedaan en sluit uit dat P als inspiratiebron gediend
heeft voor het einde van Np. Hij geeft hiervoor geen duidelijke argumenten. Volgens Raby (1998, p.
li-lii) zou P wellicht de bron voor de Franse prozabewerking van Huon de Bordeaux (Hp) geweest
zijn.
111 Zie paragraaf 2.2.1.
112 Zie ook Lens 1990 waar uitgaande van de bevindingen van Briesemeister nader op de verhouding
tussen Np en R wordt ingegaan.
113 Denk bijvoorbeeld aan de aangepaste eigennamen in Hp die niet in Np terug te vinden zijn.
114 Lens 1990, p. 412-3 geeft als voorbeeld: Huge wijst Claramonde af omdat zij een Saraceense is; Np
komt hierin overeen met M. R wijkt af omdat Huon Esclarmonde hier afwijst om een andere reden: hij
wil voor alles zijn opdracht uitvoeren.
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2330-1). Karel antwoordt dat hij hem naar een plaats zal sturen die zo mogelijk nog
erger is dan de hel: ‘Certes, dist Karles, en pïeur lieu irés/ Que en infer a diasbles
parler,/ Car en tel lieu vous convenra aler’ (M, vs. 2332-4). Die helse plaats blijkt het
Babylonië van emir Gaudisse te zijn. In Np zegt Huge tegen Karel dat hij hem naar de
hel mag sturen, waarvandaan hij niet zal terugkeren: Ia sendet mi ter hellen van daer
en sal ic niet weder keren (Np, f. 10b).115 Karel antwoordt dat hij hem niet naar de hel
zal sturen, maar dat hij iets beters weet: Neen Huighe ic en wil v niet ter hellen senden,
ic meene wel dat ick v beter sal senden (Np, f. 12a).116 En ook hier wordt de held naar
Gaudisse (Gaudijs in Np) in Babylonië gestuurd en ligt in de bewoording van de ko-
ning besloten dat deze plaats nog erger is dan de hel. R geeft een afwijkende lezing:
Huon zegt tegen Karel dat hij naar het Heilige Graf wil gaan als Karel dit wenst: ‘Et
g’iray s’il vous plaist le sepulcre a ourer’ (R, f. 14v9). Karel antwoordt vervolgens dat
hij Huon niet met rust zal laten, tenzij hij de opdracht volbrengt die hij hem zal opdra-
gen.117 Het beeld dat Babylonië erger is dan de hel ontbreekt in R, waar Karel de
schoonheid van de dochter van Gaudisse zozeer prijst dat het voor Huon aantrekkelijk
wordt om naar Babylonië te reizen: hij verlangt ernaar haar te zien. De aandacht wordt
hier (zij het tijdelijk) van de opdracht afgeleid.118

2) Huon wordt door Malabron over zee gedragen.
Het vreemde zeewezen Malabron, een bode van koning Auberon, zal Huon over de
Rode Zee naar Babylonië dragen. Hij zal dit op zo’n manier doen dat Huons broek en
schoenen niet nat worden: En tel maniere, se me puist Dix salver,/ N’i moilleras ne
cauce ne soller (M, vs. 5390-1).119 In Np verzekert Maleproen Huge eveneens dat hij
droog over zal komen: ende ic sal v metter spoet ouerdragen dat ghi v niet eens nat
maken en sult (Np, f. 28b).120 Malabron zegt in R tegen Huon dat hij op hem moet
gaan zitten; hij zal hem dan naar Babylonië brengen: Monte deseure moy et mon corps
te menra/ Au port de Babilone ou rice pays a (R, f. 46r6-7). Malabron zegt niet op
welke wijze hij dit zal doen.

3) Gériaume noemt zich Tyacre.
Huon had de ridders achtergelaten in Dunostre en was alleen doorgereisd naar Babylo-
nië om zijn opdracht uit te voeren. Na een jaar reizen Gériaume en de ridders – onge-
rust geworden over Huons lange afwezigheid – naar Babylonië om uit te zoeken hoe
het hem vergaan is. Gériaume introduceert zichzelf bij Gaudisse als Tyacre, zoon van
Yvorin de Monbrant (M, vs. 6089-91 en 6112). Aliames noemt zichzelf in Np Tryakel
en zegt de zoon te zijn van de zuster van Gaudisse (Np, f. 36a). In R gebruikt Gériau-
me geen schuilnaam om zich bij Gaudisse te introduceren (R, f. 53r15-18).

                                                
115 Ed. Wolf 1860, p. 13. Wolf heeft Ja in de druk staat Ia.
116 Ed. Wolf 1860, p. 14. De uitspraak van Huge (op f. 10b; is kap. 5) en het antwoord van Karel (op f.
12a; is kap. 7) worden onderbroken door de woorden van de heraut die Huges verbanning openbaar
maakt (op f. 11a-11b; is kap. 6). Ik kom hier op terug in paragraaf 4.3.3.2.
117 Zie voor deze passage R, f. 14v7-19.
118 Zie ook paragraaf 2.3.1.
119 Dit detail komt ook in T en P voor, waarbij P als variant heeft: Ne moilleras ne plante ne soller.
120 Ed. Wolf 1860, p. 33. Vgl. ook de fragmenten l, die wat betreft dit aspect overeenkomen met M en
Np. Zie hiervoor paragraaf 3.1.2 en 4.2.3.
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4) Agrapart biedt Huon zijn zuster aan als echtgenote.
De reus Agrapart en Huon zijn elkaars tegenstanders in een tweekamp. Voor het duel
begint, probeert Agrapart het op een akkoordje te gooien: hij biedt Huon onder meer
zijn zuster aan als echtgenote. Deze zuster is zwart als inkt en groter dan hijzelf. Haar
tanden zijn wel een voet groot: ‘Ma suer germainne, noire est com arement,/ Graindre
est de moi, si a un piet de dent’. (M, vs. 6561-2). In Np probeert de reus Agapaert een-
zelfde soort overeenkomst te sluiten. Hij zegt dat zijn zuster groot en sterk is en dat
haar tanden wel een halve voet lang zijn: ghi en saecht ooc binnen uwen leuen geen
ioncfrouwe so groot ende so sterck ende ooc en heeftse niet eenen tant in haren mondt
hi en is wel eenen haluen voet lanck (Np, f. 44a).121 Hier wordt niet verteld dat de reu-
zin zwart is als inkt.122 In R biedt de reus zijn dochter aan in plaats van zijn zuster. Hij
wil zelfs naar Frankrijk gaan om de koning voor Huon te vernietigen. Agrapart doet dit
voorstel niet vóór, maar tijdens het gevecht, waaraan trouwens geen einde lijkt te ko-
men in R (f. 63v17-20). Over het uiterlijk van de dochter van de reus wordt niet ge-
sproken.123

5) Auberon verschijnt in Bordeaux.
Na zijn terugkeer in Frankrijk wordt Huon in Bordeaux berecht door Karel en de pairs.
Auberon verschijnt met zijn mannen onverwacht ten tonele om de held te redden. Hij
passeert Karel rakelings, zodat hij hem aan de schouder verwondt en diens hoed op de
grond valt. Karel wil weten wie deze gebochelde dwerg is: Delés le roi pasa par tel
fierté/ Que il l’a si de l’espaulle hurté/ Que de son cief fait le capel voler./ ‘Dix! ce dist
Karles, qui ‘st cis nains bocerés’ (M, vs. 10228-31). Ook in Np gaat Abroen zo dicht
langs Karel heen dat hij diens hoed van het hoofd stoot. Karel zegt boos dat dit korte
dwergje wel heel dichtbij komt: Ende coninc Abroen quam so na bi coninc Karel ge-
gaen dat hi coninc Karels hoet van sinen hoofde stack. Doen seide coninc Karel met
grammen woorden. Dit corte naenken comt so na ons ghegaen (Np, f. 69a).124 In R
ontbreekt deze anekdote. Auberon verschijnt met zijn mannen in Bordeaux (waaronder
Gloriant en Malabron) en neemt plaats aan tafel (R, f. 161v15-30).125

In de besproken passages komt Np overeen met de oudere decasyllabenversie. De aan-
passingen die gemaakt zijn in de jongere alexandrijnenversie, zijn in deze gevallen niet
in Np terug te vinden. In R zegt Huon dat hij bij het Heilige Graf wil bidden, in Np en
M wil hij naar de hel gaan (1); in R biedt de reus Agrapart zijn dochter aan Huon aan,
in Np en M zijn zuster. In Np en M wordt dit aanbod voor het gevecht gedaan, in R
erna (4).126 Daarnaast ontbreken in R verschillende elementen die Np en M gemeen-
schappelijk hebben: Karel dreigt Huon naar een plaats te sturen die nog erger is dan de
hel (1); Malabron zegt tegen Huon dat hij niet nat zal worden tijdens de overtocht (2);
                                                
121 Ed. Wolf 1860, p. 51. Wolf heeft heeft se, in de druk staat heeftse.
122 Dit detail ontbreekt ook in T: vers 6561 ontbreekt hier. Daar de Np een veel kortere versie geeft en
dus vele details zijn weggelaten, is het moeilijk vast te stellen of er in dit geval sprake is van een al
dan niet toevallige overeenkomst.
123 In Hp wordt evenmin over het uiterlijk van de reuzin gesproken.
124 Ed. Wolf 1860, p. 80.
125 Ook in Hp ontbreekt deze anekdote.
126 Maar ook: Huon wijst Esclarmonde in R af omdat hij eerst zijn opdracht moet uitvoeren, terwijl hij
haar in Np en M afwijst omdat zij een Saraceense is (zie ook noot 114 op p. 119).
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Gériaume introduceert zichzelf bij Gaudisse als Tyacre (3); Agrapart roemt het uiter-
lijk van zijn zuster: haar tanden zijn groot, een voet in M en een halve voet in Np (4);
Auberon stoot de hoed van Karels hoofd (5). Ten slotte heeft R een aantal details die
niet in Np en M voorkomen: Karel prijst Esclarmonde en Huon wil daarom naar Baby-
lonië reizen om haar te zien (1); Agrapart biedt aan om naar Frankrijk te gaan om de
koning te verslaan (4).

De elementen die in R ten opzichte van Np en M ontbreken, zijn niet essentieel
voor het verhaal, maar het weglaten ervan heeft het verhaal van R wel eigen kleur ge-
geven.127 Elementen als de beschrijving van het uiterlijk van de reuzin (4) en de bin-
nenkomst van Auberon (5) ontbreken ook in de Franse prozaroman. Het feit dat deze
details – die in de jongere bewerkingen R en Hp ontbreken – zowel in Np en M terug
te vinden zijn, onderstreept de verwantschap tussen Np en de decasyllabenversie. Het
zou tevens tot de conclusie kunnen leiden dat we R als bron voor Np moet uitgesluiten.
Dit zou echter voorbarig zijn, immers we kunnen even opmerkelijke overeenkomsten
tussen Np en R aanwijzen, waar de decasyllabenversie afwijkt. Ik zal dit aan de hand
van enkele voorbeelden illustreren.128

Plaatsen waar Np en R overeenkomen tegenover M

1) Ontvangst van de bode in Bordeaux.
Karel heeft in R één bode naar Bordeaux gestuurd om Huon naar Parijs te ontbieden.
De bode is door Huon zelf ontvangen. De passage waarin dit gebeurt, is zelf niet over-
geleverd, maar dit kan geconcludeerd worden uit het verhaal dat de bode na zijn terug-
keer in Parijs aan Karel vertelt. Hij geeft de koning een verslag van zijn ontvangst in
Bordeaux door de oudste zoon (Huon dus): C’est li aisnes des filx Seguin qui tant
amoit,/ Car jl m’a receu si bien con ne porroit (R, f. 2r13-4). Ook in Np ontvangt
Huge de bode zelf, die hier Vyons van Poitiers heet (Np, f. 5b). Bij zijn terugkeer in
Parijs vertelt Vyons dat hij in Bordeaux goed ontvangen is door Huge. De hertogin
komt in Np niet voor. In de decasyllabenversie daarentegen worden de bodes (hier zijn
het er twee)129 door de hertogin van Bordeaux (Huons moeder) ontvangen. Aan haar
brengen zij in eerste instantie de boodschap van Karel over (zie M, vs. 335 e.v.).

2) Doden van poortwachters.
Huon moet vier poorten passeren voor hij het paleis van Gaudisse kan betreden.130 Bij
de eerste poort vertelt hij een leugen, waardoor hij de goodwill van Auberon verliest.
De poortwachters laten Huon binnen omdat zij de ring die hij aan zijn arm draagt, her-
kennen. De ring behoorde toe aan hun heer Orgueilleux, de reus die door Huon in Du-

                                                
127 R geeft – de interpolaties buiten beschouwing gelaten – een kortere versie van het Huon-verhaal.
128 In Lens 1990, p. 413-6 worden de volgende voorbeelden gegeven waarin Np en R overeenkomen:
Claramonde pleit bij haar vader om de executie van Huge uit te stellen (in M is dit een oude raadgever
van Gaudisse) en Huon blaast op de hoorn als hij in het paleis van Gaudijs door de heidenen wordt
aangevallen (ontbreekt in M: daar blaast hij in de paleistuin op de hoorn). Voor R is mijn eigen trans-
criptie van het handschrift gebruikt.
129 De bodes heten Engerran en Gautier in M en T; Agorant en Galtiet in P. In Hp blijven de twee bo-
des anoniem.
130 Zie M, vs. 5453-5568 en R, f. 47r9-48r13.
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nostre gedood is. In deze episode komen R en Np op twee punten overeen: de scène
aan de eerste poort en het doden van een poortwachter.

In R zegt Huon tegen de eerste poortwachter dat hij in Tervagant gelooft (hij
doet zich dus voor als een heiden) en dat hij door Orgueilleux gestuurd is: ‘Homs suis
a l’Orguelleux cy me va envoiant’ (R, f. 47r14). De poortwachter herkent vervolgens
de ring die Huon hem laat zien en laat hem binnen. Ook in Np vertelt Huge aan de eer-
ste portier door wie hij is gestuurd: ick ben hier ghesonden vanden coninc van Mom-
brant (Np, f. 29b).131 In dit geval dus niet door Orgueilleux. Vervolgens herkent de
portier de ring van de verslagen reus (Agayant in dit geval) en opent hij de poort. Als
de held alleen de ring had laten zien, was hij ook binnengelaten. De leugen is in feite
overbodig in R en Np.132 In M is dit niet het geval, want hier is Huon vergeten dat hij
de ring van Orgueilleux bij zich heeft en moet hij dus een leugen verzinnen om bin-
nengelaten te worden.133 Hij vertelt de eerste poortwachter echter niet door wie hij
gezonden is zoals in R en Np, maar zegt alleen dat hij een Saraceen is. Om deze reden
wordt hij binnengelaten.134 Pas bij de volgende poort zal hij ring laten zien.

Huon passeert in de decasyllabenversie vervolgens de andere poorten zonder
handgemeen of bloedvergieten. In R krijgt de held problemen bij de derde poort. Deze
poortwachter wordt razend wanneer Huon vertelt wat hij komt doen en bedreigt hem
met een spies. De held trekt vervolgens zijn zwaard en doorklieft de portier: Mais
Hulin trait l’espee tel coup lui va payer/ Que jusques en es dens lui embara l’achier/
De les le pont la jl fait tous jus trebucer (R, f. 47v29-31). In Np doodt Huge zelfs twee
portiers; zowel de eerste, als de tweede poortwachter worden door hem gedood: ende
track sijn swaert wter scheyden, ende sloech den poortier op sijn hooft dat hijt hem
cloefde so dat hi doot ter aerden viel (bij de tweede poort, Np, f. 30a).135 De hier be-
sproken plaats is de enige in de Huon-overlevering waarin een poortwachter gedood
wordt. De bewerker van Np kan de scène aan de versie van R ontleend hebben, maar
hij kan zich wellicht ook hebben laten inspireren door de Middelnederlandse verstra-
ditie. In de fragmenten l komt eveneens een scène voor waarin er poortwachters ge-
dood zijn.136 Dit speelt zich echter niet af in Babylonië, maar voor de muren van Mon-
brant.

3) Huon verblijft heimelijk bij Esclarmonde.
Esclarmonde heeft Huon in de gevangenis laten zetten. Zij bezoekt hem en vraagt of
hij haar minnaar wil worden. Huon wijst dit in eerste instantie af, maar stemt na enkele
dagen in het gevang toch toe. Esclarmonde bevrijdt Huon nu uit de gevangenis en
neemt hem mee naar haar kamer, waar zij hem in vrouwenkleren steekt zodat niemand
hem zal herkennen (R, f. 51r32-51v6). Vervolgens stuurt ze een dienaar naar haar va-
der om hem mee te delen dat de gevangene gestorven is. Huon verblijft dus heimelijk
bij Esclarmonde; de gelieven kunnen ongestoord hun gang gaan: Et la belle

                                                
131 Ed. Wolf 1860, p. 34. Wolf heeft van den, in de druk staat vanden.
132 Zie ook Briesemeister 1902, p. 25-6.
133 Hp komt hierin met M overeen.
134 Zie voor de eerste poortwachtersscène in M, vs. 5454-5464.
135 Ed. Wolf 1860, p. 35. Wolf heeft aernden, in de druk staat aerden. Zie ook de scène bij de eerste
poort (ed. p. 34): so track hi sijn swaert wt ende sloech den poortier sijn hooft af.
136 Zie l, vs. 261-91 en paragraaf 3.1.2.
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Esclarmonde le tenoit avoeucq luy/ Dedens sa rice chambre ou fist gay et joly/ De toux
les biens quelle ot lealment l’emparty/ Ainsy remest Hulin que vous aves oy (R, f.
52r28-31). Eenzelfde situatie treffen we aan in Np. Nadat Huge enkele dagen in het
gevang heeft gezeten, stemt hij met het voorstel van Claramonde in, waarop zij hem
bevrijdt. Claramonde gaat in Np zelf naar haar vader toe om te vertellen dat de ge-
vangene gestorven is. Ze doet dit opdat zij ongestoord hun gang kunnen gaan: nv
moghen wy blijde sijn, ende hebben iolijt ende vruecht in onser minnen. Aldus is
Hughe bleuen heymelic met Claramonde der ioncfrouwe des soudaens dochter een
geheel iaer lanc (Np, f. 34b).137 Huge verblijft nu heimelijk een heel jaar lang in de
kamer van Claramonde. Van verkleding is in deze tekst geen sprake. Zowel in R als in
Np richt de verteller de aandacht hierna op de ridders die in Dunostre achtergebleven
waren. In de decasyllabenversie wijkt de situatie hierin af dat Huon na instemming met
Esclarmondes voorstel in de gevangenis blijft, waar het hem nadien aan niets ontbreekt
en Esclarmonde hem bezoekt wanneer zij wil. Zij heeft de gevangenisbewaarder in het
complot betrokken (M, vs. 5946-62).

4) Vooruitwijzing naar ontmoeting met Widelon.138

In Np onderbreekt de verteller het verhaal, nadat hij verteld heeft dat Huge door Bour-
gondië naar Rome gereisd is. Voor hij van Huges bezoek aan de paus verhaalt, vertelt
hij eerst hoe de verraderlijke Oydon (hier een zwager van Sanguin), met zijn neef Ali-
ames (een zoon van zijn broer en van de zuster van hertog Sanguin) en de dochter van
zijn zuster uit Frankrijk vertrokken waren omdat hem daar groot onrecht aangedaan
was. Ook de broer van Sanguin, heer Geerwijn, was heimelijk vertrokken. Huge zal de
genoemde personen verderop in het verhaal ontmoeten.139

In R (f. 2v33-3r21) wordt eveneens in het eerste deel van het verhaal voor-
uitgewezen naar toekomstige gebeurtenissen, zij het op een andere plaats. Voor Huon
en Gérard uit Bordeaux naar Parijs vertrekken om de koning te dienen, geeft de herto-
gin haar zoons goede raad mee en wijst op hun afkomst. Ze roemt hun voorgeslacht,140

maar spreekt tevens over een oom van hen – hij is een broer van hertog Seguin – die
30 jaar geleden over zee gereisd is en daar het christelijke geloof heeft afgezworen (is
Widelon). Deze afvallige broer zit vol verraad. Hij had Seguin de rug toegekeerd, wat
de hertog veel verdriet gedaan heeft. Huon zal dit verraderlijke familielid verderop in
het verhaal tegenkomen en wel in de heidense stad Durmont, die onder zijn bestuur
staat.141 In beide gevallen gaat het om dezelfde persoon. In R is hij de broer van Se-
guin, in Np een zwager. Het is opvallend dat beide teksten in het eerste deel van het
verhaal al naar Widelon/Oydon verwijzen. De lezer/luisteraar wordt voorbereid op

                                                
137 Ed. Wolf 1860, p. 44-5. Wolf heeft wi, in de druk staat wy.
138 Oede in M; Oydon in Np.
139 Dit staat aan het einde van het zevende hoofdstuk (f. 12a-12b), dat als opschrift heeft: Hoe coninc
Karel Hughen belaste wat hi doen moeste ende volbrenghen. Zie ed. Wolf 1860, p. 14-5.
140 Zie in dit verband paragraaf 2.4.
141 Tormont in M; Dormonde in Np.
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gebeurtenissen die komen gaan.142 In de decasyllabenversie ontbreekt deze vooruit-
wijzing.143

5) Voorspelling over Huons nageslacht.
Vlak voor Huon naar Durmont vertrekt doet Auberon een voorspelling over het nage-
slacht van Huon (R, f. 26r20-30). Auberon zegt tegen Huon dat hij en Esclarmonde
een dochter zullen krijgen. Voorts zal uit zijn geslacht een man voortkomen die drie
zonen zal krijgen die onder andere Jeruzalem zullen innemen:

Mais scaches qu’en le fin Esclarmonde averés
Et une belle fille en lui vous engenrés,
Qui aura moult de maulx et moult d’aversites.
Si verra de vo geste ung hom moult redoubtés,
Dont trois homs isteront qui passeront avesés.
Pour avoir le sepulcre ou dieu fust sussités,
Jherusalem prend ont qui est bonne cites.144

Met deze voorspelling wordt vooruitgewezen naar de continuatie op Huon de Bor-
deaux waarin Huon koning van het feeënrijk wordt en Esclarmonde een dochter krijgt
(Clarisse). De bewerker lijkt ernaar gestreefd te hebben Huon de Bordeaux en continu-
aties met elkaar te verbinden tot een geheel.145 Hoewel in Np de vervolgen ontbreken,
doet Abroen aan het einde van het verhaal wel een voorspelling over Huges nage-
slacht. Hij zegt:

ghi sult ooc ghewinnen aen Claramonde twee knapelijn kinderen, daer naemaels af
comen sullen coninghen ende heren van Iherusalem want vanden eersten sal comen
een gheslachte dat heeten sal vanden swane waer af naemaels descenderen sullen twee
Coninghen van Iherusalem (Np, f. 71a).146

Opmerkelijk zeggen beide voorspellingen dat uit het geslacht van de held de bevrijders
c.q. koningen van Jeruzalem zullen voortkomen. In Np wordt Huges geslacht expliciet
verbonden met dat van de Zwaanridder, in tegenstelling tot R waar dit niet vermeld
wordt. In de decasyllabenversie ontbreekt deze genealogische voorspelling, evenals de
link tussen Huon de Bordeaux en het geslacht van Bouillon of bevrijders van Jeruza-
lem (zoals in R). We hebben in de vorige paragraaf gezien dat in Hp Godfried van
Bouillon en zijn broer Boudewijn eveneens worden genoemd, in dit geval in verband
met het Heilige Graf. In deze tekst wordt verteld dat Huon het graf bezoekt waarin zij

                                                
142 In R is het de hertogin die over Widelon spreekt en niet de verteller. Deze geeft aansluitend op de
raadgevingen van de hertogin een korte samenvatting van de gebeurtenissen die Huon zullen overko-
men. Auberon en Malabron worden in dit verband ook al genoemd (zie R, f. 3v3-25).
143 In Hp komt deze vooruitwijzing evenmin voor.
144 R, f. 26r22-27. Vert. Maar weet dat je uiteindelijk Esclarmonde zult hebben en dat je een mooie
dochter bij haar zult krijgen, die veel leed en tegenslag zal ondervinden. Uit je geslacht zal een ge-
vreesd/befaamd man voortkomen, waarvan drie mannen zullen afstammen. Zij zullen de goede stad
Jeruzalem innemen om het Heilige Graf te bevrijden waaruit God is opgestaan.
145 Zie hoofdstuk 2.
146 Ed. Wolf 1860, p. 83. Wolf heeft waeraf, in de druk staat waer af; Wolf heeft Jherusalem, in de
druk staat Iherusalem.
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beiden begraven liggen.147 Moeten in Np en R de koningen van Jeruzalem nog geboren
worden, in Hp zijn zij al gestorven. Een opmerkelijk verplaatsing van de gebeurtenis-
sen in de tijd.

6) De weg naar het feeënrijk
R bevat behalve Huon de Bordeaux ook enkele continuaties. In dit handschrift wordt
dus ook de reis van Huon en Esclarmonde naar het feeënrijk van Auberon beschreven.
Auberon kroont daar Huon en Esclarmonde en neemt vervolgens afscheid van het
aardse leven. In Np zijn de continuaties, of gedeelten daaruit, niet bewerkt. Het verhaal
eindigt in feite met de verzoening tussen Karel en Huon, zoals in M het geval is. Toch
laat de verteller het daar niet helemaal bij. Voor Abroen afscheid neemt en uit Bor-
deaux vertrekt, geeft hij Huge een voorspelling over zijn nageslacht (zie hierboven
onder 5). Vervolgens draagt hij Huge op hem achterna te reizen naar Bulgherie – waar
Abroens rijk blijkbaar gesitueerd is – om de macht over over te nemen, zodat Abroen
zelf sal van aertrijcke scheyden ende varen inden hemele (f. 71b).148 Ook in de deca-
syllabenversie stelt Auberon Huon in het vooruitzicht dat hij koning over zijn rijk zal
worden. Dit zal echter pas over drie jaar plaatsvinden. In Np reist Huge met Claramon-
de ook daadwerkelijk naar het rijk van Abroen:

ende hi quam cortelinghe ter plaetsen daer hi al dat goet ontfinck van coninck Abroen
daer Hughe noch langhe leefde God danckende van al sijn weldaden die hi hem
verleent had, ende hi sterf hier na in een duechdelic leuen (Np, f. 71b).149

Deze afronding is te globaal om aan te nemen dat de Nederlandse bewerker zich hier-
voor op R gebaseerd zou hebben. Hij kan hoogstens kennis gehad hebben van de con-
tinuaties. Waarschijnlijk heeft de bewerker zijn verhaal netjes willen afronden. Hij
wilde zijn publiek niet met losse eindjes laten zitten en heeft daarom op zelfstandige
wijze zijn verhaal afgerond, met in het achterhoofd de kennis dat in de Huon-traditie
Huon en Esclarmonde de macht over Auberons rijk toebedeeld krijgen.150

De besproken voorbeelden maken duidelijk dat in Np een aantal aanpassingen van de
jongere alexandrijnenversie ten opzichte van de oudere decasyllabenversie te vinden
is. Karel stuurt in R en Np één bode die door Huon zelf wordt ontvangen, twee bodes
in M (1) en Huon wordt in R en Np uit de gevangenis bevrijdt en verblijft heimelijk bij
Esclarmonde, Huon blijft in de gevangenis in M (5).151 Een aantal elementen die R en
Np gemeenschappelijk hebben, ontbreekt in M.152 In M wordt geen enkele poortwach-
ter gedood, in R en Np gebeurt dit terwijl Huon het paleis van Gaudisse binnendringt
(2). Ook de vooruitwijzing naar de ontmoeting met Widelon ontbreekt in M (4) even-

                                                
147 Zie paragraaf 4.2.1, overeenkomsten tussen Np en Hp onder punt 6. Zoals gezegd, wordt in Hp
geen link gelegd tussen Huon en Godfried van Bouillon.
148 Ed. Wolf 1860, p. 83. Wolf heeft in den, in de druk staat inden.
149 Ed. Wolf 1860, p. 83.
150 Voretzsch (1900, p. 111) is dezelfde mening toegedaan.
151 Hieraan kan worden toegevoegd: Huon blaast in R en Np op de hoorn als hij gevangengenomen
dreigt te worden en in R en Np pleit Esclarmonde bij haar vader voor Huon. In M is het een oude
raadgever die voor uitstel van executie zorgt. Zie ook noot 128 op p. 122.
152 Deze elementen ontbreken ook in Hp.
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als de voorspelling aangaande Huons nageslacht (5). Zowel in R als in Np volgt Huon
Auberon daadwerkelijk op als koning van diens rijk. De teksten verschillen op dit punt
echter te veel om van rechtstreekse ontlening te kunnen spreken.

Ik heb mij bij de vergelijking tussen Np en R geconcentreerd op de inhoudelijke
overeenkomsten tussen deze teksten en niet op elementen die in R en Np gezamenlijk
ontbreken ten opzichte van M. Reden daarvan is dat het moeilijk is om vast te stellen
of bepaalde elementen in beide teksten ontbreken omdat ze op eenzelfde bron terug-
gaan, of omdat dit het resultaat is van twee afzonderlijke processen van inkorting. Zo-
wel Np als R geven een kortere versie van het Huon-verhaal. In beide teksten betreffen
de inkortingen vooral de epische delen, dat wil zeggen de gebeurtenissen in Frankrijk,
geconcentreerd rond de twee juridische processen. De epische delen zijn ingekort ten
gunste van het avonturendeel, waardoor de meeste overeenkomsten tussen R en Np
voorkomen in het avonturendeel. De bewerker van R voegt in het avonturendeel en-
kele interpolaties in het verhaal in: het gevecht tegen de reuzen en de avonturen van
Huon en Calisse. Deze zijn niet in Np terug te vinden. In de Nederlandse tekst worden
in het avonturendeel twee passages van geheel andere aard ingelast, te weten: het ge-
bed in de kerker en de tweespraak tussen Huge en Claramonde in rederijkersverzen.

Conclusie
De tekst van Np ligt dichtbij die van het chanson de geste. Er zijn veel plaatsen aan te
wijzen waar Np met de epische versie overeenstemt, maar zoals we zagen beperken
deze overeenkomsten zich niet tot één handschrift. Np heeft zowel elementen gemeen
met decasyllabenversie (M) als met de alexandrijnenversie (R). Dit betekent, wanneer
Np inderdaad gemaakt is op basis van een Frans handschrift, dit niet een van de over-
geleverde handschriften kan zijn. Het moet een handschrift geweest zijn dat verwant is
aan M, maar dat tevens een aantal varianten ten opzichte van M bevat heeft die uitein-
delijk zowel in R als in Np terechtgekomen zijn. R zou gemaakt zijn op basis van een
model dat verwant is aan T.153 Daar M en T nauw verwant zijn, zou het niet-overgele-
verde handschrift in het stemma dus in de buurt van M en T, maar voor R gesitueerd
moeten worden. Np en R gaan daarmee dus op eenzelfde voorbeeld terug;154 een voor-
beeld dat dichtbij M ligt, wat de verwantschap tussen Np en M verklaart.155

Het is echter de vraag of de prozabewerker zijn tekst op basis van een dergelijk
hypothetisch Frans handschrift gemaakt heeft. Dat er een relatie tussen Huyghe van
Bourdeus en de Franse traditie bestaat is duidelijk, maar of dit een directe relatie is, is
nog maar de vraag. Als Np een Frans handschrift als bron zouden hebben gehad, laat
dit een aantal plaatsen onverklaard waar Np van de Franse traditie afwijkt zoals: de
introductie van Huge en het doden van poortwachters (2) en de introductie van Alia-
mes (3), maar ook de houding die Huge aanneemt als hij Maleproen ontmoet (zie pa-
ragraaf 4.2.1 onder 3). Juist op deze plaatsen komt Np overeen met de Middelneder-
landse versfragmenten en staat daar tegenover de Franse traditie. Vandaar dat ik in de

                                                
153 Zie voor de classificatie van de Franse hss. hoofdstuk 2.
154 Briesemeister 1902, p. 69; Lens 1990.
155 Briesemeister (1902, p. 61) erkent de verwantschap tussen M en R en daarmee tussen Np en M.
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volgende paragraaf opnieuw de mogelijkheid wil onderzoeken of Np bewerkt is op
basis van een Middelnederlandse rijmtekst.156

4.2.3 Np bewerkt naar een Middelnederlandse rijmtekst

Inleiding
Sinds de studie van L. Debaene over de Nederlandse Volksboeken wordt Huyghe van
Bourdeus in het algemeen gerekend tot de groep prozateksten die teruggaan gaan op
Midelnederlandse epische gedichten.157 Debaene meende dat de proza-Huyghe op een
Middelnederlands gedicht terug moest gaan, omdat hij een groot aantal rijmresten in
het proza aantrof die naar zo’n onderliggend gedicht zouden wijzen. Met deze opvat-
ting sluit hij zich aan bij Verdam (1877, p. 113) die van mening was dat het proza de
epische roman zo getrouw gevolgd heeft, ‘dat zelfs op sommige plaatsen het rijm nog
gemakkelijk te herkennen is’.158 Het voorkomen van rijmende woorden in een proza-
tekst hoeft echter niet automatisch naar een onderliggende rijmtekst te wijzen.159 Een
prozatekst waarin rijmwoorden voorkomen, kan evengoed bewerkt zijn naar een ander
type bron (zoals bijvoorbeeld bij een tekst als Sibilla het geval is). Aan de andere kant
kan een prozatekst waarin niet of nauwelijks rijmwoorden voorkomen, toch een be-
werking zijn van een rijmtekst. In dat geval is de bewerker erin geslaagd de rijmen
(bijna) helemaal om te werken, of is hij vrij met zij materiaal omgegaan (zie bijvoor-
beeld Margarieta van Limborch). Met deze gegevens in het achterhoofd moeten we
niet alleen naar de rijmwoorden in Np kijken, maar ook naar inhoudelijke overeen-
komsten tussen Np en de rijmfragmenten. Het gaat daarbij om overeenkomsten tussen
beide teksten waarin zij gezamenlijk afwijken van de Franse traditie.

Een probleem hierbij is dat er van de rijmtekst slechts weinig fragmenten be-
waard gebleven zijn en dat die fragmenten inhoudelijk sterk afwijken van Np en de
Franse traditie. Slechts twee passages komen voor vergelijking in aanmerking en wel
de ontmoeting tussen Huge en Maleproen in de fragmenten l en de bekerproef in Dor-
monde (br). Voorzichtigheid is echter geboden, want beide passages lopen geenszins
parallel met de prozatekst. De ontmoeting tussen Huge en Maleproen in l is een conta-
minatie van twee ontmoetingen: de eerste vindt plaats als Huge op weg is naar Baby-
lonië en de tweede nadat hij schipbreuk geleden heeft;160 in br is niet duidelijk waar de
scène zich precies afspeelt en op welke plaats in het verhaal.161 We moeten dus oppas-
sen met het trekken van al te stellige conclusies.

                                                
156 Zie ook Lens 1990, p. 410, i.v.m. een mogelijke relatie tussen Np en fragmenten.
157 Zie o.a. Debaene 1977, p. 328-30 en Schlusemann 1995, p. 199-200.
158 In zijn editie van de fragmenten Leiden (l) geeft Verdam (1989, p. 89-104) als bewijs hiervan
onderaan de tekst enkele overeenkomende passages uit het proza.
159 Zie ook de inleiding op paragraaf 4.2, p. 94.
160 Zie paragraaf 3.1.2.
161 Zie paragraaf 3.1.3.
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De eerste ontmoeting tussen Huge en Maleproen
De eerste ontmoeting met Maleproen vindt in Np – conform de Franse traditie – plaats
nadat Huge Dunalster verlaten heeft en hij aan de oever van de Rode Zee staat. Hij ziet
geen enkele mogelijkheid om de zee over te steken.

Np (f. 28b)162 fragmenten Leiden (l)
Aldus staende Huge al seer bedroeft op die163 zee cante
so sach hi van verre in de zee een wonderlike creatuer
comende op dye wage vander zee,

vs. 117-9:
Hevet die ridder coen
Ghesien comen Maleproen
Gevloten in die wilde see.

ende was swart ende leelic als die duuel. vs. 125-9:
Quam te voren in sijn
gedochte
Dat die necker wesen mochte
Of die viant uter helle,
Want bin enen swarten velle
Hi in dat water vloot.

Waer af Hughe veruaert was ende reedt achterwaert164

metten perde ende hi sette sijn hant opten appel van
sinen swaerde

vs. 132-7:
Hi spranc op metter vaert:
Enen stoc addi in die hant;
Waert necker of viant,
Wildi hem comen aen,
Hi soude metten stocke
slaen,
Dat hi souden hebben quat
geval.

Ende also ons die historie vertelt so quam dat creatuer
te lande ende scudde dat leelic swarte vel wt ende
lietet vallen ende was een frisch scoon man Doe dit
Huge sach veruaerde hi hem noch seer ende hi sach
den man te wonder aen.

vs. 140-2:
Daert aensach Hugoen,
Scuddi hi met leden snel
Ave dat swarte vel,

Doe seyde die man Ioncheer165 en veruaert v niet, ic
ben hier comen metten aluen, ende coninc Abroen
heeft mi hier gesonden

(vgl. vs. 149-51)

ende ic moet ymmer sinen dienst voldoen ende ic sal v (vgl. vs. 221)
metter spoet (vgl. vs. 249)
ouerdragen (vgl. vs. 221, 240)
dat ghi v niet eens nat maken en sult (vgl. vs. 255-6)
Doe seyde Huge vrient ghi segt dat v mijn here Abroen
hier ghesonden heeft hoe is dan uwen name. Doe
seyde die man. Ic heet Malproen ende ic moet in deser
zee mijn penitencie doen mer God heb lof ic en heb
gheen pine: ic wandele bat in dit water sonder pine dan
yemant anders op dat lant inder sonnen schine.

vs. 153-9:
Coninc Ebroen hoerde
noemen,
Seidie: ‘Vrient, wel sijt
comen!
Doer den here god, here
Jhesoen,

                                                
162 Zie ed. Wolf 1860, p. 33-4.
163 Wolf heeft di, in de druk staat die.
164 Wolf heeft achter waert, in de druk staat achterwaert.
165 Wolf heeft Joncheer, in de druk staat Ioncheer.
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Wie bestu?’ – ‘Ic ben
Maleproen’,
Vrome ridder Hugelijn,
‘Ende moet die penitencie
mijn
Aldus doen in die see

Doe seyde die man. Nv sidt op (vgl. vs. 220, vs. 239)
metter haest want wat mi mijn here Abroen ghebiet dat
sal ic immer doen Ende Hughe sadt op ende dye man
stelde hem met zijn paert terstont ouer die zee aen
dander side opt lant.

(vgl. vs. 249-53)

Huge ziet in Np een wonderlijk wezen naderen dat swart is en leelic als die duuel. Het
wezen is zwart omdat het vel dat hij aan heeft zwart van kleur is: dat leelic swarte vel.
Huge is bang voor het vreemde onbekende wezen: hij neemt een verdedigende hou-
ding aan door de hand bovenop het gevest van zijn zwaard te leggen.166 We mogen
aannemen dat het zijn bedoeling is het zwaard te trekken zodra het wezen vijandig
wordt. Waneer we veruaert/achterwaert en perde/swaerde als mogelijke rijmparen
beschouwen, dan zien we dat deze zijn niet terug te vinden in de rijmtekst. Inhoudelijk
heeft l echter twee varianten met Np gemeen. Ten eerste wordt het wezen in l (vs. 125-
9) op eenzelfde wijze getypeerd als in Np. Het heeft een zwart vel aan en wordt aange-
duid als die viant uter helle, als de duivel dus. Zowel in Np als in l wordt bovendien
nog gezegd dat Maleproen zijn zwarte vel afschudt (l, vs. 141-2: scudde...ave dat
swarte vel en Np, f. 28b: scudde dat ... swarte vel wt). In de Franse traditie heeft Ma-
labron eveneens een vel aan, maar niet vermeld wordt dat de kleur ervan zwart is. Er
staat alleen dat Malabron zijn vel uittrekt (le pel a jus geté, M. vs. 5353). Ten tweede
houdt Huge er in l eveneens rekening mee dat het wezen hem zou kunnen aanvallen en
houdt hij een wapen gereed (l, vs. 133-7). De houding van Huge is in de rijmfragmen-
ten agressiever dan in de prozatekst. Hij is bereid om toe te slaan als het nodig mocht
zijn. Van angst is geen sprake. Huge heeft in l geen zwaard, maar een stok in de hand
waarmee hij zich indien nodig kan verdedigen; zijn zwaard en al zijn andere bezittin-
gen is hij kwijtgeraakt in zee. Abroen (Ebroen in de l) is vertoornd op Huge omdat hij
zijn verbod overtreden heeft.167 Huge is al in Babylonië geweest en hij bevindt zich in
de fragmenten in omstandigheden die horen bij zijn tweede ontmoeting met Maleproen
(Np, f. 49a-51a). In de prozatekst heeft Huge wel de beschikking over zijn zwaard. Hij
was dit nog niet verloren, want Huge had Abroen nog niet tegen zich ingenomen. Bij
de eerste ontmoeting in Np is Huge op weg naar Babylonië (de heenreis). Met andere
woorden: het gegeven dat in l de twee ontmoetingen gecombineerd zijn tot één zou
mede kunnen verklaren waarom een rijmpaar als bijvoorbeeld perde/swaerde uit Np
niet in l is terug te vinden.

In de epische traditie van Huon de Bordeaux komt de besproken variant niet
voor, maar in Hp wordt eveneens vermeld dat Huon zijn zwaard trekt om zich te ver-

                                                
166 Met de appel van het zwaard, waarvan in de tekst sprake, wordt de ronde knop boven aan het
gevest bedoeld.
167 In Np wordt verteld dat als gevolg daarvan Huge schipbreuk lijdt en al zijn bezittingen verliest. Het
lijkt aannemelijk dat Huge in l hetzelfde lot ondergaan heeft. Betreffende passage is echter niet over-
geleverd.
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dedigen.168 We hebben hier waarschijnlijk te maken met een toevallige overeenkomst
die beide prozabewerkers zelfstandig hebben aangebracht. Immers, Hp en Np hebben
geen variant van enig belang gemeenschappelijk die uniek is ten opzichte van de tradi-
tie. Bezien we bovendien de gehele passage waarin Huge Maleproen ontmoet, dan
heeft Np meer gemeen met l dan met Hp.

Nadat Maleproen aan land gekomen is en zijn vel heeft uitgetrokken, stelt hij zich aan
Huge voor en nodigt hem uit op zijn rug plaats te nemen. De bewoordingen waarin
Maleproen zich aan Huge voorstelt komen in Np en l sterk overeen. In Np (f. 28b) zegt
Maleproen: Ic heet Malproen (sic) ende ic moet in deser zee mijn penitencie doen. In
de prozatekst kan Maleproen/doen als rijmpaar worden aangewezen.169 Kijken we naar
het versfragment dan zien we dat Maleproen wel in rijmpositie staat, maar doen niet (l,
vs. 156-9). Hier is sprake van binnenrijm. Toch is de zin uit Np zonder al te grote in-
grepen om te bouwen tot het rijm van l, we krijgen dan: Ic heet Malproen/ende ic moet
[die] penitencie mijn/doen in deser zee. De overeenkomst in bewoordingen is duide-
lijk.170 Nu is het niet waarschijnlijk dat Np, als hij op een rijmtekst gebaseerd is, op de
tekst van de overgeleverde fragmenten teruggaat. Daarvoor zijn de verschillen te
groot. Het zou wellicht een rijmtekst geweest kunnen zijn die wel Maleproen/doen als
rijmpaar gehad heeft. De veronderstelde Middelnederlandse rijmtekst kan een ander
verstype gehad hebben dan de overgeleverde fragmenten.171 Dit zou wellicht mede
verklaren waarom verschillende rijmwoorden die in de prozatekst staan, niet corres-
ponderen met rijmparen uit de fragmenten.

Aansluitend op deze introductie zegt Maleproen in Np: mer God heb lof ic en
heb gheen pine: ic wandele bat in dit water sonder pine dan yemant anders op dat lant
inder sonnen schine. Debaene (1977, p. 87) citeert deze passage als voorbeeld van een
rijmpaar in het proza: pine/sonnen schine. In de overgeleverde verzen is ze niet terug
te vinden. Redenen hiervoor kunnen zijn dat genoemde passage geheel aan de
prozabewerker toe te schrijven is of dat de situatie in l (omstandigheden van de tweede
ontmoeting) anders is dan in Np (eerste ontmoeting). Wanneer namelijk de onderlig-
gende rijmtekst net als Np twee ontmoetingen tussen Huge en Maleproen bevat zou
hebben, dan zouden de rijmwoorden uit Np wellicht corresponderen met verzen uit de
eerste ontmoeting.

De tweede ontmoeting tussen Huge en Maleproen
Bekijken we nu de tweede ontmoeting tussen Huge en Maleproen, die eveneens be-
woordingen bevat die in l zijn terug te vinden. Deze ontmoeting vindt in Np plaats
nadat Huge uit Babylonië vertrokken is en hij schipbreuk geleden heeft.

                                                
168 Zie ook paragraaf 4.2.1.
169 Zie ook Debaene 1977, p. 87.
170 Zie ook ed. Verdam 1898, p. 96.
171 De fragmenten l hebben een synthetisch-dynamisch verstype, Van den Berg 1983, p. 150. Is dit
verstype makkelijker dan andere typen te ‘ontrijmen’ (in proza om te zetten)? Het zou interessant zijn
een diepgaander onderzoek te verrichten naar het verband tussen het type vers van de rijmtekst en het
aantal rijmwoorden dat na ontrijming in de prozatekst voorkomt.
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Np (f. 49a-51a) 172 fragmenten Leiden (l)
(Voorafgaand aan zijn reddingsactie spreekt
Maleproen met Abroen.)
Mocht ic hem helpen wt sijnen laste173 ic soude inder
zee gront duycken om den cop halsberch ende horen
ende brenghen hem die in corter stont

vs. 177-83:
‘Ic die soude in corter stont
Halen opter see gront
Cop, halsberch ende horen,
Ende tswert, dat gi verloren
Hebt, ende den groten scat
Weder halen, maer dat
Mi verboden heeft Ebroen’.

maer Maleproen ginc so lange inder zee dat hi den
horen den cop den halsberch wt bracht toten coninck
Abroen die des blide was.
Doe seide coninc Abroen O Maleproen wil di174 hem
emmer helpen so suldi een iaer langer penitencie doen
dan ghi soudt

vs. 184-6:
Ic die sal moeten doen
Mine penitencie swaer
Doer uwen wille te langer .I.
jaer

(...)
(Maleproen redt Huge)
Als Huge nv175 Maleproen sach so wert hi seer verblijt
ende Maleproen heeft hem ontbonden, dies hem
Hughe seer bedancte ende spranc op ende seyde wat
doet mijn goede here Abroen sal ic nemmermeer
weder in sijn gracie comen. Maleproen seyde. Ter
quader tijt moesti tegen sinen wille doen,

(vgl. vs. 149-51)

tsal v tot swaer verdriet comen. Doe seide Huge. Elaes
tis mi leet ende het berout mi seer dat ic sijn gebodt
gebroken176 heb. Doe seyde Maleproen, ouermits den
rouwe die ghi hebt so sal ic om uwent wille doen al ist
mi swaer ic sal v dragen ouer de zee

(vgl. vs. 189-93)

mer anders en mach ic v niet helpen, (vgl. vs. 220-26)
want ic niet langer orlof en heb, ghi sult met arbeyt
ende armoede onder die sarasinen v broot crigen ende
somtijt suldi moeten bidden v broot om Appolijn ende
Mamet Doe seyde Hughe, God moet v loonen van v
duecht Ende doe nam hem Maleproen ende droech
hem ouer zee ende sette hem daer neder opt sandt ende
hi beual hem Gode ende is so van Hughe ghescheyden.

(vgl. vs. 249-50)

Huge is tijdens de schipbreuk alles kwijtgeraakt, dus ook zijn beker en hoorn (ge-
schenken van Abroen). Voordat Maleproen Huge uit zijn benarde situatie redt, vraagt
hij Abroen om toestemming en spreekt bij die gelegenheid over het opduiken van de

                                                
172 Ed. Wolf 1860, p. 57-8.
173 Wolf heeft lasten, in de druk staat laste,
174 Wolf heeft wildi, in de druk staat wil di.
175 Wolf heeft nu, in de druk staat nv.
176 Ed. Wolf 1860, p. 58. Wolf heeft gebrocken in de druk staat gebroken.
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verloren voorwerpen (Np, f. 50a): Mocht ic hem helpen wt sijnen laste ic soude inder
zee gront duycken om den cop halsberch ende horen ende brenghen hem die in corter
stont.177 De wijze waarop Maleproen dit verwoordt in Np komt sterk overeen met l (vs.
177-83).

In l spreekt Maleproen met Huge over het opduiken van de voorwerpen. Of hij
hier ook met Ebroen over gesproken heeft, weten we niet. Het lijkt aannemelijk dit te
veronderstellen, want hij zegt dat Ebroen hem verboden heeft de voorwerpen op te
duiken. Voorts noemt Maleproen in de fragmenten ook nog het zwaard en spreekt hij
van een grote schat die Huge verloren heeft. Ondanks inhoudelijke verschillen, zijn de
rijmen van l toch eenvoudig in Np terug te vinden. We zien dat grond en stond in l een
rijmpaar vormen (vs. 177-8) en dat horen in l het eerste deel uitmaakt van het rijmpaar
horen/verloren (vs. 179-80). De situatie in Np, waarin Maleproen met Abroen over het
opduiken van de voorwerpen spreekt, is in l niet overgeleverd. Het is dus niet mogelijk
te controleren of genoemde bewoordingen op dezelfde wijze en in een overeenkomen-
de situatie in l gestaan hebben. Toch is, ondanks de verschillen tussen beide teksten, de
overeenkomst in de bewoordingen van Maleproen in Np en l, opmerkelijk te noemen.

Maleproen mag Huge helpen van Abroen, maar de prijs hiervoor is verlenging
van zijn straf met één jaar (Np, f. 50a): so suldi een iaer langer penitencie doen dan
ghi soudt (zegt Abroen).178 In de Franse traditie valt de straf zonder uitzondering voor
Malabron veel zwaarder uit: hij moet 30 jaar langer in de zee rondzwemmen als lui-
ton.179 Opmerkelijk genoeg heeft Np de variant van de korte straf van één jaar gemeen
met l (vs. 184-6). Ook hier kunnen we opmerken dat Maleproen met Huge spreekt
over de verlenging van de straf, terwijl in Np Abroen tegen Maleproen zegt dat hij een
jaar langer boete moet doen. Het lijkt aannemelijk dat ook in dit geval Maleproen eerst
met Abroen gesproken heeft, die hem verteld heeft dat zijn straf met één jaar wordt
verlengd. Het verschil in bewoording kan verklaard worden door verschil in perspec-
tief tussen Np en l: ic sal (aldus Maleproen in l) tegenover suldi (Abroen tegen Ma-
leproen in Np).

Een vergelijking van de ontmoetingen tussen Maleproen en Huge in Np met de verzen
van l, leert het volgende: in de besproken voorbeelden kunnen in een drietal gevallen
rijmwoorden uit Np in l worden teruggevonden. Alleen de overeenkomst in rijmwoor-
den zou in een geval als Maleproen/doen niet voldoende zijn. Gezien de inhoud van
het verhaal is het onvermijdelijk dat deze vrij neutrale combinatie, evenals Abroen/
doen trouwens, regelmatig voorkomt in de tekst. Ook wanneer Np op basis van een an-
dere type bron gemaakt zou zijn, zouden deze combinaties in de tekst kunnen worden
aangetroffen.180 Echter, het gegeven dat in de besproken gevallen beide teksten wat be-

                                                
177 Ed. Wolf 1860, p. 57.
178 Ed. Wolf 1860, p. 58.
179 Deze 30 jaar komt boven op de 30 jaar die hij al als straf had. Opmerkelijk genoeg schenkt Huon
hem in de continuatie van hs. P 59 van de 60 jaar straf kwijt, zodat er nog één jaar over blijft. Uitein-
delijk wordt hem ook dit ene jaar kwijtgescholden. Zie paragraaf 2.3.2.
180 Kienhorst/Tersteeg (1995, p. 60) typeren de rijmen in Np als voor de hand liggend en menen op
grond hiervan dat zij er door de prozabewerker zelf in aangebracht zijn om de tekst een archaïsch-
episch karakter te geven. Ook het feit dat de rijmen onregelmatig in de tekst verspreid zijn, zou hier
volgens hen op duiden. Ik meen dat dit niet juist is. Het onregelmatig voorkomen van rijmen in het
proza kan het gevolg zijn van de wijze waarop de bewerker een rijmtekst tot proza heeft omgewerkt.
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treft bewoordingen sterk overeenkomen (introductie Maleproen, de penitentie, het op-
duiken van de voorwerpen), versterkt het idee van een Middelnederlandse berijmde
bron voor Np. Daar komt bij dat Np en l – behalve genoemde rijmen – enkele opmer-
kenswaardige inhoudelijke elementen met elkaar gemeen hebben zoals de houding die
Huge aanneemt als hij Maleproen ziet naderen, de zwarte kleur van het vel en typering
van Maleproen als necker/duuel, de verlenging van Maleproens straf met één jaar.

Toch kunnen niet alle rijmen uit de besproken voorbeelden in l worden terugge-
vonden (vervaert/achterwaert, perde/swaerde, pine/sonnen schine). Zij maken name-
lijk deel uit van de passage waarin de eerste ontmoeting tussen Huge en Maleproen
verteld wordt. Huge is dan op weg naar Babylonië. Deze passage is niet overgeleverd
in l. Sterker nog, ze heeft waarschijnlijk in deze tekst ontbroken.181 Immers, in l ont-
moet Huge Maleproen voor de eerste keer als hij alleen op een eiland zit. In de Huon-
traditie en in Np vindt hier de tweede ontmoeting plaats. Het ineenschuiven van de
twee ontmoetingen in l kan wellicht verklaren waarom genoemde rijmen niet zijn terug
te vinden. Als Np op basis van een rijmtekst gemaakt is, dan heeft deze tekst waar-
schijnlijk twee ontmoetingen bevat (dit conform de traditie, waarvan l afwijkt).

Bekerproef in Dormonde
Huge en zijn mannen komen tijdens hun reis naar Babylonië in de stad Dormonde aan.
De stad wordt bestuurd door de renegaat Oydon, die een oom van Huge is. Huge ver-
blijft bij de provoost van de stad, die heimelijk christen gebleven is. Tijdens de maal-
tijd – waarvoor Oydon zichzelf heeft uitgenodigd – laat Huge zijn wonderbeker zien
die hij van Abroen gekregen heeft en legt de werking daarvan uit. Oydon probeert ver-
volgens vergeefs uit de beker te drinken. In de fragmenten br komt een passage voor
die sterk doet denken aan de situatie in Dormonde182 Huge bevindt zich in br met zijn
mannen in een heidense stad; welke stad is niet duidelijk. Zij zitten met een aantal hei-
denen aan tafel. Huge legt aan een heiden de werking uit van de wonderbeker, waarna
deze vergeefs probeert te eruit te drinken.

(Np, f. 20b-21a)183 fragmenten Brussel (br)
(Huge zit aan tafel met Oydon in het huis van de
baljuw van Dormonde)
Nv waren die spijsen al bereyt ende Hughe ende
Oydon waren ter tafelen geseten, ende daer wert broot
ende wijn ghestelt ende veelderley seer goede
gherichten, ende daer wert den armen ende den rijcken
wel gedient, Huge dye metten coninc adt,184 sette voort
sinen schonen nap ende cop

vgl. vs. 14-7:
Hughe die vrome man
Dede zinen cop wel zaen
Vor hem ter taflen staen
Die van deugden was wel
reen

van goude ende sloech daer ouer de benedixie metter
hant dat teyken des heylighen cruys ende die wert
terstont vol van goeden wijn. Doe seyde die coninc
Oydom bi Mamet van waer comet dit wonder dat ic

vgl. vs. 44-7:
Doe zeide die felle baren
Dat so es wonder groot
Bi Mamette die mi geboot

                                                
181 Zie in dit verband paragraaf 3.1.2.
182 Zie ook paragraaf 3.1.3.
183 Ed. Wolf 1860, p. 24-5.
184 Wolf zet geen komma achter gedient en achter adt, terwijl op die plaatsen in de druk wel een /-
teken staat dat door hem in het algemeen als een komma wordt geïnterpreteerd.
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hier sie hoe mach dit gheschien, aldusdanighen
wonder185

Dat so willic prouuen hier

en heeft noyt man ghehoort noch gesien. Doe seyde
Huge heer coninc al haddic hondert duysent mannen,
si souden daer al ghenoech af hebben te drincken:

vgl. vs. 41-3:
Al dronker vut .vm man
Hine worder niet of wan
Vp dat si zonder zonden
waren

men soude daer anders niet doruen schincken.186 Die
coninc dit horende was blijde ende hi seyde heymelic
in hem seluen, die kersten sal moeten steruen, ende
dan sal den cop mijn sijn, ende die coninc sette den
cop aen sinen mont, ende meende te drincken wt den
nap, mer den wijn ontsanck hem wt sinen mont tot
inden gront vanden cop waer af hi seer verwondert
was, ende seyde bi Mamets billen, dit dunckt mi sijn
betouerden wijn. Ic meende daer wel af hebben
ghedroncken mer hi is mi al heel ontsoncken

vs. 50-55:
Hi di zetten te monde
Ende als hi waende drinken
Beghan hem de wiin
ontsinken
Hine nette selfs die lippen
ziin
Doe zwour hi bi Apoliin
Dat het was touerie

Doe seyde Huge, dat doet v grote boosheyt dat ghy187

vanden wijn niet drincken en moecht,188 want
eerwijlen hebdy kersten gheweest ende nv sidi een
verloghent189 sarasijn

vgl. vs. 36-7:
Datter geen heidiin man
Vut soude drinken [co]nnen

Huge laat de beker die hij van Abroen gekregen heeft aan Oydon zien en zegt dat deze
onbeperkt wijn verschaft: Doe seyde Huge heer coninc al haddic hondert duysent
mannen, si souden daer al ghenoech af hebben te drincken: men soude daer anders
niet doruen schincken. Nadat Oydon vergeefs geprobeerd heeft te drinken, legt Huge
uit waarom dit niet lukte: dat doet v grote boosheyt dat ghy vanden wijn niet drincken
en moecht, want eerwijlen hebdy kersten gheweest ende nv sidi een verloghent sarasijn
(Np, f. 21a).190 Hoewel de bewoordingen van br (vs. 36-47) niet geheel overeenkomen
met Np, doet de situatie toch aan die van Dormonde in Np denken. Ook hier legt Huge
de werking van de beker uit aan de heiden waarmee hij aan tafel zit. Hij zegt dat een
heiden er niet uit kan drinken, want de beker verschaft alleen onbeperkt wijn aan dege-
ne die zonder zonden is. Dit doet trouwens ook denken aan de uitleg die Abroen eerder
in het verhaal geeft (Np, f. 18a), hij zegt: den nap hi sal terstont vol werden van
goeden wijn ende ghi en al v geselscap heefter genoech aen te drincken al haddi bi v
ooc .m. mannen, mer die in dootsonden is en can daer niet enen dropel wt drincken.191

In dit voorbeeld zijn de rijmende woorden drincken/schincken uit Np niet in br terug te
vinden. Drincken komt in br wel voor, maar staat daar niet in rijmpositie. De tekst van
de overgeleverde fragmenten verschilt hier te veel van Np.

Nadat Huge de werking van de beker heeft uitgelegd en Oydon er zijn verba-
zing over uitgesproken heeft, wil hij eruit drinken: ende die coninc sette den cop aen

                                                
185 Wolf heeft aldus danigen, in de tekst staat aldusdanighen.
186.Wolf heeft schnicken, in de druk staat schincken.
187 Wolf heeft ghij, in de druk staat ghy.
188 Wolf heeft enmoecht, in de druk staat en moecht.
189 Wolf heeft verloghen, in de druk staat verloghent.
190 Ed. Wolf 1860, p. 25.
191 Ed. Wolf 1860, p. 21.
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sinen mont, ende meende te drincken wt den nap, mer den wijn ontsanck hem wt sinen
mont tot inden gront vanden cop waer af hi seer verwondert was, ende seyde bi
Mamets billen, dit dunckt mi sijn betouerden wijn. Ic meende daer wel af hebben
ghedroncken mer hi is mi al heel ontsoncken (Np, f. 21a).192 Deze bewoordingen
komen min of meer overeen met de Middelnederlandse verzen (br, vs. 50-55). De
woorden drincken en ontsanck zouden een bewerking kunnen zijn van het rijmpaar
drincken/ontsincken zoals dat in br voorkomt, zij het niet op basis van br zelf. Np is
hier veel explicieter in zijn bewoordingen dan br. In de prozatekst staat dat de koning
de beker aan zijn mond zette en dat hij uit de beker meende te drinken, maar dat de
wijn uit zijn mond wegzonk naar de bodem van de beker. In br wordt hetzelfde gezegd
in gecomprimeerde vorm: zetten te monde, lees: zette hem (de beker) aan zijn mond,
en hi waende drinken: hij dacht te drinken (uit de beker namelijk). Np heeft geëxplici-
teerd wat in br impliciet in de betekenis van de verzen besloten ligt. De overeenkomst
tussen beide passages is duidelijk en wijst opnieuw in de richting van een onderliggen-
de rijmtekst.

Ten slotte nog een inhoudelijke overeenkomst tussen Np en br die zowel de gedachte
ondersteunt dat Np waarschijnlijk gemaakt is op basis van een Middelnederlandse
rijmtekst, alsmede een ondersteuning vorm voor de hypothese dat de fragmenten 1 t/m
4 van br zich waarschijnlijk afspelen in Dormonde (of gebaseerd is op de Dormonde-
episode).193 Na aankomst in Dormonde geeft Huge in Np (f. 19b) zowel aan Aliames
als aan Geerwijn opdracht levensmiddelen in de stad te kopen: Goede Aliames ende
Geerwijn coopt ons vitalie in die stadt. Hierna wordt Geerwijn in dit verband niet meer
genoemd; Aliames doet alleen de inkopen: Ende Aliames cocht al die spise op die in
de stadt was (f. 20a).194 In de Franse teksten krijgt alleen Gériaume (Aliames) de op-
dracht; Garin (Geerwijn) wordt in dit verband niet genoemd. In de fragmenten br nu,
blijken zowel Aliames (hier gespeld als Aliamus) als Geriin (waarschijnlijk dezelfde
persoon als Geerwijn/Garin) in een heidense stad voedsel te hebben gekocht:195

Doe seide Aliamus
(...)
Aldus spracti ons niet aen
Seide weder here Geriin
Uwe spize ende uwen wiin
Sullen wi betalen wel

Het gegeven dat Huge opdracht geeft om voedsel te kopen, verwijst naar de gebeurte-
nissen die zich in Dormonde afspelen. Ook andere elementen uit de besproken voor-
beelden wijzen in die richting: Huge zit aan tafel met een aantal heidenen en legt de
werking van de beker aan een heiden uit. Deze heiden probeert tevergeefs uit de beker
te drinken. In de Huon-overlevering komen genoemde elementen alleen in de Tor-
mont-episode voor (Dormonde in Np). Toch moeten we – gezien de manier waarop de

                                                
192 Ed. Wolf 1860, p. 25.
193 Zie in dit verband ook paragraaf 3.1.3.
194 Ed. Wolf 1860, p. 24. Wolf heeft Stadt met een hoofdletter, in de druk staat stadt.
195 Zie voor deze passage br, vs. 64-86.
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Middelnederlandse dichter met de Huon-materie is omgegaan – eveneens rekening
houden met de mogelijkheid dat hij deze elementen in een geheel andere scène ge-
bruikt heeft.

Conclusie
Hoewel we slechts twee passages uit de fragmenten met Np hebben kunnen vergelij-
ken, zijn er toch relatief veel overeenkomsten, waaronder enkele rijmwoorden, in Np
aan te wijzen die naar de rijmfragmenten verwijzen en daarmee dus mogelijk naar een
onderliggende Middelnederlandse rijmtekst. Probleem is natuurlijk dat de Middelne-
derlandse rijmtekst waarop Np gebaseerd is, niet is overgeleverd. We zagen echter dat
een Franse bron voor Np zeker niet waarschijnlijker is. Hoewel een Franse druk het
meest voor de hand gelegen zou hebben, vanwege de bereikbaarheid en het feit dat de
tekst in dat geval al in prozavorm is,196 acht ik deze mogelijkheid niet waarschijnlijk.
Immers, het is duidelijk dat Np geen vertaling is van Hp. Zou Hp als bron gebruikt
zijn, dan is er flink ingegrepen in de tekst (deze zou dan met name sterk ingekort zijn)
en is er een geheel andere hoofdstukindeling gemaakt met nieuwe opschriften. Daarbij
blijkt Np overeenkomsten met de epische versie van Huon de Bordeaux te hebben en
met de overgeleverde fragmenten die onverklaard blijven als Hp de bron van Np zou
zijn geweest. Ook de mogelijkheid van een Frans handschrift als bron voor Np lijkt
niet waarschijnlijk. Ten eerste omdat dit dan een niet-overgeleverd handschrift zou
moeten zijn, want Np heeft zowel varianten met M als met R gemeen. In dat geval
worden we met hetzelfde probleem geconfronteerd als met een veronderstelde Mid-
delnederlandse bron: het handschrift is niet overgeleverd. Daarbij komt dat een proza-
bewerker wel heel veel moeite moet doen om kopij te bewerken voor een Nederlandse
prozaroman: hij moet een Frans handschrift zien te bemachtigen – wat zeker niet een-
voudiger is dan een Middelnederlands handschrift – en moet dit vervolgens vertalen en
ontrijmen.197 Dit lijkt toch wel erg omslachtig en gekunsteld, en dus niet waarschijn-
lijk. Een Middelnederlandse rijmtekst komt daarom het meeste in aanmerking als bron
voor Np.

De bevindingen die uit de bespreking van de voorbeelden naar voren gekomen zijn,
wijzen dus in de richting van een gemeenschappelijke Middelnederlandse Huge-tra-
ditie met eigen kenmerken.198 Np en de Middelnederlandse fragmenten hebben – hoe
verschillend ze ook zijn – zowel enkele rijmen gemeenschappelijk als een aantal voor
de traditie unieke kenmerken. Daarbij komt dat de prozatekst in eenzelfde verhouding
tot de Franse traditie staat als de versfragmenten. Zowel Np als de fragmenten komen
nu eens overeen met de traditie van M dan weer met R. Voretzsch (1900, p. 115-121)
veronderstelde reeds dat Np en de fragmenten op eenzelfde Middelnederlandse tekst
teruggaan. Deze tekst zou verwant zijn aan M en een vertegenwoordiger zijn van een
verlorengegane Franse versie waarin de raadgever niet Gériaume maar Aliaume heet.

                                                
196 Zie ook Resoort (1998, p. 331) die als voordelen van een anderstalige druk noemt: aangepaste (up-
dated) tekst die al in proza is omgezet, eventueel gebruik van illustraties, eenvoudig bemachtigen van
kopij, het is eenvoudiger proza te vertalen dan rijmen om te werken naar proza.
197 Daarbij zou hij ook nog, zoals Kienhorst en Tersteeg (1995, p. 60) menen, bewust rijmen in het
proza aangebracht hebben om de tekst een archaïsch karakter te geven. Zie ook noot 180 op p. 133.
198 Ik kom hier in paragraaf 5.4 nogmaals op terug.
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Van deze Franse versie is echter geen spoor terug te vinden in de overlevering. In alle
Huon-teksten heet Huons raadgever zonder uitzondering Gériaume. Gezien de vele va-
rianten die de Nederlandse teksten ten opzichte van de Franse traditie bevatten, ligt het
daarom eerder voor de hand te veronderstellen dat deze verandering aan de Nederland-
se kant gemaakt is.199 Ook is de verwantschap tussen de hypothetische Middelneder-
landse verstekst en handschrift Tours (M) minder groot dan Voretzsch meende. Im-
mers, Np en de fragmenten bevatten ook overeenkomsten met R. Nu is R op zijn beurt
verwant aan T, en ligt T dicht bij M. Dit leidt tot de veronderstelling dat het niet-over-
geleverde Middelnederlandse gedicht waarschijnlijk gemaakt is op basis van een Frans
handschrift dat verwant is aan M en T, maar dat al een aantal aanpassingen bevat heeft
die zowel in de Middelnederlandse traditie als in R terechtgekomen zijn. Np gaat daar-
mee dus uiteindelijk op een Frans handschrift terug dat in de buurt van M en T en voor
R gesitueerd moet worden.200 Np gaat echter niet direct op een Frans handschrift terug,
maar via een Middelnederlandse berijmde tekst. Passen we deze gegevens in het
stemma van de Franse handschriften in, dan ziet dit er als volgt uit:201

O

M'

M
T'

b

H

T
Hp (1454)

O'

 A (dr. 1513)

a
α

P

R'

Nv

R
Nv

Np

Dit betekent dus dat de conclusie ten aanzien van Np, zoals die in 4.2.2 is getrokken, is
bijgesteld. Np hangt dus niet direct af van Franse handschrift (hier R’ genoemd), maar
gaat via een Middelnederlands handschrift (Nv’) op dit veronderstelde Franse hand-
schrift terug.

                                                
199 Op de kwestie Aliames/Gériaume zal ik terugkomen in paragraaf 5.4.
200 Zie conclusie paragraaf 4.2.2.
201 De overgeleverde fragmenten worden tezamen aangeduid als Nv.
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4.3 DE TEKST VAN HUYGHE VAN BOURDEUS: KENMERKEN VAN DE
NEDERLANDSE PROZAROMAN

Inleiding
In de vorige paragraaf is de relatie van Np met de Franse traditie onderzocht en de mo-
gelijke bron voor de prozabewerking vastgesteld. In deze paragraaf staat de tekst van
Huyghe van Bourdeus zelf centraal. We hebben gezien dat Np verwant is aan de deca-
syllabenversie van Huon de Bordeaux, hoewel het verhaal een stuk korter is. De vraag
is dan ook waarin Np zich onderscheidt van de traditie, wat ontbreekt er, is er veran-
derd of toegevoegd, en waarom. Het is de bedoeling een typering/signatuur te geven
van de Nederlandse prozabewerking, die tevens een bijdrage moet leveren aan de be-
schrijving van de Nederlandse Huge-traditie als geheel. Daar de directe bron van Np
ontbreekt, zal ik de tekst naast de Franse tekst leggen waarmee hij het meeste verwant
is, te weten M (als representant van de decasyllabenversie). We moeten daarbij wel in
het achterhoofd houden dat Np niet op M zelf teruggaat, maar gemaakt is op basis van
een Middelnederlandse tekst die verwant is aan M.202 Een te gedetailleerde typering
gaat het kader van deze studie te buiten. De aandacht richt zich vooral op de inhoude-
lijke verschillen tussen de teksten op verhaalniveau (op de compositie van het verhaal)
en niet zozeer op stilistische details. Het is niet de bedoeling de bewerkingstechniek
van de onbekende prozabewerker te achterhalen, daar het vaak niet mogelijk is vast te
stellen welke aanpassingen op het conto van de prozabewerker geschreven moeten
worden.

Voor de typering van Np verdeel ik in navolging van Voretzsch en Rossi het verhaal in
vijf delen,203 te weten:
deel 1 de gebeurtenissen in Frankrijk: verraad van Amorijs (kap. 1-7; M, vs.

1-2845);
deel 2 het avonturendeel wordt ingedeeld in:
deel 2a de reis naar Babylonië (kap. 8-17; M, vs. 2846-5332);
deel 2b de opdracht in Babylonië (kap. 17-29; M, vs. 5333-6775);
deel 2c de terugreis; gevolgen van de zeestorm (kap. 29-42, M, vs. 6676-8689);
deel 3 de gebeurtenissen in Frankrijk: verraad van Gheraert (kap. 42-5, M, vs. 8690-

10553).

4.3.1 Verhaalverloop/structuur

Kijken we allereerst naar het verhaalverloop en de compositie van Np, dan zien dat de
structuur vrijwel onaangetast is gebleven. De volgorde van de avonturen is niet gewij-
zigd. Er heeft bijvoorbeeld geen verplaatsing van hele episodes plaatsgevonden204 of

                                                
202 Zie hiervoor paragraaf 4.2.
203 Rossi 1975, p. 122. Zij heeft de indeling, zij het met enkele aanpassingen, van Voretzsch
overgenomen. Zie ook appendix 3.
204 Uitzondering is de verplaatsing van de informatie over Gheraerts verraderlijke gedrag; ik ga daar
elders in deze paragraaf nader op in.
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ineenschuiving van twee episodes;205 ook zijn er geen compleet nieuwe avonturen toe-
gevoegd. De belangrijkste gebeurtenissen uit het Huon-verhaal zijn in dezelfde volgor-
de in Np terug te vinden: dood van Charlot, verbanning, naar Rome, ontmoeting met
Geerwijn, ontmoeting met Aliames, ontmoeting met Abroen, naar Dormonde, naar
Dunostre, Maleproen draagt de held over zee naar Babylonië etc. Een en ander bete-
kent niet dat er geen enkele aanpassing in het verhaalverloop en de structuur heeft
plaatsgevonden. Binnen een episode is de volgorde van de gebeurtenissen soms wel
gewijzigd. Dit kan gebeurd zijn met het oog op verduidelijking van de handeling. Ook
heeft de bewerker het materiaal op zijn eigen wijze gepresenteerd door enkele andere
vooruitwijzingen aan te brengen en door de verteller het verhaal te laten onderbreken
om de lezer bepaalde informatie te verschaffen.

Allereerst behandel ik een ingreep in het verhaal die tegenstrijdig is met het
streven naar een eenvoudige verhaallijn en concentratie op de hoofdhandeling. In ka-
pittel 42 wordt de verhaallijn opgesplitst waardoor we te maken hebben met een stukje
entrelacement dat in het Franse verhaal ontbreekt.206 Het is de enige plaats in Np waar
de handeling complexer is dan in het Huon-verhaal. De situatie is als volgt: Huge is in
gezelschap van Claramonde, de speelman, zijn ridders en de burgers van Bordeaux
(Bourdeus in de tekst) op weg naar Frankrijk. Nadat zij in Napels zijn aangekomen,
stuurt Huge de burgers van Bordeaux naar Parijs om Karel van zijn komst op de hoog-
te te stellen. Hijzelf reist intussen met zijn gezelschap naar Rome, waar Claramonde en
Astermant gedoopt worden (verhaallijn 1). Nu wordt er overgeschakeld naar de bur-
gers van Bordeaux die in Frankrijk arriveren en daar vertellen dat Huge nog leeft.
Gheraert en zijn schoonvader Gubewaert vernemen dit nieuws en zijn er niet blij mee.
In het geheim dreigen zij Huge veel leed te zullen bezorgen (verhaallijn 2). Vervolgens
keert de aandacht weer terug naar Huge die vanuit Rome naar Frankrijk reist (verhaal-
lijn 1). In M blijft het gezelschap bij elkaar en reist men gezamenlijk door tot men aan-
komt bij de abdij even buiten Bordeaux. Dan wordt Gérard door een bode op de hoog-
te gesteld van de terugkeer van zijn broer en wordt hem verzocht naar de abdij te ko-
men voor een ontmoeting (M, vs. 8891-901). De vraag is natuurlijk waarom de proza-
bewerker het materiaal op deze wijze presenteerde en of hij dit zelfstandig gedaan
heeft of op basis van de tekst die hij bewerkte. In de Franse Huon-traditie wordt de
verhaallijn niet gesplitst na de terugkeer uit het Oosten.207 Opmerkelijk genoeg is Hu-
ges gezelschap in de Middelnederlandse rijmtekst ook uitelkaar gegaan na terugkeer
uit het Oosten. De abt van Cluny, die zelf met Huge meegereisd was over zee, heeft in
Parijs het nieuws van diens terugkeer openbaar gemaakt. Huge zelf bevindt zich elders
met zijn gezelschap. Hij heeft bovendien twee van zijn gezellen naar Bordeaux ge-
stuurd om vrienden en bekenden op de hoogte te stellen van zijn terugkeer.208 Wellicht
was al in de niet-overgeleverde Middelnederlandse rijmtekst een splitsing van het reis-
gezelschap aanwezig.209

Het verhaalverloop kan ook op een andere wijze onderbroken worden en wel
door de verteller zelf, met het de bedoeling het verhaal duidelijker en waarschijnlijker

                                                
205 Zoals in de fragmenten Leiden.
206 Ed. Wolf 1860, 74-5. Zowel in M, R als in Hp ontbreekt dit.
207 Niet in M en evenmin in R en Hp.
208 Zie de fragmenten mb, vs. 355-69 en 615-25 en paragraaf 3.1.1.
209 Ik kom hier in paragraaf 5.4 op terug i.v.m. de relatie tussen Np en de versfragmenten.
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te maken. Een voorbeeld hiervan is kapittel 10,210 waar de verteller het verhaal onder-
breekt om de lezer informatie over koning Abroen te verschaffen. De situatie is als
volgt (kap. 9): Huge bevindt zich met zijn gezelschap in het Oosten, waar hij zojuist
zijn oom Aliames ontmoet heeft. Hij vraagt hem hoe zij het beste naar Babylonië kun-
nen reizen. Aliames antwoordt dat er twee wegen zijn: een korte maar gevaarlijke weg
en een lange weg die heel comfortabel is. Huge kiest voor de lange weg. Aliames zegt
dat hij op deze weg een corten seer schoonen man zal tegenkomen sinen name is co-
ninc Abroen (Np, f. 15a).211 Op dit punt onderbreekt de verteller het verhaal om de de
lezer te informeren wie deze Abroen is (kap. 10). De informatie verschilt bovendien
van datgene wat in Huon de Bordeaux over Auberon verteld wordt.212 De draad van
het verhaal wordt vervolgens weer opgepakt met een overgangsformule: ende hier af is
nv ghenoech gheseyt. Mer om weder te comen tot onser materien (Np, f. 16a).213 Alia-
mes is nog steeds aan het woord en licht Huge verder in over de wijze waarop hij
Abroen tegemoet moet treden. Aliames’ verhaal wordt in Np dus onderbroken door de
verteller.214

In M treedt de verteller niet expliciet naar voren om het verhaal te onderbreken.
De informatie die Gériaume over Auberon geeft, is uitvoeriger en gedetailleerder.215

Als Auberon kort daarop zelf ten tonele verschijnt, wordt zijn verschijning beschreven.
En ook Auberon zelf verschaft informatie: hij vertelt uitvoerig over zijn afkomst en de
geschenken die hij bij zijn geboorte gekregen heeft (M, vs. 3513-83). De informatie
over Auberon is in M dus gedetailleerder en wordt gedeeltelijk verschaft door de per-
sonages zelf. In Np daarentegen is de informatie over Abroen bij elkaar gezet en ont-
daan van al te wonderlijke elementen.216 Besproken voorbeeld is niet de enige plaats in
Np waar de verteller informatie geeft die in de Franse Huon door een personage wordt
gegeven. Dit gebeurt ook op enkele plaatsen waar vooruitgewezen wordt naar gebeur-
tenissen.

Vooruitwijzigingen
In Np wordt op een aantal plaatsen op een andere manier vooruitgewezen naar gebeur-
tenissen dan in M het geval is. De Franse dichter verbindt de verschillende delen/mo-
menten van het verhaal met elkaar door aan het einde van ieder avontuur, bij monde
van de personages, het kader en de gegevens van het volgende avontuur verschaf-
fen.217 In Np is dit niet altijd het geval. Op enkele plaatsen waar in M door een van de
personages vooruitgewezen wordt, gebeurt dit in Np door de verteller zelf. Dit is mede
het gevolg van de aanpassing van de vooruitwijzing aan het einde van deel 1 van het
verhaal, bij het vertrek van de held uit Frankrijk. Laten we deze eens nader bekijken.

                                                
210 Ed. Wolf 1860, p. 18-9.
211 Ed. Wolf 1860, p. 18.
212 Ik kom hierop terug in paragraaf 4.3.3.
213 Ed. Wolf 1860, p. 19. Wolf heeft hieraf, in de druk staat hier af; nu, in de druk staat nv.
214 Ook op andere plaatsen wordt het verhaal onderbroken: kap. 6 de heraut bericht over Huges verban-
ning, kap. 20 gebed van Huge, kap. 24 de rederijkersverzen. Deze onderbrekingen zijn van een ander
karakter; ik zal ze apart behandelen in paragraaf 4.3.3.
215 Zie M, vs. 3170-208.
216 Zie verder paragraaf 4.3.2.2 en 4.3.2.3.
217 Rossi 1975, p. 126. Bijvoorbeeld: M, vs. 2580-91, 3170-82, 3898-916 en 4578-615.
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In M wordt bij Huons afscheid verteld hoe zijn broer zich tijdens zijn afwe-
zigheid zal gedragen. Gérard huwt de dochter van een verrader en keert zich van zijn
broer af. Hij maakt zich meester van het bestuur van Bordeaux en wil dit niet meer uit
handen geven (M, vs. 2437-85). Het publiek weet dan dat er problemen zullen komen
als Huon erin slaagt zijn missie te volbrengen en hij heelhuids in Frankrijk terugkeert.
Dit wijst dus vooruit naar gebeurtenissen die gaan komen in het laatste deel van het
verhaal (deel 3). De spanningsboog reikt over het avonturendeel in het Oosten heen
naar de slotontwikkelingen in Frankrijk.

Ook in Np (kap. 7) geeft de verteller bij het vertrek van Huge een vooruitwij-
zing naar komende gebeurtenissen,218 maar de informatie die de lezer hier krijgt, is van
geheel andere aard. De verteller introduceert op deze plaats enkele personages die Hu-
ge in de loop van het verhaal zal ontmoeten. Zo vernemen we dat Oydon uit Frankrijk
vertrokken was, nadat hem grote smaad was aangedaan en dat hij het christelijk geloof
de rug toegekeerd heeft. Hij nam met zich mee: Aliames (zoon van zijn broer en de
zus van Huges vader) en de dochter van zijn zuster (een nicht van Huge). Verder wordt
gezegd dat ook Geerwijn heimelijk vertrokken was. Het feit dat deze personages al bij
de lezer geïntroduceerd zijn voor Huge ze zelf ontmoet, heeft gevolgen voor de wijze
waarop sommige avonturen met elkaar verbonden worden. Dit gebeurt in een aantal
gevallen niet bij monde van de personages, maar door de verteller. Dit blijkt met name
uit de introductie van Geerwijn en Oydon bij de lezer en de ontmoeting van Huge met
deze personages.

Introductie van personen die Huge tijdens zijn reis zal ontmoeten
In M is het de paus die Garin zowel bij Huon als bij het publiek introduceert. Huon
heeft in Rome de paus bezocht, die hem de biecht heeft afgenomen. Na afloop van het
bezoek stelt de paus voor dat Huon naar Brindisi gaat en daar Garin de St. Omer op-
zoekt, deze zal hem zeker helpen. De paus laat een aanbevelingsbrief opstellen. Garin
blijkt zowel familie te zijn van Huon als van de paus.219 In Np ontbreekt deze over-
gang omdat Geerwijn al geïntroduceerd is (kap. 7). De lezer weet eerder dan Huge zelf
dat hij Geerwijn zal ontmoeten. Huge gaat daarom in Np (kap. 8) in Brindisi op zoek
naar een willekeurige schipper,220 terwijl Huon in M gericht op zoek gaat naar Garin
de St. Omer.221 De ontmoeting bij de paus wordt in Np dus niet door middel van een
vooruitwijzing gekoppeld aan de ontmoeting met Geerwijn.

Eenzelfde situatie doet zich voor bij de introductie van Oydon in Np. In M is
het Auberon die Oede bij Huon en bij het publiek introduceert. De feeënkoning zegt
tegen Huon dat hij op zijn weg de stad Tormont zal tegenkomen die bestuurd wordt
door Oede. Deze Oede is een oom van Huon die naar het Oosten vertrokken is, waar
hij het christelijke geloof heeft afgezworen (M, vs. 3898-3956). Auberon verbiedt zijn
beschermeling om naar Tormont te gaan, maar Huon zegt dat hij zich niet aan dit ver-
bod kan houden. Auberon geeft toe. Ze nemen afscheid, waarna Huon met zijn gezel-
schap naar Tormont reist. Huon is dus op de ontmoeting met Oede voorbereid. In Np

                                                
218 Zie Np, f. 12a-12b, ed. Wolf 1860, p. 14-5.
219 Huon bij de paus: M, vs. 2580-2624.
220 Ed. Wolf 1860, p. 15.
221 M, vs. 2679: Le marounier Garin trouvé i a; Np, f. 13r: Des anderen daghes ghinc Hughe op die
hauene om na eenen scipper te sien. Zie ed. Wolf 1860, p. 15. Wolf heeft Huge.



De Nederlandse prozaroman (Np) 143

is het weer de lezer die een kennisvoorsprong heeft ten opzichte van de held. Oydon is
immers al geïntroduceerd in de vooruitwijzing aan het einde van deel 1. De vooruit-
wijzing naar Tormont zoals die in M voorkomt, ontbreekt geheel in Np. Hier wordt
zonder introductie vooraf verteld dat Huge nadat hij afscheid van Abroen had geno-
men, naar Dormonde reed (kap. 12). Hij ontmoet Oydon – hij weet dan nog niet dat
het zijn oom is – in het huis van de provoost (kap. 13). Oydon wordt net als Geerwijn
wel geïntroduceerd door middel van een vooruitwijzing, maar deze omspant een groter
deel van het verhaal. Het is geen vooruitwijzing die dient om opeenvolgende verhaal-
momenten te verbinden.222

De vooruitwijzing in deel 1 van Np introduceert behalve Oydon en Geerwijn
ook twee personen die in M niet door middel van een vooruitwijzing gepresenteerd
worden: Huges neef Aliames en de jonkvrouw in Dunalster (een nicht van Huge). Alle
personen die in de vooruitwijzing worden genoemd zijn familieleden van Huge en al-
lemaal zijn ze van belang voor het verhaal, want zij helpen de held, ieder op zijn eigen
wijze, de opdracht te volbrengen. Huge ontmoet deze familieleden tijdens de verschil-
lende etappes van zijn reis naar Babylonië. Geerwijn ontmoet hij in Brindisi (kap. 8),
Aliames ontmoet hij ergens in een woud in het Oosten (kap. 9), Oydon in Dormonde
(kap. 13) en zijn nicht in Dunalster (kap. 15).

De wijziging van de vooruitwijzing bij Huges vertrek uit Frankrijk heeft nog een be-
langrijke consequentie gehad: de informatie over het verraderlijke gedrag van Gheraert
tijdens Huges afwezigheid is verplaatst naar het einde van deel 2c. Huge en zijn gezel-
schap bevinden zich binnen de muren van Palernen (Aufalerne in M). Galefier en Yvo-
rijn bevinden zich met hun legers voor de stad. De verteller grijpt nu in het verhaal in
en springt terug naar Gheraerts handelen tijdens Huges afwezigheid (kap. 41).223 Ghe-
raert is met de dochter van een verrader gehuwd en voert met zijn schoonvader Gube-
waert een strijd om Bordeaux in handen te krijgen. De edelen van de stad sturen er
twaalf kooplieden op uit om informatie over Huge te krijgen. Ze komen uiteindelijk in
de haven van Palernen terecht. Huge ziet vanuit het kasteel het schip naderen. Op dit
punt komen de twee lijnen weer bij elkaar: Huge gaat naar de haven, ontmoet de koop-
lieden en wordt geïnformeerd over zijn broer. Met het schip verlaten ze gezamenlijk de
stad (kap. 42) om vervolgens weer afzonderlijk verder te reizen naar Frankrijk (zie bo-
ven). In M (vs. 2437-85) springt de verteller op deze plaats niet terug naar Gérards
verraad en het uitzenden van de burgers; deze informatie was immers al aan het einde
van deel 1 gegeven. Huon kijkt uit het raam en ziet een schip naderen. Hij gaat infor-
matie inwinnen en ontdekt dat het schip uit Bordeaux komt. Guirré vertelt waarom ze
op zoek zijn naar hem; hij vertelt over het verraad van Gérard (M, vs. 8571-603). De
lineaire verhaallijn wordt niet onderbroken in M. Doordat in Np aan het einde van deel
1 een andere vooruitwijzing is gezet, moest de informatie over Gheraert wel verplaatst
worden. Deze informatie werd naar achteren geplaatst en wel naar een moment in het
verhaal waarop ze van belang geacht werd, namelijk het op moment dat Huge de bur-
gers van Bordeaux ontmoet en op het punt staat naar Frankrijk terug te keren. De voor-

                                                
222 In R wordt Oydon eveneens in deel 1 genoemd. Hier is het Huons moeder die over hem spreekt bij
het vertrek van de broers uit Bordeaux. Ook dit kan als een vooruitwijzing begrepen worden, zie para-
graaf 4.2.2.
223 Nv willen wi spreken van Gheraert Hugens broeder (f. 62v), zie ed. Wolf 1860, p. 72-3.
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uitwijzing is hier een terugwijzing geworden. De gevolg hiervan zijn dat de grens
tussen de delen 2c (terugreis uit het Oosten) en 3 (slotverwikkelingen in Frankrijk)
minder duidelijk is te trekken in Np en dat de verhaalstructuur hier complexer is.

Het verschil in de wijze waarop de terugkeer van Huge uit het Oosten verteld
wordt, leidt tot een verschil in kennisvoorsprong tussen het publiek van Np en van de
Franse tekst. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats tussen de kennis van de lezer
en de verhaalfiguren. In de Franse tekst weet het publiek aan het einde van deel 1 al
dat Gérard zijn broer ontrouw is. In Np verneemt het publiek dit pas als de avonturen
in het Oosten hun einde naderen. Door middel van vooruitwijzingen kan de verteller
spanning opbouwen. Verschillen in het gebruik van vooruit- en terugwijzingen ver-
schaffen de lezer niet alleen andere voorkennis, maar bouwen tevens andere span-
ningsbogen in het verhaal op. Zo is door de vooruitwijzing in M de spanningsboog van
Gérards verraad veel groter dan in Np.224 In Np daarentegen reikt de boog van de ont-
moeting van Huge met enkele van zijn familieleden verder dan in M het geval is en
wel van deel 1 naar 2a.225 De nadruk valt hierdoor meer op het avonturendeel, terwijl
de vooruitwijzing in M de juridische en politieke situatie van het leen Bordeaux bena-
drukt.226 In Np is deze thematiek veel minder belangrijk geworden, zoals we in de vol-
gende paragraaf zullen zien.

Ten slotte dient in verband met de vooruitwijzingen nog opgemerkt te worden dat er in
Np ook verschillende vooruitwijzende elementen ontbreken die wel in M voorko-
men,227 bijvoorbeeld: Auberon huilt bij het afscheid, vanwege het vele leed dat Huon
nog te wachten staat.228 Gériaume voorspelt hoe een ontmoeting met Auberon zal ver-
lopen (M, vs. 3195-3202). De reus van Dunostre noemt de vier poorten die Huon zal
moeten passeren om in het paleis te komen. Auberon vertelt Huon over Dunostre en
verbiedt hem daarheen te gaan (M, vs. 5154-71). Huon weigert zich aan dit verbod te
houden, waarop Auberon zegt dat hij niet op zijn hulp hoeft te rekenen (M, vs. 4630-
5). In Np legt Abroen een dergelijk verbod niet op, zodat wij niet weten of hij Huge te
hulp zal komen als dat nodig is. Eenzelfde situatie treffen we aan wanneer Huon in de
tuin van Gaudisse op de hoorn blaast en Auberon niet reageert. Huon weet nu dat de

                                                
224 Van deel 1 naar deel 3 in M; van deel 1 naar deel 2c in Np.
225 In R wordt ook vaker dan in M naar het avonturendeel verwezen. Huon gaat onder meer op weg om
Esclarmonde te zien (zie paragraaf 2.3.1). In dit hs. wordt ook vooruitgewezen naar avonturen uit de
continuaties. Dit speelt geen rol in M en Np; in Hp gebeurt dit evenmin, hoewel ook continuaties zijn
opgenomen.
226 De opmerking van Wolf (1857, p. 31 [208]) ten aanzien van deze vooruitwijzing is in mijn ogen
daarom niet terecht. Hij zegt: ‘Hier wird folgende Stelle die auf später zu erzählende Begebenheiten
vorbereiten soll, eben nicht auf die geschickteste Weise eingeschaltet’.
227 Volgens Resoort (1988, p. 76-7) zou het weglaten van vooruitwijzingen in een prozatekst verband
houden met de leessituatie. ‘Een lezer kan immers zelf bepalen hoe lang en hoe ver hij in zijn boek wil
lezen (...) Verwijzingen, vooruit of terug heeft hij veel minder nodig dan een luisteraar, wiens aan-
dacht tot het einde moet worden vastgehouden’. In zekere zin is dit waar, maar ook in een leessituatie
worden vooruitwijzingen gebruikt om de aandacht van de lezer vast te houden. In Huyghe van Bour-
deus zijn niet alleen vooruitwijzende elementen verdwenen, maar zijn enkele vooruitwijzingen aange-
past aan de nieuwe presentatie van het verhaal.
228 Zie M, vs. 3765-73, 3938-49 en 6760-6.
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feeënkoning hem straks niet zal helpen. In Np blaast Huge pas op de hoorn wanneer
hij daadwerkelijk in nood verkeert. Het vooruitwijzende element is hier verdwenen.229

Volgorde van de handelingen
Hierboven is opgemerkt dat binnen een episode op sommige plaatsen de volgorde van
de handelingen in Np verschilt van M. Wanneer de prozabewerker deze wijzigingen
heeft aangebracht, kan hij dit gedaan hebben om het verhaalverloop te vereenvoudi-
gen230 en de handeling (in zijn ogen) logischer te maken. Ik geef enkele voorbeel-
den.231

1) Amorijs gaat in Np op een ander moment naar Charlot om zijn verraderlijke plan te
bespreken dan in M.232 In M is de situatie als volgt: Karel verneemt van de bodes dat
Huon naar Parijs komt en is hier verheugd over. De koning stuurt vervolgens Amauri
weg omdat deze Huon en zijn broer van nalatigheid beschuldigd had. Amauri verlaat
woedend het paleis en gaat naar Charlot toe om deze een verraderlijk plan voor te leg-
gen. Charlot stemt hiermee in, waarop beiden ’s nachts heimelijk de stad verlaten om
een hinderlaag te leggen voor Huon. Hierna wordt verteld hoe Huon met zijn broer uit
Bordeaux vertrekt. In Np vernemen we eveneens de reactie van Karel op de komst van
Huge naar Parijs, maar Karel stuurt Amorijs niet weg zoals in M. Op deze plaats wordt
in Np niet verteld wat Amorijs van plan is, maar richt de verteller de aandacht op Huge
die met Gheraert op weg gaat naar Parijs. Amorijs gaat pas naar Charlot toe om hem
zijn plan voor te leggen, zodra hij vernomen heeft dat Huge onderweg is.233

Waarschijnlijk vond de bewerker het logischer dat Amorijs pas naar Charlot toegaat
om een hinderlaag te beramen als hij weet dat Huge ook daadwerkelijk op weg is.

2) Het moment waarop Maleproen de voorwerpen opduikt die door de storm in zee
verloren gegaan zijn, verschilt in Np en M. Terwijl Huon naakt en gebonden op een
onbewoond eiland is achtergelaten, bevindt Malabron zich bij Auberon, die zijn han-
den van zijn beschermeling heeft afgetrokken. Malabron vraagt Auberon of hij Huon
te hulp mag komen; hij weet echter op dat moment niet waar de held zich bevindt.
Auberon geeft toestemming, maar dan moet Malabron ook de voorwerpen uit zee
opduiken en naar Auberon terugbrengen. Malabron gaat eerst Huon bevrijden van het

                                                
229 Np kap. 18; M vs. 5605-29. In R blaast Huon zelfs tweemaal op de hoorn: in de tuin en op het mo-
ment dat hij in nood verkeert.
230 Vereenvoudiging van de handeling is op veel plaatsen in de eerste instantie het logische resultaat
van inkorting van het verhaal, zonder dat daarvoor bewust in de volgorde is ingegrepen.
231 Hier zijn nog andere voorbeelden aan toe te voegen, zoals het moment waarop Gheraert zijn droom
vertelt (Np, kap. 4; M, vs. 595-603), het moment waarop de abt voor een goede afloop voor Huge van
de tweekamp bidt (Np, kap. 5; M, vs. 1954-2071); de volgorde van de handelingen die Huge in Baby-
lonië moet verrichten, verschilt van M (Np, kap. 7; M, vs. 2338-70), het moment waarop Aliames aan
de andere ridders zijn plan meedeelt (Np, kap. 22; M, vs. 6068-9; 6080-1), het moment waarop de aan-
dacht gericht wordt op de gevangenzittende Huge, Claramonde en Aliames die op het oordeel van de
pairs wachten (Np kap. 43; M, vs. 10026-54); het moment waarop Karel die in Bordeaux is voor het
proces van Huge, aan tafel gaat (kap. 45; M vs. 9692-712).
232 Np, kap. 4; M, vs. 458-67.
233 In R (f. 2r en 2v) verlaat Amauri zelf het paleis en gaat hij naar Charlot. Hij vraagt aan de bode
wanneer Huon en zijn broer uit Bordeaux zullen vertrekken. De aandacht wordt nu naar Huons vertrek
uit Bordeaux verlegd. Als Huon op weg is naar Parijs wordt verteld dat de verraders Parijs verlaten.
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eiland en duikt daarna de beker, de hoorn en het harnas op.234 In Np verschilt de vol-
gorde van deze handelingen: Maleproen verneemt hoe ellendig Huge er op het strand
aan toe is, maar durft hem niet te helpen voor hij met Abroen gesproken heeft. Hij gaat
naar Abroen en verzoekt hem om genadig te zijn voor Huge. Abroen weigert aanvan-
kelijk, maar zwicht ten slotte toch. Vervolgens duikt Maleproen cop, horen en hals-
berch op en brengt deze naar Abroen. De koning geeft, onder voorwaarden, toestem-
ming aan Maleproen om Huge te gaan helpen. Maleproen gaat nu naar Huge toe en
draagt hem op zijn rug de zee over. Ook hier kan een streven naar een andere logica
worden opgemerkt: Maleproen gaat pas naar Abroen nadat hij vernomen heeft waar en
in welke toestand Huge zich bevindt. En, hij krijgt definitief toestemming om Huge
ook daadwerkelijk te helpen nadat hij de voorwerpen naar Abroen heeft teruggebracht.
Onzekerheid omtrent het lot van de held en de voorwerpen is niet aanwezig op het mo-
ment dat Maleproen bij Abroen om hulp vraagt.

3) Een andere opvallende wijziging is het tijdstip waarop de bekerproef in Bordeaux
plaatsvindt. In M is dit direct na de plotselinge verschijning van de feeënkoning in
Bordeaux (vs. 10245-86). Auberon passeert Karel rakelings en gaat naar de gevange-
nen toe. Huon, Esclarmonde en Gériaume worden uit hun ketens bevrijd. Vervolgens
neemt Auberon de wonderbeker en laat hen er alledrie uit drinken. Het feit dat zij uit
de beker kunnen drinken, bewijst dat zij onschuldig zijn. Immers, alleen degene die
zonder zonden is, kan eruit drinken. Vervolgens moet Karel van Auberon uit de beker
drinken. De koning faalt: zodra hij de beker aan zijn mond zet, verdwijnt de wijn. Dit
bewijst dat Karel niet zonder zonden is.235 Naime is de enige van de pairs die wel uit
de beker kan drinken. In M wordt dus door middel van de bekerproef vastgesteld wie
een zuiver geweten heeft en wie niet. Nadat de proef gehouden is, bewijst Auberon dat
Huon werkelijk zijn opdracht tot een goed einde gebracht heeft. Het gegeven dat Huon
wel en Karel niet uit de beker kan drinken, geeft in M bijvoorbaat de uitkomst weer:
Huon is onschuldig en Karels optreden is niet zoals het behoort te zijn.

In Np (kap. 45) verloopt de handeling als volgt: Abroen komt in Bordeaux aan.
Ook hier passeert hij Karel rakelings.236 Vervolgens worden Huge, Claramonde en
Aliames bevrijd en vertelt Abroen hoe de situatie werkelijk in elkaar steekt. De pairs
veroordelen de verraders Gheraert en Gubewaert, waarna ze worden opgehangen. Men
gaat aan tafel. Nu neemt Abroen de beker en geeft deze als eerste aan Karel, maar die
kan er niet uit drinken.237 Vervolgens krijgt Dumay de beker aangereikt en hij kan er
wel uit drinken. Ook Huge, Claramonde en Aliames kunnen uit de beker drinken. In
Np vindt de bekerproef dus plaats nadat het proces is afgerond en de verraders opge-
hangen zijn, en heeft hier dus geen werkelijke functie meer. Er is immers al bewezen
wie de schuldigen zijn en wie een zuiver geweten hebben.238

                                                
234 Np, kap. 33; M, vs. 7156-9.
235 Ik kom hierop terug in paragraaf 4.3.2.
236 Dit element ontbreekt in R.
237 In Np ontbreekt een verklaring voor het feit dat Karel niet uit de beker kan drinken. In M (vs.
10268-75) zegt Auberon dat Karel niet uit de beker kan drinken vanwege een doodszonde die hij lang
geleden begaan heeft en die hij nooit heeft opgebiecht. Ik kom hier in paragraaf 4.3.2 op terug.
238 In R ontbreekt de bekerproef op deze plaats.
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4.3.2 Ontbrekende elementen

De tekst van de Nederlandse prozaroman is, zoals gezegd, een stuk korter dan het
Franse Huon-verhaal. De vraag is dan ook welke elementen in Np ontbreken ten op-
zichte van M en wat de consequenties daarvan zijn voor het verhaal en de betekenis
van de tekst. Ik behandel de omissies in drie clusters: 1) omissies op het gebied van
juridische en politieke aangelegenheden, een belangrijk thema in de epische delen van
het verhaal (de gebeurtenissen in Frankrijk), 2) omissies met betrekking tot wonder-
baarlijkheden en bovennatuurlijke elementen (vooral van belang voor het avonturen-
deel) en 3) omissies die betrekking hebben op de beschrijving en het optreden van de
drie hoofdpersonen (Karel, Huge en Abroen).

4.3.2.1 Juridische en politieke aangelegenheden

Hoewel Huon de Bordeaux een chanson de geste is waarin het avontuurlijke element
een grote plaats inneemt, speelt toch ook, net als in andere epen, de juridische en poli-
tieke problematiek een belangrijke rol.239 In het verhaal komen twee processen voor
die het avonturendeel in gang zetten en rechtvaardigen. In het eerste proces wordt Hu-
on ten onrechte beschuldigd van moord op Charlot, de zoon van Karel de Grote, en
houdt de koning zich niet aan de belofte die hij Huon gedaan heeft.240 Een tweekamp
moet beslissen wie de schuldige is. De uitslag van het gevecht – Amauri wordt door
Huon gedood – levert echter geen verzoening tussen de koning en zijn vazal op. De
pairs gaan bij monde van Naime de discussie met de koning aan. De rechtspraak van
de koning staat ter discussie, want hij stelt zijn bevoegdheid in dienst van zijn eigen,
private belang, ten koste van de pairs. Wat Huon nu overkomt, kan een van hen later
ook overkomen. Wanneer de pairs daadwerkelijk het hof verlaten, moet Karel wel toe-
geven en Huon nog een kans geven op verzoening. De opdracht die Karel Huon ver-
volgens oplegt, vormt de aanleiding voor de avonturenreis naar en in het Oosten. Het
tweede proces speelt zich af nadat Huon teruggekeerd is van deze reis.241 In dit proces
moet hij zich verantwoorden voor het feit dat hij zich in Bordeaux bevindt, terwijl hij –
in de ogen van Karel – de opdracht niet volbracht heeft. Karel laat zich opnieuw beïn-
vloeden door verraders en Huon is hier weer het slachtoffer van. Ook in dit proces
spelen de pairs een belangrijke rol, want zij moeten uit naam van de koning een oor-
deel vellen over Huon.

Feodale verhouding tussen koning en vazal
In Nederlandse prozaroman ontbreken veel elementen die betrekking hebben op de ju-
ridische en politieke problematiek.242 Het thema van de feodale verhouding tussen ko-
                                                
239 Rossi (1975, p. 233-289) besteedt er in haar studie uitgebreid aandacht aan. Zij vraagt zich onder
meer af of het recht in Huon de Bordeaux ‘réalisme juridique ou fiction romanesque’ is.
240 Zie M, vs. 1005-2403: aankomst Huon met de gewonde Gérard in Parijs tot en met opdracht van
Karel.
241 Zie M, vs. 9450-10426: aankomst van Gérard en Gibouart in Parijs tot en met het ter dood brengen
van de twee verraders.
242 In de alexandrijnenversie is eenzelfde trend waarneembaar. Zie Rossi 1984, p. 432 en p. 437, waar
zij zegt dat chansons de geste tardives (als de alexandrijnenbewerking) ‘ont privilégié les thèmes guer-
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ning en vazal is in Np minder belangrijk geworden doordat een aantal elementen ont-
breekt die hiermee samenhangen.243 In Np wordt bijvoorbeeld niet gesproken over de
investituur en status van Bordeaux.244 In M staat dat Huon nalatig is geweest in ver-
band met de investituur van zijn land en het dienen van Karel. Bordeaux was boven-
dien ooit een koninkrijk, maar de vader van Huon heeft zijn land aan Karel gegeven en
het in leen teruggekregen. Huon is vastbesloten opnieuw een koninkrijk van Bordeaux
maken, mocht hij veilig terugkeren.245 Belangrijk in verband met de verhouding tussen
koning en vazal is ook het ontbreken in Np van de discussie tussen de koning en zijn
pairs na afloop van het duel tussen Huge en Amorijs.246 In M legt Huon zich na afloop
van het duel niet bij het vonnis van de koning neer – deze verbant Huon uit zijn land
omdat hij geen schuldbekentenis van Amauri gehoord heeft247 – maar roept hij de pairs
te hulp. Zij proberen onder aanvoering van Naime de koning op andere gedachten te
brengen. Het blijft in M niet bij een discussie: de pairs verlaten daadwerkelijk het hof.
Zij vinden dat de koning zijn vazal onrecht aandoet.248 Huon wordt niet volgens zijn
status behandeld en zij vrezen dan ook dat het toestaan van een dergelijke behandeling
precedenten schept (M, vs. 2285-97). Daar de koning niet zonder pairs kan, is hij be-
reid over een verzoening te praten, mits zij terugkeren naar het hof. In Np aanvaardt
Huge de verbanning door de koning zonder verdere discussie (kap. 5).249

Tijdens de reis zal Huon in M meermalen zeggen dat hij door Karel onterfd
is,250 ook dit ontbreekt in Np. De held aanvaardt in M de opdracht om als bode naar de
emir van Babylonië te gaan met de bedoeling deze zo snel mogelijk uit te voeren, want
hij wil tot een verzoening met Karel komen en zijn land terug krijgen. Hoewel Huon
zich tijdens zijn reis in het Oosten meermalen aan de drang naar avontuur overgeeft,
vergeet hij toch niet waarom hij naar Babylonië gestuurd is.251 Dit blijkt uit de wijze
waarop hij tijdens zijn reis aan Karel denkt en de manier waarop hij over Karel
spreekt. Hoewel Karel hem ten onrechte verbannen heeft, is Huon toch zijn vazal en
wil hij zich met zijn leenheer verzoenen. Zo bidt Huon in Jeruzalem dat hij terug mag
keren om zich met de koning te verzoenen.252 Dit element ontbreekt in Np. Natuurlijk
                                                
riers plutôt que les thèmes politiques, fait large place à l’amour (…)’.
243 Dit blijkt ook uit het nagenoeg afwezig zijn van termen als manschap doen, homagye, pairs, baron-
nen, vassael, leenman etc. De termen manschap doen en homagye komen slechts één keer voor en dan
niet in verband met Huge, maar i.v.m. met de list van Aliames in Babylonië; vassael komt slechts drie
keer voor. Alleen in het tweede proces worden de pairs van Karel expliciet genoemd: ze worden aan-
geduid als genoten/ghenoten (komt zeven keer voor), de algemenere aanduiding heren wordt meer ge-
bruikt; leenman komt twee keer voor (in verband met Huge en Gheraert) en de uitdrukking te leene
hout wordt één keer gebruikt (i.v.m. Aliames alias Tryakel).
244 In deze tekst blijft het bij een valse beschuldiging van Amorijs dat Huge koning wil worden.
245 M, vs. 3127-33, 8807-14. Zie in dit verband ook paragraaf 3.1.1, bespreking fragmenten mb, waar
gezegd wordt dat Huge koning van Aragon is geworden. In R ontbreekt dit gegeven.
246 In R is de discussie ingekort; in Hp is niets noemenswaardigs weggelaten.
247 M, vs. 2180-8. De koning had immers als voorwaarde gesteld dat de schuldige pas gedood mocht
worden nadat hij daadwerkelijk publiekelijk schuld bekend had. Zie hieronder.
248 M, vs. 2183-301. In R blijft het bij een dreiging.
249 Huge zegt tegen Karel: ghi muecht met my doen dat v belieft (f. 10b, ed. Wolf 1860, p. 13).
250 M, vs. 2457, 2532-4, 2556, 2625, 2761, 2785, 3053, 3080, 3139, 3472, 4287 en 5055.
251 In R motiveert Huon meermalen zijn reis naar het Oosten vanuit het verlangen naar de schone
Esclarmonde. Zie paragraaf 2.3.1.
252 M, vs. 2882-5:
Si me conduis, biau Sire, a sauveté,
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streeft Huge in Np ook naar een verzoening met Karel, maar de problematiek van de
feodale verhouding is niet zo expliciet aanwezig als in M.

Het ontbreken van elementen die met deze problematiek samenhangen, heeft tot ver-
eenvoudiging van het verhaal geleid zoals blijkt uit de wijze waarop Huge valselijk
beschuldigd wordt: allereerst door Amorijs (in het eerste deel) en vervolgens door
Gheraert (in het laatste deel). De beschuldiging van Amorijs in Np aan het adres van
Huge is eenduidiger en minder complex dan in M. De verrader legt Huge, zowel te-
genover Karel als tegenover Charlot, consequent hetzelfde ten laste: verraad. Huge,
wiens vader (toen deze nog leefde) erg machtig was, zou zelf koning willen worden.253

De beschuldiging van Amorijs heeft een duidelijke motivering: de verrader is afguns-
tig op Charlot en wil via Huge de troonopvolger uit de weg ruimen, zodat hij zelf ko-
ning kan worden. In M is de handelwijze van Amauri minder doorzichtig. Hier be-
schuldigt Amauri Huon in eerste instantie van plichtsverzuim: deze ontbreekt op de
hofdag, waar hij als een van de pairs aanwezig hoort te zijn.254 Huon is inderdaad na-
latig geweest op dit punt. Sinds de dood van hertog Seguin zeven jaar geleden, hebben
de beide broers verzuimd de koning te dienen.255 Huon heeft de investituur van zijn
land niet geregeld. Tegenover Karels zoon beschuldigt Amauri Huon van een andere
zaak: deze zou bezig zijn Charlot land afhandig te maken. Daarnaast zegt Amauri dat
hij zelf ook nog een schuld te vereffenen heeft met beide broers, omdat hun vader hem
ooit een kasteel afhandig gemaakt heeft.256 Deze tweede beschuldiging ontbreekt in
Np. Ook in M blijkt Amauri – net als in Np – zelf belang te hebben bij de dood van
Charlot, want als de zoon van Karel sterft, kan Amauri zelf koning worden.257 We ver-
nemen het werkelijke motief voor zijn verraderlijke plan pas op het moment dat Char-
lot de broers vanuit de hinderlaag in zicht krijgt en uit het struikgewas rijdt om hen aan
te vallen. Dit achterliggende motief komt dus overeen met Np, maar is in M goed ge-
camoufleerd.258 In Np is een streven naar vereenvoudiging en verduidelijking waar-
neembaar: Amorijs uit steeds dezelfde beschuldiging en zijn eigen motief daarvoor
wordt direct en ondubbelzinnig meegedeeld. Elementen die het verhaalverloop kunnen
versluieren, zoals de problematiek rond de status van Bordeaux en de leenverhouding
met de koning, ontbreken in de Nederlandse tekst.

De tweede verraderlijke beschuldiging aan Huges adres wordt geuit door zijn
broer Gheraert. De verraders Gheraert en zijn schoonvader Ghibewaert rijden direct
naar Parijs nadat zij Huge in Bordeaux gevangengezet hebben. Daar aangekomen zegt

                                                
Et si me laisse mon mesaige conter,
En tel maniere que puisse retorner
Au roi Karlon paiier et acorder’.
Zie ook in dit verband M, vs. 2760-1 en 4965-75.
253 Zie i.v.m. de beschuldiging Np, kap 2 (f. 4b), kap. 4 (f. 7b) en kap. 5 (f. 9b). In de beschuldiging
wordt gezinspeeld wordt op de status van Bordeaux.
254 M, vs. 43-6 en 228-37.
255 M, vs. 365-73: Huon verwijt zijn moeder dat zij hen niet op hun plicht gewezen heeft.
256 M, vs. 480-2. Dit ontbreekt ook in R. In dit hs. wordt van Amauri gezegd dat hij de broers haat.
Hier is eveneens een tendens naar vereenvoudiging zichtbaar.
257 M, vs. 676-80. In R wil Amauri zich op de broers uit Bordeaux wreken omdat hij ze haat.
258 De beschuldiging die uiteindelijk tot de tweekamp leidt, komt in M grote lijn overeen met Np.
Amauri beschuldigt Huon ervan Charlot op verraderlijke wijze in de val gelokt en gedood te hebben.
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Gheraert zonder omhaal dat Huge ten onrechte in Bordeaux gekomen is en Karel met
hem doen mag wat hij wil. Hierop besluit Karel zelf naar Bordeaux te gaan om Huge
te veroordelen (kap. 43). In M ligt de situatie gedetailleerder en genuanceerder. Hier
plunderen Gérard en Gibouart de abdij bij Bordeaux, waarna ze met een deel van de
buit naar Parijs rijden. Daar aangekomen deelt Gérard eerst geschenken uit aan de ko-
ning en zijn pairs. Alleen Naime weigert iets aan te nemen. Vervolgens vertelt Gérard
dat zijn broer in Bordeaux gearriveerd is zonder dat hij kan bewijzen dat hij zijn op-
dracht vervuld heeft. Gérard heeft hem daarom in de gevangenis gezet. De koning
moet nu een oordeel over hem vellen.259 Karel vraagt Naime om zijn mening, waarop
deze Gérard van verraad beschuldigt en een lang pleidooi houdt voor Huon. Naime zet
uiteen wat er volgens hem gebeurd is. Gérard wordt nu bang en krijgt spijt van zijn on-
derneming, maar kan niet meer terug (M, vs. 9596-601). Naime raadt de koning aan
om naar Bordeaux te gaan en Huons mening te horen. Karel volgt deze raad op.260

In Np ontbreken dus verschillende elementen zoals de plundering van de abdij
en het uitdelen van geschenken. Ook wordt de aanklacht van Gérard niet onderbroken
door reacties van Dumay en wordt deze wordt niet naar zijn mening gevraagd door
Karel. Dumay geeft slechts de volgende korte reactie op de woorden van Gheraert: O
Geraert quaet vyleyn dat en was noyt broederlike trouwe dat ghi Hughen bewijst, want
hi is deerlic verraden (f. 67a).261 De discussie die volgt op de beschuldiging ontbreekt
en daarmee ook de feodale problematiek.262 Bovendien ontbreekt hierdoor elke nuan-
cering in het karakter van Gheraert. Van spijt is geen sprake in Np: Gheraert is niet
meer dan een verrader.263

Vereenvouding en weglaten van elementen uit het verhaal kan ook tot inconsequenties
leiden, hoewel dit niet vaak voorkomt. Dit blijkt onder meer uit het weglaten van de
voorwaarde die Karel aan de strijders stelt voordat het gevecht begint.264

                                                
259 M, vs. 9492-520. Het verhaal van Gérard wordt enkele malen onderbroken door opmerkingen van
Naime; dit ontbreekt in Np. Bovendien neemt de beschuldiging door Gheraert minder woorden in be-
slag.
260 Deze discussie vindt plaats voordat Karel en de pairs naar Bordeaux gaan, zie M, vs. 9568-629.
261 Ed. Wolf 1860, p. 78.
262 Zo ontbreekt in Np ook het verwijt van Naime aan Gérard dat hij nog onlangs een van de pairs
wilde worden. In M werd dit verteld in de vorm van een vooruitwijzing naar Gérards ontrouw, zoals
we al eerder zagen. Zie paragraaf 4.3.1.
263 Zie in verband met het weglaten van psychologische analyses van personages t.a.v. hun gevoelens
en emoties: Doutrepont 1939, p. 586-8. Brandstetter 1971, p. 40-91.
264 De voorbereiding blijft in Np beperkt tot de essentiële elementen: er worden borgen geleverd en
aangesteld, het strijdperk in gereedheid gebracht, de mis opgedragen en de eed wordt afgelegd door de
kampioenen. In Np ontbreken talloze details, bijvoorbeeld: de condities die Karel aan de gijzelaars
stelt als Amauri verliest (M. vs. 1449-61), Karel beveelt de strijders zich gereed te maken en hoopt dat
het recht zal zegevieren (M, vs. 1592-99), de positie van de strijders wordt bepaald (M, vs. 1657-3),
Naime maant de strijders het strijdperk in te gaan (M, vs. 1700-4), het uiterlijk van de strijders (M, vs.
1765-75). In R is de voorbereiding ook sterk ingekort (f. 8v-11r); ze beslaat hier circa 150 verzen. In
M neemt ze bijna 400 verzen in beslag; zie M, vs. 1399-782 (vanaf het moment dat Amauri Huon uit-
daagt tot het moment dat zij het strijdperk binnenrijden).
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De voorwaarde van Karel voorafgaand aan de tweekamp
Karel legt in M voordat het gevecht begint aan beide strijders een voorwaarde op: de-
gene die in een verloren positie is, moet publiekelijk schuld bekennen, dat wil zeggen
zodanig dat de kamprechter het kan horen.265 Doet hij dit niet en wordt hij gedood, dan
zal de overwinnaar alsnog zijn land verliezen en worden verbannen.266 In Np ontbreekt
deze voorwaarde, wat tot een onduidelijke situatie leidt. Immers, in kapittel 5 vraagt
Karel na afloop wel aan de kamprechters of Amorijs schuld bekend heeft, terwijl hij
dit vooraf niet als eis gesteld had. De vraag van Karel garandeert hier slechts de voort-
gang van het verhaal. Amorijs heeft niets bekend en daarom verwijt Karel Huge nu dat
hij zich nog niet met hem heeft verzoend. Huge weet dat hij onschuldig is, maar stelt
zich toch zonder meer ter beschikking van de koning, die hem vervolgens een opdracht
geeft. In M (vs. 2219-25) stelt Karel nadrukkelijk wel de genoemde voorwaarde en
komt hij er later op terug als de pairs zijn vonnis betwisten. De koning wil blijkbaar
niet zonder meer op de uitslag van het tweegevecht afgaan. Hij wil dat de moordenaar
van zijn zoon gestraft wordt en eist daarom een bekentenis. Naime is het er niet mee
eens en werpt tegen dat in het verleden een tweekamp wel vaker is afgesloten zonder
dat de verliezer bekend heeft.267 Deze discussie, die opgevat zou kunnen worden als
een vertraging van de handeling, ontbreekt in Np.

Ironisch genoeg bekent Amauri in M wel degelijk schuld, maar hij doet dit zo
zachtjes dat alleen Huon het hoort (vs. 2102-14). Dit gebeurt in een dialoog tussen de
strijders tijdens het gevecht.268 Deze dialoog ontbreekt in Np waar Huge op het kri-
tieke moment kort de maagd Maria aanroept en Amorijs vervolgens de fatale slag toe-
brengt.269 Huge en de kamprechters zijn ervan overtuigd dat Huge zijn plicht gedaan
heeft en hem aldus niets te verwijten valt. In M (vs. 2153-4) is Huon ongerust na
afloop van de strijd omdat hij de voorwaarde kent die Karel gesteld heeft.

De rol van Dumay (Naime)
Ten slotte heeft het weglaten van het overgrote deel van de juridisch-politieke discus-
sie ook gevolgen gehad voor de rol van Dumay (Naime) in Np. Zijn optreden in het
verhaal – als de raadgever van de koning en de woordvoerder van de pairs – beperkt
zich tot de twee processen die de held ondergaat. Vooral in het eerste proces ontbreken
veel juridische en politieke elementen, waardoor hij in vergelijking met M een figu-
rantenrol toebedeeld heeft gekregen.270 Een echte raadgever is Dumay hier niet, want
                                                
265 Vgl. R, waar Karel deze voorwaarde alleen aan Amauri oplegt. Zie ook paragraaf 2.3.1.
266 M, vs. 1713-21 en 1728-33.
267 M, vs. 1734-7. De adel houdt lang vast aan het tweegevecht als bewijsmiddel. ‘Men weet welke
moeite Lodewijk IX in Frankrijk ondervonden heeft vanwege de edelen toen hij duels afschafte’: Van
Caenegem 1956, p. 145.
268 In Np is de strijd beperkt tot de belangrijkste gevechtshandelingen Zo ontbreekt bijvoorbeeld de
bewaping van de strijders (M, vs. 1600-8, 1742-53), opmerkingen over het uiterlijk van de strijders
(M, vs. 1765-72). Gevecht in M: vs. 1783-2152, onderbroken door een lang gebed van de abt van Clu-
ny (vs. 1953-2073).
269 Ook het commentaar van het publiek tijdens de tweekamp ontbreekt (M, vs. 1807-10, 1827-30 en
1846-7). Hetzelfde geldt voor het commentaar dat andere groepen in M op de gebeurtenissen geven
zoals de heidenen, de ridders en de burgers van Bordeaux. Zie bijvoorbeeld M, vs. 1511-2, 1635,
1663, 1807-10 en 1846-7. Dit ontbreekt eveneens in R en Hp.
270 In het eerste proces wordt Dumay (ook gespeld als Dunay) vijf keer genoemd; in het tweede proces
veertien keer (Dumaels).
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zijn optreden blijft beperkt tot een reactie op Karels besluit om af te treden en instem-
ming (namens de andere pairs) met Karels voorstel om zijn zoon als opvolger te kiezen
(kap. 1). In dit deel van het verhaal komt hij in het geheel niet op voor Huges belan-
gen, zoals Naime in M wel doet. De koning vraagt hem geen enkele keer om raad; hij
stelt hem wel aan als kamprechter, zij het samen met Reynier en Ogier van Denemar-
ken.271 Zijn rol is ook in dit opzicht beperkt, omdat de voorbereiding van het gevecht
in Np veel korter is dan in M. Dumay wordt tijdens de voorbereiding niet apart ge-
noemd, omdat hij slechts een van de kamprechters is. Hij is wel degene die Karel na
afloop van het gevecht vertelt dat Huge zijn plicht gedaan heeft (kap. 5).272 Toch lijkt
Dumay hier geen direct belang bij de zaak te hebben. In M is dat wel het geval, omdat
Naime hier niet alleen de traditionele raadgever van de koning en voorspreker van de
pairs is, maar tevens familie is van Huon (vs. 285-6). Naime komt dus niet alleen voor
Huon op omdat hij de belangen van de pairs wil verdedigen, maar ook om hem als
familielid bij te staan. De rol van Naime is in M veel actiever dan van Dumay in Np.
Naime adviseert niet alleen, maar probeert tevens Karels handelen te corrigeren.273 Hij
probeert de koning tot rede te brengen wanneer deze zich te veel aan zijn emoties
dreigt over te geven en hij bekritiseert, als voorspreker van de pairs, de rechtspraak
van de koning.

Kijken we naar het tweede proces, Huges veroordeling in Bordeaux (Np, kap.
43-45), dan zien we ook hier een vereenvoudiging in de gang van zaken en een bekor-
ting van de rol van Naime in Np, hoewel minder vergaand dan in het eerste deel. Du-
may (Naime) lijkt in dit proces de rol te vervullen die hij ook in M toebedeeld gekre-
gen heeft. De pairs, die in het eerste proces geheel ontbraken, spelen nu wel een rol.
Bij nadere beschouwing blijkt het optreden van Dumay in het tweede proces in wezen
niet zoveel te verschillen van het eerste. Hij is nadrukkelijker aanwezig, zeker, maar
dat heeft te maken met de aard van dit proces, dat verschilt van het eerste.274 In dit pro-
ces ontbreken minder elementen die met de juridisch-politieke problematiek samen-
hangen. Hier wordt aan de pairs opgedragen een oordeel uit te spreken over de be-
klaagde (Huge). Dumay gelooft in Huges onschuld en staat daarom aan zijn kant. Hij
blijft echter op een afstand, dit blijkt onder meer hieruit: Dumay geeft geen com-
mentaar op het verhaal van Gheraert en houdt geen pleidooi voor Huge, zoals Naime
in M wel doet (zie boven). Ook tijdens de beraadslaging van de pairs zijn emoties bij
Dumay afwezig: hij leidt de beraadslaging en probeert deze volgens de regels te laten
verlopen. Wanneer blijkt dat er evenveel voor- als tegenstanders zijn voor een veroor-
deling – zijn eigen stem telt niet mee – besluit hij de zitting tot na de middag te verda-
gen.275 Karel gaat hier zonder meer mee akkoord. In het tweede proces is evenmin als
in het eerste sprake van een echte confrontatie tussen koning en pairs.

In M daarentegen is Naime veel sterker betrokken bij het lot van Huon; dit
blijkt uit het commentaar dat hij levert op de aanklacht van Gérard, op het verhaal dat

                                                
271 In alle Franse versies van Huon de Bordeaux wordt alleen Naime als kamprechter aangesteld. Ik
kom hierop terug in paragraaf 4.3.3.1.
272 Zie ed. Wolf 1860, p. 13.
273 M, vs. 1299-310, 1322-9 en 2213-9.
274 Zie Rossi 1975, p. 278.
275 Ghi heeren men moet eenen anderen raet ondersoecken wij willen beyden tot nae der noenen dan
sullen wi weder te rade ghaen (Np, f. 68a), ed. Wolf 1860, p. 79.
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Huon vertelt en het advies dat hij Karel geeft. Ook tijdens de beraadslaging geeft hij
van zijn gevoelens blijk als hij tegen de pairs zegt dat hij zoveel verdriet om de twee
broers heeft dat hij geen raad te geven heeft (M, vs. 10057-60). De beraadslaging
wordt ook in M verdaagd, maar eindigt met een confrontatie tussen Naime en Karel.
Naime gebruikt volgens Karel een juridisch argument om de veroordeling uit te stel-
len. Karel reageert boos, hij zegt tegen Naime dat zijn pogingen om Huon te bevrijden
tot niets zullen leiden (M, vs. 10102-39).276 Het gegeven dat Karel in Np minder emo-
tioneel reageert dan in M en dat Dumay geen familie van Huon is, heeft in het tweede
proces tot een verschraling van de rol van Dumay geleid. Dumay is in Np een neutrale
persoon die boven de partijen staat en de procedure bewaakt. Dit is zowel in het eerste
als in het tweede proces het geval.

Conclusie
Het ontbreken van de juridisch-politieke strijd in Np, waarbij zowel de koning als de
adel hun eigen belangen veilig willen stellen, heeft tot gevolg dat de handeling hier
nog meer op de voorgrond treedt dan in M. Wellicht werd deze thematiek door de be-
werker niet (of niet meer) van belang geacht voor zijn publiek of werden sommige ele-
menten niet meer begrepen.277 Een andere reden voor het weglaten van juridische en
politieke elementen kan zijn, dat deze de handeling te veel vertroebelen en complice-
ren. Het resultaat is in ieder geval dat het verhaal er eenvoudiger en duidelijker door is
geworden. Het conflict heeft in Np geen diepere betekenis meer: het krijgt geen actue-
le politieke lading mee en is alleen voor het verhaal zelf van belang. Huge heeft als
enige een conflict met Karel, dat alleen opgelost kan worden als hij zijn opdracht in
het Oosten correct heeft uitgevoerd. Een discussie hierover tussen koning en pairs ont-
breekt, waardoor ook de rol van Dumay beperkt is. Het lijkt erop dat het conflict tus-
sen Huge en Karel vooral bedoeld is om het avonturendeel voor te bereiden. Het vormt
slechts de aanleiding voor zijn avontuurlijke reis. De vooruitwijzing aan het einde van
kapittel 7 wijst ook in deze richting.278

4.3.2.2 Wonderbaarlijke en bovennatuurlijke elementen

In Huyghe van Bourdeus heeft het bovennatuurlijke element een behoorlijk aandeel in
het verhaal, hoewel beperkt tot bepaalde gebeurtenissen. Np wordt niet voor niets een
wonderlijke historie genoemd.279 Er gebeuren af en toe merkwaardige dingen. De held
ontmoet de wonderlijke koning Abroen die hem terzijde zal staan en hem twee magi-
sche voorwerpen schenkt (een beker en een hoorn). Hij wordt over de Rode Zee gedra-
gen door een al even wonderlijk zeewezen, Maleproen genaamd, die een dienaar blijkt
te zijn van koning Abroen. Onderweg komt Huge bij een kasteel dat door twee meta-

                                                
276 Ik kom hierop terug in paragraaf 4.3.3.
277 Zoals o.a. gedetailleerde voorbereiding van de tweekamp, de discussie tussen koning en pairs of de
voorwaarde die Karel aan de strijders stelt.
278 Zie paragraaf 4.3.1.
279 Volgens Vermeulen (1986, p. 251) heeft het woord wonderlic in de aanprijzingen te maken met het
sprookjesachtige en fantastische van sommige verhalen/historiën, inclusief de wonderbaarlijkheden
van het christelijke geloof. Deze aanprijzing zou het meeste optreden bij prozaromans en volksboeken.
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len mannen (automaten) is afgesloten, hij komt in bezit van een bijzonder harnas enzo-
voort. Vergelijken we Np met M, dan blijkt dat in de Nederlandse tekst het wonder-
baarlijke is teruggedrongen ten opzichte van de Franse Huon-traditie,280 waar Auberon
zelfs aanleiding heeft gegeven tot het maken van een prequel op het Huon-verhaal.281

Reductie van bovennatuurlijke en wonderbaarlijke elementen in het verhaal
heeft directe gevolgen voor de typering van Abroen zoals we in paragraaf 4.3.2.3 zul-
len zien. Het wonderbaarlijke wordt door hem in het verhaal geïntroduceerd; het is on-
losmakelijk met zijn persoon verbonden. In de delen van het verhaal waarin de feeën-
koning afwezig is, ontbreekt ook het wonderbaarlijke en bovennatuurlijke element. Dit
is onder meer het geval in het eerste deel van het verhaal, waar de gebeurtenissen niet
beïnvloed worden door bovennatuurlijk ingrijpen. Niets wijst erop dat dit in het ver-
volg wel zal gebeuren. Abroen wordt niet genoemd in de proloog zoals in M wel het
geval is en evenmin in de vooruitwijzing naar het avonturendeel.282

Feeënrijk van Auberon
Auberon is in de Franse tekst koning van een feeënrijk, met als hoofdstad Monmur.283

De locatie van dit rijk is onbekend; het ligt ergens ver weg,284 mogelijk buiten deze
wereld.285 Auberon heeft fee-ridders in zijn gevolg, waarvan er een met name ge-
noemd wordt: Gloriant. In Np ontbreekt de feeënwereld met de fee-ridders nagenoeg
volledig.286 Abroen wordt nergens aangeduid met de term fee of feeënkoning,287 maar
wordt een kersten prince ende coninc (f. 15a) genoemd.288 Zijn rijk is geen feeënrijk
dat buiten deze wereld ligt, maar een christelijk rijk dat gesitueerd wordt ergens in het
Oosten tussen Babylonië en de Rode Zee, en omringd is door ongelovigen (kap. 10).
Het wordt aangeduid als Bulgherie (f. 71b)289 en de plaats waar Abroen verblijft heet
Moyn. Over de afstamming van Abroen en de wonderlijke omstandigheden van zijn
geboorte vernemen we niets. In Np ontbreken dus ook de feeën die daarbij aanwezig
waren.290

                                                
280 Dit blijkt tevens uit het woordgebruik. In de hele tekst komt alue één keer voor, betouerden twee
keer, wonder vijf keer, wonderlic (plus varianten) vijf keer (waarvan twee keer in de proloog). In Hp is
het wonderbaarlijke minder sterk teruggedrongen dan in Np; in deze tekst zijn ook nieuwe details toe-
gevoegd. Zie Raby 1998, p. clvi voor een conclusie t.a.v. de omissies; zie Doutrepont 1939, p. 598-9
i.v.m. weglaten van wonderbaarlijke of fabelachtige elementen.
281 Bedoeld wordt de Roman d’Auberon. Zie hoofdstuk 2 en appendix 1.
282 In R (f. 3v3-7) wordt in deel 1 wel vooruitgewezen naar het avonturendeel.
283 In R is er zelfs sprake van twee fantasielanden: Auberon (Oberon in R) is koning van Faerie en
Malabron is geboren in Lieuternie.
284 Zie ook Rossi 1975, p. 324.
285 Zie opvatting Calin 1966, 189-93 i.v.m. de ‘andere wereld’ in Huon de Bordeaux en de reactie van
Rossi (1975, p. 382-7) hierop.
286 Slechts één plaats in Np duidt op het fee-karakter van Abroens wereld. In kap. 17 zegt Maleproen:
ic ben hier comen metten aluen, (f. 28b), ed. Wolf 1860, p. 33. Dit zou een restant van de brontekst
kunnen zijn. Zie ook Voretzsch 1900, p. 106-7 i.v.m. het ontbreken van het feeënrijk in Np.
287 Auberon wordt in M meermalen aan geduid als le faé: vs. 3780, 3810, 3878 etc.
288 Ed. Wolf 1860, p. 18.
289 Ed. Wolf 1860, p. 83.
290 Auberon vertelt hier uitgebreid over: M, vs. 3510-59, 3569-83 en 10434-60.



De Nederlandse prozaroman (Np) 155

Wonderlijke voorwerpen
Auberon bezit verschillende wonderlijke voorwerpen: een beker, een ivoren hoorn, een
boog, een troon en hij heeft ooit een bijzonder harnas bezeten. Twee van deze voor-
werpen schenkt hij aan Huon, te weten de beker en de hoorn. Het harnas weet de held
zelf in zijn bezit te krijgen. In Np ontbreken boog en troon.

De beker heeft in beide teksten dezelfde functie: hij verschaft wijn in overvloed
aan degene die zonder doodzonden is. Wanneer de beker leeg is, wordt deze gevuld
zodra er een kruisteken boven gemaakt wordt.291 Er wordt op verschillende momenten
in het verhaal uit de beker gedronken.292 De held beproeft als eerste de beker: hij kan
er uit drinken en ontvangt hem als geschenk van Abroen. Wanneer Auberon in M (vs.
3723-5) de beker aan Huon schenkt, drukt hij de held op het hart om niet te liegen,
want dan verliest de beker zijn kracht en verliest Huon Auberons vriendschap. Deze
opmerking ontbreekt in Np. Zondaars − en dus ook heidenen, want zij hebben niet het
juiste geloof − kunnen niet uit de beker drinken.293 Zo kan Huges afvallige oom Oydon
er niet uit drinken. In M kan ook Gaudisse niet uit de beker drinken. De emir probeert
dit na afloop van het gevecht tegen de reus Agrapart (M, vs. 6634-55). In Np wordt de
emir hiertoe na afloop van de tweekamp niet in de gelegenheid gesteld. De beker heeft
dus het vermogen vast te stellen wie oprecht en zonder zonden is. Dit blijkt ook uit de
bekerproef in Bordeaux. In M laat Auberon de aanwezigen uit de beker drinken voor
hij een eindoordeel velt over het verraad van Gérard. Alleen Huon, Esclarmonde, Gé-
riaume en Naime (als enige van de pairs) slagen daarin. Karels poging faalt vanwege
een geheime zonde die hij nooit heeft opgebiecht (M, vs. 10272-7).294 In Np vindt deze
proef na afloop van het proces plaats, nadat de verraders opgehangen zijn en heeft hier
dus geen werkelijke functie meer.

Auberon schenkt Huon ook een hoorn. Hij heeft deze hoorn in M van vier feeën
gekregen.295 Zij hebben hem vervaardigd op een eiland in zee. Iedere fee heeft aan de
hoorn een bepaalde eigenschap gegeven: wie het geluid van de hoorn hoort, 1) zal ge-
nezen zijn van zijn ziekte, 2) heeft geen honger en dorst meer, 3) moet zingen, hoe
bedrukt hij ook is en 4) wie op de hoorn blaast – waar hij zich ook bevindt – kan er ze-
ker van zijn dat hij door Auberon te Monmur gehoord wordt. Auberon kan zelf meer
met de hoorn doen dan Huon. De held kan alleen Auberon te hulp roepen (= 4) en
mensen laten zingen (= 3).296 Auberon kan door tegen de hoorn te tikken een nood-
weer ontketenen (M, vs. 3289-90). Daarnaast blaast hij zelf op de hoorn om Huon en
zijn mannen die steeds voor hem wegvluchten tot stilstand te brengen. In Np heeft de
hoorn een beperkter vermogen: het geluid verblijdt de harten en men gaat dansen
(= 3).297 Daarnaast kan degene die de hoorn bij zich draagt er zeker van zijn dat hem

                                                
291 In M (vs. 3678) draait Auberon de beker eerst driemaal rond voor hij een kruis slaat.
292 Np, kap. 11 (Huge), kap. 13 (Oydoen), kap. 45 (in Bordeaux); M, vs. 3709-12 (Huon), 4250-60
(Oede), 6635-58 (Gaudisse), 10245-77 (in Bordeaux). In R, f. 60r15-9 probeert Esclarmonde eveneens
uit de beker te drinken.
293 Zie ook paragraaf 3.1.3.
294 Zie ook paragraaf 4.3.2.3.
295 M, vs. 3248-72. In R ontbreekt een uitgebreide beschrijving van eigenschappen van de hoorn (f.
26r); in deze tekst krijgt de beker meer aandacht.
296 En dansen zoals blijkt uit de reactie van Gaudisse op het geluid van de hoorn, zie M, vs. 5618 en
ook vs. 4515
297 In Np gaat men niet zingen, zie kap. 12, 14, 18 en 28.
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geen kwaad zal geschieden, mits hij zonder zonden is (kap. 10 en 11). Net als bij de
beker moet de gebruiker dus vrij zijn van zonden. Auberon schenkt de hoorn aan Huon
en zegt dat Jezus hem het vermogen geschonken heeft om het geluid van de hoorn al-
tijd in Monmur te horen, hoever weg het ook klinkt.298 Ook drukt hij Huon op het hart
niet onnodig op de hoorn te blazen; alleen als hij in doodsnood verkeert, mag hij hem
gebruiken. In Np blijft deze opmerking achterwege. Abroen spreekt wel over het ver-
mogen om het geluid van de hoorn op grote afstand te kunnen horen, maar de toevoe-
ging dat Jezus hem dit vermogen geschonken heeft, ontbreekt.

Behalve beker en hoorn heeft Auberon ooit ook een bijzonder harnas bezeten.
De reus Orgueilleux heeft dit van hem gestolen, samen met het kasteel van Dunostre
dat ook in zijn bezit was.299 Np vertelt niet dat dit harnas van Abroen geweest is. In de
beschrijving van het harnas komen beide teksten grotendeels overeen, maar op sommi-
ge punten blijken er toch verschillen te zijn. Het Franse harnas is wit, heel licht, het
kan niet zinken of verbranden.300 In Np ontbreken deze eigenschappen. Het harnas is
heel mooi en er zijn zeven jaren voor nodig geweest om het te vervaardigen. Meester
Seye heeft het gemaakt.301 Het maakt niet uit hoe groot of dik iemand is, iedereen past
het, mits hij zonder doodzonden is (Np, kap. 15). In beide teksten moet aan de volgen-
de voorwaarden voldaan zijn om het harnas aan te kunnen trekken: men kan het alleen
dragen als men zonder doodzonden is en als de moeder van degene die het aanpast niet
overspelig (geweest) is. Zodra zij maar één keer een verlangen gehad heeft naar een
andere man, lukt het niet het harnas aan te trekken. De held kan het harnas natuurlijk
wèl aantrekken en weigert het vervolgens terug te geven aan de reus. Er volgt een ge-
vecht. De tweede keer dat de held het harnas probeert aan te trekken, is vlak voordat
de tweekamp met de reus Agrapart begint (de held is dan in Babylonië). Ook nu lukt
het. In M (vs. 6485-506) is dit voor Huon het bewijs dat Auberon hem vergeven heeft.
In Np trekt hij het aan zonder verder commentaar, er staat alleen: den halsberch die
Huge aen dede (f. 43b).302

Behalve de wonderbeker en ivoren hoorn, bezit Auberon in M ook nog een
boog die nooit zijn doel mist en waarvan het koord van zijde gemaakt is (vs. 3243-8)
en een troon die door de feeën gemaakt is.303 Zij hebben hem aan koning Alexander
geschonken. Caesar heeft hem daarna gekregen en hij heeft hem aan zijn zoon (Aube-
ron dus) nagelaten. De troon is onbrandbaar en beschermt degene die erop zit (onder

                                                
298 M, vs. 3735-9. Al eerder is verteld dat de vierde fee deze eigenschap aan de hoorn heeft toegekend
(M, vs. 3264-70).
299 Wij krijgen in M meer informatie over de reus van Dunostre als hij zijn afkomst onthult (vs. 5140-
3):
Ains m’engerra Beugibus li maufés,
Dame Murgale me porta en ses lés;
Dedens infer n’a diable ne maufé
Que il ne soit de mon grant parenté.
Deze informatie ontbreekt in Np. In de Roman d’Auberon, de prequel op Huon de Bordeaux, wordt
verteld hoe de reus het harnas steelt en kasteel Dunostre in bezit neemt.
300 M, vs. 46028 en 5085-106.
301 Dit ontbreekt in de Franse Huon-versies.
302 Ed. Wolf 1860, p. 50.
303 Voor een beschrijving van de troon, zie M, vs. 3627-41. Dit ontbreekt in R; in Hp ontbreekt het
volgende: de troon kan niet door vuur verwoest worden en de troon heeft toebehoord aan Alexander en
Caesar.
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andere) tegen vergiftiging. Deze voorwerpen ontbreken in Np, wellicht omdat zij niet
van wezenlijk belang zijn voor het verhaal.304

Andere wonderbaarlijkheden
Niet alleen ontbreken wonderlijke elementen die betrekking hebben op Auberon en
zijn feeënwereld, maar ook andere wonderbaarlijkheden zijn verdwenen in Np. Zo ont-
breken de fantastische landen Terre de Foi, Femenie en het land van de Commains
waar Huon met zijn ridders doorheen reist.305 In Np (kap. 8 en 9) daarentegen wordt
Huges reisroute naar het Heilige Graf nauwkeuriger beschreven: hij reist van Rome
naar Brindisi, vaart vervolgens naar Acco,306 dan naar Iaffen (Jaffa), waar hij aan land
gaat om verder te reizen naar Jeruzalem. In deze routebeschrijving kan een streven
naar realisme en waarschijnlijkheid worden opgemerkt die kenmerkend is voor proza-
bewerkingen.307

Verder ontbreekt in Np de episode waarin de held in de tuin van Gaudisse uit-
rust. Nadat Huon in Np de vier poorten gepasseerd is, komt hij in de tuin van het pa-
leis, waar een wonderlijke fontein staat die haar water uit het paradijs krijgt.308 Wan-
neer een dame eruit drinkt, wordt zij weer jong. Een slang bewaakt haar, maar Huon
wordt beschermd door zijn harnas en kan daardoor naar de fontein toegaan. Zodra
Huon zijn handen erin wast, vergeet hij zijn opdracht. Terwijl de held in de tuin is,
denkt hij aan de leugen die hij aan de eerste portier vertelde en blaast hij op de hoorn
om te zien of Auberon hem nog terzijde staat. In Np ontbreekt de beschrijving van de
tuin.309 Huge gaat direct na het passeren van de poorten de paleiszaal in.310 Als gevolg
van deze omissie blaast hij pas in het paleis op de hoorn, wanneer hij werkelijk in
nood verkeert.311 De episode in de tuin is in Np waarschijnlijk weggelaten omdat ze de
aandacht te veel van de hoofdhandeling zou afleiden. Wellicht is dit ook gedaan uit
een streven het verhaal waarachtiger te maken.

Conclusie
Het weglaten van wonderlijke elementen uit het verhaal maakt de avonturenreis van
Huge in Np realistischer. Door het ontbreken van de feeënwereld is Abroen menselij-
ker geworden. Hij is een christelijke vorst (kersten prince) en geen feeënkoning. Wel
beschikt hij over enkele magische voorwerpen, maar deze bezitten minder eigenschap-
pen. De eis dat de gebruiker vrij van doodzonden dient te zijn, is evenwel gehand-
                                                
304 Volgens Rossi (1975, p. 332) zijn deze twee objecten losse toevoegingen die slechts een ornamen-
taal karakter hebben.
305 M, vs. 2907-34. Ook in Hp ontbreekt dit. In R is deze passage iets ingekort: Femenie wordt alleen
genoemd, zonder vermelding van verdere details (f. 19r13-24).
306 Zie noot 76 op p. 113.
307 Ook in Hp wordt de heenreis realistischer ingevuld en ontbreken de wonderbaarlijke landen waar
Huon in M doorheen reist. Het gezelschap reist hier van Brindisi, naar Jaffa. Ze verlaten daar de boot
en rijden te paard naar Rames om te overnachten. De volgende morgen gaan ze op weg naar Jeruza-
lem. Zie ook paragraaf 4.2.1. Zie Doutrepont 1939, p. 490; Raby 1998, p. cxxxiv.
308 De tuin van Gaudisse waarin de fontein der jeugd staat, wordt beschreven in M, vs. 5574-999.
309 In R is deze passage ingekort: er wordt geen beschrijving van de tuin en de fontein gegeven, zie f.
48r18-23. In Hp ontbreekt hier dat de slang Huon uit de fontein laat drinken omdat hij het harnas aan
heeft.
310 Hij passeert in Np geen vier, maar drie poorten.
311 Zie paragraaf 4.2.2; zie ook Lens 1990, 415-6.
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haafd. Het systematisch weglaten van feeërieke elementen uit het verhaal kan wellicht
verklaard worden uit een streven naar meer realisme en duidelijkheid, maar ook uit een
streven om de persoon Abroen acceptabeler en geloofwaardig te maken voor het pu-
bliek. In de volgende paragraaf zal ik nader ingaan op de omissies de gevolgen hebben
voor de typering van de drie hoofdpersonen, waaronder Abroen.

4.3.2.3 Personages

Niet alleen zijn in Np de optredens van verschillende personages ingekort,312 sommige
zijn zelfs geheel uit het verhaal verdwenen. Het gaat hier om personages die een se-
cundaire rol spelen. Zo ontbreekt bijvoorbeeld de hertogin van Bordeaux, de moeder
van Huon en Gérard.313 Hoewel zij een personage van het tweede plan is (zij treedt al-
leen in het eerste deel op), heeft haar verdwijnen uit het verhaal toch gevolgen gehad
voor de betekenis van de tekst. In M typeert haar optreden mede Huons situatie bij
aanvang van het conflict en heeft dit invloed op de karaktertekening van de held (zie
hierna).314 Alle hoofdpersonen zijn gehandhaafd, zij het dat er elementen in hun op-
treden en typering ontbreken ten opzichte van M. Alleen bij Claramonde, de dochter
van Gaudijs, blijkt dit niet het geval te zijn. Dit houdt verband met de wijze waarop de
relatie tussen Huge en Claramonde in Np is uitgewerkt. Claramonde treedt in Np zelfs
iets meer op de voorgrond.315 In deze paragraaf zal ik me beperken tot een bespreking
van de drie belangrijkste personen, te weten: Karel, Abroen en Huge. De vraag is wel-
ke consequenties de omissies hebben voor de typering van deze drie personen.

Karel de Grote
In het verhaal treedt Karel alleen op in de epische delen die in Frankrijk spelen (de
delen 1 en 3). Deze delen omsluiten het grote middengedeelte van de tekst dat in het
Oosten speelt (2a, 2b en 2c). In het avonturendeel wordt Karel slechts genoemd wan-
neer Huge anderen over zijn opdracht vertelt.316

In het eerste deel valt met name op dat de houding van Karel tegenover zijn
zoon Charlot in Np eenduidiger is in vergelijking met M. Wanneer Karel aan zijn pairs
voorstelt om Charlot als zijn opvolger te kiezen – hijzelf wil afstand doen van de troon
omdat hij oud is – prijst hij hem. Karel zegt dat Charlot moedig en verstandig is.317 In
                                                
312 De rol van Dumay is hiervoor al aan de orde geweest in verband met de twee processen.
313 In Np wordt de moeder van Huge alleen genoemd in verband met het harnas van de reus: ende mijn
moeder was een edel vrouwe, ende was ooc loyael ende getrouwe goet stantuastich, aldus Huge (f.
23a, ed. Wolf 1860, p. 27; zie ook f. 26a).
314 Zie ook Rossi 1975, p. 520. Verder ontbreken onder meer de ridder Guichart uit Cartres (= Char-
tres), die zich bij Huons reisgezelschap aansluit; Gloriant, een fee-ridder uit Auberons gevolg; een
ridder uit Nivel die zij op weg naar Rome ontmoeten en provoost Guirré de Gironville. In Np worden
daarentegen twee personen genoemd die in M ontbreken: meester Seye, hij heeft het harnas gemaakt
dat in bezit van de reus van Dunalster (Dunostre in M) is en een ridder uit Palernen (= Palermo?), hij
wordt door Huge gedood.
315 Op deze relatie wordt nader ingegaan in paragraaf 4.3.3.
316 Bijvoorbeeld aan de paus (kap. 8, f. 13a); aan Gheerwijn (kap. 8, f. 13b); aan Aliames (kap. 9, f.
14b); overpeinzing van Huge (kap. 27, f. 42b-43a). In M denkt Huon vaker aan Karel en aan wat deze
hem heeft aangedaan, zie bijvoorbeeld: vs. 294-304, 3830-5, 4967-72 en 5251-4.
317 Charlot dye cloeck is ter wapenen, ende seer stout in dye feyte van orloghen, ende redeliker wijs
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M is Karel minder positief over het karakter van zijn zoon, hij zegt: ‘il ne vaut un
denier’ (vs. 86) en geeft, ter illustratie hiervan, een samenvatting van de oorlog tegen
Ogier le Danois. Immers, het was Charlot die de oorlog met Ogier le Danois veroor-
zaakte, toen hij Baudinet, de zoon van Naime, doodde. Dit bewijst dat hij niet deugt.
Toch stelt Karel ook in M voor om Charlot als zijn opvolger te aanvaarden. In Np ont-
breekt de verwijzing naar de Chevalerie Ogier.318 Ze is hier overbodig omdat het ka-
rakter van Charlot geprezen wordt. De bewerker vond het waarschijnlijk niet passend
om een troonopvolger negatief af te schilderen en vond het wellicht strijdig met Karels
verdere optreden, zoals zijn extreme reactie op de dood van zijn zoon. In Np is het ver-
driet van Karel begrijpelijker dan in M: hij treurt om zijn zoon, want het was in zijn
ogen een goede jongen. In M was Karel bij zijn leven niet zo positief over Charlot,
maar zodra deze dood is, is het verdriet van de koning zo groot dat hij niet meer tot
een objectief oordeel in staat is. De houding van Karel ten opzichte van zijn zoon is in
M complexer: hoewel Karel vindt dat Charlot voor geen cent deugt, houdt hij toch veel
van hem. Hij weet dat Charlot zich snel met verraders afgeeft, maar toch gelooft hij
niet dat zijn zoon Huon op verraderlijke wijze in de val gelokt heeft. In Np ontbreekt
een dergelijke tweeslachtigheid in Karels houding doordat negatieve elementen in de
typering ontbreken. Een gevolg hiervan is wel dat het in Np minder duidelijk is waar-
om Charlot zich laat overtuigen door de verrader Amorijs, dan in M waar de negatieve
illustratie van zijn karakter in feite een aanwijzing is voor wat komen gaat en tevens
een verklaring vormt voor het verraderlijke gedrag van Charlot.

Niet alleen de houding van Karel ten opzichte van Charlot is eenduidiger in Np,
de koning reageert minder heftig op de gebeurtenissen dan in M. Al te heftige emoties
zijn afgezwakt, wat onder meer blijkt uit de reactie van Karel op het verhaal dat Huge
vertelt over wat hem en zijn broer Gheraert onderweg naar Parijs overkomen is. Ze
zijn aangevallen door een hun onbekende tegenstander die Gheraert verwond heeft, als
bewijs daarvan toont Huge Gheraerts wond (kap. 4).319 Huge zegt dat hij de onbekende
aanvaller gedood heeft. De koning stelt zijn vazal gerust: hij belooft de dader te straf-
fen als hij hem in handen krijgt en hij erkent dat Huge onschuldig is. Zelfs als zijn
zoon in de zaak betrokken was, zou Karel Huge nog beschermen. In M gaat Karel nog
verder: hij nodigt Huon uit om bij hem te komen zitten en met hem te drinken. Hij
zweert zelfs op de relieken van de Heilige Vincent wanneer hij Huon verzekert de da-
der te willen straffen (vs. 1207-17). De koning heeft nauwelijks de geruststellende
woorden tegen de held uitgesproken of de verraderlijke Amorijs verschijnt met het
lichaam van de dode Charlot. Karel is zo bedroefd dat hij nauwelijks kan spreken als
hij zijn dode zoon ziet. De verrader wijst Huge aan als de moordenaar. Op deze be-
schuldiging volgt in Np niet – zoals in M – direct een reactie van de koning, maar ver-
dedigt de abt van Cluny Huge (de abt is een oom van hem). Als deze is uitgesproken,
vraagt Karel aan Huge: waer om ghi valsch katijf hebdi minen sone verslagen (f.
8a).320 De reactie van de koning op de dood van zijn zoon is in Np in het algemeen

                                                
van rade (Np, f. 4a). Ed. Wolf 1860, p. 5.
318 M, vs. 97-185. Zie ook Voretzsch 1900, p. 105. In Hp is het verhaal over Ogier sterk ingekort, zie
ed. Raby 1998, p. 11.
319 Voor de wond als bewijs zie Van Caenegem 1956, p. 27-8. Een klager kon zijn aanklacht verzwa-
ren door het tonen van de toegebrachte wond.
320 Ed. Wolf, p. 10. Wolf heeft waerom, in de druk staat waer om.
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minder heftig dan in M. In deze tekst is Karel zo door emoties overmand als hij zijn
dode zoon ziet, dat hij verschillende malen flauw valt boven diens lichaam.321 En op
de beschuldiging van Amauri wil hij Huon met een mes te lijf gaan (M, vs. 1279-
82).322 Naime houdt hem tegen met de woorden: ‘Sire, dist il, as tu le sens mari?’ (M,
vs. 1283) Deze elementen ontbreken in Np, waardoor Karel hier minder zwaar door
verdriet getroffen lijkt en hij rationeler lijkt te handelen dan in M.

Het emotionele en in de ogen van zijn pairs onredelijke optreden van de koning
wordt in M bekritiseerd en gecorrigeerd door Naime. In Np is de noodzaak hiervoor
dus minder aanwezig en dit heeft er willicht mede toe bijgedragen dat de rol van Du-
may in Np zeer beperkt is.323 Het ontbreken van het corrigerende optreden van de raad-
gever van de koning heeft het beeld dat van hem naar voren komt, beïnvloed. De ko-
ning is gematigder in zijn optreden, en zijn handelen lijkt niet omstreden, want zijn be-
sluiten worden zonder meer geaccepteerd zoals blijkt uit het ontbreken van de discus-
sie tussen de koning en zijn pairs. Bekorting van de rol van Dumay in Np houdt ook in
dat Karel hier geen raad vraagt, maar zelf zijn beslissingen neemt. In M vraagt de ko-
ning op de belangrijke moment raad aan Naime en, het moet gezegd, de koning volgt
diens adviezen meestal op.

Het optreden van Karel in Np is dus gematigder en evenwichtiger van karakter
en daarmee is het beeld dat van hem naar voren komt ook positiever. Dit blijkt ook uit
het ontbreken van de toespeling op een geheime zonde van Karel. Auberon maakt deze
toespeling in M aan het einde van het verhaal. De feeënkoning is in Bordeaux aange-
komen om het beslissende oordeel uit te spreken in het proces tegen Huon. Voor hij dit
doet, laat hij de aanwezigen uit zijn wonderbeker drinken. Hierdoor wordt duidelijk
wie een zuiver geweten hebben en wie niet. Opmerkelijk genoeg lukt het Karel niet uit
de beker drinken: de wijn verdwijnt zodra hij de beker aan zijn mond zet.324 Auberon
geeft hiervoor de volgende verklaring: ‘uw slechtheid maakt dat u niet uit deze beker
kan drinken. Alleen degene die zonder doodzonde is kan eruit drinken’.325 Auberon
kent een zware zonde van Karel, hij heeft hem lang geleden begaan en nooit opge-
biecht aan een priester (M, vs. 10272-7).326 Karel schrikt van deze woorden. In Np
(kap. 45) is Karel evenmin in staat om uit de beker te drinken, maar een verklaring
hiervoor ontbreekt. Van een geheime zonde is hier geen sprake. Het feit dat Karel niet
uit de beker kan drinken, impliceert slechts dat de koning niet vrij van zonden is, maar
dit wordt niet expliciet uitgesproken. Ik denk dat dit element, mocht het in de brontekst
aanwezig geweest zijn, bewust geschrapt is, waarschijnlijk omdat het een al te grote
smet op het blazoen van Karel zou hebben geworpen.327

Het weglaten van elementen die met de juridisch-politieke problematiek samenhangen,
heeft dus invloed uitgeoefend op de typering van Karel de Grote. Hij is in Np positie-
ver neergezet: zijn reacties zijn minder extreem, waardoor de scherpe kantjes en con-
                                                
321 M, vs. 1265: Sour lui se pasme, ne sai cinq foi u sis.
322 Dit ontbreekt in R.
323 Zie ook paragraaf 4.3.2.1 in verband met het optreden van Naime.
324 M, vs. 10265-6: Li rois le prent, ki ne l’ose veer;/ Lués qu’il le tint, li vins en est alés.
325 Zie M, vs. 10268-71.
326 Op welke zonde Auberon doelt, blijft onduidelijk. De zonde die Karel met zijn zuster begaan heeft
(hij heeft bij haar een kind verwekt, namelijk Roland), heeft hij wel opgebiecht.
327 De toespeling op een geheime zonde van Karel ontbreekt ook in R en Hp.
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trasten in zijn optreden minder groot zijn geworden. Het handelen van de koning staat
niet ter discussie, of dit nu rechtvaardig is of niet. Immers, ook in Np vergeet Karel
door het verdriet over de dood van zijn zoon, de toezegging die hij deed aan de held.
Hij laat zijn verdriet prevaleren boven het geloof in de oprechtheid van de held. De
vraag is of de bewerker de juridisch-politieke discussie geschrapt heeft om van Karel
een minder omstreden figuur te maken. Dit zou mede gebeurd kunnen zijn onder in-
vloed van de tweede proloog (na prologhe) die aan het verhaal is toegevoegd. In deze
proloog heeft het hof van Karel een exemplarisch karakter. Het wordt afgezet tegen de
hoven van de ‘huidige’ tijd, waarin zedeloosheid heerst. Karel zelf is de goede, wijze
en deugdzame vorst. Het is mogelijk dat het optreden van Karel in het verhaal zelf,
hieraan is aangepast, als de proloog tenminste niet later aan de prozatekst is toege-
voegd.328

Abroen
De Franse Auberon is omgeven door wonderbaarlijkheden.329 Hij is een wonderlijk
wezen, mens en fee tegelijk die over een feeënrijk regeert. In Np is Abroen ontdaan
van zijn fee-achtige karakter; het bovennatuurlijke aspect van dit personage is op
verschillende plaatsen verdwenen, waardoor hij een menselijker karakter heeft gekre-
gen. Wij zagen in de vorige paragraaf dat het ontbreken van het feeënrijk en andere
wonderbaarlijke elementen hiertoe heeft bijgedragen.

Aliames introduceert Abroen in Np bij de lezer en bij de held van het verhaal.330

Dit gebeurt tijdens kennismaking tussen deze twee personages. Aliames legt Huge uit
dat er twee wegen naar Babylonië leiden, een lange en een korte weg. Wanneer Huge
voor de lange weg kiest,331 waarschuwt Aliames hem voor koning Abroen (Np, f. 18).
Deze koning doet met iedereen wat hij wil; hij is heer over veel volken, heeft veel lan-
den, steden en kastelen in zijn bezit en wordt door iedereen zeer geacht. Ook in M in-
troduceert Gériaume Auberon op overeenkomstige wijze bij Huon. Het publiek van M
was al eerder voorgesteld aan de feeënkoning, want Auberon wordt in de proloog ge-
noemd.332 Behalve van Aliames krijgt de lezer van Np ook informatie over Abroen van
de verteller en van Abroen zelf (kap. 10).333 Deze informatie is veel minder gedetail-
leerd dan in M. In Np vernemen we bijvoorbeeld niets over de afkomst en geboorte
van Abroen. Noch de verteller, noch Abroen zelf spreken hierover. In de proloog van
M wordt de afkomst van Auberon al onthuld en zelf spreekt hij hierover tijdens de ont-
moeting met Huon in het woud (M, vs. 3513-6).334 Auberon is de zoon van Julius Cae-
sar en Morgane de fee, en hij is geboren in Monmur (M, vs. 3556). Bij zijn geboorte

                                                
328 In paragraaf 4.3.3.2 ga ik nader in op deze proloog.
329 Zie Rossi 1975, p. 323-81 in verband met Auberon en het wonderbaarlijke in Huon de Bordeaux.
330 De prologen die aan de Np voorafgaan, reppen met geen woord over Abroen (zie paragraaf 4.3.3.2)
en hij wordt evenmin in de vooruitwijzing aan het einde van kapittel 7 genoemd (zie paragraaf 4.3.1).
331 De korte weg duurt 15 dagen, de lange een half jaar (in M een jaar). Waarom Huge de lange weg
kiest, is niet duidelijk, hij zegt: God moet den langen wech corten dien willen wi in (Np, f. 15a). Ed.
Wolf 1860, p. 17. Vergelijk M waar Huon zijn keuze als volgt motiveert: ‘ik zou wel gek zijn om een
jaar te reizen als het ook in 15 dagen kan’ (M, vs. 3164-7).
332 M, vs. 6-18 en 26-8. De introductie van dit wonderlijke nieuwe personage kan als doel gehad
hebben de nieuwsgierigheid van het publiek op te wekken (zie hoofdstuk 2).
333 Ed. Wolf 1860, p. 18-9; zie ook paragraaf 4.2.1.
334 Ook tegen Karel spreekt Auberon over zijn afkomst (M, vs. 10434-45).
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waren vier feeën aanwezig die hem zijn buitengewone vermogens schonken.335 Deze
vermogens zijn de volgende: Auberon kan zich zeer snel over grote afstanden ver-
plaatsen, hij kan kastelen tevoorschijn toveren, hij heeft macht over de dieren – zij
tonen hem hun goede aard wanneer hij een teken met zijn hand maakt –, hij kan stor-
men ontketenen en illusies oproepen (bijvoorbeeld in de vorm een rivier).

Auberon gebruikt zijn bovennatuurlijke vermogens om Huon en zijn ridders te
imponeren wanneer zij weigeren tegen hem te spreken. Gériaume waarschuwt Huon
waartoe de feeënkoning in staat is. Hij zegt onder meer over Auberon: hij kan het laten
regenen en waaien en hij kan een rivier laten verschijnen, hoewel dit een illusie is (M,
vs. 3170-208). De waarschuwing blijkt terecht, want Huons gezelschap ervaart daad-
werkelijk waartoe de feeënkoning in staat is als zij – op aanraden van Gériaume – stil-
zwijgend van hem wegvluchten. Dit alles ontbreekt in Np. Aliames spreekt niet over
de buitengewone vermogens van Abroen, hij zegt slechts: hi mach doen al dat hi wil
(Np, f. 15a).336 Abroen heeft in Np geen macht over de natuur. Hij kan geen stormen
ontketenen, geen illusies oproepen en heeft geen macht over de dieren. Wel kan
Abroen, overeenkomstig M, de gedachten van de mensen lezen,337 kastelen toveren en
zich snel over grote afstanden verplaatsen. Doordat Abroen geen macht over de natuur
heeft, kan hij dit ook niet gebruiken om Huge en zijn mannen te imponeren en angst
aan te jagen als ze van hem wegvluchten. Hij gebruikt zijn vermogens niet om zijn
autoriteit te laten gelden zoals Auberon dat in M doet. De Franse feeënkoning kan
angstaanjagend zijn als hij wil en daarom waarschuwt Gériaume Huon met meer klem
dan Aliames in Np doet.338 Huon is bang voor Auberon en hij heeft daar alle reden toe,
want de feeënkoning is woedend als zijn gezelschap weigert zijn groet te beantwoor-
den. Hij wil hen zelfs laten doden (M, 3378-405). Auberon treedt als een feodale heer
op.339 Zijn rijk lijkt een tegenhanger te zijn van het rijk van Karel de Grote: hij heeft
fee-ridders in zijn gevolg, waarin Gloriant een overeenkomstige positie heeft als
Naime. Auberon eist gehoorzaamheid. Vreemdelingen die zijn gebied betreden, moe-
ten hem respect betuigen door zijn groet te beantwoorden.340 In Np is Abroen niet ver-
bolgen over de vlucht van Huge. Hij neemt geen maatregelen om de vluchters bang te
maken. Abroen vindt het zelfs dapper van Huge dat hij durft te zwijgen: doe seyde
coninc Abroen hi is seer stout dat hi tegen my niet en spreect ic hope nochtans het sal
noch zijn (Np, f. 17a).341 Wanneer Abroen ten derde male verschijnt, beantwoordt Hu-
ge inderdaad zijn groet.

De autoriteit van Auberon blijk verder uit zijn relatie met Huon. Hij legt hem
herhaaldelijk een verbod op, bijvoorbeeld: Huon mag aanvankelijk niet naar Tormont
gaan, hij mag niet naar Dunostre gaan om de reus aan te vallen en hij mag geen intie-
me omgang met Esclarmonde hebben.342 Bij overtreding van het laatste verbod volgt

                                                
335 M, vs. 3520-55 en 3569-83.
336 Ed. Wolf, 1860, p. 18.
337 Np, kap. 11; M, vs. 3451-99 en 3508-55.
338 M, vs. 3205-8 en 3275-7. Gériaume noemt Auberon li fel nains bocerés (vs. 3305). In Np (f. 15a)
zegt Aliames: ‘so moetti v wachten voor eenen corten seer schoonen man’. Ed. Wolf 1860, p. 17-8.
339 Zie in dit verband Rossi 1975, p. 356-9.
340 M, vs. 3281-6; 3362-71; 3454-99.
341 Ed. Wolf 1860, p. 19-20. Wolf heeft enspreect, in de druk staat en spreect los van elkaar.
342 M, vs. 3713-25 en 5421-3 (verbod om te liegen), vs. 3747-52, 3923-32 en 4631-5 (niet onnodig op
de hoorn blazen), 3915-6 (verbod om naar Tormont te gaan), 4610-6 (verbod om naar Dunostre te
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een sanctie. In Np ontbreken de eerste twee verboden. Abroen is minder streng voor
zijn beschermeling. Aan de andere kant is hij emotioneel minder sterk betrokken bij
het lot van de held. Abroen is niet verdrietig om het lot van Huge. In M huilt hij bij
ieder afscheid omdat hij weet wat Huon te wachten staat,343 dit ontbreekt in Np.344

De wijze waarop Auberon in Bordeaux verschijnt, maakt zijn positie duidelijk.
In M tovert hij een tafel naar het paleis terwijl hij zelf nog in Monmur is.345 De tafel,
waarop de voorwerpen staan, is hoger dan iedere andere tafel in de zaal. Dit maakt
duidelijk dat hij zelfs boven Karel staat en hem terecht kan wijzen.346 In Np is deze
autoriteit afgezwakt, doordat het element van betovering weggelaten is. Hier laat de
kleine koning een tafel neerzetten, nadat hij zelf in het paleis gearriveerd is. Er staat:
Doe dede coninc Abroen daer ooc een tafel stellen die was van goude, ende die schra-
gen van siluer (Np, f. 69a).347 Er wordt evenmin vermeld dat deze tafel hoger staat die
van Karel. Daar komt bij dat het niet Abroen is die de uiteindelijke veroordeling van
de verraders uitspreekt, maar de pairs. Zij gaan opnieuw in beraad nadat Abroen bewe-
zen heeft dat Huge zijn opdracht heeft uitgevoerd.

In M dankt Auberon zijn autoriteit niet alleen aan zijn bovennatuurlijke gaven,
maar ook aan de nauwe band die hij heeft met God. De feeënkoning kent alle gehei-
men van het paradijs en hoort de engelen zingen (M, vs. 3579-80). Ook wordt hij niet
ouder (hij ziet er uit als een kind hoewel al heel oud is, want hij werd geboren voordat
Jezus ter wereld kwam) 348 en als hij wil sterven (hij kan zelf bepalen op welk moment
dat zal gebeuren) zal zijn troon in de buurt van God worden gezet (M, vs. 3582-3). De-
ze vermogens zijn hem bij zijn geboorte geschonken door de vier feeën. In M is het
wonderbaarlijke verweven met het christelijke. Auberon is niet alleen feeënkoning,
maar ook een christen die God respecteert en de waarheid lief heeft. Hij is een com-
plexe persoon die heidens-mythische en christelijke elementen in zich verenigt.349 In
Np is het heidense, feeërieke aspect verdwenen uit de persoonlijkheid van Abroen,
want hij is een christelijke vorst die in een woud woont dat geheel omgeven is door
Turken en ongelovigen. Hij is deugdzaam en bemint de waarheid. Abroen heeft zijn
wonderlijke vermogens via een heremiet van God ontvangen; dit geldt ook voor de
magische beker en hoorn.350 De reden die hiervoor wordt gegeven is dat hij weinig

                                                
gaan) en 6734-41 (verbod van intieme omgang met Esclarmonde).
343 Dit heeft een vooruitwijzend aspect in zich. Zie paragraaf 4.2.1.
344 Net als bij Karel zijn ook met betrekking tot Abroen de emoties afgezwakt in Np.
345 M, vs. 10176-80:
Jou y sohaide ma tauble en son hosteit,
Deleis celié on Charle doit diner.
Si soit plus haulte .II. grant piet mesurez
Et sor la tauble soit mez hanep dorei,
Mon corne d’ivoire et mez habert saiffrez.
346 Een ander voorbeeld van neutralisering van het wonderbaarlijke is de wijze waarop de verraders
opgehangen worden in Np, namelijk door de wind (een scherp windeke die de moordenaers veruoerde
aen die galge, ed. Wolf 1860, p. 82) en niet door de wens van Auberon zoals in M (vs. 10414-21).
347 Ed. Wolf 1860, p. 80. Wolf heeft doer, in de druk staat daer.
348 M, vs. 3341-7 en 3581.
349 Zie ook paragraaf 2.3.2 i.v.m. de cyclus in hs. T, waarin een synthese tussen het wonderbaarlijke en
het religieuze kan worden opgemerkt.
350 In M, vs. 3681-97 zegt Auberon dat de beker door de wil van God over zijn bijzondere krachten be-
schikt.
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geacht werd omdat hij zo klein was. Hij bad God om hulp, zodat hij in waarachtigheid
kon regeren en zijn ongelovige vijanden verslaan. Nadat hij lange tijd gebeden had,
kwam er een heremiet in het woud die hem macht schonk. Voortaan kon hij doen wat
hij wilde en wat hij wenste zou gebeuren (kap. 10).

Abroen kan in Np wel driemaal per jaar de engelen horen zingen,351 maar hij
heeft geen kennis van de geheimen van het paradijs en is niet quasi onsterfelijk zoals
Auberon in M.352 De manier waarop Abroen sterft en de plaats die hij in de hemel
krijgt, worden in Np teruggebracht tot wat volgens het christelijke geloof aanvaardbaar
is. Abroen zegt: want ic sal van aertrijcke scheyden ende varen inden hemele daer
God almachtich is inder glorien (f. 71b).353 Abroen is een godvruchtig man en heeft
daardoor een band met God, maar een al te directe band wordt hier vermeden. De be-
werker vond de verstrengeling tussen het bovennatuurlijke (het feeërieke) en het chris-
telijke element zoals dat in M voorkomt waarschijnlijk te ver gaan.354 Door het wegla-
ten van wonderbaarlijke en bovennatuurlijke elementen, is het christelijke element dui-
delijker aanwezig in het personage Abroen.

We krijgen in Np niet alleen minder informatie over Abroens afkomst en wonderbaar-
lijkheden rond zijn persoon, ook wat betreft diens uiterlijk is Np weinig gedetailleerd,
vergeleken met M. Het uiterlijk van Auberon wordt in M uitvoerig beschreven wan-
neer hij voor de eerste keer zelf ten tonele verschijnt (vs. 3236-70). Hij maakt een im-
ponerende indruk, want hij is niet alleen heel mooi, maar ook schitterend gekleed en
hij draagt een boog bij zich die nooit zijn doel mist, evenals een hoorn van ivoor. Hoe-
wel van Auberon gezegd wordt dat hij mooi is – wel zo mooi als de zon in de zomer355

– wordt hij tegelijkertijd ook een dwerg genoemd (uns nains), ja, wordt hij zelfs een
gebochelde dwerg genoemd (li nains boceré (vs. 3275), le petit borceré (vs. 3279)).
Hij is klein van stuk, want meet slechts drie voet. Zijn uiterlijk heeft hij te danken aan
de feeën die bij zijn geboorte aanwezig waren. Een van de feeën zorgde er bovendien
voor dat Auberon niet ouder wordt. In Np ontbreken deze elementen. De informatie
van de verteller, ingevoegd tijdens de ontmoeting tussen Huge en Aliames, beperkt
zich tot Abroens lengte en zijn schoonheid. Ook in Np is Abroen klein; hij is hier twee
voet groot en hij is schoon van natuerlijcker scoonheyt (Np, f. 15b).356 Abroen wordt
nergens een dwerg en evenmin een gebochelde genoemd. Er is slechts één uitzonde-
ring hierop: Karel noemt hem een naenken als hij de paleiszaal in Bordeaux binnen-
komt,357 waarop Abroen zegt: ic ben een naenken als v vader Puppijn was (f. 69a).358

In Np ontbreekt ook de vermelding dat hij zijn uiterlijk aan feeën te danken heeft,

                                                
351 Np, kap. 12; M, vs. 3580: Et oi les angles la sus u ciel canter.
352 In Hp ontbreekt het geschenk van de vierde fee, te weten: kennis van de geheimen van het paradijs
en het vermogen de engelen te horen zingen.
353 Ed. Wolf 1860, p. 83. Wolf heeft inden en inder, in de druk staat in den en in der.
354 Mogelijk was dit al in de onderliggende rijmtekst aanwezig. In de overgeleverde versfragmenten
lijkt eenzelfde tendens aanwezig; dit blijkt o.a. uit wat Maleproen over zichzelf vertelt in de fragmen-
ten Leiden. Zie paragraaf 3.1.2 en paragraaf 5.4.
355 M, vs. 3239: Aussi biaus fu com solaus en esté; vergelijk Np, f. 15a: want had hi lancheyt nae zijn
schoonheyt daer en waer gheen schoonder man onder den hemel. Ed. Wolf 1860, p. 18.
356 Ed. Wolf 1860, p. 18. Wolf heeft natuelycker sconheyt, in de druk staat natuerlijcker scoonheyt.
357 Np, f. 69a: Dit corte naenken comt so na ons ghegaen. Ed. Wolf 1860, p. 80.
358 Ed. Wolf 1860, p. 80. Pippijn de Korte, de vader van Karel de Grote.
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evenals het gegeven dat hij niet veroudert. Er wordt een sober portret van Abroen ge-
schetst in Np, dat ontdaan is van de luister en schittering waarmee hij in M omgeven
is. Zijn hoge positie en autoriteit zijn afgezwakt. Hij is bovendien in sommige opzich-
ten van zijn bovennatuurlijke kwaliteiten ontdaan, waardoor hij menselijker en minder
angstaanjagend is geworden en het christelijke aspect van zijn persoon meer naar vo-
ren komt. Abroen heeft wel een band met God, zij het minder direct dan zijn Franse
voorganger.

Huge
Het optreden van Huge, de held van het verhaal, is evenmin ontkomen aan inkorting.
Vraag is ook hier wat er is weggelaten en op welke wijze de omissies het personage
beïnvloed hebben. Huge is een ridder afkomstig uit Bordeaux (Bourdeus in Np). Hij
heeft één broer, Gheraert geheten. Zijn vader, hertog Sanguin van Bordeaux, die een
loyaal en getrouw vazal van Karel de Grote was, leeft echter niet meer.359 Huge be-
stuurt nu Bordeaux: hij ontvangt zelf de bode van Karel en hij beslist om naar Parijs te
gaan.360 Anders is dit in M waar de moeder van Huon nog leeft. Karel draagt in deze
tekst aan de bodes op om aan de hertogin te verzoeken haar zoons naar het hof te stu-
ren en vraagt na hun terugkeer wat zij gezegd heeft.361 De hertogin is dan ook degene
die in Bordeaux de honneurs waarneemt: zij ontvangt de bodes en geeft haar kinderen
raad. Doordat de hertogin ontbreekt in Np, de aandacht zich van het begin af nog meer
op Huge zelf. Dit blijkt ook uit het gegeven dat in M (in deel 1) Huon vaker in een
adem genoemd wordt met zijn broer Gérard. Een voorbeeld: in M wijst Amauri de ko-
ning op het verraderlijke gedrag van de twee broers uit Bordeaux: Gerars et Hues, doi
malvais iretier/ Qui ne vous degnent servir ne essauchier (vs. 237-8). In Np beschul-
digt Amorijs alleen Huge, hij zegt: het is Hughe van Bourdeus (f. 5a).362 Toch geeft
Karel ook in Np aan de bode de opdracht de beide broers te verzoeken naar het hof te
komen. De formulering verschilt echter van M, waardoor in Np de aandacht vooral op
Huge gericht wordt, er staat: brieuen te dragen tot Hughen, ende hem te segghen dat hi
ende sijn broer met .x. van haren ridders te houe comen soude (f. 5b).363 In M draagt
Karel de bodes op aan de hertogin te verzoeken haar beide zoons te sturen: Et si me
dites la ducoise al vis fier/ Qu’ele me face ses enfans envoiier,/ Huon l’enfant et
Gerart le proisié (vs. 294-5). De reactie van Karel op het bericht van de bode dat Huge
naar het hof zal komen, is dat hij welkom is. Over Gheraert wordt niet meer gespro-
ken. In M daarentegen vraagt Karel aan de bodes of de zonen van Seguin naar het hof
komen. Waarop de bodes antwoorden dat zij de koning willen dienen.364 Is Huon in M

                                                
359 Pas in kap. 41 van Np (f. 63a; ed. Wolf 1860, p. 73) wordt expliciet gezegd dat de hertog niet meer
leeft: so kendi hertoghe Sanguijn wel die doot is ende sijn twee sonen. In M weten we dit al veel eer-
der, namelijk in vs. 235: Mors est li dus, bien a set ans entiers.
360 In R is dit ook het geval. De bode zegt tegen Karel dat hij goed ontvangen is door Huon (f. 2r13-4).
De ontvangst zelf van de bode in Bordeaux is niet overgeleverd omdat het begin van hs. 1451 ont-
breekt.
361 M. vs. 290-9 en 423-8.
362 Ed. Wolf 1860, p. 6.
363 Ed. Wolf 1860, p. 7.
364 Andere voorbeelden waar Huon en Gérard samen genoemd worden die in Np ontbreken: M, vs.
247-55 (Naimes neemt het voor beide broers op); 361-5 (de hertogin vreest dat haar zoons hun land
verloren hebben); 469-87 (Amauri zegt tegen Charlot dat de broers bezig zijn hem van zijn land te
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bij de aanvang van het verhaal de oudste zoon van de hertogin van Bordeaux en wordt
hij wordt neergezet als lid van zijn familie, in Np is Huge de bestuurder van Bordeaux
die een jongere broer heeft. Door deze accentverlegging in Np gaat de aandacht in het
begin van het verhaal nog duidelijker uit naar de held, Huge: hij is het belangrijkste
personage van het verhaal. Daarover mag geen misverstand bestaan.365

Een ander gevolg van het ontbreken van het optreden van de hertogin is dat de
jeugd van de beide broers en met name van Huge, een aspect is dat minder duidelijk
aanwezig is.366 In M is de jeugd van Huon een belangrijk aspect van zijn persoonlijk-
heid. Het is volgens Naime aan de jeugd van Huon en zijn broer te wijten dat zij nage-
laten hebben op de hofdag aanwezig te zijn: de broers zijn jong, ze hebben hun plicht
verzaakt uit onnadenkendheid.367 Huon is nog geen 22 jaar oud; zijn leeftijd contras-
teert met Amauri, zijn tegenstander die 50 is.368 In Np is Huge 28 jaar, zoals uit de
woorden van Maleproen tegen Abroen blijkt (kap. 33):

wildi dan laten verloren den edelen iongen man dat waer groot iammer, hi is emmer
noch een ionghelinc die alle wijsheyt niet en can hebben want hi is mer .xxviij iaer out
dus ontfermt v doch sijnre, want om zijnre ioncheit moet ghi te meer verdraghen dan
oft hi oudt waer van iaren ende dagen. (f. 49b-50a)369

Maleproen gebruikt dit argument om Abroen ervan te overtuigen dat hij Huge moet
helpen. Die bevindt zich naakt en alleen op een strand, waar hij is aangespoeld nadat
hij schipbreuk geleden heeft en Claramonde door piraten ontvoerd is.370 Dit is de enige
plaats in Np waar aan Huges jeugd gerefereerd wordt. Net als in M dient het feit dat de
held nog jong is als verklaring van diens handelen.371

In M is de jeugd bepalender voor het optreden van de held, niet alleen in het
eerste deel van het verhaal,372 maar vooral ook in het avonturendeel. Tijdens zijn avon-
tuurlijke reis blijkt zijn jeugd uit zelfbeklag, angst en geringe weerstand tegen honger
en dorst.373 Zijn ridders spreken hem moed in en troosten hem, maar ze zeggen ook dat

                                                
beroven).
365 Ook uit het optreden van Dumay in Np blijkt dat de rol van de familie van de held i.v.m. zijn
verhouding tot de koning in deze tekst minder belangrijk geworden is. Zie paragraaf 4.3.2.1.
366 M, vs. 236, 243, 250, 295-6, 301 etc.
367 M, vs. 250-2:
‘Li doi enfant sont jovle, se sachiés,
Et s’ont aveuc moult grant tere a baillier;
Par nicheté oublient cest mestier’.
368 M, vs. 1769-71. In Hp ontbreekt de leeftijd van Amauri. In R ontbreekt zowel de leeftijd van
Amauri als die van Huon. Van Huon wordt alleen gezegd dat hij nog niet veel jaren telt (f. 9r11).
369 Ed. Wolf 1860, p. 57. Vgl. R, f. 74r31: Ce n’est c’ung joenne enffant qui n’est congnoit mie.
370 In M (vs. 7067-8) zegt Malabron: ‘laissiés vo cruauté/ E si aidiés l’enfant a delivrer’.
371 Volgens Rossi (1975, p. 471) gedraagt Huon zich zeker als een volwassene: hij manifesteert on-
verschrokkenheid in ontmoetingen (behalve bij Auberon); hij is niet laf, maar strijdvaardig. Hij is een
volwassen man, jong maar niet onervaren.
372 Huon wordt frequent aangeduid als l’enfant, li enfes etc., zie M, vs. 295, 535, 545, 981, 1093, 1496
etc. Ook wordt de diminutief-vorm van Huon gebruikt (Huelin). Met name in R wordt deze vorm vaak
gebruikt en varianten daarvan als Hulinet. In Np ontbreekt komt slechts één keer de vorm Hughelijn
voor en wel in de gepaard rijmende verzen in kap. 6. In paragraaf 4.3.3.2 kom ik op deze verzen terug.
373 Zie bijvoorbeeld M, vs. 2625-34, 2655-64, 2941-45, 3218-30 en 3306-10.



De Nederlandse prozaroman (Np) 167

hij zich niet volwassen gedraagt.374 Zijn jeugd blijkt verder uit zijn overmoedigheid en
toegeven aan impulsen. Gériaume verwijt Huon dat het verkeerd is toe te geven aan de
impulsen van de jeugd, als deze – ondanks het verbod van Auberon – toch het kasteel
van Dunostre in wil gaan: Faus est li hom qui croit consel d’enfant (M, vs. 4695).
Huon antwoordt vervolgens dat hij uit Frankrijk vertrokken is op zoek naar avon-
tuur.375 Kenmerkend voor Huons optreden in het avonturendeel is zijn folie. Zijn op-
treden wordt meermalen gekarakteriseerd als dom en ondoordacht.376 Huon overtreedt
hierdoor verschillende keren het verbod van Auberon, waardoor hij de bijstand van de
feeënkoning verliest en zijn missie in gevaar brengt. Ook in Np overtreedt Huge meer-
malen een verbod van Abroen, maar zijn gedrag wordt niet als dom of onbezonnen be-
stempeld. Er is geen sprake van folie zoals in M. De reacties van Huge op de verboden
die hij opgelegd krijgt, zijn minder extreem dan in M.377 In Np ontbreken nog meer as-
pecten: Huge beklaagt zijn lot niet. De held zegt niet dat hij op zoek is naar avontuur;
hoewel hij de avonturen die op zijn pad komen niet uit de weg gaat. Is er in M sprake
van een contrast in het optreden van de held in de epische delen (in Frankrijk) en het
avonturendeel (het Oosten), in Np is dit veel minder het geval.

Behalve de vermelding van zijn leeftijd, geeft Np geen enkele uiterlijke be-
schrijving van de held. Huge wordt een schoon man genoemd door de speelman Aster-
mant. Claramonde wordt verliefd op zijn zoete adem en de dochter van Yvorijn wordt
verliefd op hem zodra zij hem ziet: ze heeft nog nooit zo’n mooie man gezien.378 In M
wekt het uiterlijk van Huon niet alleen bewondering van de vrouwen, maar ook van de
heidenen. Ze vinden het jammer dat zo’n mooie jongeling moet sterven.379 Dit ont-
breekt in Np. In M kan men aan het uiterlijk van de held zien in wat voor toestand hij
verkeert. Zo kunnen zijn ridders aan zijn gelaat zien hoe slecht de held eraan toe is,
wanneer hij uit de gevangenis gehaald wordt om voor Karel te verschijnen. Huon ziet
er mager en bleek uit. Men vraagt zich af waar zijn schoonheid gebleven is (M, vs.
9750-8). Ook dit ontbreekt in Np.

Een ander aspect van Huons uiterlijk is zijn gelijkenis met zijn vader. Dit komt
hem in den vreemde goed van pas. Hij wordt herkend als de zoon van Seguin door Ga-
rin de St. Omer en door Gériaume.380 Men biedt hem hulp aan vanwege de herinnering

                                                
374 Zie M, vs. 2671 en zie ook vs. 2648-54 en 2946 waar Huon getroost wordt.
375 Hij zeg dit tegen Auberon (vs. 4621-22) en tegen Gériaume (vs. 4718-20). In R wordt Huons zucht
naar avontuur nog sterker benadrukt. Hier zegt Huon nog voor hij uit Frankrijk vertrokken is: G’iray a
l’aventure ne scay qu’en advenrra (f. 16r30).
376 De term foleté en folie komt meermalen voor in M, zie o.a. vs. 3834, 3948, 4072, 4492, 4567, 5012,
5461, 5468 en 5498. Zie in dit verband Rossi 1975, p. 484-8 en Levin 1933, p. 445-54. In R is dit mo-
tief niet zo duidelijk aanwezig.
377 Bijvoorbeeld M, vs. 4715-29. De wijze waarop Huon Auberon en Gériaume weerspreekt en hun re-
acties op zijn optreden.
378 Np, kap. 35 (f. 53a, ed. Wolf 1860, p. 61); zie ook M, vs. 5727-30, 7501-4, 7516-21 en 7555-8. Zie
ook R, f. 9r31-v7, f50v2, f51r13-4, 70r13, 81r8 etc. waar gerefereerd wordt aan het mooie uiterlijk van
de held.
379 M, vs. 5826-30, 6531-6, 7491-3 en 8030-5.
380 M, vs. 2696-711 en 2969-79. Volgens Voretzsch (1900, p. 72-3) is de herhaling van dergelijke mo-
tieven eentonig. ‘Die Art und Weise, wie jeder, der Huon begegnet, ihn sofort am Gesicht als einen
sohn Sewins von Bordeaux erkent, wirkt auf die Dauer eintönig’. Dit gebeurt slechts tweemaal. Wel
antwoordt Huon herhaaldelijk op de vraag waar hij vandaan komt en wie zijn vader is, dat hij de zoon
van Seguin is (M, vs. 2511-4, 2712-4, 4275-7 en 4868).
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aan de hertog die tijdens zijn leven erg geliefd was. In Np wordt Huge niet vanwege
zijn uiterlijk herkend als de zoon van Sanguin.381 Huge vraagt zelf aan Geerwijn en
Aliames waar zij vandaan komen, waarop zij refereren aan hun verwantschap met de
hertog. Ook het feit dat de personen die Huge in den vreemde ontmoet, Frans spre-
ken,382 is een element dat in de introductie wordt gebruikt. Zo vraagt Huge aan Geer-
wijn waar hij geboren is omdat hij zo goed Frans spreekt. Huge neemt in Np zelf het
initiatief bij de ontmoetingen en wekt niet bij voorbaat een positieve houding op bij de
ander door zijn uiterlijke gelijkenis met zijn vader. Toch kweekt Huge ook in Np
‘goodwill’ omdat hij een zoon van Seguin is. Zodra dit bekend wordt, is men bereid de
held bij te staan. De goede reputatie en de loyaliteit van de vader werken als aanbeve-
ling voor de zoon.

De held hoeft het niet alleen van de relatie met zijn vader te hebben, want Huge
is zelf een ridder met vele kwaliteiten. Dit blijkt onder andere uit zijn omgang met wa-
pens, zijn beleefdheid en de vaardigheden die hij opnoemt aan het hof van Yvorijn van
Monbrant, hoewel het aantal vaardigheden kleiner is dan in M.383 Zo noemt Huge in
Np onder meer niet de vaardigheden met betrekking tot de jacht en het verleiden van
de dames. Zijn ridderlijke kwaliteiten zijn in zekere zin uitgehold, als gevolg van de
inkorting van het epische deel. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de wijze waarop Huge Char-
lot doodt: hij valt onmiddellijk aan zodra hij ziet dat zijn broer gewond is. In M (vs.
843-94) vraagt Huon eerst naar de identiteit van de aanvaller en de reden voor diens
aanval op zijn broer, waarop de uitdaging tot een gevecht volgt.384 Huon valt pas aan
nadat Charlot de eerste zet gedaan heeft. Dit gesprek, voorafgaand aan het gevecht,
ontbreekt in Np. Het is wellicht weggelaten omdat het de aandacht van de handeling
afleidt. In Dunalster daarentegen valt Huge niet direct de slapende reus aan, maar
maakt hij hem eerst wakker en geeft hem de kans zich te bewapenen. Een verklaring
voor dit gedrag ontbreekt hier echter. In M wordt deze wel gegeven: Huon peinst – ter-
wijl hij naast het bed staat waarop de reus ligt te slapen – dat het niet hoort om een te-
genstander in zijn slaap te doden (vs. 4991-5002). In Np is er minder aandacht voor de
details van de ridderlijke code. De handeling en de voortgang van het verhaal staan
voorop.

Een belangrijke eigenschap die verband houdt met de ridderlijke kwaliteiten is
loyaliteit. Auberon zegt van Huon in M dat hij de meest getrouwe ridder is die hij
kent.385 Tegenover Karel gedraagt de held zich zeker als een trouwe vazal. Hoewel
Huon het niet met Karels beslissing eens is en de pairs om hulp vraagt om voor hem te
pleiten, zegt hij uiteindelijk dat hij alles wil doen om tot een verzoening te komen. Hij
wil immers zijn land (Bordeaux) weer terug hebben (M, vs. 2326-31).386 Toch is Huon
niet vrij van rancune, zoals de paus opmerkt. Die wil Huon alleen absolutie verlenen
als deze alle rancune tegenover Karel vergeet (M, vs. 2561-8). De held belooft dit,
                                                
381 Dit is evenmin het geval in R.
382 Ontmoetingen van Huge in den vreemde: met Geerwijn (kap. 8), met Aliames (kap. 8), met Oede
(kap. 13), met de dame in Dunalster (kap. 19).
383 Zie Np, kap. 34: alderley spel dat men metten steenen spelen mach (…) vueren ende ontbinden in
strijden ende in ander battalien eens conincx oft eens princen baniere en een volck van wapenen (…)
stellen in goeder ordinancien (f. 52a en b, ed. Wolf 1860, p. 61). Vgl. M, vs. 7445-54 en 7460-67.
384 Zie Rossi 1975, p. 473.
385 Zie onder meer M, vs. 3509, 4519-21 en 10298. Dit ontbreekt in Np.
386 Zie ook paragraaf 4.3.2.1.
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maar kan toch niet nalaten op verschillende momenten in het verhaal niet geheel posi-
tief aan Karel te denken. Zo verwijt hij de koning dat hij in zijn ellende als hij met zijn
gezelschap zonder eten en drinken door droge gebieden reist (M, vs. 2941-4), peinst
hij dat hij de beker (die hem zojuist door Auberon geschonken is) aan Karel wil pre-
senteren als hij terug is en zal hij verheugd zijn als Karel er niet uit kan drinken (M, vs.
3830-3),387 en zou hij willen dat Karel kan zien dat hij de reus (van Dunostre) gedood
heeft (M, vs. 5247-54). Huon is bovendien geoccupeerd met het feit dat hij door Karel
uit zijn land gezet is; hij zal meermalen zeggen dat hij door Karel onterfd is.388 Hoewel
Huon in M tegen de paus zegt alle rancune te laten varen, lijkt hij daar dus toch niet
geheel vrij van te zijn. Het is niet zonder reden dat Auberon hem na zijn verzoening
met Karel inprent, dat wat er ook gebeurt, Karel zijn heer blijft (M, vs. 10516-20).

In Np protesteert Huge niet wanneer Karel na afloop van het gevecht constateert
dat hij zich nog niet verzoend heeft. De held schikt zich naar het oordeel van zijn
vorst, ook al is hij van mening dat hem geen blaam treft.389 Hij is zelfs bereid een ver-
banning uit zijn land te accepteren, als dit tot een verzoening zou leiden. Het aspect
van het onterfd zijn, ontbreekt hier. Huge spreekt hier niet over tegen anderen als hij
zijn belevenissen vertelt. Ook denkt hij tijdens zijn reis niet aan Karel, zoals Huon in
M op verschillende moment wel doet.390 Hij hoeft de paus dus evenmin te beloven dat
hij alle rancune tegen Karel zal vergeten. Huge lijkt in Np geen rancune tegen Karel te
koesteren. Zijn houding tegenover Karel is niet bitter of vol verwijten, daarom heeft
hij onderweg ook geen negatieve gedachten over Karel.

Wanneer we de persoon van Huge in Np bekijken, krijgen we ongeveer hetzelfde
beeld te zien als bij Karel en Abroen: de contrasten zijn verzacht. Het karakter van de
hoofdpersoon is minder gecompliceerd en bevat minder nuances. Huge is een held die
onfortuinlijk is, maar zijn lot zonder discussie en klachten draagt (Huon lijkt daar nog
wel eens moeite mee te hebben). Hij is trouw aan Karel en legt zich bij zijn beslissin-
gen neer. Het handelen van de held is eenduidiger geworden. Jeugdige zwakheden pas-
sen hier niet in diens karakter, daarom zijn deze bijna geheel verdwenen. In M ge-
draagt Huon zich in het avonturendeel van het verhaal anders dan in de epische de-
len;391 in Np is dit verschil dus minder duidelijk aanwezig.

Conclusies met betrekking tot de omissies
Het valt niet te ontkennen dat er in Np ten opzichte van M veel ontbreekt, maar een
inventarisatie van de omissies leert dat de bewerker niet ondoordacht of op willekeuri-
ge wijze te werk gegaan is. Ten opzichte van M ontbreken vrij systematisch bepaalde
verhaalelementen in Np, zoals de juridisch-politieke discussie in het eerste deel, de
feeënwereld van Auberon en de jeugdigheid van de held, inclusief de emoties die daar
een manifestatie van zijn. Het verhaal is op evenwichtige wijze ingekort – aangeno-

                                                
387 Dit is een vooruitwijzing naar de bekerproef die Karel in Bordeaux ondergaat.
388 Zie paragraaf 4.3.2.1.
389 De discussie tussen koning en pairs ontbreekt in Np, zie paragraaf 4.3.2.1.
390 Behalve op een plaats, waar Huge peinst dat het slecht voor hem zou zijn als Karel schatting zou
ontvangen van Gaudijs, zie f. 42b-43a, ed. Wolf 1860, p. 50. Deze passage is moeilijk te duiden.
391 Men heeft getracht hier verklaringen voor te vinden. Zie bijvoorbeeld Rossi 1975, p. 484-92, Calin
1966, p. 174 e.v., Adler 1963, p. 257-90 en Levin 1933, p. 445-54.
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men dat de onderliggende hypothetische rijmtekst niet korter geweest is dan M – waar-
door de lengte van de verschillende delen ongeveer gelijk is. Inkorting hoeft dus niet
per definitie tot kwaliteitsverlies te leiden, zoals Wolf (1857) in ten aanzien van Np
suggereert.392 Een goed samengevat verhaal kan evenveel, zij het wellicht andere,
kwaliteiten hebben als een lang epos.393

4.3.3 Modificaties en toevoegingen

4.3.3.1 Modificaties m.b.t. de juridische gebruiken

Ik kom nogmaals op de juridische laag in de tekst terug. We hebben in paragraaf
4.3.2.1 gezien dat de juridisch-politieke laag in de Nederlandse prozaroman minder be-
langrijk is geworden, doordat er veel elementen ontbreken ten opzichte van M. Toch
ontbreken er in Np niet alleen elementen, maar er zijn ook modificaties gemaakt aan
de Nederlandse kant, dat wil zeggen een bepaald verhaalelement is vervangen door
een ander en/of uitgebreid met nieuwe elementen. Het probleem is natuurlijk in welk
stadium en waarom de modificaties zijn gemaakt: waren ze al in de onderliggende
rijmtekst aanwezig of heeft de prozabewerker ze aangebracht? Dit is moeilijk vast te
stellen daar de tekst waarop Np gebaseerd is, niet is overgeleverd. Ik zal hier enkele
aanpassingen met betrekking tot de juridische gebruiken in het verhaal bespreken.

De kroning van Charlot
Kapittel 2 van Np verhaalt Hoe Charlot coninc van Vrancrijc waert ghecroont ende
ghesalft.394 Nadat de pairs hebben ingestemd met de opvolging van Karel door zijn
zoon Charlot, laat de koning alles in gereedheid brengen voor de kroning. De plech-
tigheid vindt de volgende dag plaats in onser vrouwen kercke te Riemen (Reims). Sa-
men met zijn zoon rijdt Karel naar de kerk. De mis wordt gelezen en met groter
feesten (met grote blijdschap; in vreugde) gezongen, ende Charlot wert daer coninc
ghecroont ende gesalft wter ampullen daer die coningen van Vrancrijc noch mede
gesalft worden die wten hemel gecomen was (f. 5a).395 De hier beschreven kro-
ningsplechtigheid is conform de wijze waarop vanaf Pippijn III de koningen in Frank-
rijk in de regel werden gekroond.396 Volgens de legende werden de koningen gezalfd
met de Heilige Olie die uit de hemel was gebracht aan de Heilige Remigius ten tijde

                                                
392 De typering die Wolf (1857, p. 22 [199]) van Huyghe van Bourdeus geeft is in mijn ogen niet
juist.Wolf zegt over Np: ‘Es ist im Ganzen wohl nur ein ziemlich dürftiger und oft ungelenkter Aus-
zug aus der Chanson de geste (...) in einer derben, rohen und skizzenhaften, aber naiv einfachen Dar-
stellung’ Hij verbindt daar een negatief waardeoordeel aan: ‘so dass sich unser Volksbuch zu jener
Chanson de geste etwa so verhält, wie seine ungefügen, rohen Holzschnitte zu den reichen, feinen
Miniaturen der Handschrift’.
393 Brandstetter (1971) probeert dit in zijn studie duidelijk te maken. Zie ook Pleij 1974, p. 58.
394 Onder dit kapittelopschrift staat een houtsnede van een kroningsplechtigheid. Deze houtsnede komt
ook voor in een andere druk van Willem Vorsterman, en wel: Die triumphe van dat cronemente van
den keyser Ende dye triumphelijcke incoemste van Aken. Dit werk handelt over de kroning van Karel
V in 1520 in Aken. Zie ook paragraaf 4.1.1.
395 Ed. Wolf 1860, p. 6.
396 Zie Van Caenegem 1967, dl. 1, p. 60-1 en 113; LMA, bnd. V, kol. 1547-9.
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van het doopsel van Clodovech.397 De olie werd in een flesje te Reims bewaard (de
Heilige Ampul). Sinds de keizerskroning van Karel de Grote ging de zalving (unctio)
gewoonlijk samen met de kroning (coronatio). Samen vormden zij de wijding. Ook in
de post-Karolingische periode (tiende-elfde eeuw) werden de koningen gekroond en
gezalfd in Reims. Tot circa 1200 kwam het regelmatig voor dat de oudste zoon gewijd
werd tijdens het leven van de regerende vorst,398 op diens aanwijzing (designatio); dit
is ook het geval in Huyghe van Bourdeus.

Opvallend is nu dat deze traditionele kroningsplechtigheid niet in M voorkomt.
Ook hier wordt Charlot door zijn vader als troonopvolger aangewezen, maar hij wordt
niet daadwerkelijk in Reims gekroond. Een beschrijving van de plechtigheid ont-
breekt.399 De situatie is als volgt: Naime raadt Karel aan zijn zoon te vragen of hij het
land wil ontvangen. Hij spreekt namens de pairs en bevestigt hiermee hun instemming
met de keuze van de troonopvolger: ‘Sire, dist Nales, por Diu, dont l’araisniés/ S’il
veut le tere recevoir et le fief’ (M, vs. 197-8). Karel roept vervolgens zijn zoon bij zich
en zegt: ‘Zoon, kom naar voren en ontvang het land en het erfgoed dat je toebehoort.
Je ontvangt een goed gebied waar rechtvaardigheid heerst. Degene die je land willen
ontnemen, mag je vernietigen. In gebieden waar God geëerd wordt, zal men je met
vrees en respect bejegenen. Houd je verre van verraders, want alleen een goed mens
kan goede dingen tot stand brengen. Eert de geestelijken, bezoek de Heilige Kerk en
geef zonder terughoudendheid aan de armen’. Charlot belooft dit te doen.400 De
machtsoverdracht wordt in M dus niet bevestigd door middel van de kroningsplech-
tigheid.

In Np wordt Charlot daadwerkelijk als de nieuwe koning gepresenteerd. Hij
wordt expliciet aangeduid als die ionge coninc, terwijl de zoon van Karel in M alleen
bij zijn voornaam genoemd wordt (Charlot).401 Zo vertelt de bode van Karel aan Huge
dat Charlot gekroond is. Huge toont zich verheugd en betuigt zijn trouw aan de nieuwe
koning (kap. 3). Dit doet hij opnieuw als hij zich verdedigt tegen de valse beschuldi-
ging van moord met voorbedachte rade, hij zegt dan: ‘Ic moeste wel een vermaledijt
mensce wesen soudic so minen rechten lansheere so deerlijc verslaen ende vermoor-
den’ (Np, f. 8a).402 In M betuigt Huon trouw aan Karel: hem zal hij dienen. Charlot
wordt in deze tekst niet aangeduid met de titel van ‘koning’. De status van Charlot zal
wellicht voor de bewerker en/of zijn publiek niet zo duidelijk geweest zijn. Dit zou de
aanpassing in de Nederlandse traditie kunnen verklaren. Het is echter niet met zeker-
heid vast stellen of deze aanpassing al in de bron van de prozabewerking aanwezig ge-
weest, of dat ze op het conto van de prozabewerker gezet moet worden. De inspiratie

                                                
397 Zie SH III6, 7, ed. De Vries 1861-79, dl. 3, p. 354.
398 Philippe Auguste (1180-1223) voelde zich machtig genoeg om hiervan af te zien. Zie o.a. Strayer/
Munro 1970, p. 302-306.
399 Dit komt evenmin in Hp voor.
400 Zie M, vs. 200-18. Dit lijkt op een promissio regis. Zie Van Caenegem 1967, p. 63; LMA, bnd. V,
kol. 1548.
401 Zie ook de volgende voorbeelden waar Charlot in Np als koning wordt aangeduid, terwijl hij in M
zonder titel alleen met zijn voornaam wordt aangeduid. Np heeft: ende is gereden totten ionghen
coninc Charlot (f. 6b, ed. Wolf 1860, p. 8) en M: Vint a Karlot un soir aprés mengier (vs. 465); Np
heeft: soo bleef die ionge coninc Charlot onuersiens verslaghen (f. 7a, ed. Wolf 1860, p. 9) en M: Jus
a le tere est keü morts souvins (vs. 894) en ook: Karlos est mors, Diex en soit beneïs! (vs. 898).
402 Ed. Wolf 1860, p. 10.
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voor deze passage zou mogelijk gezocht moeten worden in een Middelnederlandse
tekst. Ik denk dan in eerste instantie aan de Borchgrave van Couchi, een tekst die in de
literaire omgeving van Huge ligt403 en waarin eveneens een kroningsplechtigheid in
onze vrouwen kercke te Reims plaatsvindt. Het betreft de kroning van Karel de Kale
die in deze tekst uitvoerig geschreven wordt.404 Wanneer de kroningsplechtigheid van
Charlot op deze tekst gebaseerd is, lijkt het aannemelijk te veronderstellen dat ze al in
de rijmtekst aanwezig was.405

Uitdaging en aanvaarding van de tweekamp
Een andere aanpassing betreft de uitdaging tot de tweekamp. In M is de situatie als
volgt: nadat het lijk van Charlot het paleis is binnengedragen, verwacht de koning een
verklaring. Amauri geeft zijn lezing van de gebeurtenissen en besluit met een uitda-
ging:

‘A ensient a ton enfant ochis;
Et s’il veut dire que jou aie menti,
Ves chi mon gage et je le vous plevi
Que c’est tout voirs canque jou ai ci dit’.406

De abt van Cluny (hij is een oom van Huon) ontsteekt in woede als hij de woorden van
Amauri hoort en hij roept Huon toe de uitdaging aan te nemen: ‘Ofre ton gaige, car li
drois est a ti’ (M, vs. 1416). Huon neemt de uitdaging aan, want hij meent het recht
aan zijn zijde te hebben; ook hij biedt een onderpand aan.407 Vervolgens leveren beide
partijen gijzelaars: Huon levert zijn broer Gérard en zijn oom, de abt van Cluny (die
zichzelf ter beschikking stelt); Amauri levert zijn neef Hendri en zijn oom Rainfroi. In
Np ligt de situatie anders: hier is niet Amorijs, maar Huge de uitdager. Ook hier geeft
Amorijs zijn versie van de gebeurtenissen en wijst hij Huge als schuldige aan, maar hij
besluit niet met een uitdaging. De abt van Cluny neemt het voor zijn neef op. Hij zegt:
‘mijn neef heeft van rechtswege niets misdaan, wanneer men de waarheid onderzoekt’
(Np, kap 4). Karel negeert deze opmerking en vraagt aan Huge waarom hij zijn zoon
gedood heeft. De held verdedigt zich tegen de beschuldiging van Amorijs en besluit
zijn pleidooi met de woorden:

                                                
403 Ik kom hierop terug in hoofdstuk 5.
404 Fragm. Heeswijk, vs. 1926 e.v., met name vs. 2077-81 de kroning en vs. 1990-2010 de zalving:
Olie ende kersme (ed. N. de Pauw 1903; afschrift J. Tersteeg, CD-rom Middelnederlands). Niet alleen
Couchi, maar ook in kronieken als de Spieghel Historiael van Jacob van Maerlant en de Kronyk van
Vlaenderen wordt dit gegeven vermeld. Zie SH, III1, 5 i.v.m. kroning van Clovis (Clodoveus) en SH
III6, 7 i.v.m. de doop van Clovis (ed. De Vries 1861-79); Kronyk van Vlaenderen, dl. 2, p. 264, ed.
Serrure en Blommaert 1839-1840.
405 Een diepgaander onderzoek naar de relatie tussen Huge en Couchi dan in dit kader mogelijk is, is
wenselijk.
406 M, vs. 1397-400. Vert. Met voorbedachten rade heeft (Huon) uw zoon gedood. En als hij wil zeg-
gen dat ik heb gelogen, dan is hier mijn onderpand en ik verzeker u dat alles wat ik gezegd heb waar
is’. In Hp herhaalt Amaury zelfs zijn uitdaging; hij zegt: ‘wanneer Huon ontkent wat ik gezegd heb,
laat hij dan tegen mij in het strijdperk treden. Ik zal zorgen dat hij bekent voor het avond is’. (Hp, folio
9c; ed. Raby1998, p. 40-1). Ook in R is Amauri de uitdager, zie f. 8v12-7.
407 Er wordt niet gezegd wat voor onderpand er geboden wordt.



De Nederlandse prozaroman (Np) 173

Ende isser yemant die mi daer mede bethijen wil ende mi dat opsegghen, ic sal
mi seluen daer teghen auontueren ende eenen camp aenueerden. (f. 8a)408

Karel zegt daarop dat Amorijs de kamp zal aanvaarden; dit wordt bekrachtigd door het
overhandigen van de handschoen aan Huge. In het algemeen is de klager tevens de uit-
dager, zoals in M het geval is.409 Amauri daagt Huon uit tot een tweekamp, hoewel de
beschuldiging die hij tegen Huon uit, een valse is. Hijzelf is degene die door zijn ver-
raderlijke machinaties verantwoordelijk is voor de dood van Charlot.410 In Np echter is
de aangeklaagde (Huge) de uitdager, terwijl Karel Amorijs beveelt de uitdaging aan te
nemen. De situatie is hier dus niet conform wat algemeen gebruikelijk was (ook in
Vlaanderen). Wellicht vond degene die de aanpassing maakte het niet logisch of ge-
loofwaardig dat een verrader bereid is zijn leugenachtige aanklacht te bewijzen in een
gerechtelijk duel. Om die reden is het in Np de onschuldige held die bereid is dit te be-
wijzen door zijn leven in de waagschaal te stellen.

Opvallend in deze passage is ook dat in Np alleen Amorijs een onderpand aan-
biedt ter bekrachtiging van het feit dat beide partijen een duel aangaan, terwijl in M
zowel Amauri (als eerste) als Huon een onderpand (gage) aanbieden. M vermeldt niet
wat voor onderpand er aangeboden wordt; in Np is dit een handschoen, wat conform
de gebruiken is.411 Np vertoont in deze passage meer overeenkomsten met R. In deze
tekst is het Amauri die als uitdager de handschoen en stok (le gant et le baston) als
pand stelt.412 Huon neemt de uitdaging aan en zegt: le gage a receu et Amauri lui tent
(R, f. 8v28). In beide teksten wordt dus concreet ingevuld wat het pand is dat aange-
boden wordt, en is het de verrader die het pand aanbiedt en de held die het ontvangt.

De kamprechters
In Huon de Bordeaux stelt Karel Naime aan als kamprechter, die ervoor moet waken
dat het gevecht volgens de regels verloopt, zonder bedrog of verraad. Hij krijgt de op-
dracht om met twee gewapende ridders naar het strijdperk te gaan en de procedure te

                                                
408 Ed. Wolf 1860, p. 10. Wolf heeft daermede, in de druk staat daer mede.
409 Van Caenegem 1956, p. 140-142: ‘Naar we uit de algemene rechtsgeschiedenis weten is het ge-
rechtelijke duel een bewijsmiddel waarbij klager en betichte, in persoon of door een plaatsvervanger
(hun kampioenen), een gevecht aangingen. Het tweegevecht wordt van ouds uitgelokt door de klager
die aanbiedt met de inzet van zijn lichaam zijn betichting te bewijzen en zweert bij zijn goed recht. De
Vlaamse tweekampregels stemmen overeen met de gemene Europese praktijk’. Zie in dit verband ook:
Chabas 1978, p. 55; Rossi 1982, p. 945-60.
410 Zie Rossi 1982, p. 551 i.v.m. het gebruik van het motief van het ‘juridische duel’ in Huon de Bor-
deaux.
411 Zie MNW onder hantscoe: ‘Bij een proces of ook bij een tweekamp was het bieden van den hand-
schoen, als pand voor den ernst van den eisch of voor de getrouwe vervulling van het kenbaar ge-
maakte voornemen om met iemand een strijd aan te gaan’. Zie ook Van Caenegem 1965, p. 267;
Chabas 1978, p. 79-80.
412 R, f. 8v12-7:
‘Sire’, dist Amauri, ‘vous parlés empardon,
Car jl n’a homme nul o réalme Charlon
A qui je ne livrasse le gant et le baston’.
‘Et je le prenderay, traytre’, dist Huon.
Oncques ne fis bataille ne ne fus entenchon,
Mais a toy l’averay qui qu’en poist ne qui non.
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bewaken (M, vs. 1471-9).413 In Np stelt Karel drie kamprechters aan: naast Dumay
worden ook Reynier en Ogier van Denemercke aangewezen. Vraag is waarom juist
Ogier van Denemercke als een van de kamprechters wordt aangesteld? In de Franse
tekst treedt Ogier zelf niet actief op, maar wordt hij alleen genoemd in het verhaal dat
Karel vertelt over de oorlog tegen Ogier.414 In Np wordt Ogier tweemaal genoemd in
verband met het proces van Huge in Bordeaux. 1) Ogier is een van de pairs die op de
hand is van Huge en gelooft in de onschuld van de held (kap. 43).415 2) Na afloopt van
het proces – dat door ingrijpen van Abroen tot een goed einde is gebracht – wordt ge-
zegd dat Ogier erom moest lachen dat zijn oom Dumay de beste man was van Karels
heren (kap. 45).416 Dumay was de beste omdat hij als enige van de pairs uit de beker
van Abroen kon drinken. Vraag is ook hier wanneer de aanpassingen met betrekking
tot het optreden van Ogier in de tekstgeschiedenis van Huge gemaakt zijn. Had Ogier
in de onderliggende rijmtekst al een grotere en meer actieve rol in het verhaal gekre-
gen? Het is mogelijk, maar zekerheid hieromtrent is er niet daar deze tekst niet is over-
geleverd. Zeker is wel dat Ogier als personage ook hier bekend en populair was, zodat
we mogen veronderstellen dat het verhaal van Ogier van Denemarken min of meer be-
kend was. In Ogier van Denemarken is Naime er onder meer verantwoordelijk voor
dat de held als gijzelaar gevangengenomen wordt.417 Wordt op dit gegeven in Huyghe
van Bourdeus een toespeling gemaakt? En wanneer dit het geval is, werd dit door het
zestiende-eeuwse publiek van de prozaroman begrepen? Veelzeggend is dat de proza-
bewerker deze opmerking in zijn tekst heeft opgenomen, of heeft laten staan indien zij
al in de bron aanwezig was. Indien het inderdaad een toespelling op Ogier van Dene-
mercken betreft, is het wellicht geen toeval dat naast Ogier, Reynier genoemd wordt
als kamprechter, want in deze tekst komt eveneens een Reynier voor.418

Het is evenwel niet uniek voor Np dat Ogier samen met Huge voorkomt in het
verhaal. Ook in boek II van Ly Myreur des Histors, de kroniek van Jean d’Outremeu-
se, is dit het geval.419 Huon is hier een neef van Ogier (Huelin mon cusin,420 zegt
Ogier). Hij wordt door Ogier bevrijd uit een kasteel en naar Bordeaux gebracht: ilh
furent delivreis, et les ramenat Ogier à Bordeaiz ensi que ilh contient en la novelle
gieste de Huelin.421 Ogier en Huon gaan gezamenlijk naar Spanje om tegen de Sarace-
nen te vechten, alwaar Karel zich met Huon verzoent uit liefde voor Ogier. Terug in
Bordeaux (na de verovering van Spanje) beschuldigt Gérard zijn broer ervan dat hij de
sultan niet gedood heeft en zijn dochter niet meegebracht heeft. Huon vraagt Ogier om
raad. Deze raadt hem aan om Hue, Garin en Guymeir te laten komen die met hem in
Caïro waren. Zo gebeurt het ook: zij worden voor Karel gebracht en als bewijs dat Hu-
on gedaan heeft wat hij moest doen, wordt het hoofd van de sultan getoond. Gérard

                                                
413 Zie ook paragraaf. 4.3.2.1 voor de rol van Naime (Dumay in Np).
414 Zie M, vs. 98-185. Dit is een samenvatting van de Chevalerie Ogier die dient om het dubieuze
karakter van Charlot te illustreren, zie paragraaf 4.3.2.
415 Zie ook hieronder i.v.m. de beraadslaging van de pairs in Bordeaux.
416 Zie ed. Wolf 1860, p. 83.
417 Zie fragmenten A en B (ed. Van Dijk 1974).
418 Waarschijnlijk R. van Beaulande de broer van Arnout, zie Middelhoogduitse Ogier en zie ook
Willem van Oringen.
419 Zie ook paragraaf 2.4.
420 Ed. Borgnet/Bormans 1864-1887, dl. III, p. 321.
421 Ed. Borgnet/Bormans 1864-1887, dl. III, p. 320.
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wordt ter dood veroordeeld. Kan het optreden van Ogier in Np met behulp van de kro-
niek worden verklaard? Heeft Ly Myreur invloed uitgeoefend op de Huge-traditie?
Wanneer dit het geval mocht zijn,422 lijkt het aannemelijk dat Ogier ook al in de onder-
liggende rijmtekst voorkwam en wellicht ook in de overgeleverde berijmde versie. De
overgeleverde versfragmenten van Huge lijken namelijk eveneens overeenkomsten te
bevatten met de Huon-passage uit Ly Myreur. Zo is Huge ook hier in Spanje geweest
en is hij in een kasteel gelokt.423

Beraadslaging pairs
De pairs krijgen van Karel de opdracht een oordeel te vellen over Huon. Zij weten ech-
ter niet wat ze met de situatie aan moeten, want in feite wil Karel maar een ding: de
moordenaar van zijn zoon moet ter dood gebracht worden. Drie verschillende oplos-
singen worden aangedragen: Huon is schuldig en moet daarom veroordeeld worden
(de mening van Gautier); Huon is onschuldig want hij heeft zijn opdracht vervuld,
maar Gérard is een verrader (opvatting van Hanry de St. Omer); en de tussenoplossing:
beide broers moeten genade krijgen. Huon krijgt zijn land terug en aan Gérard wordt
een ander gebied geschonken (voorstel van Baudyun de Flandre).424 De pairs zien ech-
ter wel in dat Karel Huon nooit zal vrijspreken. Naime probeert daarom een vonnis
door Karel te voorkomen door de koning op een procedurele fout te wijzen. Hij stelt
dat men een pair niet in zijn eigen gebied mag veroordelen (in dit geval Bordeaux),
maar moet berechten in Saint Omer, Orleans of Parijs.425 Karel heeft echter de be-
doeling van Naime door en besluit dat Huon na de maaltijd zal worden opgehangen.
Zover zal het echter niet komen omdat Auberon zal ingrijpen.

In Np (kap. 43) ligt de situatie net even anders: hier zijn de pairs in twee kam-
pen verdeeld. Hertog Griffoen verwoordt als eerste de opvatting dat Huge veroordeeld
dient te worden omdat hij zijn opdracht niet volbracht heeft. Dumay komt hiertegen in
het geweer en zegt:

waert met Huyghe wel vergaen, ende dat hi waer in sinen state so soude hy met ons te
rade gaen, ende wesen een vanden ghenoten, daer om en mogen wy geen genoot
verordelen dan met een volle bancke die wy nv niet en hebben (f. 67b).426

Ook hier probeert Dumay dus een vonnis te voorkomen door op een procedurele fout
te wijzen, al verschilt de argumentatie (geografisch in M; quorum in Np). In M wijst
Karel het argument van Naime zonder meer van de hand; in Np verwerpt de koning de
opvatting in feite niet, maar hij eist wel een oordeel van de pairs. Huge heeft immers
zijn zoon gedood. Karel zegt: hier om iugeert Huyghen dat ghi daer eere en de gheen
schande af en crijget (f. 67b).427 De heren zette hun beraad dus voort, maar komen er
niet uit. Volgens de tekst veroordelen vijf van hen Huge ter dood, te weten hertog Alo-
rijs, Guwijner, Alorijs,428 hertog Griffoen en Tybaut van Aspermonde. Dumay vindt
                                                
422 Meer onderzoek naar het gebruik en de receptie van deze kroniek is wenselijk.
423 Zie paragraaf 3.1.1, zie ook hoofdstuk 5.
424 M, vs. 9959-10011.
425 M, vs. 10098-10101 en 10106-10118. Dit zou een fictioneel beletsel zijn, zie Rossi 1975, p. 277.
426 Ed. Wolf 1860, p. 78-9. Wolf heeft daerom, in de druk staat daer om.
427 Ed. Wolf 1860, p. 79. Wolf heeft cryget, in de druk staat crijget. Vergelijk M, vs. 9938-48.
428 Alorijs wordt tweemaal genoemd. Het is niet duidelijk of hertog Alorijs en Alorijs dezelfde persoon
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het een schande dat Huge veroordeeld zou worden, omdat hij onschuldig is. Hier stem-
men vijf heren mee in: Diederick van Ardennen, hertoghe Salomon, de aartsbisschop
van Reims, Ogier van Denemercken en Ridtsaert dye vrye. Dumay laat als voorspreker
zijn mening niet de doorslag geven en stelt voor de beraadslaging uit te stellen tot in de
middag.429 Karel gaat hiermee akkoord. Voor het beraad kan worden voortgezet, grijpt
Abroen in en brengt de zaak tot een goed einde. Hij bewijst dat Huge onschuldig is,
waarop de pairs tot het oordeel komen dat de verraders gestraft dienen te worden (kap.
45).

Wat betreft de beraadslaging van de pairs zijn er twee belangrijke aanpassingen
waar te nemen in Np: 1) de aard van de procedurefout waarmee Dumay de koning
confronteert en 2) de naamgeving van de pairs. Zoals gezegd geeft Naime in M een
geografisch argument, namelijk: een pair mag niet in zijn eigen gebied veroordeeld
worden. De Nederlandse bewerker heeft dit beletsel niet overgenomen, wellicht omdat
hij het geen reële voorwaarde vond of dat hij het weinig herkenbaar vond voor zijn pu-
bliek. Hij koos daarom voor het getalsargument: een pair (of genoot) mag alleen ver-
oordeeld worden als de rechtbank voltallig is. Dit beletsel was wel herkenbaar voor het
publiek omdat het ontleend was aan de praktijk; het was een reëel argument om een
vonnis ongeldig te verklaren.430 Bij een proces behoorde een minimum aantal rechters
aanwezig te zijn. Werd dit aantal niet gehaald, dan kon het vonnis ongeldig verklaard
worden.431 Dit argument is echter niet van toepassing op de pairs (het is een ana-
chronisme), want zij hadden de plicht en het exclusieve recht een gelijke te vonnis-
sen.432

De tweede opvallende aanpassing ligt in de naamgeving van de pairs. In de
Franse tekst worden genoemd: Gautier, uit het verradersgeslacht van Guenillon en
Hardrez, Hanry de Saint Omer (die voor vrijspraak pleit), Challon en Bauduyns de
Flandre, en natuurlijk Naime. De namen van de Franse pairs zijn niet de traditionele
literaire namen, behalve die van Naime.433 Slechts twee pairs hebben titels die over-
eenkomen met die van reële historische pairs: Challon, bisschop-graaf van Châlons-
sur-Marne (is een van de kerkelijke pairs) en Bauduyn de Flandres (graaf van Vlaan-
deren).434 In de Nederlandse tekst treffen we geheel andere namen aan, behalve Du-
may, komen voor: hertog Griffoen, Ogier van Denemercke, hertog Salomon, hertog

                                                
zijn, m.a.w. of er een fout gemaakt is.
429 De verteller doet dit wel, want in de tekst staat: dese ses ghenoten wijsden Hughen los ende vrij
(Np, f. 68a). Ed. Wolf 1860, p. 79.
430 Zie voor de regels van het procesverloop in Vlaanderen: Van Caenegem 1956, p. 77-82 en 289.
431 Zie ook MNW 1: 562-4: Banc, 3) rechtbank, schepenbank. Kol. 563 Die banc vollen: de rechtbank
of scheepsbank bezetten, de zeven schepenen aanwijzen, die in eene zaak recht zullen spreken. Ick
(rechter) vraghe een vonnis of ic die banck alsoe ghevolt hebbe mit scepenen, dat ick recht doen mach.
Dingt v. Delft 56. Soe wijs en die scepenen, dat hij die barck alsoe ghevolt heeft mit scepenen, dat hij
wel recht doen mach. ald. Die volle banc: de volledige schepenbank. Gendsch Chtb. 121 (a. 1402) ...
ende die twee scepenen kiesen voert hare vulle banc. Huyghe van Bourdeus wordt tweemaal genoemd
onder dit lemma.
432 Zie m.b.t. de juridische rol van de pairs in de dertiende en veertiende eeuw: Sautel-Boulet 1955, p.
507-20. De pairs zouden nooit compleet geweest zijn in juridische zittingen volgens Sautel-Boulet.
433 In de Hp wordt hier een verklaring voor gegeven: alle pairs, behalve Naime, zijn gesneuveld in de
slag bij Ronceveux la ou il y eut si grant et si piteuse perte, que tous les douze pers de france y
moururent excepé le bon ducNayme de Bauiere (Hp, folio I). Ed. Raby 1998, p. 10.
434 Zie Voretzsch 1900, p. 83-8 en Rossi 1975, p. 273-4 in verband met de pairs in Huon de Bordeaux.
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Alorijs, Guwijner, Tybaut van Aspermonde, Diederick van Ardennen, de aartsbisschop
van Reims en Ridtsaert de Vrye. Het is heel goed mogelijk dat de bewerker (van de
brontekst of van Np) deze namen overgenomen heeft uit andere Middelnederlandse
verhalen die hij kende, alweer: met het oog op zijn publiek.435 Om enkele voorbeelden
te noemen: Ogier van Denemercken verwijst naar het gelijknamige gedicht (zie bo-
ven), Ridtsaert de Vrye naar Renout van Montalbaen en de Vier Heemskinderen,436 in
Buevijn van Austoen komt een hertog Griffoen voor (een neef van Doyoen), de bis-
schop van Reims (Tulpijn in Np) komt onder meer voor in het Roelantslied, en een
Reynier komt voor in Ogier van Denemarken, en Willem van Oringen (zie boven). De
namen van de pairs lijken hier niet zozeer de historische realiteit van Vlaanderen te
weerspiegelen, maar de literaire context van Huyghe van Bourdeus.437

Conclusie met betrekking tot de modificaties
De modificaties dienen in de eerste plaats ter verduidelijking van een situatie (de kro-
ning van Charlot, de uitdaging tot de tweekamp, de beraadslaging van de pairs). Daar-
naast maken ze de situatie herkenbaarder doordat, zo lijkt het, aansluiting gezocht is
bij de verwachtingshorizon van het toenmalige publiek (namen van de pairs en de juri-
dische procedure waarnaar verwezen wordt in het tweede proces). Elementen waarmee
men niet vertrouwd was (zoals de aanwijzing van de troonopvolger in de Franse Huon)
of die men wellicht niet geloofwaardig vond (de procedurefout die Naime aan Karel
voorlegt) zijn aangepast. Dit maakt dat het verhaal niet alleen beter te volgen is, maar
ook herkenbaarder en geloofwaardiger is voor het Nederlandse publiek.

4.3.3.2 Toevoegingen

In deze paragraaf zullen enkele in het oog springende toevoegingen in de prozaroman
besproken worden. Het betreft de twee prologen, het gebed van Huge in de kerker, de
rederijkersverzen waarmee hij zijn liefde voor Claramonde uitspreekt en de gepaard
rijmende verzen waarin Huges verbanning wordt uitgesproken. De toevoegingen val-
len des te meer op, doordat zij tegen het streven naar inkorting ingaan. Waarom zijn
deze elementen aan het verhaal toegevoegd en welke functie hebben zij in het verhaal?

De prologen
Huyghe van Bourdeus (Np) wordt ingeleid door twee prologen:438 de eerste proloog
(aangeduid als Die Prologhe) probeert de lezer te interesseren voor het verhaal en de

                                                
435 Hoewel deze personages ook in de chansons de geste optreden, zoals de verrader Grifon (d)Haute-
feuille (zoon van Doon de Maience), de verrader Alori, Thierri d’Ardenne en Tybaut d’Aspermonde.
Vergelijk ook de namen van de pairs in Ly Myreur (ed. Borgnet/Bormans 1864-1887, dl. III, p. 326),
waar genoemd worden: Nalme, Salomon, Doon de Nanteulh, Thiris d’Ardenne, Turpin en Agart.
436 In deze tekst worden als raadgevers van de koning genoemd: Griffoen, Alloreit, Fochier en Gale-
ram (ed. p. 173). Ook hier verschillen de namen van enkele pairs ten opzichte van de Franse Renaut,
zie Spijker 1990, p. 216.
437 Over de pares rond de vorst, met name in Vlaanderen zie: AGN 1980, dl. 3, p. 80-2.
438 Dubbele prologen komen vaker in gedrukte prozateksten voor, zie Vermeulen 1986, p. 40: hij zegt
dat 27 eerste drukken een dubbele of zelf een driedubbele proloog hebben. Zo hebben bijvoorbeeld
ook Der schaepherders Kalengier (uit 1514/5) en Die Euangelische Laterne (uit 1525) twee prologen.
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tweede proloog (aangeduid als na prologhe) geeft de lezer informatie over Karel de
Grote.439 In de proloog van het chanson de geste (M) worden de drie hoofdpersonen
van het verhaal geïntroduceerd, waarbij de meeste aandacht geschonken wordt aan de
wonderlijke feeënkoning Auberon.440 De informatie uit die epische proloog vinden we
niet terug in de prologen van Np. Abroen en Huge worden hierin niet genoemd.441 De
eerste proloog van Np geeft een motivering voor het uitgeven van dit verhaal en dient
als aansporing het te lezen. Hij bevat traditionele elementen:442

1) Er worden vreemde en nieuwe dingen verteld (prikkelt de nieuwsgierigheid), die uit
oude geschriften stammen (autoriteit);
2) De historie is hier gedrukt ter vermaak; men kan er genoegen aan beleven. Daar-
naast dient het verhaal om de melancholie te verdrijven: ende dye sinnen des menschen
daer mede te versolaceren als si met eeniger melancolien ende swaricheden belast
worden (f. 2a).443

3) De historie is echter niet bedoeld om de aandacht van de plichten af te leiden, maar
dient ook om te laten zien wat laster voor ellende teweeg kan brengen. Deze moraal
heeft niet specifiek betrekking op het Huge-verhaal, hoewel ook hier van laster sprake
is. Amorijs weet met zijn verraderlijk praat Charlot op te zetten tegen de broers uit
Bordeaux en Gheraert klaagt zijn broer op valse gronden aan bij Karel. Het thema
kwaadsprekerij is echter zo algemeen gesteld in de proloog dat deze evengoed ter in-
leiding van een ander verhaal zou kunnen hebben gediend. De eerste proloog hoeft dus
niet speciaal als aanprijzing en inleiding van dit verhaal gemaakt te zijn. Het is goed
mogelijk dat hij door een ander dan de bewerker van het verhaal geschreven is en is
toegevoegd nadat de prozatekst al gereed was.

De tweede proloog (na prologhe) heeft duidelijker de functie van inleiding van
dit verhaal, er staat immers:

Om datmen hier achteruolghen ende bescriuen sal van sommighe dinghen die ghesciet
souden sijn inden tijden vanden groten coninc Karel. So wil ic eerst wat scriuen
vanden seluen Karel (Np, f. 3a).444

Hier wordt dus expliciet verwezen naar de inhoud van het verhaal dat komen gaat. On-
danks deze aankondiging blijkt ook de inhoud van de naproloog niet toegespitst te zijn
op het verhaal dat volgt. De informatie die over Karel gegeven wordt, is algemeen van
aard: hij was dapper in de strijd en zo sterk dat hij met één slag een gewapend man met
                                                
Beide werken zijn net als Huyghe van Bourdeus gedrukt door Willem Vorsterman. Kijken we speci-
fiek naar de prozaromans dan heeft alleen de Borchgravinne van Vergi een dubbele proloog die bo-
vendien ook als naproloog wordt aangeduid, zie Resoort 1988, p. 105.
439 De proloog en naproloog kunnen worden opgevat als een ‘prologus praeter rem’ en ‘prologus ante
rem’. Zie Resoort 1988, p. 103-135 in verband met de prologen in prozaromans en met name p. 105-6
i.v.m. Huyghe.
440 Zie ook inleiding hoofdstuk 2 en paragraaf 4.3.2.3.
441 Evenmin is de informatie uit de proloog van het chanson de geste overgenomen in de Franse proza-
bewerking (Hp), zie paragraaf 4.2.1.
442 Voor motiveringen in prozaromans en hun herkomst, zie Vermeulen 1986, onder meer p. 46-52,
195 en 224.
443 Zie Vermeulen 1986, p. 49 en p. 194-209, met name p. 205. Voor het gebruik van het melancholie-
argument zie ook Franssen 1991, p. 306-7.
444 Ed. Wolf 1860, p. 3-4.
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zijn paard kon doorklieven.445 Ook was hij wijs in zijn oordeel, had kennis van de vrije
kunsten, en leidde een deugdzaam en vroom leven. Behalve over Karels kracht en
deugden, geeft de schrijver ook informatie over diens kinderen. Vermeld wordt dat
Karel bij koningin Hildegaert drie zonen had, te weten Charlot die zonder erfgenaam
stierf, Pippijn die koning van Italië was en Lodewijc die koning van Aquitanië was en
na Karel keizer werd; ook had hij drie dochters, te weten Rotruyt, Berga en Gilla. Hoe-
wel deze informatie historisch juist is, komt ze niet overeen met het verhaal. Daarin
heeft Karel één zoon, Charlot, die onthoofd wordt door Huge (Np, f. 7a).446

Tussen de algemene informatie wordt – als een soort verzuchting terzijde – het
voorbeeldig hofleven van Karel afgezet tegen de mistanden van de ‘huidige’ tijd (dat
wil zeggen de zestiende eeuw) waarin de heren aan het hof dobbelen, God verlooche-
nen en onkuisheid bedrijven.447 Deze verzuchting heeft evenmin specifiek betrekking
op het verhaal dat volgt: een explicitiete link ontbreekt. De informatie die over Karel
in de proloog is eerder algemeen encyclopedisch van karakter dan toegesneden op het
verhaal zelf.448 Opmerkelijke en/of nieuwe informatie wordt niet gegeven, maar er
worden algemene feiten gepresenteerd die reeds bekend waren uit zowel Latijnse
bronnen als uit bronnen in de volkstaal.449 Door het algemene informatieve karakter
van de na prologhe kan ze net zo goed gediend hebben om een andere Karelroman te
introduceren. Vraag is natuurlijk waar de schrijver van de na prologhe de informatie
over Karel vandaan gehaald heeft. Heeft hij één bepaalde (Nederlandse) bron ge-
bruikt? Ik heb hiervoor geen aanwijzingen gevonden. Wellicht heeft de schrijver
zelfstandig een proloog over Karel geschreven op basis van eigen kennis, aangevuld
met informatie die voorhanden was. Evenmin duidelijk is wie de beide prologen ge-
schreven heeft. Was dit dezelfde als degene die het verhaal van Huge in proza bewerk-
te of zijn de prologen pas later aan de tekst toegevoegd? Dit laatste is niet onmogelijk.
En, zijn beide prologen van dezelfde hand? Ook dit hoeft niet per se het geval te zijn.

In ieder geval werd informatie over Karel nuttig geacht voor de lezer van het
verhaal. Wellicht omdat kennis over Karel de Grote niet (meer) als vanzelfsprekend
bekend verondersteld werd. Ook kon een proloog over Karel de Grote dienen om de
waarachtigheid van het verhaal te benadrukken. Een wonderlijk personage als Abroen
zou daar afbreuk aan doen. Wellicht daarom ontbreekt de feeënkoning in de prologen
van zowel de Nederlandse als de Franse prozabewerking (Np en Hp) en is het Karel
die centraal staat.450 Dit in tegenstelling tot de proloog van het chanson de geste waar-
in Auberon de meeste aandacht krijgt. Dachten de prozabewerkers en drukkers een

                                                
445 Deze informatie is onder meer ook te vinden bij Jacob van Maerlant, zie SH IV1, 2.
446 In Hp worden zowel Charlot en Loys genoemd als zonen van Karel.
447 O lacen nv houtmen veel abusen inder heeren houen (f. 3a, ed. Wolf 1860, p. 4). Zie in verband met
dit soort tijdsklachten: Vermeulen 1986, p. 152.
448 Zoals in M en Hp wel het geval is. Anders is dit bijvoorbeeld ook in de proloog van de Historie van
Malegijs waar informatie over Karels afkomst en geboorte in de proloog direct verband houdt met het
verhaal dat volgt.
449 Denk wat betreft de Latijnse bronnen onder meer aan Einhard; wat betreft de Nederlandstalige
bronnen onder meer aan informatie in de Spiegel Historiael van Jacob van Maerlant (IV partie, I
Boek) en het hoofdstuk Van coninck Karels leuen ende deucht waarmee de drukken van Karel ende
Elegast afsluiten.
450 Ook in de Franse kronieken waarin Huon de Bordeaux is verwerkt, ontbreekt Auberon; zie para-
graaf 2.4.
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groter publiek te bereiken door de aandacht op Karel te vestigen? Karel de Grote ge-
noot aanzien als historische persoon en als verhaalfiguur uit een lange epische traditie,
Abroen was een relatief nieuw en onbekend personage. Kortom, wellicht heeft de keu-
ze voor Karel in plaats van Abroen te maken met een verandering van tijdgeest. De ac-
centverlegging maakt duidelijk wat men belangrijk vond. De dichter van het chanson
de geste dacht met de onbekende feeënkoning de nieuwsgierigheid van het publiek te
kunnen prikkelen, terwijl degene die de prologen aan het prozaverhaal toevoegde
meende dat het zestiende-eeuwse lezerspubliek aangetrokken zou worden door de be-
kendheid en autoriteit van Karel de Grote. En dus zou een proloog waarin het verhaal
gepresenteerd wordt als spelend in de tijd van de rechtvaardige en voorbeeldige Karel
de Grote de verkoop meer stimuleren, dan een proloog waarin de aandacht vooral zou
uitgaan naar een wonderbaarlijk personage als Abroen, die wellicht weerstand zou
kunnen oproepen van de kerkelijke autoriteiten en de lezers zou kunnen afschrikken.451

Het gebed van Huge
Huge is gevangengenomen nadat hij baard en tanden van emir Gaudijs heeft opgeëist.
De dochter van de emir, Claramonde, wil Huge wel behulpzaam zijn, maar dan moet
hij wel haar liefde beantwoorden. De held wijst haar af omdat zij een Saraceense is.
Claramonde is hierover zozeer verbolgen,452 dat ze hem door haar dienaren in de ge-
vangenis laat zetten, zonder eten en drinken (kap. 19). Huge bevindt zich nu in een be-
narde situatie. Uit wanhoop beschuldigt hij eerst koning Abroen ervan hem in deze si-
tuatie te hebben gebracht, maar daar heeft hij onmiddellijk spijt van. Na drie dagen en
nachten meent hij van honger te zullen sterven. Hij is van alle wereldlijke troost verla-
ten en daarom wendt hij zich tot God: hij bidt om hulp en gratie.453 Het gebed dat heel
kapittel 20 in beslag neemt,454 legt het handelingsverloop even stil en illustreert de
situatie waarin de held zich bevindt en onderstreept het belang daarvan. De tekst is
verdeeld in 12 paragrafen, aangeduid met een paragraafteken. Een nieuwe paragraaf
begint steeds met een aanroep: O minlike Ihesu, O suete Iesu etc. Het heeft er alle
schijn van dat het gebed, dat het lijdensverhaal van Jezus bevat en waarvan de inhoud
gemeengoed was, niet speciaal voor Huyghe van Bourdeus geschreven is. De tekst
refereert nergens aan Huges persoonlijke situatie, op één plaats na. Het gebed eindigt
namelijk met de volgende woorden:

dat ghi mi wilt verlossen vander doot ende laten mi met ghesontheyt ende met
eeren weder keeren in Vrancrike ende vercrighen die vrientscap mijns heeren,
door v hulpe o Ihesu Criste Amen (Np, f. 34a).455

                                                
451 Mogelijk is dit ook gedaan i.v.m. de censuur. Huyghe werd in sommige opzichten toch al als een
aanstootgevend verhaal beschouwd, zie paragraaf 4.1.2.
452 Np, f. 31b: ghi sulter voor quaden loon ontfaen ende Claramonde was seer gram op Hughen. Ed.
Wolf 1860, p. 38. Wolf heeft sult ervoor, in de druk staat sulter voor.
453 Aan het einde van kap. 19 staat een houtsnede waarop een Jezusfiguur is afgebeeld met de symbo-
len uit zijn lijdensgeschiedenis. De houtsnede komt ook voor in De Berch van Calvarien (circa 1520)
en Dit is een devote meditatie op die passie ons liefs heren (circa 1525): twee andere drukken van Vor-
sterman.
454 Dit zijn vier pagina’s tekst van 31 regels.
455 Ed. Wolf 1860, p. 41. Wolf heeft Jhesu, in de druk staat Ihesu.
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Het einde van het gebed kan door de bewerker toegevoegd of aangepast zijn om het in
het verhaal in te passen. In de Franse tekst bevindt de held zich in eenzelfde situatie.
Ook hier bidt Huon als hij in de kerker zit, maar dit gebed is heel kort en toegespitst op
zijn situatie.456 Het lange gebed in Np staat op dezelfde plaats in het verhaal als het
korte epische gebed van Huon in M.457 De invoeging van de tekst van het gebed heeft
het verhaalverloop geen geweld aangedaan, maar heeft wel geleid tot een aanpassing.
De situatie in Np is als volgt: zodra Huge zijn gebed beëindigd heeft, komt Claramon-
de naar de gevangenis om opnieuw met hem te spreken. De reden hiervoor is dat God
haar hart tot barmhartigheid heeft opgewekt. Het gebed is dus niet zonder weerklank
gebleven. Huge stemt nu in met het verzoek van Claramonde om haar tot zijn vrouw te
maken, maar vraagt haar wel om christen te worden. Claramonde belooft dit. In M
komt Esclarmonde naar de gevangenis omdat ze Huons woorden gehoord heeft.458 Er
staat niet expliciet dat het gebed van Huon het hart van Esclarmonde raakt en dat dit
dus de werking van God is, maar ook hier is dit in feite het geval. Np laat hierover ech-
ter geen enkele twijfel bestaan. Ondubbelzinnig wordt gezegd, dat God het hart van
Claramonde tot barmhartigheid opwekt omdat Huge zo ootmoedig tot Hem gebeden
heeft.

De invoeging van dit lange gebed in Np betekent niet dat de tekst als geheel
christelijker geworden is. Wat we wel kunnen waarnemen, is dat in Np de accenten
zodanig verlegd zijn dat het christelijke element ondubbelzinner en duidelijker naar
voren komt dan in M het geval is, waar het op verschillende plaatsen verbonden is met
het bovennatuurlijke. Dit is evenwel eerder het resultaat van het weglaten van een aan-
tal magische en wonderbaarlijke elementen, dan van toevoeging van christelijke ele-
menten (het gebed uitgezonderd). De complexiteit van de epische personen kan – in de
ogen van de bewerker – het christelijke aspect vertroebeld hebben. In Np zijn de per-
sonages minder complex waardoor hun christenzijn meer naar voren komt. Dit is voor-
al duidelijk bij Abroen, zoals we gezien hebben.459 In Np wordt hij kersten prince en
coninc van caritaten genoemd, terwijl Auberon aangeduid wordt als le fae of le petit
roi sauvaige. Abroen is een vroom mens, met enkele buitengewone vermogens. Hij
heeft door zijn geloof een nauwe band met God, maar hij staat niet zo dicht bij God als
Auberon. Het christelijke aspect is in Np sterker aanwezig dan het bovennatuurlijke.
Met betrekking tot de twee andere hoofdpersonen kan hetzelfde worden opgemerkt.
Huge is vroom en ootmoedig. Hij stelt zijn vertrouwen in God, wat er ook gebeuren
                                                
456 M, vs. 5914-8:
 ‘Ne m’en pris garde, se me puist Dix salver,
Quant je menti al premier pont passer.
Sainte Marie! praigne vous en pité!
Roïne, Dame, vostre homme secourés,
Que il ne soit honnis ne vergondés!’
457 Gebed van de held in gevangenschap (‘la prière du plus grand péril’) komt vaker voor in epische
verhalen, denk bijvoorbeeld aan de Franse Couronnement de Louis of aan de Middelnederlandse
Seghelijn van Jherusalem (zie i.v.m. de gevangenschap van de held paragraaf 5.3). Vraag is hoe de
situatie in de rijmtekst geweest is. Ook hier een kort gebed zoals in M?
458 M, vs. 5919-21:
Tout canqe Hues a dit et devisé,
Li damoisele a trestout escouté;
Vint a le cartre, s’a Huon apielé.
459 Zie paragraaf 4.2.3.
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zal. In M is Huon eveneens een vrome christelijke ridder,460 maar door zijn gedrag
maakt hij de indruk toch minder standvastig te zijn: de held beklaagt zijn lot, klaagt
over honger, is eigenwijs en wil alleen maar avonturen beleven. In het eerste deel
wordt hem bovendien verweten dat hij zich onvolwassen gedraagt. Karel is in M wel
een christelijk vorst,461 maar hij draagt ook een geheime zonde met zich mee die hij
nooit opgebiecht heeft. In Np is de toespeling op een dergelijke zonde weggelaten.
Karel wordt positiever en voorbeeldiger neergezet. Zij vrome houding blijkt onder
meer uit de motivatie die hij voor zijn aftreden geeft: hij wil voortaan in rust en vrede
leven om God neerstelijcker te dienen (Np, kap. 1).462 Dit is in overeenstemming met
de proloog, waarin staat: Karel was een goet prince ontsiende god, ende een groot
beschermer der heyligher kercken. Zijn hof was al even voorbeeldig: hy hielt sijn hof
eerlic ende sijn heeren ende dienaers in deuchden so dattet scheen een clooster te sijn
(f. 4a).463

De rederijkersverzen
In Huyge van Bourdeus zijn aan het prozaverhaal rederijkersverzen toegevoegd. Dit is
niet uniek voor Np: Debaene zegt dat ongeveer de helft van alle prozaromans voor
1540 rederijkersverzen bevatten.464 Na die tijd zou dit verschijnsel drastisch afnemen;
het is een modeverschijnsel geweest, kenmerkend voor de Nederlandse literatuur.465 In
de ons omringende landen treffen we dit verschijnsel niet aan. De Franse prozaroman
bevat dergelijke verzen niet. Volgens Debaene werden ze opgenomen om het werk te
verfraaien; ze zouden het ‘eentonige’ proza onderbreken.466 Van onderbreken is in veel
gevallen ook letterlijk sprake. De verzen staan vaak in los verband met het verhaal467

en kunnen het verhaalverloop zelfs hinderen, dat wil zeggen de situatie onduidelijker
maken. Dit is zeker het geval bij Np. Door het uitspreken van het refrein, dat inge-
voegd is in de episode in Babylonië, verklaart Huge zijn liefde voor Claramonde.468

De inhoud is zo algemeen dat men zich afvraagt of deze verzen niet elders ontleend
zijn, zoals bijvoorbeeld het geval is met de refreinen in Vergi.469 Aan de inhoud van
het verhaal voegen ze niet wezenlijk iets toe. Wanneer we de verzen weglaten, blijkt
het verhaal gewoon door te lopen. Ze lijken slechts te zijn opgenomen om uiting te
geven aan de liefde tussen Huge en Claramonde, en zijn als zodanig van belang voor
het verhaal.

                                                
460 Dit blijkt uit de gebeden van de held in de Franse tekst, waarvan sommige zelfs zijn ingekort in Np
en andere ontbreken, bijvoorbeeld het gebed van Huon in Jeruzalem, zie M, vs. 2866-2885. Ook in dit
geval wordt het gebed besloten met de wens om terug te mogen keren naar Frankrijk.
461 Zie o.a. M, vs. 199-217 en 1435-45.
462 In Hp geeft Karel eenzelfde motivatie, zie paragraaf. 4.2.1.
463 Ed. Wolf 1860, p. 5.
464 Debaene 1977, p. 347-351. Zie ook Resoort 1988, p. 152-153.
465 Zie Boekenoogen 1949, p. 239-247, met name p. 246. De verzen zijn gehandhaafd in de twee ze-
ventiende-eeuwse drukken van Huyghe.
466 Debaene (1977, p. 447) spreekt over: ‘het eentonige proza, bladzijden en bladzijden na elkaar’. Een
anachronistisch oordeel. Mogelijk dacht de zestiende-eeuwer, voor wie dit proza nog betrekkelijk
nieuw was, hier anders over.
467 Ook Boekenoogen (1949, p. 241) merkt dit op.
468 Het gaat hier dus niet om een dialoog in verzen zoals bijvoorbeeld in Buevijn van Austoen die van
toepassing zijn op het verhaal zelf.
469 Bespreking van de refreinen in Vergi, onder meer herkomst en functie: Resoort 1988, p. 152-179.
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De verzen zijn opgenomen in kapittel 24 (Hoe Claramonde haren neue seyde
hoe sie den kersten een iaer lanck onderhouden hadde). De situatie is als volgt: nadat
Claramonde Huge uit de gevangenis bevrijd heeft, verblijven zij als gelieven heimelijk
op haar kamer. De tien ridders en de jonkvrouw uit Dunalster arriveren intussen in Ba-
bylonië. Zij willen weten wat Huge overkomen is. Aliames introduceert zichzelf bij
Gaudijs als diens neef Tryakel. Hij laat de ridders in de gevangenis zetten in de hoop
dat zij daar Huge zullen aantreffen. Claramonde wil nu met haar ‘neef’ spreken. Ze
neemt hem bij de hand. Waar zij hem heenbrengt is onduidelijk. In ieder geval buiten
het gehoor van Gaudijs vertelt zij hem van de bode die een jaar geleden aan het hof
kwam. Zij is verliefd op de jongeman geworden en zou zonder zijn liefde voor haar
uitzinnig geworden zijn. Ze wenst dat deze liefde duurzaam mag zijn. Op datzelfde
moment komt Huge bij hen staan. Waar komt hij opeens vandaan? Uit de kamer van
Claramonde waarschijnlijk, maar dit wordt niet vermeld. Huge herkent Aliames on-
middellijk, want er staat dat hij heel goed weet dat Aliames haar neef niet is, maar dat
hij niets laat blijken.470 Claramonde heeft Huge ook gezien, want ze zegt tegen hem: Ic
vermane hier hoe lief dat v mijn herte heeft. Ze smeekt hem haar niet in de steek te la-
ten mer ick bid v laet v herte metten minen in liefden accorderen. Ende Hughe accor-
derende seyde aldus (f. 38a). Waarna het rederijkersrefrein volgt.471

Bij nadere beschouwing is het een merkwaardige situatie: Claramonde praat te-
gen haar ‘neef’ Tryakel (is Aliames). Huge komt bij hen staan en herkent Aliames.
Claramonde merkt de komst van Huge op en spreekt tegen hem. Alleen Aliames lijkt
Huge niet op te merken, want hij reageert in het geheel niet op de conversatie tussen
de gelieven. Heeft hij Huge niet herkend of kan hij niet zien wie er bij hen is komen te
staan?472 Waarom vraagt Aliames anders na afloop van Claramondes verhaal of hij de
christen mag zien? Het lijkt erop dat Huge weer snel naar de kamer van Claramonde is
teruggegaan nadat hij zijn monoloog beëindigd heeft, want daar vindt de hereniging
tussen Huge en Aliames plaats. De situatie is in M een stuk duidelijker. In deze tekst
spreekt Esclarmonde buiten de gevangenis – waarin Huon samen met de ridders zit
opgesloten – met Gériaume.473 Het is dus logisch dat Huon en Gériaume elkaar niet
kunnen zien. In het geval van Np lijkt het wel of de prozatekst is aangepast om de
verzen in te passen. Laten we de verzen weg, dan wordt de situatie begrijpelijker. Cla-
ramonde spreekt dan met haar ‘neef’ Tryakel over de bode, buiten het gehoor van
Gaudijs. Haar verhaal wordt niet onderbroken door een liefdesverklaring van Huge. In
dat geval zouden de woorden van Claramonde in kapittel 24 ende hij custe mi ooc aen
mijnen mont474 dat sijt alle saghen dye aen der tafelen waren gheseten (f. 37b) aan-
sluiten op haar woorden in kapittel 25: Dese ridder wert oock gheuanghen, ende men
nam hem eenen cop van goude (…) (f. 39b).475 Ze vertelt wat de bode kwam doen en
hoe ze verliefd op hem is geworden. De bode werd gevangen, maar zij heeft hem be-
                                                
470 Zie Np, f. 38a: die wel wiste dat Aliames haer neue niet en was, mer hi (Huge) en gaft niet te
kennen (ed. Wolf 1860, p. 45).
471 Ed. Wolf 1860, p. 45-6.
472 Is Huge vermomd geweest in het voorbeeld? Ik denk hier aan hs. R waar dit wel het geval is.
473 M, vs. 6144-54: gesprek tussen Gériaume en Esclarmonde. Esclarmonde spreekt Gériaume aan,
maar hij vertrouwt haar niet; M, vs. 6222-55: Gériaume en Esclarmonde spreken opnieuw met elkaar.
Gériaume gaat de gevangenis binnen; hereniging.
474 In de druk staat mout.
475 Zie ed. Wolf 1860, p. 45 en p. 47.
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vrijd en al die tijd heimelijk op haar kamer verborgen gehouden. Ze spreekt niet over
Huge, maar over dese ridder en dese fransoys. De reactie van Tryakel (Aliames) dat
hij de christen wil zien, is ook begrijpelijker zonder de interruptie van de liefdesver-
klaring van Huge. Huge en Aliames zien elkaar pas terug op de kamer van Claramon-
de waar Huge verblijft.

De ingevoegde rederijkersverzen zorgen dus voor een vreemd verloop. Moge-
lijk heeft Claramonde in een eerdere tekstfase met Tryakel gesproken zonder dat Huge
daarbij aanwezig was, overeenkomstig de situatie in M.476 Nadat zij is uitgesproken
wil Tryakel de christen zien, omdat hij uit haar woorden waarschijnlijk wel opgemaakt
heeft dat zij over Huge sprak. Huge ziet Aliames nu na lange tijd terug en is oprecht
verheugd. Later zijn de rederijkersverzen toegevoegd en moest om die reden de situa-
tie worden aangepast.477 Toch wil ik geenszins beweren dat de verzen – alhoewel niet
naadloos ingevoegd – hier misplaatst zijn. De rederijkersverzen passen in Np omdat ze
de liefdesrelatie tussen Huge en Claramonde illustreren, die in de prozabewerking een
persoonlijker accent en groter aandeel in het verhaal heeft. In M neemt de liefde tussen
Huon en Esclarmonde aanvankelijk een onopvallender plaats in.478 Esclarmonde neemt
het initiatief. Zij wordt verliefd op de vreemdeling nadat hij haar driemaal gekust
heeft. Huon laat nauwelijks iets van zijn gevoelens blijken. Hij wijst haar af wanneer
ze hem vraagt haar minnaar te zijn en zij laat hem zuchten in de gevangenis om hem
op andere gedachten te brengen. Als hij ten slotte met haar voorstel instemt, laat zij
hem in de gevangenis zitten; hoewel ze hem regelmatig opzoekt en goed voor hem
zorgt.479 In de Np neemt Claramonde nog meer initiatieven. Zij pleit zelf voor Huge bij
haar vader en neemt hem vervolgens mee naar haar kamer, om hem een voorstel te
doen. Huge wordt pas in de gevangenis geworpen nadat hij haar afgewezen heeft. Zij
bevrijdt hem echter zodra hij instemt met haar verzoek. Hij blijft dan heimelijk op haar
kamer; een jaar lang zijn ze minnaars.480 In tegenstelling tot Huon in M, spreekt Huge
zijn gevoelens voor Claramonde uit. Hij doet dit door middel van de ingevoegde rede-
rijkersverzen. Zijn houding ten opzichte van Claramonde is niet afstandelijk. Clara-
monde op haar beurt spreekt Huge aan met lief en zij spreekt over wij en onser min-
nen. In chanson de geste ontbreekt het persoonlijke element in de verhouding tot de
gelieven op zee zijn en Huon ontdekt hoe mooi Esclarmonde is.481

                                                
476 In hs. R (f. 54) ligt de situatie weer anders: hier overlegt Esclarmonde met Huon over de komst van
een oude man en twaalf christenen uit Frankrijk. Huon gaat vervolgens zelf naar de gevangenis toe.
477 Toegevoegd zou dan zijn als inleiding van het rederijkersrefrein: Ende sinen sueten aseme heeft mi
mijn herte doorwont al gheheelick doorstraelt (…) Ende Hughe accorderende seyde aldus (f. 38 a; ed.
Wolf 1860, p. 45). Wolf heeft horte, in de druk staat herte. En als verbinding van het refrein met het
vervolg van het verhaal: Doe Hughe sijn minlijcke woorden volseyt hadde so seyde Claramonde tot
Tryakele (f. 39b; ed. Wolf 1860, p. 46).
478 Zie Combarieu du Grès 1979, p. 351-450, met name p. 352-377, i.v.m. liefde in chansons de geste
479 Dit blijkt bijvoorbeeld uit hetgeen Huon tegen de ridders zegt (M, vs. 6202-3): ‘La fille au roi m’a
tant fort enamé/ Qu’ele me donne canque veul demander’. Dit blijkt ook uit Huons woorden tegen
Gaudisse, zie M, vs. 6430-4.
480 Dit komt overeen met hs. R. Hier verblijft Huon verkleed als vrouw bij Esclarmonde. Ook in de
latere Franse prozadrukken zou de liefde meer aandacht krijgen; bijvoorbeeld in het uittreksel van
Tressan, zie Rossi 1975, p. 631.
481 Na de schipbreuk verandert hun houding: ze omarmen elkaar op het eiland, M, vs. 6846-51. Esclar-
monde wil niet dat Huon iets overkomt, M, vs. 6895-7.
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Huges verbanning: de gepaard rijmende verzen
Ten slotte aandacht voor een toevoeging die, in tegenstelling tot het gebed en de rede-
rijkersverzen, inhoudelijk wel specifiek betrekking heeft op het verhaal. Het betreffen
de 22 gepaard rijmende verzen die het zesde kapittel van het verhaal vormen. Deze
verzen zouden omwille van hun vorm op een ouder gedicht wijzen.482 Dit lijkt een
voor de hand liggende gedachte te zijn. Er bestond immers een Middelnederlandse
rijmtraditie van het verhaal. In paragraaf 4.2.3 is vastgesteld dat het waarschijnlijk is
dat Np bewerkt is naar een Middelnederlandse rijmtekst, zij het naar een andere versie
dan die vertegenwoordigd is in de overgeleverde fragmenten.483 Waarom zou de be-
werker zelf 22 verzen rijmen als hij een bestaande verstekst kon gebruiken en deze
aanpassen voor zijn tekst? Temeer daar de andere toevoegingen aan het verhaal niet
speciaal voor Huyghe van Bourdeus gemaakt zijn, maar waarschijnlijk eveneens
ontleend zijn aan reeds bestaande teksten die voorhanden waren (zie hierboven).
Anderzijds kan men zich afvragen waarom de bewerker dan geen gebruikgemaakt
heeft van de berijmde versie van Huge van Bordeeus voor de andere twee invoegingen
in het verhaal, te weten het gebed van Huge en zijn liefdesbetuiging aan Claramonde.
Het antwoord hierop zou kunnen zijn dat de rijmtekst hiervoor geen passende verzen
bood.484

De 22 verzen maken evenwel een gekunstelde indruk. Volgens Debaene zijn de
verzen zo aangepast dat zij de vorm van rederijkerspoëzie hebben aangenomen. Ook
hij acht het niet waarschijnlijk dat de verzen een poging zijn om Middelnederlandse
verzen na te bootsen.485 Laten we de verzen en hun plaats in het verhaal nader bekijken
aan de hand van het volgende overzicht:

M, vs. 2178-88 Karel verbant Huon
M, vs. 2189-322 Discussie tussen koning

en pairs over dit vonnis Ontbreekt
M, vs. 2330-1 Huon wil alles doen om

tot een verzoening te
komen

Np, kap. 5
(einde)

Huge wil alles doen om tot een
verzoening te komen

Np, kap. 6 Karel verbant Huge; hij laat dit
door een heraut omroepen (in
gepaard rijmende verzen)

M, vs. 2332-5 Antwoord van Karel op
opmerking van Huon

Np, kap. 7
(begin)

Antwoord van Karel op
opmerking van Huge

M, vs. 2336-78 De opdracht Np kap. 7 De opdracht

                                                
482.Debaene, 1977, p. 88: ‘een reeks van 22 paarsgewijde (sic) rijmende verzen, die misschien wel te-
ruggaan op het epische voorbeeld, doch naar XVIe (sic) mode breedsprakig zijn uitgesponnen’. Zie
ook dezelfde p. 313 en p. 349.
483 De opmerking van Resoort (1988, p. 44 noot 2) dat de aan Hughe van Bordeus (sic) ten grondslag
liggende rijmtekst slechts fragmentarisch is overgeleverd, is dan ook niet correct.
484 Vgl. M waar het gebed kort is en een liefdesbetuiging aan Esclarmonde ontbreekt. Wellicht was dat
in de Middelnederlandse rijmtekst die tussen M en Np moet hebben gezeten eveneens het geval.
485 Debaene 1977, p. 349. Een argument geeft hij hier niet voor. Jammer genoeg kunnen we de verzen
niet naast een overeenkomstige passage van de overgeleverde rijmtekst leggen, omdat dit deel van het
verhaal niet overgeleverd is. Hoewel Np geen directe relatie met de overgeleverde fragmenten heeft,
zou dit wellicht opheldering gegeven hebben omtrent het karakter van de verzen.
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In de 22 verzen wordt de verbanning van Huge uitgesproken. De plaats waar dit ge-
beurt in Np verschilt van M. In de Franse tekst zegt Karel na afloop van de tweekamp
tegen Huon dat hij hem uit zijn land verbant, want de koning is niet tevreden met de
uitslag van het gevecht. Hierop volgt de discussie tussen koning en pairs, die het von-
nis niet terecht vinden. Uiteindelijk moet Karel buigen voor de opvatting van de pairs
en verklaart hij zich bereidt tot een verzoening, mits zijn vazal doet wat hem zal wor-
den opgedragen. Huon is tot alles bereid als dit maar tot een verzoening leidt, hij zegt:
‘Voir en infer, se g’i pooie aler,/ Iroie jou por a vous acorder’ (vs. 2330-1). Karel rea-
geert op Huons opmerking met de woorden: ‘Certes, dits Karles, en pïeur lieu irés/
Que en infer as diasbles parler/ Car en tel lieu vous convenra aler/ Se vous volés moi
acorder’ (vs. 2332-5). Vervolgens formuleert Karel zijn opdracht (vs. 2336-78). In Np
laat Karel de verbanning publiekelijk bekend maken door een heraut. Dit gebeurt nadat
Huge gezegd heeft dat hij alles wil doen om tot een verzoening te komen met de ko-
ning, hij zegt: Ia sendet mi ter hellen van daer en salic niet wederkeren (f. 10b, kap.
5).486 Hierop volgt in Np niet zoals in M de reactie van Karel, want op deze plaats zijn
de 22 verzen ingevoegd waarin Karel Huge verbant. Aan het begin van kapittel 7 rea-
geert Karel pas op de woorden van Huge, hij zegt: Neen Huighe ic en wil v niet ter hel-
len senden, ic meene wel dat ick v beter sal senden (f. 12a).487 De verzen waarin de
verbanning van Huge wordt uitgesproken, zijn in Np op een ongelukkige plaats inge-
voegd. Ze onderbreken de dialoog tussen de koning en zijn vazal, en verstoren daar-
mee de vertelgang. Daarbij komt dat de informatie die in kapittel 6 gegeven wordt,
min of meer herhaald wordt in het proza van kapittel 7. De strekking van de verzen is
dat Huge verbannen wordt totdat hij de bedevaart volbracht heeft die hem zal worden
opgelegd. In het proza wordt tegen Huge gezegd dat een verzoening pas mogelijk is
nadat hij de opdracht volbracht heeft. Lukt dit niet dan wordt hij verbannen. Helemaal
sluitend is de informatie van verzen en proza dus niet.

Vergelijken we de Middelnederlandse verzen met de passage van M waarin Ka-
rel Huon verbant (vs. 2178-88), dan kunnen we constateren dat ze hiervan geen ver-
taling zijn.488 De passage is zeker twee keer zo lang en verschilt inhoudelijk van de
Franse tekst.489 Ook ligt het perspectief in Np anders. Karel laat zijn vonnis door een
heraut omroepen; de boodschap is tot een publiek gericht en niet direct tot Huge zelf.
Er wordt over Huge gesproken en niet tot Huge. Dit in tegenstelling tot M waar Karel
zich wel direct tot Huon richt. De koning benadrukt hier dat hij Amauri goed genoeg
kent om te weten dat deze een dergelijk verraad niet gepleegd kan hebben. Huon wordt
uit Frankrijk verbannen en mag niet meer naar Bordeaux terugkeren zolang Karel
leeft, anders zal hij een smadelijke dood sterven. In de Nederlandse tekst wordt Amo-
rijs niet genoemd in dit verband. Huge wordt verbannen omdat hij Charlot verslagen
heeft, die groot geacht was.490 Hij wordt niet alleen uit Frankrijk verbannen, maar uit
het hele Christenrijk. Bordeaux wordt niet apart genoemd,491 terwijl dit juist van be-
                                                
486 Ed. Wolf 1860, p. 13. Wolf heeft Ja, in de druk staat Ia.
487 Ed. Wolf 1860, p. 14.
488 Voor Hp geldt hetzelfde, omdat de Franse prozaroman overeenkomt met de tekst van het chanson
de geste.
489 Zie M, vs. 2178-88 in verband met de verbanning.
490 Dit is in overeenstemming met het positieve beeld dat in Np van Charlot geschetst wordt.
491 Er staat: Wt allen landen ende steden fijn (sic)/ So verre als mijn macht gaet, int cort int lanc/ Ia wt
al kerstenrijc bi bewanc (f. 11a; ed. Wolf 1860, p. 130). Wolf heeft Ja, in de druk staat Ia. In R, f.
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lang is voor het vervolg van het verhaal. Huge mag pas terugkeren als hij zijn bede-
vaart volbracht heeft anders moet hij hangen;492 dit in tegenstelling tot de Franse tekst
waar Karel Huon aanvankelijk verbant zolang hij (Karel) leeft. Maar door ingrijpen
van de pairs mag Huon terugkeren zodra hij de opdracht die hij krijgt, vervuld heeft.
De term ‘bedevaart’ wordt hier niet gebruikt.

We kunnen concluderen dat de plaats waar de verzen zijn ingevoegd, niet gelukkig ge-
kozen is omdat ze het verhaalverloop onderbreken en ze bovendien dubbele informatie
verschaffen. Wolf merkt dan ook op: ‘wie es denn in der That ein müssiges ist, da
dessen Inhalt im nächsten wiederholt wird, das an Capitel V unmittelbar sich an-
schliesst’.493 Toch is het niet correct om te beweren dat kapittel 6 hierdoor overbodig
is, zoals Wolf doet. De gepaard rijmende verzen hebben wel degelijk een functie: ze
illustreren een belangrijk en emotioneel moment in het verhaal. Dit komt overeen met
de functie van het ingevoegde gebed van Huge en de rederijkersverzen waarmee hij
zijn liefde voor Claramonde uitspreekt. De wijze waarop de verbanning uitgesproken
wordt in Np, door een heraut, benadrukt het belang ervan voor het verhaal. Het is voor
iedereen duidelijk: de held wordt door de koning verbannen uit het land. De avontu-
renreis van de held wordt hierdoor in gang gezet.

Wanneer en door wie de verzen zijn ingevoegd is onduidelijk. Dit hoeft niet
noodzakelijk gedaan te zijn door degene die de prozatekst schreef. Mogelijk behoor-
den ze, evenals de rederijkersverzen en het gebed, niet tot de oorspronkelijke Neder-
landse prozabewerking, maar zijn ze pas in een latere fase in het prozaverhaal inge-
voegd. De wijze waarop ze zijn ingevoegd – middenin een dialoog – lijkt hiervoor te
pleiten. De keuze om ze door een heraut te laten uitspreken, zal wellicht gedaan zijn
met het oog op het publiek van de prozaroman: het sluit aan bij hun realiteit.494

4.3.4 Typering van de Nederlandse prozaroman

Een eerste belangrijke aanwijzing voor de typering van Np is te vinden in de twee pro-
logen die aan het verhaal zijn toegevoegd: het is een wonderlijk verhaal (een seer
vreemde wonderlijcke noyt wonderlijcker historie) die bedoeld is om daar plezier aan
te beleven (daer wt ghenuechte te rapen) en de zinnen te verzetten (ende dye sinnen
des menschen te versolaceren). Het is echter niet alleen een wonderlijk verhaal, maar
ook een historie die uit oude geschriften afkomstig is.495 Een historie die speelt in de
tijd van Karel de Grote, een historische persoon die hier (in de na prologhe) als voor-
beeldig wordt voorgesteld. Hiermee wordt gesuggereerd dat het ook een geloofwaar-

                                                
14r11-2 zegt Karel: Jamais Hulin n’aura de sa terre vng bouton/ Ains le feray morir par dedens me
prison.
492 Bedevaarten als boetedoening kwamen in de late middeleeuwen tussen circa 1300 en 1550 in een
aantal gewesten in de Nederlanden veelvuldig voor, zie Van Herwaarden 1978. Zie Van Caenegem
1954, p. 152. Dit soort tijdelijke verbanning zou vanaf 1242 voorkomen.
493 Wolf 1857, p. 31 [208].
494 Zie i.v.m. herauten de studie van Van Anrooij 1990; zie ook paragraaf 5.3.
495 Het verwijzen naar oude bronnen komt ook in andere prozaromans voor, bijvoorbeeld Joncker Jan
wt den vergiere. Zie voor procédés door prozabewerkers om hun verhaal als waar en echt voor te stel-
len: Debaene 1977, p. 337-8.
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dig verhaal is, hoewel een expliciete waarheidsclaim in de proloog ontbreekt.496 Ver-
gelijken we dit met de proloog van het chanson de geste dan zien we dat in Np de ac-
centen verlegd zijn. In Np verschaft de proloog over Karel een historisch kader voor
het avonturenverhaal dat volgt. In de proloog van M wordt de verhouding tussen de
drie hoofdpersonen kort neergezet, waarbij de aandacht van het publiek vooral geves-
tigd wordt op de wonderlijke feeënkoning Auberon, een nieuw en uit de fantasie ont-
sproten personage.497 Hoewel Huyghe van Bourdeus een wonderlijke historie genoemd
wordt, legt de naproloog het accent meer op historie dan op het wonderlijke. Het ver-
haal moest niet alleen onderhoudend zijn, maar ook geloofwaardig en acceptabel zijn
voor het publiek, en men moest er lering uit kunnen trekken.498

Zowel naar buiten toe, als aanprijzing om het verhaal te kopen en te lezen, als-
ook in het verhaal zelf (tekstintern) is in Np een streven naar geloofwaardigheid aan-
wezig. Dit blijkt onder meer uit de wijze waarop Abroen wordt beschreven.499 Abroen
speelt een overeenkomstige rol als zijn Franse voorganger Auberon; hij is echter geen
feeënkoning, maar een christelijke vorst die tegen de ongelovigen strijdt. In Np zijn al
te extreme elementen die in strijd zouden zijn met de christelijke leer, verdwenen, zo-
als de quasi-onsterfelijkheid van Auberon en de plaats die hij na zijn dood in de hemel
zal krijgen alsmede alle feeërieke elementen (zoals feeën bij de geboorte van Auberon,
fee-ridders als Gloriant). Abroen is een mens met bijzondere gaven die bescherming
geniet van God, maar hij is geen fee. Het streven naar geloofwaardigheid blijkt ook uit
de wijze waarop Karel de Grote in het verhaal wordt neergezet.500 Vergeleken met M
is Karels houding in Np minder dualistisch (hij bekritiseert zijn zoon niet, terwijl hij
hem toch als troonopvolger voorstelt) en zijn zijn reacties op situaties niet zo extreem
(hij grijpt in Np niet naar een mes als hij hoort dat Huge zijn zoon gedood heeft). Ka-
rels handelen is in Np niet omstreden: de kritiek van Naime ontbreekt. Evenmin is er
sprake van een geheime zonde van de koning. Hierdoor wordt een evenwichtiger en
daarmee positiever beeld van Karel de Grote geschetst dan in M; een beeld dat meer in
overeenstemming is met de informatie uit de naproloog, waar Karel als een voorbeel-
dige vorst wordt neergezet. Het verhaal van Np is soberder dan dat van het chanson de
geste (M) en verschaft op sommige plaatsen kroniekachtige informatie, zoals de kro-
ning van Charlot in Reims (kap. 2), de wijze waarop Abroen in bezit komt van beker
en hoorn (kap. 10), de opmerking van Abroen dat hij net zo klein is als Karels vader
Pippijn (kap. 44).501

Een andere aanwijzing voor de typering van Np verschaft de vooruitwijzing aan
het einde van deel 1.502 In Np wordt vooruitgewezen naar personen die de held in het
avonturendeel zal tegenkomen. Hierdoor worden de gebeurtenissen in Frankrijk (deel

                                                
496 Zie i.v.m. de tem historie in prologen van prozaromans: Vermeulen 1986, p. 180. Zie ook Resoort
1988, p. 104.
497 Zie paragraaf 4.3.3.2 i.v.m. de prologen.
498 Men verneemt wat kwaadsprekerij kan aanrichten (proloog) en men kan een voorbeeld nemen aan
de levenswijze van Karel, want de zeden van de hedendaagse hoven zijn bedroevend (naproloog).
499 Zie paragraaf 4.3.2.3.
500 Zie paragraaf 4.3.2.3.
501 Het gegeven dat Pippijn kort van stuk is, is onder meer te vinden in de proloog van de Historie van
Malegijs en in kronieken als SH III8, 74 (ed. De Vries, dl. 3, p. 133) en Brabantsche Yeesten, vs. b. 1,
vs. 1096.
502 Zie paragraaf 4.3.1.
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1) verbonden met het avonturendeel (deel 2a). In M wordt vooruitgewezen naar het
toekomstige verraad dat Gérard zal plegen tegenover zijn broer, zijn poging om Huons
land en positie in te nemen (feodale problematiek). Deze vooruitwijzing verbindt in M
de gebeurtenissen in Frankrijk met elkaar (delen 1 en 3). De aanpassing van de voor-
uitwijzing duidt op een accentverlegging in het verhaal: in Np krijgt het avonturendeel
nog meer aandacht dan in M. De vooruitwijzing in Np verbindt twee op elkaar volgen-
de delen van het verhaal. De spanningsboog is hier dus korter dan in M, wat kan wor-
den opgevat als een streven naar eenvoud en duidelijkheid. In Np hoeft de lezer de
spanningsboog niet zolang vast te houden, waardoor het risico minder groot is dat hij
aan het einde van het verhaal vergeten is waarnaar in het begin vooruitgewezen is.

Een streven naar eenvoud en duidelijkheid blijkt ook uit weglaten van elementen die
de handeling kunnen compliceren en dus het verhaalverloop vertragen. In Np ont-
breekt er veel ten opzichte van M, hoewel het verhaal grotendeels overeenkomt. De
omissies in Np zijn echter niet willekeurig, ze betreffen:
1) juridische en politieke elementen (de epische thematiek), zoals de discussie tussen
koning en pairs aangaande de rechtspraak van de koning, de feodale problematiek (wat
betreft de status van Bordeaux) en details met betrekking tot de voorbereiding van de
tweekamp tussen Huon en Amauri.503 Deze elementen zijn wellicht weggelaten omdat
ze niet interessant gevonden gevonden werden voor, of niet (meer) begrepen werden
door het zestiende-eeuwse Nederlandse publiek. Ze zijn waarschijnlijk eveneens weg-
gelaten omdat ze de handeling vertragen en compliceren. Het gevolg van deze omis-
sies is dat het conflict tussen Karel en zijn vazal Huge alleen nog betekenis heeft voor
het verhaal zelf: het vormt de aanleiding voor de avonturen in het oosten. Ditzelfde
geldt voor de twee processen: ook deze staan slechts in dienst van het verhaal; ze lei-
den het avonturendeel in en sluiten het af. Een ander gevolg is dat de rol van de pairs
en met name die van Naime (als voorspreker) is ingekort. Met name in deel 1 heeft hij
in Np figurantenrol gekregen. Daarentegen krijgt de relatie tussen Huge en Claramon-
de meer aandacht in Np, wat ondersteund wordt door het invoegen van een rederijkers-
refrein waarmee de held zijn liefde uitspreekt. In M is er minder aandacht voor de
emoties van de held ten opzichte van Esclarmonde.504

2) wonderbaarlijke en bovennatuurlijke elementen, zoals: feeën, voorwerpen (de troon
van Auberon, zijn boog, de fontein der jeugd in de paleistuin) en enkele eigenschap-
pen/functies van de voorwerpen (beker en hoorn) en enkele magische vermogens van
Auberon (bijvoorbeeld het laten verschijnen van illusies als rivieren).505 Het gevolg
van deze omissies is dat Abroen geen fee is, maar een mens. Hij geniet de bescher-
ming van God, maar hij heeft niet zo’n nauwe band met God als Auberon. Zijn rijk is
geen feeënrijk, maar een aards territorium, gelegen ergens in het Oosten. Er wordt
geen ruimte gelaten voor een mogelijke interpretatie van dit rijk als buitenaards of
bovennatuurlijk.506 Genoemde elementen zijn waarschijnlijk weggelaten om van

                                                
503 Zie ook paragraaf 4.3.2.1.
504 Dit in tegenstelling tot R, waar net als in Np, de relatie tussen Huon en Esclarmonde nader is uitge-
werkt.
505 Zie ook paragraaf 4.3.2.2.
506 Dit door het ontbreken van Arturiaanse elementen, als de rivier die de reizigers over moeten steken,
de feeën etc. In M is de ruimte voor een interpretatie van een andere wereld er wel, zie ook paragraaf
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Abroen een acceptabeler en geloofwaardiger persoon te maken. Blijkbaar werd de
combinatie van een christelijk personage dat een nauwe band met God heeft, maar
tegelijkertijd koning van een feeënrijk is en daarbij nog de zoon van Caesar en de fee
Morgane, niet gepast en/of geloofwaardig gevonden. Elementen die aanstootgevend
zouden kunnen zijn of opgevat kunnen worden als strijdig met het christelijke geloof,
zijn uit het verhaal verdwenen.
3) personen: Karel de Grote, Huge en Abroen.507 Karakters van de personen hebben
aan nuancering verloren. De personages zijn eenduidiger, maar ook vlakker geworden.
Extreme reacties en emoties zijn verdwenen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de houding van
Karel ten opzichte van zijn zoon (in Np prijst hij hem; in M bekritiseert hij hem, maar
stelt hem toch voor als troonopvolger). Karel komt als vorst positiever naar voren, zijn
handelen wordt niet becommentarieerd. Huge is de held, daarover mag geen misver-
stand bestaan. Van onvolwassen zwakheden en emoties kan daarom geen sprake zijn,
zoals in M waar hij (met name op de heenweg) angstig is, aan zelfbeklag lijdt en uit
jeugdige overmoed handelt. Abroen is een christelijke vorst die tegen heidenen strijdt
en de leugen haat. Ook bij andere personen is vervlakking waarneembaar, zoals bij
Gheraert, de broer van Huge. In deel 1 is hij de loyale broer; in deel 3 de verrader. Hij
heeft geen spijt van zijn daden; zijn gedrag wordt niet genuanceerd. Behalve het weg-
laten van elementen met betrekking tot het optreden van de hoofdpersonen, ontbreken
er ook personen ten opzichte van M, zoals de hertogin van Bordeaux, de vrouw van
Garin en de fee-ridder Gloriant. Dit zijn echter personen van het tweede plan die weg-
gelaten kunnen worden zonder dat het verhaal daardoor wezenlijk verandert. Hun op-
treden zou – in de ogen van de bewerker – de aandacht van de handeling hebben kun-
nen afleiden.

De omissies hebben dus in het algemeen geleid tot vereenvoudiging en verdui-
delijking van de handeling. Elementen die de handeling onnodig compliceren en/of
vertragen zijn weggelaten.508 Doordat het verhaal grotendeels ontdaan is van wonder-
baarlijke en bovennatuurlijke elementen, is het realistischer geworden en daarmee ac-
ceptabeler voor het zestiende-eeuwse publiek.509 Dit blijkt ook uit de modificaties die
in Np zijn aan te wijzen ten opzichte van M, zoals de kroning, de procedurefout en de
verwijzing naar Pippijn de Korte, de vader van Karel de Grote, en de reisroute van Hu-
ge (de fantasielanden waar Huon doorheen reist ontbreken). De modificaties hebben
het verhaal een andere kleur gegeven.510 Zo wordt Charlot in Np in Reims tot koning
gekroond, is de uitdaging tot de gerechtelijke tweekamp aangepast, treedt Ogier van
Denemarken op als een van de pairs, zijn de namen van de pairs aangepast en voert
Dumay een andere procedurefout aan.511 Deze modificaties zijn waarschijnlijk ge-
maakt met het oog op het publiek en wel om de volgende redenen: ter verduidelijking
(de aanpassing van de uitdaging en kroning van Charlot), actualisering (de procedure-

                                                
4.3.2.2, noot 506.
507 Zie ook paragraaf 4.3.2.3.
508 Denk aan de discussie van de pairs, beschrijving tuin van Gaudisse enzovoort.
509 En wellicht ook voor de autoriteiten. Hoewel Huyghe desondanks op de lijst van verboden boeken
stond. Zie paragraaf 4.1.2.
510 Zie paragraaf 4.3.3.1.
511 Dumay voert een getalsargument aan (de rechtbank moet voltallig zijn), terwijl Naime in M een
geografisch argument geeft (een pair mag niet in zijn eigen gebied berecht worden).
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fout en optreden heraut) en herkenbaarheid van de situatie (aanpassing van de proce-
durefout en een heraut roept de verbanning van de held om).

Het streven naar verduidelijking, vereenvoudiging en versnelling van de handeling is
prominent aanwezig, maar wordt toch niet altijd consequent doorgevoerd. Zo gaan en-
kele toevoegingen aan het verhaal tegen dit streven in, te weten: de heraut die Huges’
verbanning (in verzen) meedeelt, het gebed van Huge en het rederijkersrefrein waarin
deze zijn liefde voor Claramonde uitspreekt. De ingevoegde passages leggen de hande-
ling even stil om het belang daarvan te illustreren. Het betreft de verbanning van de
held, zijn gevangenschap in de kerker en zijn liefde voor de dochter van de sultan. De
invoeging is in twee van de drie gevallen niet gelukkig geweest, in die zin dat het han-
delingsverloop erdoor gehinderd wordt. De verbanning door de heraut is ingevoegd in
een dialoog tussen Huge en Karel die uiteindelijk leidt tot Huges verbanning. De in-
formatie van de verzen loopt vooruit op wat in het proza nog moet volgen. Hierdoor
treedt er verdubbeling van informatie op. Het rederijkersrefrein is ingevoegd tijdens de
dialoog tussen Claramonde en Tryakel (alias Aliames). Plotseling verschijnt Huge, die
alleen door Claramonde wordt opgemerkt, om haar zijn liefde te verklaren.

Een andere wijziging die tegen het streven naar vereenvoudiging ingaat, is het
stukje entrelacement in kap. 42. Huge is met zijn gezelschap teruggekeerd uit het Oos-
ten. Als ze in de haven van Napels aankomen splitst het reisgezelschap zich. Huge
reist met Claramonde en Astramant door naar Rome, terwijl de burgers van Bordeaux
naar Frankrijk reizen. De verklaring voor deze wijziging in het verhaalverloop moet
waarschijnlijk gezocht worden in de Middelnederlandse rijmtekst die aan de prozabe-
werking ten grondslag heeft gelegen.512

Huyghe van Bourdeus is dus een wonderlijk avonturenverhaal dat speelt ten tijde van
Karel de Grote, waardoor het een zeker waarheidsgehalte heeft.513 Als gevolg van het
weglaten van veel juridische en politieke elementen en de vooruitwijzingen naar per-
sonen die de held tijdens zijn reis over zee zal tegenkomen, is het accent in Np meer
op het avonturendeel komen te liggen. Het weglaten van genoemde elementen houdt
evenwel niet in dat deze historie hierdoor minder geloofwaardig geworden is.514 De
geloofwaardigheid van het verhaal hangt met andere elementen samen, zoals de chris-
telijke moraal die beter naar voren komt door weglating van al te wonderlijke elemen-
ten die met de persoon van Abroen samenhangen.515 Ook het streven naar realisme in
het verhaal, kan bijdragen aan de geloofwaardigheid daarvan. Bovendien kunnen ele-
menten die door het publiek niet herkend of begrepen worden, eveneens afbreuk doen
aan de geloofwaardigheid, zodat het weglaten van deze elementen de betrouwbaarheid
alleen maar groter maakt. Behalve het aspect van geloofwaardigheid is in Huyghe, zo-
als ook in veel andere prozabewerkingen het geval is, een tendens naar vereenvoudi-
                                                
512 Ik kom hierop terug in het volgende hoofdstuk, waar de Nederlandse prozatekst en de rijmfragmen-
ten met elkaar in verband gebracht zullen worden.
513 In de proloog wordt niet voor niets gerefereerd aan oude gesten en oude gescriften.
514 De begrippen ‘historie’ en ‘fictie’ hadden een andere lading dan tegenwoordig. Het onderscheidt
was minder scherp. Zie in dit verband Resoort 1988, p. 110 en p. 123 e.v. Zie ook Vermeulen 1986, p.
180 i.v.m. de aanduiding ‘historie’ in de titels van prozaromans.
515 Voor Huyghe ook geldt wat Claassens (2000, p. 189) i.v.m. Seghelijn opmerkt: ‘betrouwbaarheid is
eerder een morele dan een historische categorie’.
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ging en verduidelijking zichtbaar: elementen die van de hoofdhandeling afleiden en
die de begrijpelijkheid in de weg staan, zijn in het algemeen weggelaten.516 Het gevolg
van de sterke inkorting is dat het verhaal wel aan betekenis heeft ingeboet: de politieke
betekenislaag is verdwenen. Evenmin wordt er veel ruimte gelaten voor een interpreta-
tie van een andere, bovennatuurlijke wereld waarin Auberon zou verkeren.

Voor Huyge van Bourdeus en andere prozaromans geldt dat zij in een andere
tijd vervaardigd zijn dan de rijmteksten; ze functioneren in een nieuwe communicatie-
ve situatie. Ze kennen een ander productieproces en moeten aan andere, nieuwe eisen
voldoen en richten zich op een ander publiek met een andere smaak.517 De prozabe-
werkers willen een verhaal vertellen voor een leespubliek.518 Het verhaal van Huyge
van Bourdeus is aangepast aan de eisen van de tijd.

                                                
516 Zie Brandstetter 1971. Zie ook Debaene 1997, voor kenmerken van Nederlandse prozaromans en
i.h.b. ook voor Huyghe van Bourdeus; zie Doutrepont 1939 en Raby 1998 voor wat betreft Huon de
Bordeaux. Genoemde kenmerken zijn ook terug te vinden in andere Nederlandse prozaromans, zie
Resoort 1988 (i.v.m. Vergi) Schlusemann 1991 (i.v.m. met de Hystorie van Reynaert), Schlusemann
1995 (i.v.m. de Limborch-prozaroman).
517 Brandstetter (1971, p. 21) ziet de prozaroman dan ook niet als een ‘Entleerung und Ausbeutung des
Mittelalters’ maar veeleer als ‘ein Umgestalten in eine neue, dem veränderten künstlerischen
Bewußtsein angepaßte Form, als Umformung und Neuformung (‘Transformation’)’. Zie ook Pleij
1974, p. 53 e.v.
518 ‘Es kommt den Prosaauflösern und ihrem Publikum nicht mehr auf das Wie sondern auf das Was
der Erzählung an, auf das Erzählte mehr als auf das Erzählen’, aldus Brandstetter 1971, p. 20-1.



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.



Huge van Bordeeus196

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.
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(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



De Middelnederlandse literaire context 219

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.
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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.



RÉSUMÉ
Chapitre 1
Cette étude est consacrée à Huge van Bordeeus, texte en vers du quatorzième siècle
appartenant à la tradition centrée autour du personnage de Charlemagne, qui est une
adaptation en moyen néerlandais de la chanson de geste Huon de Bordeaux. On retrouve cette
histoire dans le domaine linguistique néerlandais aussi bien en vers qu’en prose et si on le
compare avec des textes tels que Renout van Montalbaen ou Ogier van Denemarken, Huge
van Bordeeus n’a reçu que peu d’attention. Ceci s’explique probablement par le petit nombre
de vers qui ont été retrouvés (environ 1500 au total) et par le fait que ce texte appartient à une
époque de la littérature néerlandaise (le quatorzième siècle) qui, surtout dans les anciens
manuels, est assez souvent négativement qualifiée de ‘second souffle’ou de ‘déclin’.

Ce furent en premier lieu surtout des romanistes qui s’intéressèrent à Huge.L’étude
des fragments et du roman en prose en moyen néerlandais leur servait dans leurs recherches
sur Huon de Bordeaux et présentait un intérêt pour la recherche concernant la version
originale de ce texte. C’est ainsi que parut en 1857 l’étude de Ferdinand Wolf, dans laquelle il
comparait le roman en prose néerlandais (Np), retrouvé à la Nationalbibliothek de Vienne,
avec le texte de la chanson de geste selon le manuscrit de Tours (M) et concluait que le
premier était proche du second. En 1860, Wolf publia le texte diplomatique du roman en
prose. La même année parut également la première édition de Huon de Bordeaux par
Guessard et Grandmaison. Ceux-ci considéraient que les fragments en moyen néerlandais,
c’est-à-dire ceux de Middelburg (mb), présentent des caractéristiques d’une version récente de
l’histoire, et ne remontent pas à une version ancienne de Huon de Bordeaux, comme Wolf
l’avait affirmé. Dans son étude datant de 1900, Carl Voretzsch établit une relation entre les
fragments mb et le roman en prose: il estime qu’ils remontent tous les deux à un même texte
en moyen néerlandais, qui constitue une version à part de l’histoire, appelée version Aliaume,
d’après Aliames, le vieil homme que Huge rencontre sur son chemin. Ceci est une hypothèse
bien incertaine, car il se base uniquement sur les fragments mb, dans lesquels apparaît un
Alsamus. La conclusion que H. Briesemeister (1902) tire sur la relation entre Np et R, en se
basant sur une comparaison entre diverses versions de l’histoire de Huon, est également
importante pour la tradition en moyen néerlandais. Il a découvert que Np et R avaient en
commun diverses variantes remarquables par rapport aux autres versions qu’il a étudiées. Il
est étonnant que cette intéressante constatation n’ait pas donné lieu à des recherches
ultérieures.

A partir de la deuxième moitié du vingtième siècle, Huge disparaît du champ d’intérêt
des romanistes. En 1960, dans l’introduction de la nouvelle édition de Huon de Bordeaux, P.
Ruelle y accorde encore quelque attention. Mais ce n’est que dans une note en bas de page
que M. Rossi (1975) se réfère à la tradition en moyen néerlandais. Ce qui, malheureusement,
ne veut pas dire que les recherches aient été depuis reprises par les néerlandicistes spécialistes
du Moyen-Age. Les fragments connus ont entretemps tous été édités, mais il manque toujours
une monographie sur Huge van Bordeeus centrée sur le texte lui-même et incluant des
matériaux et des points de vues nouveaux. La recherche que nous présentons ici se propose de
combler cette lacune. Pour cela, nous utiliserons l’ensemble des matériaux français et
néerlandais actuellement connus . De plus, pour établir les relations entre Huge et la tradition
française, nous prendrons en considération non seulement Huon de Bordeaux lui-même, mais
également l’ensemble du cycle d’histoires autour de Huon et de sa descendance.

Chapitre 2
Nous décrivons ici tout d’abord la tradition manuscrite telle qu’elle nous est parvenue de
Huon de Bordeaux. Ce chapitre constitue la base de la recherche sur les fragments et le roman
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en prose en moyen néerlandais. Les avis divergent quant à la datation de Huon de Bordeaux.
Le terminus a quo se situe entre 1216 (Voretzsch et Ruelle) et 1240 et même 1259 (Rossi), et
le terminus ad quem entre environ 1230 (1229 Ruelle et 1232 Voretzsch) et environ 1260
(Rossi). Si nous tenons compte de la date du plus ancien manuscrit, nous pouvons affirmer en
toute précaution que la composition de Huon de Bordeaux doit se situer entre le deuxième
quart et la moitié du treizième siècle.

La tradition de Huon de Bordeaux est relativement stable. Nous disposons de quatre
manuscrits pratiquement complets, celui datant du milieu du treizième siècle étant conservé à
Tours (M), celui de 1311 à Turin (T) et deux du quinzième siècle à Paris (P et R). De plus,
des fragments de deux manuscrits du quatorzième siècle sont conservés à Boston (b) et à
Alessandria (a). Le manuscrit le plus ancien (M) contient uniquement l’histoire de Huon de
Bordeaux alors que les trois autres (T, P et R) contiennent un cycle d’histoires sur le héros de
Bordeaux (les continuations). Nous ignorons bien entendu quels textes contenaient les
manuscrits a et b, à l’exception des fragments de Huon dont nous disposons encore. Les
manuscrits M, T, P et b présentent de nombreuses ressemblances, les variantes entre ces
textes sont relativement minimes. Le fragment a semble prendre une place à part, le texte
diffère sensiblement des versions M, T et P, et était probablement plus court. Le manuscrit du
quinzième siècle R lui aussi présente des particularités dans la tradition, il est le seul à être
écrit en alexandrins. En outre, quelques interpolations ont été introduites dans l’histoire de
Huon elle-même. R ne dérive cependant pas directement de l’archétype, comme a. Le texte se
rapproche plutôt du manuscrit T. Si nous examinons les relations entre les manuscrits dans les
continuations, nous nous apercevons que le manuscrit T, et plus particulièrement l’exemple
sur lequel se base T, est de la plus haute signification. R et P ont, ainsi que T, une relation
avec cet exemple. Cependant, la version P se caractérise par des variantes spécifiques bien à
elle. En plus des manuscrits, l’histoire nous est également parvenue en prose, en un grand
nombre d’impressions. L’adaptation en prose elle-même, dont l’original a disparu, a été
rédigée au milieu du quinzième siècle. En plus de Huon de Bordeaux, une grande partie du
cycle fut transposée en prose. Pour autant que nous le sachions, les premières impressions
parurent au début du seizième siècle chez l’imprimeur parisien Michel le Noir (1513 et 1516).
Plusieurs impressions de l’histoire en prose ont continué à paraître jusqu’au dix-neuvième
siècle.

En vue de l’identification et du positionnement des fragments en moyen néerlandais,
nous nous intéresserons également aux autres histoires du cycle de Huon (les continuations).
Nous résumerons brièvement les cycles des trois manuscrits. Les adaptateurs des manuscrits
ont cherché, chacun à sa manière, à constituer un ensemble à partir des histoires séparées. On
a rédigé non seulement des récits antérieurs ainsi que des suites à l’histoire de Huon, mais le
texte lui-même a également inspiré d’autres poètes et écrivains. Ce qui nous intéresse ici,
c’est de montrer de quelle manière les poètes et écrivains contemporains ont traité l’histoire.
Ceci contribue à une meilleure perception et compréhension de Huon de Bordeaux aussi bien
que des textes en moyen néerlandais.

Chapitre 3
L’adaptation versifiée en moyen néerlandais de Huon de Bordeaux se présente sous la forme
de 1500 vers environ, écrits sur huit parchemins provenant de quatre manuscrits différents, à
savoir: Middelburg (mb), Leyde (l), Bruxelles (br) et Nimègue (n), auquel appartiennent les
fragments Katwijk (k) et Deschamps (d).

En dépit du nombre limité de vers, l’étude des différents manuscrits fait apparaître un
certain nombre de similitudes remarquables. Ceci nous fait supposer que les fragments
constituent la même version de l’histoire (dans laquelle, au demeurant, des différences
rédactionnelles ne sont pas à exclure). Ainsi remarquons-nous que tous les fragments ont en
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commun une particularité syntaxique assez peu courante: la construction "hi-di". Verdam
(1877 et 1898) avait déjà remarqué cette construction dans les manuscrits mb et l. Or, elle
apparaît également dans les manuscrits br et n, qui n’étaient pas encore connus à l’époque. De
plus, les fragments ont en commun le même type de versification (synthétique-dynamique) et
on peut les localiser tous en Flandre (occidentale). L’étude des fragments nous apprend
encore que, outre ces similitudes formelles, ils présentent un certain nombre d’éléments
communs en ce qui concerne le contenu, la relation avec la tradition française et la technique
d’adaptation qui indiquent qu’il s’agit d’une même version. Ce qui probablement saute le plus
aux yeux est la manière dont le héros exécute la mission que lui a confiée Charlemagne.
Contrairement à la tradition française, Huge ne tue pas Gaudijs, mais il le fait prisonnier. Les
fragments br et k confirment également l’hypothèse de Voretzsch au sujet de la ‘version
Aliaume’ néerlandaise. Dans les fragments br (vs. 64) et k (vs. 2), l’homme que Huge
rencontre sur son chemin et qui s’avère être un de ses parents s’appelle Aliames au lieu de
Gériaume, tout comme dans le roman en prose (Np). Cette variante est probablement
d’origine néerlandaise. Et nous constatons une autre similitude sur le plan du contenu entre
les fragments: le nombre de compagnons de voyage de Huge ainsi que l’indication qu’un abbé
en fait partie.

Pour ce qui est de la relation avec la tradition française, les divers fragments
présentent également une certaine homogénéité: tous les personnages et les péripéties ont été
repris, mais la façon dont ces péripéties sont racontées et détaillées diffère à plusieurs endroits
de la tradition française. En ce qui concerne les ressemblances avec Huon de Bordeaux, on
peut dire qu’elles ne se limitent pas à un seul texte, mais que certains passages se rapprochent
tantôt plus de M et tantôt plus de R. Ceci nous mène à la conclusion qu’une histoire de Huge
van Bordeeus a été rédigée en vers en moyen néerlandais, à plusieurs reprises, dans un espace
de temps assez limité (moins d’un siècle probablement), et dans une seule région: la Flandre
(occidentale). Les témoins dont nous disposons appartiennent tous à la même version de
l’histoire. Il est possible que cette version ait été une adaptation d’un manuscrit français
contenant un texte combinant la tradition de M et R, et que ce manuscrit ait contenu quelques
continuations proprement dites ou de simples références à d’autres continuations. Ceci met fin
à la première branche de la tradition de Huge.

Chapitre 4
Ce chapitre est consacré au roman en prose du seizième siècle Huyghe van Bourdeus (Np),
constituant la deuxième branche de la tradition. Nous disposons d’exemplaires de quatre
impressions différentes de cette adaptation (deux du seizième et deux du dix-septième siècle).
Sur le plan du contenu, les impressions ne diffèrent guère. La plus ancienne est celle de
Willem Vorsterman, datant de 1540 environ. La date exacte et l’auteur de l’adaptation en
prose ne sont pas connus. Dans ce chapitre, nous nous proposons de retrouver d’après quelle
source l’adaptation a été réalisée. Nous étudions trois possibilités: l’adaptation a été réalisée
d’après un texte en prose imprimé français (1), d’après une chanson de geste (2) ou d’après un
texte rimé en moyen néerlandais.

La comparaison de Np et de la plus ancienne impression française datant de 1513 (Hp)
nous montre qu’il est fort improbable que le texte en prose néerlandais ait été rédigé sur la
base d’une impression française. Non seulement le texte est plus court, mais la répartition des
chapitres n’est pas tout à fait la même et il est évident que les titres des chapitres ne sont pas
traduits du français. En outre, les adaptations faites dans Hp par rapport à la chanson de geste
ne se retrouvent pas dans Np. A cela s’ajoute que Np présente des similitudes avec la chanson
de geste, là où Hp s’en écarte. Cependant, la deuxième option n’est pas plus vraisemblable,
ainsi qu’il apparaît en comparant Np avec les manuscrits M et R. Ceci nous mène à la
conclusion que Np a probablement été rédigé sur la base d’un texte en moyen néerlandais,
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même s’il ne s’agit pas de l’adaptation dont nous disposons. Ce texte rimé qui s’est perdu se
rapprochait plus de la tradition française, mais contenait probablement déjà quelques variantes
qui se retrouvent aussi bien dans les fragments que nous connaissons que dans R.

Le texte de Np se rapproche de la chanson de geste mais, dans l’adaptation
néerlandaise en prose, l’histoire est devenue sensiblement plus courte. La question qui
s’impose alors est de savoir ce qui manque par rapport à l’histoire française de Huon. S’agit-il
d’un raccourcissement arbitraire ou est-il fondé sur une systématique et pourquoi certains
éléments ont-ils été enlevés? Il est en outre intéressant d’examiner plus avant les adaptations
se trouvant dans Np par rapport à la tradition française (modifications et ajouts). Notre
objectif est de donner la signature de Np et pour cela, nous avons comparé Np au texte
français dont il se rapproche le plus, c’est-à-dire M.

Les omissions que l’on trouve dans Np par rapport à M sont traitées en trois groupes:
les omissions dans le domaine des affaires juridiques et politiques (ceci concerne les parties
(1) et (3) qui se déroulent en France); les omissions se rapportant à des éléments
extraordinaires et surnaturels, qui concernent surtout la partie des aventures (2) et les
omissions qui se rapportent à la description et au comportement des trois protagonistes
(Charlemagne, Huge et Abroen). L’omission d’une grande partie de la discussion politico-
juridique entre le roi et ses pairs et de la problématique féodale a eu, entre autres, des
conséquences sur le comportement de Charlemagne et de son conseiller Naime (Dumay dans
Np). Un grand nombre d’éléments merveilleux et surnaturels manquent également dans Np
par rapport à M et ces omissions ont eu de l’influence sur l’élaboration du personnage
d’Abroen dans Np.

En général, ces omissions ont simplifié et éclairci l’action. Les éléments compliquant
sans nécessité l’action et/ou la ralentissant ont été enlevés, ceux qui n’étaient plus
compréhensibles ou qui ne semblaient plus convenir ont été adaptés pour rendre les situations
plus reconnaissables pour le public du seizième siècle. Cependant, ces efforts pour simplifier
et accélerer l’action ne se retrouvent pas partout dans le texte. C’est ainsi que trois ajouts à
l’histoire contrarient cette tendance: (1) un héraut prononce en vers à rimes plates le
bannissement de Huge, (2) la prière de Huge alors qu’il se trouve dans la geôle de Gaudijs et
(3) les vers inspirés par la poésie des rhétoriqueurs avec lesquels Huge déclare son amour
pour Claremonde. Ces trois passages attirent l’attention sur des moments importants de
l’histoire; ils arrêtent momentanément le cours de l’histoire pour illustrer ces moments où
l’émotion est grande. Outre ces trois ajouts à l’histoire elle-même, deux prologues précèdent
le texte en prose, qui ne semblent pas davantage avoir été écrits spécialement pour ce texte.
Le premier doit attirer l’attention du public et souligne l’aspect extraordinaire et captivant de
l’histoire. Le deuxième apporte des informations générales sur Charlemagne et le présente
comme un souverain exemplaire. Les deux autres protagonistes (Huge et Abroen) ne sont
cités dans aucun des deux prologues.

Chapitre 5
Dans ce chapitre, nous revenons aux fragments en vers. A l’aide des connaissances acquises
dans le chapitre 3, nous nous proposons de reconstruire l’histoire de la version en vers. Sur la
base d’éléments intrinsèques au texte des fragments eux-mêmes et à l’aide également des
textes français et de Np, nous essayons de combler les parties manquantes de l’histoire. A ce
propos, nous supposons que (1) les principales aventures de Huon de Bordeaux ont été
reprises par le poète néerlandais, (2) les aventures ont pu être déplacées ou mélangées et (3) le
poète a pu ajouter de nouvelles aventures. L’ordre des fragments servant de base à la
reconstruction de l’histoire est le suivant: br, k, l, d, mb. L’histoire pourrait avoir compté au
total entre 14200 et 15400 vers, voire davantage.
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Après cette reconstruction, nous analysons quelques caractéristiques de Huge van
Bordeeus, telles que le déroulement de l’histoire qui semble moins linéaire que l’histoire
française de Huon. Le poète néerlandais semble avoir rompu cette structure narrative linéaire
à plusieurs endroits. C’est dans les fragments mb qu’on le constate le plus nettement. Ce qui
caractérise également l’adaptation en moyen néerlandais, c’est le fait qu’y sont développés
certains éléments narratifs, qui n’étaient que plus ou moins implicites et brièvement indiqués
dans les textes français de Huon. Nous traitons deux exemples: le motif de l’apparence et la
réalité’ (des personnes se faisant passer pour ce qu’elles ne sont pas) et le séjour de Huges
dans une île. Cette île est décrite en détail dans le texte en moyen néerlandais et l’ensemble
revêt une signification symbolique et moraliste. Le héros a commis un péché et comme
punition, il se retrouve dans une île déserte caractérisée d’impure. Dans Huge van Bordeeus,
le péché et la punition ainsi que la vérité et le mensonge semblent jouer un rôle important.

Il est impossible de comprendre un texte uniquement en étudiant les relations avec
le(s) texte(s) source(s) d’une traduction ou d’une adaptation (chapitres 3 et 4) et en étudiant le
texte lui-même (chapitre 4 et paragraphes 5.1 et 5.2). Il faut également le placer dans le
contexte littéraire où il a fonctionné. C’est ce que nous faisons dans le paragraphe 5.3. Nous
avons choisi en premier lieu comme contexte littéraire à l’étude de Huge un groupe de textes
dans lesquels le prince sarrasin Yvorijn van Monbrant joue un rôle, et dont font partie, outre
Huge, Florigout, Buevijn van Austoen, Madelgijs, Limborch et Cassant. Plusieurs éléments
qui sont reliés à cet ensemble ne semblent pas seulement caractéristiques des textes
concernés, mais également du genre épique du quatorzième siècle en général. Une grande
partie des aventures de ces textes se déroulent en Orient, dans le monde sarrasin. Les héros
quittent, de gré ou de force, le monde qu’ils connaissent pour partir à l’aventure. Evénements
extraordinaires et sortilèges apparaissent fréquemment dans ces histoires, mais ils sont soumis
à l’idéologie chrétienne dominante. L’aventure en tant que telle n’est pas l’unique objet de ces
histoires, il s’agit aussi de la manière dont le héros se comporte en chevalier chrétien et
vertueux qui a triomphé de ses péchés. Cette préférence pour les aventures et les voyages de
chevaliers voyageant seuls est probablement une répercussion du comportement idéalisé des
chevaliers du quatorzième siècle.

Dans le dernier paragraphe de cette étude (5.4) enfin, et en guise de conclusion, nous
rassemblons les similitudes entre la version en vers (Nv) et celle en prose - ce dont nous
avons déjà parlé tout au long de l’étude - afin d’obtenir une meilleure vision de la tradition
néerlandaise de Huge, qui possède ses caractéristiques bien à elle.
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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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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)



Appendices262

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



Samenvatting Huon de Bordeaux 263

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)



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



Analyse van de Nederlandse prozaroman (Np) 267

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).
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(Eigennamen en geografische aanduidingen (en/of hun moderne equavalenten) die niet voorkomen in
de Huon-cyclus en de Middelnederlandse Huge-teksten zijn niet opgenomen in deze index.)

[Afkortingen:
CletF = Clarisse et Florent
Escl = Chanson d’Esclarmonde
Godin = Chanson de Godin
HrdF = Huon, roi de Féerie
HetC = Huon et Calisse
YetO = Yde et Olive]

A
aartsbisschop van Reims: een van de pairs

(Np)  176, 177
Abel: toren van – gelegen bij Babylonië (hs.

R)  7, 89
Abroen: christelijke koning, verblijft in het

Oosten (Np)  114-117, 121, 125, 126, 129-
135, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 153-158,
161-167, 169, 174, 176, 178-181, 188, 199,
233, 243

abt van Cluny: oom van Huon  25, 32, 50, 97,
140, 151, 159, 194, 172, 201, 202, 208, 239,
245

Acco  9, 32, 34, 38, 113, 157
Acre: Acco  9, 113
Agapaert: Saraceense reus, broer van Agayant

(Np)  121, 231, 243
Agayant: Saraceense reus, in bezit van Dunal-

ster (Np)  123
Agorant: een van de twee bodes die door Karel

naar Bordeaux gestuurd wordt (hs. P)  122
Agrapaerde: Saraceense reus, door Huge ver-

slagen (fr. k)  87, 88, 91, 100, 196, 197, 205
Agrapart: Saraceense reus, broer van Orgueil-

leux  7, 31, 36, 77-79, 87-90, 92, 93, 98, 99,
110, 117, 121, 122, 155, 156, 213, 231, 233

Alexander: Alexander de Grote  156, 157
Aliamus: neef van Huge (fr. br)  74, 75, 80, 83,

85, 87, 97, 98, 114, 136, 192, 194, 196-198,
213, 216, 240

Aliaume: neef van Seguin (Godin)  241
Alorijs: hertog –, een van de pairs (Np)  175,

177
Alsamus: een ridder (fr. mb)  51, 98, 240, 241,

247
Amauri de Viés Mes: verrader, beschuldigt Hu-

on van moord  23-26, 32, 112, 117, 145, 147-
151, 160, 165, 166, 172, 173, 186, 189, 194,
209

Amorijs: verrader, beschuldigt Huge van
moord (Np)  117, 139, 145, 148, 149, 151,
159, 165, 172, 174, 178, 186

Ampatris: een heiden die Huon trouw zweert
(HetC, hs. R)  79

Apoliin: Saraceense god  75, 135
Aragoen: koninkrijk Aragon (fr. mb)  51, 54
Aragon: (Huon-continuaties)  33, 35, 48-50,

54-56, 74, 75, 78, 97, 99, 148, 194, 201, 202,
208, 210, 224, 225, 231

Artur: legendarische Britse konig, strijdt met
Huon om de macht van het feeënrijk (HrdF)
33, 37, 38, 43, 228

Astermant: voormalige speelman van Gaudisse
(Np)  116, 140, 167, 216, 244

Astramant: speelman (fr. l)  61, 71, 72, 92, 97,
98, 191, 199, 200

Auberon: koning van het feeënrijk, zoon van
Julius Caesar en Morgane de fee  6, 11-13,
16, 17, 20, 21, 28-33, 36, 37, 39, 51, 43-45,
54, 55, 61, 62, 66, 67, 69, 70, 74, 77, 82, 89-
93, 95, 113, 115-117, 120, 122, 125-127,
141, 142, 144-146, 154-158, 160, 164, 166-
169, 175, 178, 178, 181, 188, 189, 192, 195,
197-199, 204, 207, 217,  233, 236

Aufalerne: Saraceense stad in het Oosten  29,
31, 38, 50, 58, 90, 95, 117, 143, 194, 196,
198, 200, 205, 215, 222

Aufanie: Saraceense stad, in handen van een
oom van Esclarmonde (Escl)  32

B
Babel: toren van –  7, 89
Babilone: Babylonië, stad van Gaudisse/

Gaudijs  27, 51, 72, 89, 120
Babylonië: Caïro  1, 7, 9, 20, 26-29, 31, 34, 37,

50, 52, 61, 62, 66, 67, 70, 72, 74, 75, 78, 79,
81-83, 87-91, 93, 95, 97, 98, 109, 114, 117,
122, 123, 128, 130, 131, 134, 139-141, 145,
148, 154, 161, 182, 183, 194, 196-200, 211,
222, 231, 243, 245, 269

Baudinet: zoon van Naime  159
Bauduyns de Flandre: een van de pairs  176
Bengentijn: zoon van de koning van Burgale

(fr. k)  87, 98, 197, 213
Berga: dochter van Karel de Grote (Np)  179
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Bernard: vertrouweling van Huon (Escl)  32,
34, 37, 38, 58, 59

Bertaengen: Bretagne (fr. mb)  51
Beugibus: vader van Orgeuilleux  156
Boccident: Saraceense stad in het Oosten

(Escl.)  32, 35, 84
Bordeaux: hertogdom, leengoed van Huon  12,

26, 30, 32-38, 42-44, 48-50, 51, 54-69, 62,
97-99, 108, 112, 113, 116, 117, 121, 122,
124, 126, 140, 142-146, 147-151, 153, 155,
158, 160, 163-166, 169, 169, 174, 175, 178,
186, 189, 190, 191, 195, 201-204, 207-215,
218, 221, 223, 238, 239, 244, 270

Bordeeus (fr. mb): zie Bordeaux
Bourdeus (Np): zie Bordeaux
Boscident: Boccident, stad in het Oosten

(Escl)  84
Boudewijn: broer van Godfried van Bouillon

(Hp)  114, 115, 125
Bourgondië:  124
Brindisi: havenplaats, waar Huon Garin ont-

moet  31, 36, 56, 113, 142, 143, 158, 195,
201

Brohart: verrader, ontvoert Clarisse (CletF)
32, 33, 35, 52, 53, 84

Bulgherie: plaats waar rijk van koning Abroen
gesitueerd is (Np)  115, 116, 126, 154

Burgale: koning van – (fr. k)  87, 98, 197, 198

C
Caesar: zie Julius Caesar
Calisse: dochter van koning Gorhans, wordt

verliefd op Huon (HetC; hs. R)  30, 31, 79,
127

Candi: eiland waarop Huon en Esclarmonde
aanspoelen (hs. R)  63

Cartres: Chartres  158
Catthay: khan van Cathay, keizer van China
(fr. d)  94
Challon: bisschop-graaf van Châlons-sur-

Marne, een van de pairs  176
Charlemagne: zie Karel de Grote
Charlemayn: Karel de grote (Ep)  111
Charlot: zoon van Karel de Grote, wordt door

Huon/Huge gedood  23, 43, 111, 112, 116,
140, 158, 159, 165, 170-174, 177-179, 186,
188, 190

Claramonde: dochter van Gaudijs, huwt Huge
(Np)  107, 114, 115, 117, 119, 122, 124-127,
140, 145, 146, 158, 166, 167, 177, 180-185,
187, 189, 191, 233, 235, 242-244

Claremonde: dochter van Gaudijs, geliefde van
Huge (fr. l)  61, 62, 64, 66, 67, 69, 73, 79, 87,
90-93, 98, 99, 114, 197-200, 211, 212, 216,
218, 232, 242-244, 250

Clarisse: dochter van Huon en Esclarmonde,
huwt Florent (CletF, hs. R)  16, 30, 32-35,
37, 38, 52-55, 66, 99, 125

Claroen van Goernay: een ridder (fr. mb)  51,
203

Clongi: abt van – (fr. mb)  50
Cluny: zie abt van Cluny
Commains/Commans: land van de –, Huon

reist hier doorheen  36, 157
Coulondres: stad in het Oosten (Escl)  32, 84
Courtain: zwaard, gemaakt door Galant

(Hp)  114
Croissant: zoon van Yde en Olive, achterklein-

zoon van Huon  19, 30, 33-35, 37, 55

D
David: Bijbelse figuur (Hp)  112
Desiier: koning, valt Aragon aan (CletF;

YetO)  34
Diederick van Ardennen: een van de pairs

(Np)  176, 177
Doon de Maience: (in hs. R)  40-42, 44, 177
Dormonde: stad in het Oosten (Np)  124, 128,

134-136, 140, 143, 241
Dormont, Durmont (hs. R): zie Tormont
Duitse keizer: valt Bordeaux aan (Escl)  32, 33,

35, 37
Dumay van Beyeren: Naimes de Baiviere,

raadgever van Karel de Grote (Np)  112, 146,
150-153, 158, 160, 166, 174-176, 190, 193,
250

Dunalster: kasteel in bezit van de reus Aga-
yant (Np)  108, 129, 143, 158, 168, 183, 228,
231, 233

Dunostre: kasteel in bezit van de reus Orgeuil-
leux  16, 17, 31, 32, 34-37, 66, 67, 70, 78, 82,
83, 85, 90, 120, 122, 124, 140, 144, 156, 158,
162, 167, 169, 195, 196, 269

Durendal: zwaard van Roland (Hp)  114

E
Ebroen: koning (fr. l)  61, 62, 65, 66, 69, 70,

98, 114, 130, 133, 195, 198, 200, 222, 232,
233, 235, 236, 243, 244

Elegast: abt en kardinaal van Aragon (fr.
br)  74, 97, 195
Elias: Bijbelse figuur (hs. R)  65
Engerran: een van de twee bodes die door

Karel naar Bordeaux gestuurd wordt  122
Enoch: Henoch, Bijbelse figuur (hs. R)  65
Esclarmonde: dochter van emir Gaudisse,

huwt Huon  9, 16, 23, 26-38, 52, 55, 57, 59,
61-67, 78, 79, 83, 84, 87, 90-92, 95, 99, 110,
113-115, 117, 119, 121, 122, 124-126, 144,
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146, 148, 155, 162, 163, 181, 183-185, 189,
195

Estrument: voormalige speelman van emir
Gaudisse  61, 67, 71, 72, 116, 222, 199

F
Faerie: rijk van koning Auberon  44, 70, 115,

144, 199, 236
Famenie/Femenie: fantasieland in het Oosten

37, 157
Florent: zoon van de koning van Aragon, huwt

Clarisse (CletF)  33-35, 38, 52, 53, 55
Floriande: dochter van Yvorin de Monbrant

(hs. R)  29, 72
Florimont d’Albany: beminde de moeder van

Auberon (Hp)  117
Frankrijk: Ile de France (aanvankelijk)  1, 13,

41, 43, 50, 61, 70, 75, 80, 81, 111, 121, 122,
124, 127, 139-144, 147, 158, 167, 170, 182,
184, 186, 188, 189, 191, 194, 198, 207, 210,
219, 228, 235, 244, 268

G
Gadifiere: zoon van een schurk (fr. mb)  51,

209, 210
Gaiete: dochter van Yvorin de Monbrant, huwt

de oudste zoon van Gibouart (Godin)  34
Galafre: Saraceense vorst, koning van Aufa-

lerne  29-31, 83, 90, 95, 117, 222, 235
Galant: smid (Hp)  114
Galefier: koning van Palernen (Np)  143
Galtiet: een van de twee bodes die door Karel

naar Bordeaux gestuurd wordt (hs. P)  122
Garin de St. Omer: havenmeester in Brindisi,

sneuvelt voor Aufalerne (wordt koning van
Babylonië in hs. R)  31, 36, 56, 74, 87, 90,
95, 97, 113, 136, 142, 167, 190, 197

Garinet: Huon noemt zichzelf –  117, 216
Gaudijs: sultan van Babylonië (fr. mb)  1, 49-

50, 55, 61, 72, 82, 83, 85, 88, 90, 92, 97, 98,
100, 120, 122, 158, 169, 180, 183, 194, 196-
199, 211, 212, 216, 231, 232, 235, 249, 250,
269

Gaudisse: emir van Babylonië, vader van Es-
clarmonde  13, 20, 26, 27, 35, 49-52, 60, 61,
71, 72, 77-79, 87-92, 95, 99, 114, 120, 122,
126, 145, 155, 157, 213, 222, 269

Gautier: een van de pairs  175, 176
Gautier: een van de twee bodes die door Karel

naar Bordeaux gestuurd wordt  122
Geerwijn: havenmeester in Brindisi, oom van

Huge (Np)   124, 136, 140, 142, 143, 168,
195, 241

Gérard de Bordeaux: broer van Huon, huwt de
dochter van Gibouart de Viés Mes  26, 34-36,

43, 49, 50, 56-59, 112, 124, 140, 142, 147,
150, 152, 155, 158, 165, 172, 174, 175, 189,
203, 204, 207, 214, 215

Gérart de Rousillon: (hs. R)  41
Gériaume: broer van Guirré, reist met Huon

mee  36, 37, 58, 59, 64, 74-76, 80, 87, 89, 90,
97, 98, 120, 122, 136-138, 139, 141, 144,
146, 155, 161, 162, 167, 183, 195, 196, 213,
222, 240, 241, 249,

Geriin: maakt deel uit van Huges gezelschap
(fr. br)  74, 75, 80, 85, 87, 98, 136, 241

Gerijn: mogelijk Garin, zeeman uit Brindisi,
(fr. k)  87, 88, 90, 97, 98, 195, 197, 211

Gheraert: jongere broer van Huge, gehuwd
met de dochter van Ghibewaert (fr. mb)  49,
50, 56-59, 139, 140, 143, 145, 146, 148-150,
152, 165, 178, 190, 194, 201-204, 207, 211,
213-215, 219, 243, 245, 268

Gherijn: Huge noemt zichzelf (Np) –  117
Ghibewaert: verrader, schoonvader van Ghe-

raert (fr. mb)  48-50, 56-58, 149, 201-204,
207-210, 213, 215, 218, 244, 245

Gibouart de Viés Mes: verrader, schoonvader
van Gérard  10, 34, 36, 37, 49, 50, 56, 57,
147, 150, 207, 214, 215, 241

Gilla: dochter van Karel de Grote (Np)  179
Gloriant: fee-ridder, behoort tot het gevolg van

Auberon  32, 34, 44, 158, 198
Godfried van Bouillon: (Hp)  41, 114, 115,

125, 126
Godin: zoon van Huon en Esclarmonde (Go-

din)  34, 35, 37
Goliath: Bijbelse figuur (Hp)  112
Gondreboeuf: (hs. R)  41
Gontier vander Geronden: een ridder (fr. mb)

51, 204
Gorhans: Saraceense vorst (HetC, hs. R)  30
Griffoen: hertog –, een van de pairs (Np)  175-

177
Grimuwaert: tovenaar (fr. mb)  48, 49, 51, 53,

201, 202, 207, 244
Gualerant: neef van de Duitse keizer, wordt

door Huon gedood (Escl)  33
Gubewaert: verrader, schoonvader van Ghe-

raert (Np)  140, 143, 146
Guichart: een ridder uit Chartres  158
Guion de Nantoeul: (hs. R)  36
Guiré de Gironville: broer van Gériaume  143,

158, 215, 241
Guweloen: verrader (fr. mb)  48, 49, 51-57, 97,

99, 201-205, 207-210, 213-215, 221, 239,
245

Guwijner; een van de pairs (Np)  175, 177
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H
Hanry de St. Omer: een van de pairs  175, 176
Heinriët: (fr. mb)  51, 210
Hendri: neef van Amauri, gijzelaar  117, 172
Henegouwen:  48, 50-52, 203, 204, 207, 210,

213
Hildegaert: koningin, echtgenote van Karel de

Grote (Np)  179
Hondré: provoost van de stad Tormont  75, 82
Huge van Bordeeus: zoon van hertog Saiwine

48 e.v.
Huon de Bordeaux: oudste zoon van hertog

Seguin de Bordeaux, huwt Esclarmonde  6
e.v.

Huwet: graaf (fr. k)  87, 88, 98

I
Iaffen: Jaffa  113, 157
Illande: Saraceens gebied (hs. R)  30

J
Jacke: waard van een herberg in Bordeaux (fr.

mb)  49, 51, 54, 55, 56, 97, 98, 203, 205,
210, 214, 239

Jaffa:  9, 113, 157
Jéracle: Gériaume noemt zichzelf – (Hp)  117
Jeruzalem:  27, 28, 41, 113-115, 125, 126,

148, 157, 182, 195
Jezus:  6, 32, 65, 156, 163, 180, 242
Jherusalem: Jeruzalem  71, 114, 125
Joifré: bediende van Oede, afkomstig uit

Frankrijk  82
Jourdain: Jordaan, rivier afkomstig uit het pa-

radijs (hs. R)  65
Judas: verrader van Jezus (Escl)  32
Judic: dochter van Huon en Esclarmonde

(Escl; hs. P)  336, 37
Julius Caesar: vader van Auberon  156, 161,

190

K
Kaïn: Bijbelse figuur (Escl)  32, 35, 84
Karel de Grote  1 e.v.

L
Lieuternie: fantasieland, geboorteland van Ma-
labron (hs. R)  70, 44, 144, 199, 236
Lodewijc: zoon van Karel de Grote (Np)  116,

179
Loys: zoon van Karel de Grote (Hp)  111, 179

M
Macaire: renegaat, oom van Huon (Hp)  116,

117
Mainz: (Escl)  32

Malabron: bode van koning Auberon  29, 32,
34, 36, 37, 44, 61, 64, 66-71, 82, 99, 112,
113, 120, 121, 125, 130, 133, 145, 154, 166,
198, 199, 205, 222, 236, 242

Maleproen: bode van koning Ebroen (fr. l)  1,
61, 62, 64-71, 73, 79, 82, 98, 99, 113, 120,
127-134, 140, 145, 146, 153, 154, 164, 166,
192, 194, 198, 199, 204, 205, 211, 218, 228,
232, 233, 235, 236, 240, 242-244

Mamet: Saraceense god  132, 134-136
Monbrant/Mombrant: koninkrijk in het Oos-

ten; rijk van Yvorijn/Yvorin  5, 61, 67, 68,
71-73, 79, 83, 95, 97, 98, 123, 197, 199, 204,
211, 216, 221-227, 230-231, 234, 237, 251,
269

Monmur: stad van Auberon, gelegen in het fee-
enrijk  33-36, 38, 154, 156, 161, 163, 228

Monpellier: Montpellier (hs. R)  57
Mont Obscur: (hs. R)   89, 90, 99
Morgane (Morge): fee, moeder van Auberon

43, 161, 190
Mouflet: voormalige speelman van Gaudisse

(Hp)  116
Moyn: plaats waar Auberon verblijft (Np)  154
Moÿsant: eiland waarop Huon en Esclarmonde

aanspoelen  63, 66, 217
Muelpas: bestuurder van Bordeaux, afkomstig

uit Toledo (fr. mb)  49, 51, 56, 58, 203, 210,
213, 215

Murgale: moeder van Orgeuillieux  232

N
Naime de Baiviere: raadgever van Karel de

Grote, oom van Huon  24, 111, 112, 146-148,
150-153, 155, 159, 160, 162, 165, 166, 170,
173-177, 188-190, 204, 250

Nales (M): zie Naime
Namon (R): zie Naime
Nivel: een ridder uit –  158
Normandië  49, 51, 202
Normendie: Normandië (fr. mb)  51

O
Oberon (hs. R): zie Auberon
Oede: renegaat, oom van Huon  75-78, 80-82,

116, 124, 142, 216, 168, 196
Oeudon: (hs. R)  41
Ogier le Danois: neef van Huon (in hs. R)  41,

42, 44, 174
Ogier van Denemarken: een van de kamprech-

ters (Np)  174-177, 190, 193
Olive: dochter van koning Oton, huwt Yde

(YetO)  19, 33-35
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Omaer: van der havene –, ter aanduiding van
een van Huges getrouwen (fr. mb)  51, 56,
203

Orgueilleux: reus van Dunostre (is de bruide-
gom van Esclarmonde in R)  17, 28, 31, 32,
82, 83, 89, 90

Orleans:  175
Oton: koning van Rome, vader van Olive

(YetO)  33
Oydon: renegaat, oom van Huge (Np)  116,

124, 134, 135, 142, 143, 155

P
Palernen: Saraceense stad (Np)  143, 158, 198,

244
Parijs:  26, 27, 50, 52, 54, 72, 97, 111, 112,

122, 140, 145, 147, 149, 150, 159, 165, 175,
194, 201, 202, 204, 208-210, 215, 239, 244,
245

Perzië: emir van – (Escl)  33
Perzië: sultan van –, sneuvelt in de strijd tegen

Huon (hs. R)  90, 95
Pippijn: zoon van Karel de Grote (Np)  116,

179
Priaut: provoost van de stad Tormont (hs. R)

76
Puppijn: Pippijn de korte, vader van Karel de

Grote  164

R
Rainfroi: oom van Amauri, staat borg voor

hem  117, 172
Rames: plaats  113, 158
Raoul: verrader (Escl)  32, 59
Reynier: een van de kamprechters (Np)  152
Ridtsaert dye vrye: een van de pairs (Np)  176,

177
Riemen: Reims, stad waar Charlot gekroond

wordt (Np)  170
Reims 170-172, 188, 193, 190
Roches: Saraceens gebied, zal in handen ko-

men van Godin (Godin)  34
Rode Zee  52, 54, 62, 66, 68-70, 73, 82, 112,

113, 120, 129, 153, 154, 196, 198, 199, 212,
216, 218, 233, 269

Roelant: bezat het zwaard Durendal (Np)  114
Roland: een van de pairs, sneuvelt te Ronce-

vaux (Hp)  111, 114, 161
Rome  19, 31-37, 110, 124, 140, 142, 157, 158,

191, 195, 243, 244
Roncevaux  111, 112, 209
Rotruyt: dochter van Karel de Grote (Np)  179
Rouge mer: Rode Zee  52, 69, 70

S
Saint Omer  175, 176
Saisvijn: vader van Huge (fr. l)  87
Saiwine: vader van Huge (fr. mb)  49, 56, 87,

88, 194, 199
Salatre: Huon noemt zichzelf – (Hp)  117
Salemon: (hs. R)  41
Salomon: hertog –, een van de pairs (Np)  176
Sanguin van Bordeaux: vader van Huge en

Gheraert  124, 165, 168
Sathanas: een heiden (fr. br)  74, 78, 80, 81,

98, 195, 196
Saywijn: een ridder (fr. k)  87, 88, 90, 98, 211
Seguin de Bordeaux: vader van Huon en Gé-

rard  8, 12, 35, 40, 41, 43, 49, 55, 87, 122,
124, 149, 165, 167, 168, 240, 241

Seguin: oudste zoon van Gibouart (Godin)  34
Seye: heeft het wonderharnas gemaakt dat in

bezit komt van Huge  156, 158
Spaengen: Spanje (fr. mb)  51
Spanje  43, 51, 52, 174, 175, 201, 202, 207,

209, 211, 213
St. Pieterskerk: kerk te Rome, Huon metselt

hier zijn schat in (hs. R)  31, 34, 37
Steven: drost, is met Huge meegereisd (fr. mb)

51, 203

T
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STELLINGEN

1. Huge van Bordeeus is een Karelroman vol avontuur, maar zeker geen vermomd
sprookje. (Zie Besamusca/Van den Berg, in Epische Wereld 1988, p. 16).

2. De wisselwerking tussen verhalen en teksten houdt niet op bij de uitvinding van
de boekdrukkunst, daarom verdient de literaire wisselwerking tussen prozaro-
mans meer aandacht dan zij tot nu toe gekregen heeft.

3. Voor het componeren van een nieuwe, meerlagige literatuurgeschiedenis, waar-
in verschillende dimensies aan bod komen en teksten in verschillende contexten
geplaatst worden, is het meer-dimensionele digitale medium (CD-rom, internet)
uitermate geschikt.

4. Een cd-rom/digitale versie van het proefschrift zou meer moeten zijn dan alleen
een papieren versie op CD.

5. De vertalings/bewerkingsgolf van Middelnederlandse teksten in de veertiende
eeuw getuigt van creativiteit en bewust zelfstandig omgaan met bekende ver-
halen. Een verklaring van de verschillen tussen de Middelnederlandse verhalen
en de Franse voorbeelden door verkeerd begrijpen of door de werking van het
geheugen is niet voldoende.

6. De aanleg van volkstuincomplexen bevordert de integratie van verschillende
culturen in onze samenleving.


