
VU Research Portal

Der minnen cracht

Smith, S.R.

2016

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Smith, S. R. (2016). Der minnen cracht: Opstellen over liefde in de Arturroman Die Riddere metter Mouwen. [,
Vrije Universiteit Amsterdam]. Nodus Publikationen.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/31d2c544-e2c2-46a0-954c-f01ef17ea874


 
 
 
 

Der minnen cracht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Neerlandistiek VU 
Amsterdam 

 
Nodus Publikationen 

Münster 
 

2016 



 

Ter nagedachtenis aan mijn ouders 
 
 
 
 
 
 
© 2016 Simon Smith 
 
 
Afbeelding omslag voor, buitenzijde: miniatuur uit de Roman de la Poire, fol. 8v (boven) 
Bron: Schlunk & Giersch 2003: 41 (Parijs, Bibliothèque Nationale de France, Ms. fr. 2186) 
 
Afbeelding omslag voor, binnenzijde: begin Roman van den Riddere metter Mouwen, fol. 167r 
Bron: www.kb.nl/bladerboek/lancelot/browse/page_167r.html (Den Haag KB, 129 A 10) 
 
Afbeelding omslag achter, binnenzijde: einde Roman van den Riddere metter Mouwen, fol. 177v 
Bron: www.kb.nl/bladerboek/lancelot/browse/page_177v.html (Den Haag KB, 129 A 10) 
 
Afbeelding omslag achter, buitenzijde: miniatuur uit de Roman de la Poire, fol. 8v (onder) 
Bron: Schlunk & Giersch 2003: 41 (Parijs, Bibliothèque Nationale de France, Ms. fr. 2186) 
 
 
 
Drukwerk: VU drukkerij, Amsterdam 
 
Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU, nr. 74 
 
Stichting Neerlandistiek VU 
De Boelelaan 1105 
NL – 1081 HV Amsterdam 
 
Nodus Publikationen – Wissenschaftlicher Verlag 
Postfach 5725 
D-48 031 Münster, Germany 
http://www.nodus-publikationen.de 
 
 
ISBN/EAN 978-90-8880-031-3 (Stichting Neerlandistiek VU) 
ISBN/EAN 978-3-89323-774-6 (Nodus Publikationen – Wissenschaftlicher Verlag) 
 
 
Der minnen cracht. Opstellen over liefde in de Arturroman Die Riddere metter Mouwen 
 
 
Die Deutsche Bibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie; 
detailed bibliographic data is available in the internet at http://dnb.ddb.de 



VRIJE UNIVERSITEIT  
 
 
 
 

Der minnen cracht 
 

Opstellen over liefde in de Arturroman 
Die Riddere metter Mouwen 

 
 
 
 
 

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 
 

ter verkrijging van de graad Doctor aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam, 
op gezag van de rector magnificus 

prof.dr. V. Subramaniam, 
in het openbaar te verdedigen 

ten overstaan van de promotiecommissie 
van de Faculteit der Geesteswetenschappen 

op dinsdag 8 maart 2016 om 13.45 uur 
in het auditorium van de universiteit, 

De Boelelaan 1105 
 
 
 
 
 
 
 

door 
 

Simon Robert Smith 
 

geboren te Amsterdam 
 
 



 

promotor: prof.dr. J.M. Koppenol 
copromotor: dr. R.M.T. Zemel 
 



Inhoud 

 
Woord vooraf  ...................................................................................................................... 1 

Verantwoording  ................................................................................................................ 3 

 
1. Inleiding  ...................................................................................................................... 5 

 
2. Sturende start  .......................................................................................................... 47 
 
3. Machtige minne  .................................................................................................... 65 
 
4. Vermakelijk verhaal  ............................................................................................ 91 
 
5. Valse vrijer  .............................................................................................................. 139 
 
6. Vermaarde minnaars  ........................................................................................ 155 
 
7. Vreedzame Venus  .............................................................................................. 171 
 
8. Verdachte vorstin  ............................................................................................... 199 
 
9. Uitleiding  ................................................................................................................ 227 

 
Bijlage: de roman in resumé  ........................................................................................... 243 

Schema 1: hoofdstukindeling van de compilatie-RRmM  ....................................... 246 

Schema 2: genresignalen in Mnl. episodische Arturromans  .................................. 247 

Schema 3: persoonsvermeldingen met frequentie >10  .......................................... 253 

Schema 4: overeenkomsten en verschillen Lancelot – RmM  ............................... 254 

Schema 5: huwelijk en heerschappij in episodische Arturromans  ...................... 255 

Schema 6: datering van vermelde middeleeuwse werken  ...................................... 256 
 
Summary  ........................................................................................................................... 263 
Literatuur  .......................................................................................................................... 270 

Index van verzen  .......................................................................................................... 299 

Algemeen register  ....................................................................................................... 304 



 

 



1 
 

Woord vooraf 
 

Iemer dienen sunder lon...1 
(Jan I van Brabant, lied III) 

 
Tijdens mijn studie Nederlands aan de Vrije Universiteit Amsterdam, die weldra 
in het teken stond van de Arturistiek, liet Roel Zemel mij kennismaken met de 
Roman van den Riddere metter Mouwen, waarvan toen net een nieuwe editie het licht 
had gezien.2 De weinig bestudeerde Arturroman bleek veel vragen op te roepen, 
zodat ik mij voornam om antwoorden te zoeken. Dit plan mondde in 1988 uit 
in een doctoraalscriptie, getiteld: Op verkenning in het Woud zonder Genade.3 Door 
Roel aangemoedigd en begeleid, kon ik mijn bevindingen publiceren. Maar vier 
artikelen en een boekbespreking later viel dit initiatief stil. Loopbaan en familie 
vroegen tijd en aandacht, en ik meende niets van betekenis te kunnen bijdragen 
op het intussen complexer geworden vakgebied. 

Twee arturistische publicaties, namelijk het boek van Bart Besamusca over de 
Lancelotcompilatie 

4 en de dissertatie van Marjolein Hogenbirk over Walewein ende 
Keye,5 wakkerden bij mij na jaren een nog smeulend vuurtje weer aan, wat leidde 
tot toch weer nieuwe artikelen over mijn favoriete roman. Het einde van deze 
tweede reeks is nog niet in zicht, maar welmenende raadgevers adviseerden mij 
om nu eerst te komen met een proefschrift. Dat leg ik hier aan de lezer voor, in 
de vorm van zeven eerder gepubliceerde bijdragen over de liefdesthematiek in 
Die Riddere metter Mouwen. De hoofdstukken in kwestie gaan vergezeld van een 
inleiding en een uitleiding over ‘this rather complicated romance’.6 Hierin ook 
aandacht voor andere aspecten ‘dieses faszinierenden Werkes’.7 
 
Voor toestemming tot herpublicatie van de reeds verschenen artikelen dank ik de 
redactie van Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek (helaas beëindigd) en die van het 
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Met genoegen denk ik terug aan alle 
gesprekken die ik met Marjolein Hogenbirk heb gevoerd over de Lancelotcompilatie 
en Lodewijk van Velthem. Het lijvige register draag ik met een knipoog op aan 
André Bouwman, Frank Brandsma en Jan Noordegraaf. Jan wil ik ook bedanken 
voor de mogelijkheid om dit boek uit te geven bij de Stichting Neerlandistiek VU. 
Johan Koppenol ben ik erkentelijk voor zijn invulling van de rol van promotor.  
Last but not least richt ik hier graag een woord van dank tot mijn deskundige leer-
meester, bevlogen inspirator en betrouwbare gids in het Woud zonder Genade. 
Zonder Roel Zemel had ik aan Die Riddere metter Mouwen geen woord gewijd. 
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Noten 
 
 

1 Goossens & Willaert 2003: 120. 
2 De Haan e.a. 1983. 
3 Volledige titel: Op verkenning in het Woud zonder Genade. Een inleiding in de problematiek van 
de Roman van de Ridder met de Mouw als grondslag voor diachronies-struktureel onderzoek. Scriptie 
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Letteren, Studierichting Nederlands, 1988. 
4 Besamusca 2003. 
5 Hogenbirk 2004. 
6 De Haan 1975b: VII.  
7 Wuttke 2006: 131. 
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Verantwoording 
 

I never know what I think about something 
until I read what I’ve written on it 

(William Faulkner) 
 
De artikelen die ik in de hoofdstukken twee tot en met acht van dit proefschrift 
herpubliceer in volgorde van verschijnen,1 zijn vrijwel ongewijzigd overgenomen 
uit de oorspronkelijke periodieken.2 Wel heb ik hier en daar kleine verbeteringen 
aangebracht in formuleringen, en soms enige informatie toegevoegd aan noten. 
Verder heb ik, waar dit mogelijk was zonder het betoog geweld aan te doen, het 
mes gezet in herhalingen, met als gevolg veranderingen in nootnummering. De 
lezer zal desondanks op herhalingen stuiten. Dit was te voorkomen geweest met 
een totale revisie, maar dat zou de opzet van dit boek ver te buiten zijn gegaan. 

Herschreven zijn de artikelen dus niet, maar gestandaardiseerd heb ik ze wel. 
Dit betreft (a) de schrijfwijze van Arturiaanse namen3; (b) de keuze om alleen 
de Middelnederlandse verzen in blokcitaten te voorzien van woordverklaringen; 
(c) conversie van voet- naar eindnoten per hoofdstuk; (d) opname van literatuur 
in een cumulatieve bibliografie; (e) gebruik van afkortingen ter aanduiding van 
de roman (RRmM), van het fragment (RRmM-frm) en van de naam riddere metter 
mouwen (RmM).4 Waar de bijeengebrachte artikelen verwijzingen over en weer 
bevatten, zijn deze vervangen door referenties naar hoofdstukken. En waar een 
middeleeuwse tekst wordt genoemd, is (op enkele uitzonderingen na) informatie 
over de tijd van ontstaan weggelaten. Schema 6 biedt een alfabetisch overzicht 
van vermelde werken, met bijbehorende – doorgaans indicatieve – dateringen. 

Schema’s hebben een plaats gekregen achteraan in dit boek, waar tevens een 
resumé van de RRmM is opgenomen. Beknopter is het inhoudsoverzicht in de 
inleiding. Een Engelstalige synopsis van het verhaal is te vinden in de Summary, 
die ook beknopte samenvattingen bevat van wat in dit proefschrift besproken 
is. De opbouw van de roman zoals bekend uit de Lancelotcompilatie is inzichtelijk 
gemaakt in schema 1. Op de bibliografie volgt een index van genoemde en/of 
geciteerde verzen uit de RRmM en RRmM-frm. Aan het einde van het boek vindt 
men een register van genoemde titels, personages, personen en zaken. 

Met mijn publicaties richt ik me voornamelijk tot specialisten. Dit verklaart 
de vele noten, waarin niet alleen wordt verwezen naar vakliteratuur, maar waar 
ook plaats is voor terzijdes, voorbeelden en wetenswaardigheden. Om lezers die 
dit meer ballast dan boeiend vinden niet onnodig te bezwaren, heb ik gekozen 
voor eind- in plaats van voetnoten. 
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Noten 
 
 

1 Zie hoofdstuk 1, Inleiding, p. 30 voor een korte toelichting op de keuze van deze bijdragen. 
2 Ik geef bij elk van deze hoofdstukken aan, waar het opgenomen artikel verschenen is. 
De bijdragen uit Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek zijn nu ook te vinden in de Digitale 
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, zie www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=smit096. 
Het in het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde gepubliceerde artikel (hoofdstuk 8) 
zal daar eveneens beschikbaar komen. 
3 Bijvoorbeeld: ‘Lancelot’ en ‘Guenièvre’ in plaats van Lanceloet en Genover, zo ook ‘Tristan’ 
en ‘Iseut’ in plaats van Tristram en Ysaude, en ‘Brittannië’, ‘Cornwall’, ‘Ierland’, ‘Spanje’ en 
‘Aragon’ in plaats van Bertangen, Cornuwalgen, Yrlant, Spaengen lant en Arragoen. Walewein 
benoem ik steeds met zijn Dietse naam, ook waar het gaat over de Franse Gauvain of 
de Duitse Gawan. Verder consequent: Perceval, Ywein. 
4 Ik citeer de RRmM in dit boek naar de editie De Haan e.a. 1983, waarbij ik cursiveringen 
achterwege laat en soms kies voor een andere interpunctie. Er zijn ook edities met een 
vertaling in het Engels (Johnson & Claassens e.a. 2003) of in het Frans (Finet-Van der 
Schaaf 2012), en tevens beschikbaar is een vertaling in modern Nederlands (Biesheuvel 
2012). Digitaal is de tekst van de compilatie-RRmM toegankelijk op de CD-rom Middel-
nederlands (naar de editie Jonckbloet 1846-49) en op www.dbnl.org (volgens de editie De 
Haan e.a. 1983). Op www.kb.nl is niet alleen de integrale tekst van de Lancelotcompilatie 
te vinden (de RRmM naar de editie Johnson & Claassens e.a. 2003), maar zijn ook scans 
in hoge resolutie te bestuderen van het complete handschrift. Het als RRmM-frm aan te 
duiden fragment van (een veertiende-eeuws afschrift van) de oorspronkelijke roman is 
uitgegeven in Deschamps 1968, in De Haan 1975a en in De Haan e.a. 1983, en digitaal 
toegankelijk op de CD-rom Middelnederlands en op www.dbnl.org. Volledigheidshalve zij 
hier ook de eerste afzonderlijke editie van de compilatie-RRmM genoemd (met een nog 
altijd waardevolle inleiding): Van der Stempel z.j. [1914]. 
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1. Inleiding 
 

Medieval literary texts often circulated 
in a culture of intertextuality 

(Zemel 2006: 3) 
 
Aan Noordfranse aristocratische hoven in de tweede helft van de twaalfde eeuw 
vormden ridders, hooggeboren dames en klerken een kring waarbinnen een nieuw, 
fictioneel type literatuur tot bloei kwam. Chevalerie, amour en clergie werden er tot 
pijlers van romans waarin fascinerende, niet van humor gespeende verhaalstof, 
met esthetische distantie vormgegeven door geschoolde auteurs, toehoorders 
aanzetten tot reflectie en debat over literaire vraagstukken.1 Kenmerkend voor 
deze romans, die een publiek van kenners veronderstellen, is het diverterende 
karakter ervan. ‘Uppermost is the notion of game, which embraces the ingenuity 
of intertextual references, the humorous reslanting of commonplaces, joy in 
sophistical debate, and a constant undercurrent of self-mocking irony’, schrijft 
Tony Hunt, die benadrukt dat ‘authors of courtly romances are well aware of 
the distance separating their literary games and their audiences’ reception of the 
world around them’.2 

In de decennia 1170-90 verwerkte de dichter Chrétien de Troyes ‘matière de 
Bretagne’ tot Arturromans,3 daarmee het fundament leggend voor een nieuw, 
onverhuld fictioneel literair genre.4 Naar het voorbeeld en in reactie op dit werk 
van de meester schreven ook dertiende-eeuwse auteurs Arturromans: kortere of 
langere episodische verhalen, voortzettingen van Le Conte du Graal (Chrétiens 
‘Unvollendete’), en als volgende stap in de literaire evolutie uiterst omvangrijke 
‘historische’ Arturromans in proza.5 

Het duurde jaren – de Oudfranse episodische Arturroman ging reeds een tijd 
van nabloei tegemoet – voordat het genre vaste voet aan de grond kreeg in het 
Diets. Na een beginfase waarin Franse teksten in het Middelnederlands werden 
vertaald en bewerkt (Die Wrake van Ragisel, Ferguut, Perchevael ),6 zagen in de 
tweede helft van de dertiende eeuw ook oorspronkelijke scheppingen het licht, 
zoals de Roman van Walewein, vervaardigd door Penninc en Pieter Vostaert, en 
Moriaen, gedicht door een onbekende auteur.7 

Twee tradities in het Arturgenre, die van de episodische (niet-historische) en 
die van de ‘historische’ Arturroman, komen ongebruikelijk samen in handschrift 
129 A 10, de beroemde Lancelotcompilatie, ‘het boek dat het vlaggenschip van de 
Middelnederlandse Arturliteratuur genoemd wordt’.8 In deze Brabantse codex, 
die naar men aanneemt rond 1325 tot stand is gekomen,9 zijn tussen Vlaamse 
vertalingen/bewerkingen in verzen van (het laatste derde deel van) de Oudfranse 
Lancelot en prose en La Queste del Saint Graal twee, en tussen die van de Queste en 
La Mort le Roi Artu vijf episodische Arturromans geïnterpoleerd. Lanceloet wordt 
gevolgd door Perchevael en Moriaen, en opgenomen tussen de Queeste vanden Grale 
en Arturs Doet zijn achtereenvolgens Die Wrake van Ragisel, de RRmM, Walewein 
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ende Keye, Lanceloet en het Hert met de Witte Voet, en als laatste Torec. Evenals de drie 
kernteksten zijn de ingevoegde romans alle, of ten minste in meerderheid, van 
Vlaamse origine.10 

De versie van de RRmM die we aantreffen in de Lancelotcompilatie, is bewerkt 
naar een grotendeels verloren gegaan origineel, dat – zoals blijkt uit vergelijking 
met een bewaard gebleven fragment van (een afschrift van) de oorspronkelijke 
roman – aanzienlijk langer moet zijn geweest.11 Verder werpen inconsistenties 
en andere eigenaardigheden in de overgeleverde tekst de vraag op, in hoeverre 
de compilator ook inhoudelijk in het verhaal heeft ingegrepen. Deze complexe 
kwestie, waarover ik elders heb gepubliceerd,12 blijft in dit proefschrift buiten 
beschouwing. In wat volgt gaat onze aandacht uit naar wat we denken te weten 
over de oorspronkelijke, Vlaamse RRmM. Of de dichter hiervan zijn schepping 
heeft voorzien van een titel, is niet bekend. De kapittels waarin de compilatie-
RRmM is onderverdeeld, zijn alle gemarkeerd met een initiaal en benoemd met 
een bijschrift in de marge.13 Op de eerste bladzijde van de roman staat boven 
de linkerkolom, door het bindersmes verminkt maar toch nog leesbaar: Dat begin 
vanden riddere metter mouwen. Vanwege dit opschrift spreekt men sinds Jonckbloet 
over de Roman van den Riddere metter Mouwen,14 kortweg Die Riddere metter Mouwen. 
 
 
Inhoud 
 
De RRmM, dat wil zeggen het verhaal zoals gepresenteerd in de Lancelotcompilatie, 
is opgebouwd uit twee delen van ongeveer gelijke lengte, die wat betreft inhoud 
en vertelwijze opvallend van elkaar verschillen. In het eerste part van de roman 
wordt beschreven hoe, bij afwezigheid van koning Artur, een onbekende maar 
hoofse jongeman door de vorstin tot ridder gewijd, en door hofdame Clarette 
in ridderschap ingewijd wordt.15 Aan deze jonkvrouw, die hem als minneteken 
de mouw schenkt waaraan hij zijn toenaam dankt, toont de held zich vervolgens 
dienstbaar. Na zich als ridder te hebben bewezen in een gevaarlijk woud, en als 
minnaar een fase van contemplatie te hebben ondergaan in – verrassend – een 
klooster, triomfeert de held als monnik-ridder in een door Artur uitgeroepen 
toernooi, waar de winnaar Clarette wacht als bruid. Voordat het komt tot een 
huwelijk, ontmoet de RmM – een vondeling, zo onthult de verteller – bij toeval 
zijn moeder, van wie hij zijn hoge komaf verneemt alsook zijn naam: Miraudijs. 
Dan is het tijd voor een bruiloft, en de ridder ziet zijn liefdesqueeste bovendien 
bekroond met heerschappij in duplo: over het land van zijn moeder, en over dat 
van Clarette, Spanje. Vanaf dat moment leidt de protagonist een lang leven in 
voorspoed. 

Dit lineair vertelde ridderverhaal over beproefde en beloonde liefde krijgt na 
het ‘happy end’, naar blijkt een pseudo-slot, een onverwacht vervolg wanneer de 
RmM zich geconfronteerd ziet met een uitdager, die hem noopt een begonnen 
maar afgebroken en daarna kennelijk vergeten ‘Vatersuche’ te hervatten. Terwijl 
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Artur een aanval te verduren krijgt door de koning van Ierland, en juist dan zijn 
beste ridders Clarette te hulp snellen wanneer zij in Spanje wordt belegerd door 
een afgewezen minnaar, weet de held zijn vader en andere ridders te verlossen 
uit langdurige gevangenschap in een gevreesd kasteel. Samen met hen geeft de 
RmM een positieve wending aan de oorlog waarin Artur en zijn weergekeerde 
ridderelite het onderspit dreigden te delven. De koning van Ierland ziet na zijn 
verlies evenwel kans om de held, diens vader, Walewein, Lancelot en Perceval 
te ontvoeren, en op te sluiten in een verafgelegen kasteel in zijn thuisland. Met 
hulp van zijn leeuw slaagt Ywein er nochtans in, hen te bevrijden uit het cachot. 
De terugtocht voert de zes ridders naar een stad, waar alweer een belegeraar het 
heeft voorzien op de moeder van de RmM. De vader van de held treedt meteen 
in het huwelijk met zijn vroegere geliefde, en in een duel verslaat hij zijn rivaal. 
Tot slot reizen de RmM, zijn ouders en de Arturridders af naar Karlioen, waar 
zij met vreugde worden onthaald door het koninklijk paar en door Clarette, en 
waar zij verslag uitbrengen van hun belevenissen. 

Wat het tweede part van de compilatie-RRmM doet verschillen van deel een, 
is de overgang van een solitaire liefdesqueeste naar vervlochten verhaaldraden, 
waarin de held – nu lid van het Arturcollectief – eerst apart van, dan samen met, 
en ten slotte overschaduwd door ridders van de Ronde Tafel avonturen beleeft 
die enerzijds betrekking hebben op zijn afkomst, en anderzijds op de harmonie 
in Arturs rijk. Voor Clarette is nauwelijks ruimte meer beschikbaar, en waar het 
liefdesthema nog een rol speelt staan de ouders van de RmM centraal. Omdat 
bovendien verschillende episoden in het tweede deel van de compilatie-RRmM 
door de samensteller van de Lancelotcompilatie lijken te zijn ingevoegd,16 en omdat 
zoals gezegd ook contradicties wijzen op bewerking, zal ik in de hoofdstukken 
hierna vooral aandacht schenken aan wat nu het eerste part van het verhaal is: 
het part dat representatief lijkt voor de oorspronkelijke, Vlaamse roman – een 
Arturroman over liefde. 
 
 
Fragment 
 
In 1951 stuitte Jan Deschamps tijdens een werkbezoek aan het Rijksarchief te 
Hasselt op een broos en beschadigd perkamenten dubbelblad, dat tussen 1869 
en 1903 door de toenmalige conservator, Henri van Neuss, was losgemaakt uit 
de band van een zestiende-eeuws register, waarin het had gediend als dekblad 
op de binnenzijde van een voor- of achterbord. De bladen van het diploma 
waren, zo bleek, tweezijdig beschreven met Middelnederlandse verzen, in een 
opmaak van twee kolommen van veertig regels. De doorlopende tekst – het 
ging kennelijk om wat ooit het binnenste blad van een katern is geweest – kon 
door Deschamps op grond van de eigennamen Clarette en Cephalus, en van de 
woorden die witte mouwe, met zekerheid worden geïdentificeerd als afkomstig uit 
een afschrift van de RRmM, een roman die men tot dan toe slechts kende uit de 
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Lancelotcompilatie. Helaas was het fragment zwaar gehavend: van het perkament, 
matig van kwaliteit (om gaten schreef men gewoon heen), is op enig moment 
een groot, onregelmatig verticaal stuk van het eerste blad weggescheurd, met als 
gevolg tekstverlies in de tweede kolom van fol. 1recto en in de eerste kolom van 
fol. 1verso. Ook, maar in mindere mate, is tekst verloren gegaan op fol. 1verso en 
vooral op fol. 2recto, de bladzijden waarmee het diploma in de boekband had 
vastgelijmd gezeten. Bijgevolg is ongeveer eenderde van de 320 verzen slechts 
gedeeltelijk leesbaar. 

Het fragment, sedert 1972 in de Koninklijke Bibliotheek van België bewaard 
onder signatuur IV 818, is geschreven in ‘een fijne, gedrongen littera textualis’,17 
en afkomstig uit een codex die omstreeks het tweede kwart van de veertiende 
eeuw is afgeschreven door een Oostvlaamse of Brabante kopiist.18 Aannemelijk 
is, dat het afschrift onderdeel heeft uitgemaakt van een verzamelhandschrift of 
een convoluut. ‘Korte of relatief korte teksten, tot ca. 15.000 verzen, zijn steeds 
zodanig vormgegeven dat zij tot verzamelhandschriften of tot convoluten be-
hoord kunnen hebben’, oordeelt Jos Biemans over Middelnederlandse epiek in 
tweekolommige handschriften.19 En al weten we niet zeker hoe lang de RRmM 
oorspronkelijk is geweest: de roman telde in elk geval minder dan 15.000 verzen. 
 
 
Lengte 
 
Met de passage van 320 verzen in RRmM-frm corresponderen in de bewerking 
die deel uitmaakt van de Lancelotcompilatie slechts 96 verzen (vs. 1731-1826).20 De 
samensteller van de cyclus heeft klaarblijkelijk in de tekst gesnoeid: de passage 
in kwestie is ingekort met 70%. ‘Deze verhouding als maatstaf nemend’, aldus 
(terecht met een slag om de arm) Deschamps, ‘moet de lange redactie om en bij 
de 13.500 verzen hebben bedragen’, aangezien de versie in de compilatie zo’n 
4.020 verzen telt.21 Wanneer auteurs nadien Deschamps’ schatting overnemen, 
maken zij soms melding van zijn voorbehoud. Maar dit gebeurt niet altijd of 
even uitdrukkelijk, waardoor de cijfers een eigen leven zijn gaan leiden. Zo kon 
de indruk ontstaan dat de oorspronkelijke RRmM ‘in lengte misschien met de 
Roman van Walewein (11.202 vss.) te vergelijken is’,22 en past in een ontwikkeling 
in de Oudfranse literatuur van de dertiende eeuw die niet alleen ruimbemeten 
Perceval-vervolgen en kolossale ‘historische’ Arturromans heeft voortgebracht, 
maar ook volumineuze episodische Arturromans als Le Chevalier aux Deux Épées 
(ca. 12.350 verzen), Durmart le Gallois (ca. 16.000 verzen), Les Merveilles de Rigomer 
(ruim 17.000 verzen), Escanor (met meer dan 27.000 verzen al uitzonderlijk), en 
Claris et Laris (met ca. 30.000 verzen een regelrechte uitschieter). Deze indruk is 
evenwel bedrieglijk. ‘Some caution [...] seems advised against assuming, based 
on the evidence of a relatively small fragment, that the text in the Compilation 
shortened the original by so much’, zo wordt opgemerkt in een recente bijdrage 
over de RRmM.23 Niet alleen is het heel onwaarschijnlijk dat de tekst overal in 



1: Inleiding 

9 
 

dezelfde mate is ingekort,24 ook moeten we rekenen met de mogelijkheid dat de 
bewerker – zoals is aangetoond voor de compilatie-Perchevael en Die Wrake van 
Ragisel, en aannemelijk is gemaakt voor andere in de Lancelotcompilatie ingelaste 
romans, met name Walewein ende Keye en Torec 25 – in zijn versie van het verhaal 
episoden van eigen vinding heeft verweven. Vooral in het tweede deel van de 
compilatie-RRmM zijn zoals gezegd inconsistenties en andere eigenaardigheden 
aan te wijzen, die zich deels laten duiden als sporen van invoeging.26 Er zijn dus 
te veel onzekerheden in het spel om gefundeerde uitspraken te kunnen doen 
over de omvang van de originele roman, een tekst die naar wordt aangenomen 
geschreven is in Vlaanderen, in of rond de tweede helft van de dertiende eeuw. 
 
 
Lokalisering 
 
Dialectgeografisch onderzoek toont aan dat de RRmM de schepping is van een 
Vlaamse dichter.27 We kunnen daarom met enig voorbehoud aannemen, dat de 
roman behoort tot ‘de zeer Vlaamse Arturepiek’.28 Een voorbehoud is nodig, 
omdat auteurs, net als kopiisten en handschriften, een weg konden vinden naar 
andere gewesten.29 En het voorbehoud legt weinig gewicht in de schaal, omdat 
‘Vlaanderen op het vlak van ridderepiek de boventoon voerde’.30 

Ook andere gegevens wijzen op een Vlaamse context. Het lastig te dateren, 
mogelijk uit de eerste helft van de veertiende eeuw stammende gedicht Van der 
Feesten een Proper Dinc bevat namen van personages die een Vlaams publiek doen 
vermoeden; een kring waarin men bekend was met romans als Parthonopeus van 
Bloys, Floris ende Blancefloer en de RRmM.31 En dan is er het toponiem Cardeloet of 
Kardeloet, dat we als naam van een hofplaats van koning Artur aantreffen in vier 
Middelnederlandse Arturromans, waaronder de RRmM.32 In RRmM-frm wordt 
het toponiem één keer genoemd, aan het begin van vs. 179: Te Cardeloet quam hi 
geraect. De compilatie-RRmM heeft het toponiem met dezelfde schrijfwijze in vs. 
110 en vs. 1313, met een afschrijffout in vs. 1641 (Carmeloet ), en met beginletter 
K- in vs. 4 en vs. 361. In deze verzen staat de plaatsnaam in rijmpositie;33 buiten 
het rijm noemt de compilator dezelfde hoflocatie consequent Cardoel of Kardoel. 
Dit voert tot de conclusie, dat de roman oorspronkelijk het toponiem Cardeloet 
heeft gehad, al dan niet ook gespeld als Kardeloet. Welnu: deze naam, die zover 
wij weten tussen 1250 en 1320 alleen bekend was als aanduiding van een literaire 
locatie, een residentie van Artur, is nadien ook historisch geattesteerd: als naam 
van een huis in Gent, sinds 1321, en van een wijk in Ninove, sinds 1332.34 Over 
dit intrigerende gegeven schrijft Jozef Janssens: ‘Kardeloet. Als variant van Kardoel 
is dit, veeleer dan als kopiistenfout, op te vatten als het signaal van een Vlaams 
netwerk, vermits de toponiem in verband staat met een dertiende-eeuws steen 
in Gent en (mogelijk nog ouder) met de heerlijke gronden te Ninove’.35 Ook dit 
spoor leidt dus naar Vlaanderen. En dat geldt eveneens voor een laatste spoor. 
De RRmM lijkt met het toponiem ‘Woud zonder Genade’ aan het begin te staan 
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van een traditie waarvan (na Lodewijk van Velthem) twee Vlaamse auteurs uit 
de veertiende eeuw, Gillis de Wevel en Boudewijn van der Lore, tot de eersten 
der aanwijsbare vertegenwoordigers behoren.36 
 
 
Datering 
 
De RRmM bevat geen aanwijzingen die een exacte plaatsing in de tijd toelaten. 
Dit maakt dat de roman zich slechts bij benadering laat dateren. Schattingen in 
schema’s die slechts één indicatief jaartal noemen, zoals ‘1260’ of ‘1280’,37 zijn 
daarom enigszins misleidend. Veiliger is het, om een temporele bandbreedte aan 
te geven. De meest gangbare datering die we in de vakliteratuur tegenkomen, is 
‘tweede helft dertiende eeuw’.38 Als vaststaand wordt beschouwd, dat de RRmM 
geschreven is tussen 1230 en 1320,39 waarbij een voorkeur bestaat voor een late 
datering. Zo denkt Jan te Winkel aan het einde van de dertiende of het begin 
van de veertiende eeuw,40 David Johnson en Geert Claassens houden het op 
‘ca. 1275-1320’,41 en ook Bram Caers plaatst de roman in of kort na het laatste 
kwart van de dertiende eeuw.42 De RRmM schijnt dus op schrift te zijn gesteld 
tijdens of rond het bewind van Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen 
tussen 1278 en 1305. Maar waar zijn de schattingen eigenlijk op gebaseerd? 

Afgezien van Te Winkels intuïtie dat een exposé over een allegorische boem 
van minnen in onze roman zou wijzen op de jaren omstreeks 1300, berusten alle 
taxaties op meer of minder plausibele relaties tussen de RRmM als ontvangende 
of gevende partij, en enkele Oudfranse en Middelnederlandse literaire werken – 
die zich echter evenmin scherp laten dateren, op één enkele uitzondering na.  

Bertha van der Stempel komt de eer toe, te hebben gewezen op een lange 
reeks van overeenkomstige verhaalmotieven in de RRmM en Richars li Biaus, een 
Oudfranse avonturenroman.43 Omdat de Vlaamse roman, waarin de bedoelde 
motieven verspreid voorkomen in een heel andere context, wordt aangemerkt 
als ontlenende partij, en omdat men de Oudfranse tekst indicatief dateert in de 
tweede helft van de dertiende eeuw,44 zal de RRmM niet vóór ca. 1250 tot stand 
zijn gekomen. 

Geen enkel houvast biedt Li Dis dou Chevalier a le Mance van Jean de Condé, 
een dichter actief in de eerste decennia van de veertiende eeuw. De titel van de 
Oudfranse tekst daargelaten, is van serieuze gelijkenis met de Vlaamse roman – 
zoals Baukje Finet-Van der Schaaf wil doen geloven45 – geen sprake, zodat het 
idee dat de RRmM van Li Dis afhankelijk zou zijn, en dus moet zijn geschreven 
tussen 1300 en 1320, berust op drijfzand.46 

Steviger grond hebben we onder de voeten wanneer we relaties met Dietse 
teksten in ogenschouw nemen. Toespelingen op Oudfranse Arturromans maken 
duidelijk, zo heeft Bart Besamusca aangetoond, dat de Roman van Walewein in 
het licht is gegeven na ca. 1230.47 Op verschillende gronden gaat men ervan uit, 
dat de Roman van Walewein is geschreven rond of na het midden van de dertiende 
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eeuw, dat wil zeggen omstreeks 1260.48 Dit legt de basis voor een datering van 
de RRmM in de tweede helft van de dertiende eeuw (niet al te vroeg), aangezien 
de roman alludeert op episoden in het verhaal van Penninc en Vostaert.49 Ook 
Moriaen bevat reminiscenties aan de Roman van Walewein,50 en dit kan de terminus 
post quem van de RRmM nog enkele jaren doen opschuiven wanneer inderdaad, 
zoals door Besamusca is betoogd,51 het de auteur ervan is geweest, en niet (zo-
als zonder bewijs van het tegendeel denkbaar is) de compilator,52 die aan Moriaen 
een episode heeft ontleend. 

Dat we voor de RRmM beschikken over een onwrikbare terminus ante quem, is 
noch te danken aan de vermelding van de held in Van der Feesten,53 noch aan de 
Roman van Heinric en Margriete van Limborch, die mogelijk twee ontleningen aan de 
RRmM bevat en die tussen 1312 en 1325 wordt gedateerd.54 Het is Lodewijk van 
Velthem, wiens naam hecht verbonden is aan de Lancelotcompilatie, die ons het 
jaartal aan de hand doet dat een bovengrens vormt in een poging de Vlaamse 
RRmM te dateren. In 1315 begon Velthem, na de Vierde Partie van Maerlants 
Spiegel Historiael te hebben voltooid, aan zijn Vijfde Partie (boek 1-6 gereed in 
1316, boek 7-8 in 1317).55 Omdat het derde boek van de Vijfde Partie duidelijk 
toespelingen bevat op de RRmM,56 de roman die Velthem later zou bewerken 
voor opname in zijn Lancelotcompilatie, kan 1315 gelden als terminus ante quem voor 
het oorspronkelijke verhaal. 
 
 
Auteur 
 
Het voorgaande heeft uitgewezen dat de auteur van de RRmM een Vlaming was, 
in of rond de tweede helft van de dertiende eeuw werkzaam in vermoedelijk zijn 
eigen gewest. Nadere gegevens over de dichter ontbreken: in RRmM-frm noch in 
de bewerking in de Lancelotcompilatie is een proloog of epiloog bewaard gebleven 
met informatie over de literator, zijn opdrachtgever of het beoogde publiek.57 
Om toch te komen tot een globaal profiel, is het geboden de literair-historische 
context te bezien, en na te gaan of het verhaal zelf iets prijsgeeft. Dit heel in het 
kort. Hoe werkelijk gestalte kan worden gegeven aan auteurs over wie feitelijk 
maar weinig bekend is, tonen biografieën van Chrétien de Troyes en Jacob van 
Maerlant.58 

‘De echte aristocraat en de echte intellectueel begonnen er niet aan’, stelt Jo 
Reynaert inzake volkstalige epiek.59 Wereldlijke teksten in het Middelnederlands 
lijken vooral te zijn geproduceerd door scribenten die als klerk emplooi hadden 
gevonden aan een hof dan wel in een stedelijke administratie, of door seculiere 
geestelijken zoals priesters, kapelaans en kosters – ‘het zijn vooral de functies in 
het kerkelijk en wereldlijk bestuur’, aldus Frits van Oostrom, ‘die literatoren op 
het lijf geschreven zijn’.60 We zullen dus zelden te maken hebben met erudiete, 
maar in de regel wel met geschoolde auteurs. Voor de dichter van de RRmM zal 
dit niet anders zijn geweest, want niet alleen wist hij ‘wat er in de wereld van de 
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literatuur te koop was’,61 zoals blijkt uit verbindingen die hij in zijn verhaal legt 
met andere, met name Franstalige fictionele teksten,62 maar ook doet zijn keuze 
voor het antroponiem Cephalus/Cefalus als naam voor een bijfiguur vermoeden, 
dat hij bekend was met Ovidius.63 Mede daarom is niet onwaarschijnlijk, dat de 
dichter thuis was in ten minste drie talen.64 

Heeft de auteur van de RRmM meer literatuur geschreven, oorspronkelijk of 
in vertaling, al dan niet anoniem overgeleverd of voorgoed verloren gegaan? We 
weten het niet. Maar enige informatie op dit punt levert Mike Kestemont, wiens 
stylometrisch onderzoek aantoont dat de schrijver van de RRmM niet tevens de 
vertaler/bewerker is geweest van Lanceloet, de Queeste vanden Grale en/of Arturs 
Doet.65 Kestemont meent voorts te zien dat de RRmM ‘gelijkenissen vertoont 
met de Walewein, en dan specifiek Vostaerts aandeel [...]. Nadere experimenten 
met deze teksten leverden echter geen dwingende argumenten op om te specu-
leren over een identiek auteurschap’.66 Dit laatste kan, volgens de onderzoeker, 
veroorzaakt zijn door invloed van de compilator, reden voor hem om niet uit te 
sluiten dat verdere analyse van rijmstijl ‘meer uitgesproken gelijkenissen’ aan het 
licht zal brengen tussen Vostaerts Walewein-gedeelte en de RRmM.67 Gezien de 
‘massa romaanse woorden’ die Vostaert gebruikt,68 een verschijnsel dat we in de 
RRmM nergens aantreffen, vraag ik me echter – met (in algemene zin) Joost van 
Driel – af: ‘Kan zulk[.] uiteenlopend taalgebruik wel van eenzelfde schrijver zijn?’69 
En wat betreft Moriaen: ook hier is vast geen sprake van identiek auteurschap.70 
 
 
Romantype 
 
Wie de RRmM leest als onderdeel van codex 129 A 10, kan op het verkeerde 
been worden gezet door de proloog van de Queeste vanden Grale, waarin wordt 
gezegd dat wat volgt vertaald is uit het Frans. Deze uitspraak betreft alleen de 
Queeste, en niet de ingelaste romans die er in de Lancelotcompilatie op volgen.71 Nu 
gaan de eerste en de laatste daarvan, Die Wrake van Ragisel en Torec, toevallig wel 
terug op Oudfranse Arturverhalen, zij het indirect (de compilator bewerkte en 
interpoleerde reeds bestaande Dietse versies), maar van de andere drie teksten, 
de RRmM, Walewein ende Keye en Lanceloet en het Hert met de Witte Voet, neemt men 
aan dat het gaat om oorspronkelijk Middelnederlandse scheppingen.72 Voor de 
RRmM en Walewein ende Keye is dit te meer aannemelijk, omdat in deze verhalen 
toespelingen zijn verwerkt op respectievelijk de Roman van Walewein en Ferguut.73 

Ook de compilatie-RRmM zelf kan ons op het verkeerde been zetten, en wel 
wat betreft de vraag met welk type roman we van doen hebben. Als episodische 
Arturroman, zo stellen Max de Haan en Ludo Jongen, staat de RRmM ‘lijnrecht 
tegenover de kroniekachtige, pseudo-historische Lancelot-en-prose met zijn karak-
teristieke entrelacement-techniek’.74 Dat mag voor de Vlaamse roman vermoedelijk 
zo zijn, de bewerking in de Lancelotcompilatie vormt een hybride versie van het 
verhaal die wel degelijk ook kenmerken vertoont van de ‘historische’ Arturroman. 
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Net zoals het grootste deel van de cyclus, is de tekst van de compilatie-RRmM 
onderverdeeld in hoofdstukken, elk voorzien van een kapittelbijschrift in de 
marge. Daar waar verhaaldraden elkaar afwisselen, of waar samenvoeging dan 
wel afsplitsing van verhaaldraden in het spel is, pleegt de compilator een nieuw 
hoofdstuk te laten beginnen; dit met een overgangsformule van het type ‘waarin 
de ik-verteller zorgdraagt voor het afsluiten van de verhaaldraad(bundel) die los-
gelaten zal worden, terwijl “die aventure” of “Daventure” de instantie is die een 
nieuwe verhaaldraad(bundel) oppakt’.75 Het doel van deze indeling in kapittels 
is, de in te passen episodische Arturverhalen in verteltechniek te laten aansluiten 
bij de kerndelen van de historische cyclus. ‘Deze eigenzinnige toepassing van de 
overgangsformules’, zo analyseert Frank Brandsma, ‘is een van de belangrijkste 
elementen geweest van de bewerkingsmethode die de compilator toepaste om de 
in te voegen teksten af te stemmen op de trilogie’.76 

En daar is het dus niet bij gebleven. De ingelaste verhalen – of in elk geval de 
meeste ervan – ‘have undergone drastic alteration’,77 zodat Marjolein Hogenbirk 
concludeert ‘dat de geïnterpoleerde romans nieuwe versies zijn met de persoon-
lijke accenten die de compilator daarin wenste te leggen’.78 Deze teksten, zo vat 
Brandsma samen wat de bewerker heeft nagestreefd, ‘zijn door allerlei ingrepen 
(bekorting, het toevoegen van verhaaldraden en verhaaldraadsegmenten en 
vooral het aanbrengen van overgangsformules) verteltechnisch en codicologisch 
“pasklaar” gemaakt voor inlijving in de compilatie’.79 Net als Perchevael, Die Wrake 
van Ragisel, Walewein ende Keye en Torec,80 lijkt de RRmM niet alleen ingekort, maar 
ook inhoudelijk duchtig onder handen genomen te zijn. Diverse aanwijzingen 
maken aannemelijk dat de compilator episoden heeft toegevoegd aan het tweede 
deel van de roman, en er valt veel te zeggen voor de hypothese dat dit mogelijk 
is gemaakt door een andere ingreep: aanpassing van de verhaalstructuur. In de 
Vlaamse RRmM lijkt de ‘Vatersuche’ door de held te zijn voorafgegaan aan zijn 
huwelijk met Clarette, eindpunt van zijn ridderweg. Maar omdat de compilator 
de RmM nog meer avonturen wilde laten beleven, dit in ‘entrelacerend’ in het 
verhaal verweven episoden waarin ook een rol is weggelegd voor ridders van de 
Ronde Tafel, werd de ‘Vatersuche’ uitgesteld tot na de bruiloft.81 

Hoe dan ook treffen we in de compilatie-RRmM hoofdzakelijk kenmerken 
aan van de niet-historische, oftewel episodische Arturroman zoals de Vlaamse 
auteur deze naar Frans voorbeeld geschapen heeft;82 van ‘een dichtwerk uit de 
school van Chrestien de Troyes’,83 product van een ‘connaisseur de la tradition 
romanesque de Chrétien de Troyes et de ses épigones’.84 Grote kennis van deze 
traditie toont de auteur door in zijn verhaal, behalve algemene motieven, ook tal 
van toespelingen te verwerken op Chrétiens oeuvre, een onderwerp waarop ik 
nog terugkom. En van originaliteit in vergelijking met het werk van de meester 
getuigt de RRmM met een nieuw type held: een ‘Vatersucher’ en ‘Fair Unknown’, 
voor wie Arturs hof startpunt en eindstreep vormt voor een queeste in dienst van 
ware liefde. 
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De keuze voor een protagonist die als vondeling aan een ‘Vatersuche’ begint, die 
liefde opvat voor een jonkvrouw wier mouw hij vervolgens voert als minne- en 
wapenteken, die haar hand verovert in een toernooi, en die eerst zijn moeder en 
dan zijn vader terugvindt en hen herenigt in een huwelijk, lijkt de dichter van de 
RRmM te zijn ingegeven door bekendheid met ook andere literatuur dan alleen 
die over ‘matière de Bretagne’. Ruim een eeuw geleden is door Van der Stempel 
de Oudfranse avonturenroman Richars li Biaus, geschreven door een onbekende 
‘mestre Requis’,85 benoemd als ‘het origineel van ons verhaal’ en de ‘hoofdbron’ 
ervan.86 Hierbij wees de uitgeefster wel op de mogelijkheid ‘dat de dietsche be-
werker zijn stof, hetzij volgens eigen opvatting, hetzij naar een bepaald voorbeeld 
(of meerdere) heeft gewijzigd’.87 Daarom, concludeert zij, ‘mag de Riddere metter 
Mouwen een absoluut vrije bewerking van den ons overgeleverden Richars worden 
genoemd’.88 

Deze conclusie is later door andere literatuurhistorici onder vuur genomen 
en afgezwakt. De Vlaamse Arturroman, die flink verschilt van de Franse tekst en 
een geheel ander verhaalverloop kent, is geen be- of omwerking van Richars, 
maar dankt hier alleen bouwstenen aan. Om die reden is het aanmerken van de 
avonturenroman als ‘a model, a narrative skeleton’,89 of als ‘la principale source 
de l’auteur en ce qui concerne le cheminement événementiel du héros en quête 
de chevalerie et de la réunion dans le mariage de deux amours loyales et sincè-
res’,90 misleidend. Met deze formuleringen wordt meer gewicht toegekend aan 
(een zeer beperkte) structurele gelijkenis dan aan de ‘striking resemblance’ wat 
betreft verhaalmotieven.91 Dat die ‘frappante overeenkomsten’ door de dichter 
bedoeld zouden zijn als ‘specifiek-intertekstuele verbindingen’ met Richars, zoals 
Besamusca ooit voor waarschijnlijk hield,92 valt te betwijfelen. De twee romans, 
representanten van verschillende genres, wijken hiervoor te zeer van elkaar af.93 
Waarschijnlijk is het daarom, dat Besamusca in latere publicaties niet meer aan 
het denkbeeld refereert.94 

In de inleiding bij haar editie met Franse vertaling van de RRmM doet Finet-
Van der Schaaf een onverwachte poging, aannemelijk te maken dat de RRmM 
niet alleen schatplichtig is aan Richars li Biaus, maar ook aan Li Dis dou Chevalier 
a le Mance, een vertelling uit de vroege veertiende eeuw.95 Overtuigen doet deze 
poging geenszins. Dat het ca. 2.350 verzen tellende verhaal van Jean de Condé, 
afgezien van het thema van beproefde en beloonde liefde, een witte mouw als 
minneteken en de toenaam van het held, zo goed als niets gemeen heeft met de 
Vlaamse Arturroman, moge blijken uit de onderstaande, door mij uit een Duitse 
studie overgenomen synopsis:96 
 

Ein junger Ritter trägt einer verheirateten Dame seine Liebe an. Er ist im 
Land slecht angesehen, gilt als faul und dumm. Sie weist ihn ab und for-
dert ihn zum Spass auf, dann wiederzukommen, wenn er alle Nachbarn 
an ritterlichen Tugenden übertreffen werde. Er verlangt ein Pfand als 
Zeichen ihres Übereinkommens. Sie gibt ihm einen weissen Ärmel.[...] 
Als Träger dieses Zeichens wird der junge Ritter wider Erwarten berühmt. 



1: Inleiding 

15 
 

Ganz Frankreich kennt schon seinen Namen. Sie weist ihn ab. Um seinen 
Liebesschmerz zu überwinden, fährt er ins Heilige Land. Erst jetzt wird 
sich die junge Frau ihres Hochmutes bewusst und ihre Liebe zu ihm wird 
wach. Ein Jahr später stirbt ihr Gatte und sie entschliesst sich, dem Ritter 
nachzureisen, eine Reise nach Saint-Gilles in der Provence vortäuschend. 
– In Marseille verkleidet sie sich en samblance de baceler (v. 1804). Einen 
Monat später, im Heiligen Land angekommen, erfährt sie, dass der Ritter 
im Kampf gegen die Heiden einen grossen Namen erworben habe. Er 
trägt weiterhin den Ärmel und lässt sich Chevalier a le mance nennen, Zei-
chen seiner Liebe zu ihr. Trotzdem gelangt sie verkleidet vor ihn, als sie 
ihn endlich findet, schwerverwundet in einem Gasthof zu Tyrus. In ihrem 
Namen, als Bote ihrer selbst, spricht sie zu ihm, teilt ihm die Liebe ihrer 
Herrin (ihrer selbst) mit. Da erinnert er sich an die Geliebte, erinnert sich 
an die Geschichte eines alten Ritters, der von Engeln sprach, die Sterben-
den Genesung bringen können, lacht erheitert und wird wieder gesund. 
Der fremde Scholar verspricht ihm, dass er sie am nächsten Morgen von 
Angesicht zu Angesicht werde sehen können. Sie zieht sich in ein Zim-
mer zurück und bereitet ihre Umwandlung vor. Sie tritt am andern 
Morgen nochmals als [baceler ] vor den Ritter und kündigt sich nochmals 
an, dann erst tritt sie in reichen Gewändern vor ihn und gibt sich zu 
erkennen. – Sie pflegt mit grosser Hingabe den Kranken. Nach seiner 
Genesung heiraten sie. 

 

Dat zowel Li Dis als de RRmM het verhaal vertelt van een ridder die de liefde 
begeert van een jongedame wier mouw hij draagt, dat het uiteindelijk na ruim 
een jaar tot een huwelijk komt, en dat beide dichters een lans breken voor ware 
liefde,97 vormt gelet op de overheersende verschillen tussen de twee teksten een 
al te zwakke basis om ontlening aannemelijk te maken. 

Van der Stempel heeft de hypothese verdedigd, dat – naast Richars li Biaus – 
voor de dichter van de RRmM ook ‘de Moriaen tot model heeft gediend’.98 Ter 
onderbouwing van haar stelling wijst de onderzoekster enerzijds op een dertigtal 
parallellen op versniveau,99 en anderzijds op een in Moriaen uitvoerig, en in de 
RRmM beknopt beschreven episode waarin wordt verhaald hoe de koning van 
Ierland het rijk van Artur binnenvalt.100 Deze overeenkomsten tonen echter niet 
onomstotelijk aan dat de auteur van de RRmM het werk van zijn collega heeft 
gekend. Stilistische gelijkenis kan ook een gevolg zijn van genreconvergentie,101 
terwijl de episode in de RRmM over de Ierse agressie, volgens Besamusca een 
toespeling op Moriaen,102 niet noodzakelijk afkomstig is van de Vlaamse dichter, 
maar even goed uit de pen van de compilator kan zijn gevloeid.103 
 
 
Thematiek 
 

Besamusca heeft de RRmM geprezen als ‘an original Arthurian romance with its 
own thematic content’.104 Net zoals in de Lancelot en prose draait de geschiedenis 
van de held om ‘two main themes: the quest for identity and the relationship 
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between love and chivalry’.105 Vergelijkbaar met Moriaen, maar dan als naamloze 
vondeling, gaat de RmM op zoek naar zijn vader, met als uitkomst hereniging 
en huwelijk van zijn ouders, wettiging van zijn geboorte, en bewezen ‘noblesse 
de sang’. De ‘Vatersuche’ is echter niet het hoofdmotief van de RRmM.106 De 
ridderweg van de held staat lange tijd in het teken van iets anders, namelijk het 
met wapinen verdinen (vs. 348) van Clarettes wederliefde. Door ‘noblesse de coeur’ 
te demonstreren verwerft de RmM, als zovelen in het genre, hand en land van 
een edele jonkvrouw, die hem net zo bemint als hij haar. Waar in het werk van 
Chrétien helden nogal eens te maken krijgen met spanning tussen ‘amour’ en 
‘chevalerie’, staat voor Miraudijs ridderschap in dienst van liefde die inspireert. 
Zijn volharding in de beproeving van deze symbiose zal hem in Van der Feesten 
een eervolle plaats bezorgen naast minnaars van naam als Eneas en Tristan. 

In een recent artikel stellen Joseph M. Sullivan en Zoë Wyatt, dat ‘a discourse 
on what constitutes proper love between individuals is an especially dominant 
theme in the first half of the romance’.107 Ook wijzen zij op ‘the message of the 
rightness of love-bond by mutual choice of the lovers’.108 Toch zien de auteurs 
in het onderwerp van ware liefde niet meer dan ‘a narrative leitmotif ’, waarvan de 
importantie betrekkelijk is: ‘we might not go quite so far as to view love as the 
romance’s overarching theme’.109 Aan deze relativerende uitspraak ligt dezelfde 
oorzaak ten grondslag die Van Oostrom, in Stemmen op schrift, deed oordelen dat 
in de Middelnederlandse literatuur alleen Ferguut kan gelden als ‘liefdesroman in 
het Arthurgenre’.110 Die oorzaak is, dat het minnethema in het tweede deel van 
de compilatie-RRmM (vs. 2237-4020) slechts een bescheiden rol speelt. Dit laat 
zich evenwel verklaren met de hypothese, dat het verhaal in de Lancelotcompilatie 
– vanwege veel inconsistenties zeker geen ‘text of remarkable coherence’, zoals 
Sullivan en Wyatt menen111 – is omgewerkt tot een tweeluik, waarin het huwelijk 
van de held en de heldin, oorspronkelijk de kroon op het werk, een vroegtijdige 
plaats kreeg toegewezen halverwege de adaptatie.112 

Naar mijn overtuiging had Janssens gelijk, toen hij het vermoeden uitsprak 
dat in de Vlaamse RRmM ‘een bepaalde liefdesconceptie’ naar voren moet zijn 
gebracht,113 en dat hiertoe ‘de uiterlijke gebeurtenissen stapsgewijs een diepere 
idee rond de hoofse liefde ontraadselen’.114 Ook Wuttke gelooft ‘dass der RmM 
ursprünglich als Liebesroman konzipiert war’,115 en analyse van de compilatie-
RRmM – van het eerste deel, maar ook van de afsluitende episode in het tweede 
part (zie hoofdstuk 5) – toont aan, dat de auteur heeft willen demonstreren wat 
gerechter minnen (vs. 683) behelst en vermag. Door een voorbeeldige protagonist 
(zie hoofdstuk 2) te koppelen aan een dito heldin (zie hoofdstuk 7), schiep de 
dichter een exemplarisch liefdeskoppel, wier omgang met minne hij positief laat 
contrasteren met de handelwijzen van uiteenlopende exempla ex negativo: die van 
controversiële voorgangers op het liefdespad (eerst Tristan en Iseut, en daarna 
Lancelot en Guenièvre, zie de hoofdstukken 6 en 8), en die van ongeduldige of 
opdringerige minnaars (respectievelijk de ouders van de held, en de hardnekkig 
verliefde gastvrouw Egletine alsook de weerzinwekkende koning van Cornwall, 



1: Inleiding 

17 
 

zie hoofdstuk 5). Reeds aan het begin van het verhaal maakt de auteur duidelijk 
welke kant hij op wil met zijn schepping (zie de hoofdstukken 2, 6 en 8). 

Wierp Chrétien de Troyes in Erec et Enide en in Le Chevalier au Lion de vraag 
op, of en hoe ‘chevalerie’ en ‘amour’ kunnen samengaan, in de RRmM laat de 
dichter zien dat vruchtbare kruisbestuiving van ridderschap en liefde mogelijk is 
(zie hoofdstuk 3), mits de deugd van geduld wordt betracht (zie hoofdstuk 7). 
Ware minne vergt tijd om tot bloei te komen, tijd waarin ridderschap, door liefde 
gestimuleerd, metterdaad het vuur van wederliefde kan aanwakkeren. Met zijn 
waarschuwing voor premature liefde – Die minne mach haer sere beclagen / Over die 
gene die wanen minnen / Ende te vriene dan beginnen (vs. 709-711) – laat de Vlaamse 
auteur een nieuw geluid horen in vergelijking met andere romans uit de school 
van Chrétien, waar liefde bij de eerste ontmoeting van de held en de heldin ook 
letterlijk in een ogenblik toeslaat, in overrompelende hevigheid.116 Wat hierbij 
klinkt in de RRmM, is minder een moraal dan speelse variatie, in de toonzetting 
waarvan humor niet ontbreekt (zie hoofdstuk 4). Het spelkarakter van het genre 
is in de RRmM tevens hoorbaar waar de auteur, alluderend op Le Conte du Graal, 
afstand neemt van religieuze ethiek en van graalthematiek. Door zijn protagonist 
– als naamloze vondeling en clerc ende geleert (vs. 1770) in de wieg gelegd voor een 
loopbaan als geestelijke – na een zware proeftijd in een convent te laten kiezen 
voor terugkeer naar ridderschap en liefde, maakt ook de dichter zelf een keuze: 
die voor de traditionele, episodische Arturroman, een genre dat te concurreren 
had met onder meer de innovatieve Lancelot-Graalcyclus (zie hoofdstuk 3). 
 
 
Intertekstualiteit 
 
Als Arturroman die enerzijds voortborduurt en anderzijds varieert op bekende 
verhaalstructuren en -motieven, is de RRmM ‘firmly embedded in the European 
Arthurian tradition’.117 Van der Stempel typeert de RRmM als ‘een bloemlezing, 
een compilatiewerk in miniatuur’,118 en zoals door Te Winkel is opgemerkt, zijn 
‘vooral allerlei motieven ontleend aan de romans van Chrestien de Troyes’.119 
Bijzonder is, dat de RRmM in het eerste deel van de tekst in de compilatieversie 
toespelingen bevat op al de romans van Chrétien,120 wat aan dit werk een unieke 
positie geeft in de Middelnederlandse literatuur. Zo roepen, aan het begin van 
het verhaal, de namen van de ridders Erec en Yder Chrétiens eerste Arturroman, 
Erec et Enide, in herinnering – waarna het Vlaamse verhaal een andere wending 
neemt (zie hoofdstuk 2);121 zo figureert de heldin, Clarette, in de RRmM als een 
tweede Soredamor, de geliefde van Alexander in Cligés (zie de hoofdstukken 2, 
7 en 8);122 en zo volgt de RmM, verzonken in minnegepeins, tijdelijk het voor-
beeld van Lancelot in Le Chevalier de la Charrette (zie hoofdstuk 4, 6 en 8).123 Het 
avontuur dat de held beleeft in het Woud zonder Genade doet denken aan wat 
Calogrenant en met name Ywein in Le Chevalier au Lion overkomt in het bos van 
Broceliande.124 En toespelingen op Chrétiens laatste roman, Le Conte du Graal, 
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concentreren zich in de RRmM rond het optreden van hofmaarschalk Keye (zie 
de hoofdstukken 2 en 3).125 

De intertekstuele betrekkingen tussen de RRmM en de romans van Chrétien 
zijn grondig onder de loep genomen door Besamusca. Volgens de onderzoeker 
‘klinkt het werk van de Oudfranse dichter op alle mogelijke wijzen mee in de 
dialoog met het genre’ die in de RRmM valt waar te nemen, en hij concludeert 
‘dat de Vlaamse dichter in het voetspoor van Chrétien wilde treden’, dit zelfs 
‘demonstratief’.126 Naar Besamusca gelooft, was het de auteur te doen om ‘een 
poging tot restauratie, tot terugkeer naar het aloude romantype van Chrétien’, 
zulks wellicht ‘als een hommage aan de Oudfranse dichter’.127 Hiermee gaat de 
arturist echter wat ver, en ik acht zijn hypothese uiterst discutabel wanneer hij 
op grond van een vermeende ‘Doppelweg’ in de compilatie-RRmM stelt ‘dat de 
Vlaamse dichter het structuurmodel van Chrétien bewust heeft willen navolgen’, 
doch met die poging laat zien dat hij ‘de verhaalstructuur van Chrétiens romans 
niet volledig doorgrond heeft’.128 Besamusca’s uitdagende stellingname vraagt 
naar ik meen om correctie. ‘Noch de structuur van de (oorspronkelijke) roman, 
noch de thematiek van het verhaal biedt voldoende aanknopingspunten voor 
deze stelling, zodat de overeenkomst met het werk van de Oudfranse dichter 
zich beperkt tot een aantal intertekstuele parallellen en tot aspecten als auctoriale 
verteltrant en vage tijd- en ruimte-aanduidingen; aspecten die zeker niet exclusief 
zijn voor Chrétiens romans, maar slechts kenmerkend voor de niet-historische 
Arturroman in het algemeen’, oordeelde ik in een bespreking van Besamusca’s 
– overigens zeer lovenswaardige – studie.129 

Thematisch bezien valt zeker af te dingen op de visie dat de RRmM een eer-
betoon zou zijn aan Chrétien. De Vlaamse dichter voert een held ten tonele die, 
als een ‘Fair Unknown’ verschijnend aan Arturs hof, (onder anderen) Perceval 
in herinnering roept, maar dan een eigen literaire koers vaart. In korte tijd meer 
ridder en minnaar dan ‘Vatersucher’ en clerc (vs. 1770), kiest de RmM voor een 
ridderweg van aventure in dienst van minne, als traditioneel en profaan alternatief 
voor de spirituele eindbestemming die Chrétien de protagonist van Le Conte du 
Graal zal hebben bereid (zie hoofdstuk 3).130 Met deze ommekeer, waarvan de 
leerstellige ondertoon wordt overstemd door een boventoon van humor (zie 
hoofdstuk 4), biedt de auteur zijn publiek overigens meer vermaak dan lering, 
in een spel met literatuur gestoeld op een ‘poetics of surprise’.131 Wat liefhebbers 
onder meer zal hebben aangesproken in episodische Arturromans, was ‘de her-
kenning van vaste elementen en de verwondering over variaties op verwachte 
verhaalgegevens’.132 Recipiënten van de RRmM werden in dit opzicht genereus 
bediend: intertekstueel beluisterd plaatst het verhaal toehoorders voor heel wat 
verrassingen. Zo wordt gespeeld met Arturs gewoonte, om op hofdagen niet te 
beginnen aan het feestmaal voordat nieuws of avontuur zijn residentie bereikt. 
Ook in de RRmM drukt de koning op de pauzeknop, maar pas na de derde gang 
van een riante dis (zie hoofdstuk 2 en 4). Wat volgt is al evenmin conventioneel: 
waar gewoonlijk een bode of provocateur zich meldt met avontuur, is het deze 
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keer een doodsbericht dat wordt afgeleverd. Tristan en Iseut zijn gestorven, en 
de beroemde ridders van de Tafelronde wacht geen uitdaging maar een uitvaart 
(zie de hoofdstukken 2, 4 en 6). 

Laatstgenoemde variatie op de ‘arthurische Romananfang’ illustreert, dat de 
auteur van de RRmM niet alleen alludeert op het oeuvre van Chrétien, maar ook 
op andere romans over ‘matière de Bretagne’.133 Daaronder Middelnederlandse: 
met zekerheid de Roman van Walewein,134 mogelijk Moriaen,135 en misschien ook 
Ferguut (zie hoofdstuk 2).136 Maar opvallend blijft de prominente plaats van de 
romans die aan de basis van het genre liggen, Le Conte du Graal voorop. Blijkbaar 
wenste de Vlaamse dichter in dialoog te treden met het werk van zijn beroemde 
voorganger, en schreef hij voor een publiek dat deze dialoog kon volgen. 

Dichters van Middelnederlandse Arturromans alluderen in hun creaties niet 
alleen op werken uit hetzelfde genre, maar ook op bijvoorbeeld teksten uit de 
Karelepiek, zoals te illustreren is met de Roman van Walewein, Moriaen en Walewein 
ende Keye.137 Aan deze trits kan de RRmM worden toegevoegd, want ook daarin 
zijn verhaalelementen te bespeuren die ontleend zijn aan het ‘chanson de geste’. 
Herkenbaar is de variant van het moniage-motief in onze roman. Dat de jonge en 
veelbelovende RmM plotseling in een klooster treedt, herinnert aan en verschilt 
tegelijk opvallend van hetgeen al op leeftijd gekomen helden doen in Le Moniage 
Guillaume en Le Moniage Rainouart.138 En waar we in de RRmM de protagonist te 
keer zien gaan als met een colve meppende monnik (vs. 1941-63), lijkt ‘Rainouart 
au tinel’ niet ver weg.139 Ook de meedogenloze wijze waarop de RmM bij burcht 
Mauregaert (een naam die tevens voorkomt in het ‘chanson de geste’ Gaufrey140) 
een poortwachter liquideert,141 vertoont de stijl van de Karelepiek, al kan de auteur 
hier best hebben gedacht aan de tolridder-episode in de Roman van Walewein.142 

Met recht schrijven De Haan en Jongen over de RRmM, ‘dat de auteur zijn 
zaakjes kende’.143 Recipiënten kregen ‘une oeuvre “intertextuelle”, nouvelle et 
originale’ voorgeschoteld,144 dat literair geverseerden ‘intricate intertextual play’ 
bood.145 Inventief heeft de dichter in zijn verhaal reminiscenties aan Franstalige 
literatuur verwerkt, krenten in de pap voor ‘fijnproevers onder de toehoorders’ 
die ‘zich niet storen aan taalgrenzen’.146 Zeker ‘van de Oudfranse Arturliteratuur 
was men goed op de hoogte’,147 en dit roept de vraag op naar het geïntendeerde 
publiek van de RRmM. Voor welk gehoor zal kennis van romans in het Frans, 
zoals die van Chrétien de Troyes, waardering voor het Vlaamse verhaal niet in 
de weg hebben gestaan, maar juist bevorderd? 
 
 
Publiek 
 
Oudfranse Arturromans waren primair bestemd voor een gemengd hofpubliek, 
dat behalve voorname heren en dames ook ridders en klerken omvatte.148 Over 
opdrachtgevers en publiek in Vlaanderen van Middelnederlandse ridderromans 
valt echter vrijwel niets met zekerheid te zeggen.149 Aan het ambulante hof van 
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de Vlaamse graaf, waar het Frans de voertaal was, beluisterde men literatuur in 
die taal,150 en in de grote steden bediende ook de top van het patriciaat zich van 
het Frans.151 Daarom zoekt men publiekskringen voor de Vlaamse Arturroman 
in een maatschappelijke subtop, gevormd door leden van de lagere adel (op het 
platteland en in steden) en door welgestelde poorters. Onder hen ook vrouwen, 
zoals blijkt uit de tweede proloog van Ogier von Dänemark, waarin de dichter van 
Ogiern dem olthede, die zijn tekst uit welscher zale zegt te hebben vertaald op verzoek 
van een schone schmale, meldt dat hij in Vlaanderen ooit de jeugdgeschiedenis van 
Ogier had verteld aan een gezelschap van frauwen wol geboren.152 In deze kringen 
zal menigeen het Frans wel hebben beheerst,153 maar vrijetijdsliteratuur hoorde 
men hier denkelijk liever voordragen in de eigen volkstaal.154 Daarbij kan, nadat 
in de eerste helft van de dertiende eeuw prestigieuze Franse romans grif werden 
vertaald en bewerkt,155 in de tweede helft van de eeuw een voedingsbodem zijn 
ontstaan voor culturele concurrentie met het literaire bedrijf van de fine fleur, het 
stellig benijde hoogste echelon. ‘French’, zo zegt Van Oostrom, ‘often appears 
to have been superior as a language of culture at the courts, but Middle Dutch 
literature nevertheless appears to have nestled in its shade’.156 In zeker niet alle 
gevallen zullen teksten in het Vlaams bedoeld zijn geweest voor ‘a Francophile 
but monolingual Dutch-speaking audience longing for access to French litera-
ture’.157 Zo nemen Penninc en Vostaert in de Roman van Walewein intertekstueel 
stelling tegen de religieuze oriëntatie van ‘het soort teksten dat aan het Vlaamse 
hof in trek was’,158 en deze reactie doet Evert van den Berg ‘een tegenstelling 
vermoeden tussen Frans- en Nederlandstaligen’, de laatsten ‘op gehoorsafstand’ 
van het grafelijk hof, dat wil zeggen ‘in socio-cultureel opzicht niet te ver bij de 
steen des aanstoots vandaan’.159 Dit milieu, in contact met aristocraten aan het 
hof, en bekend met de daar beluisterde Franse teksten, maar met een voorkeur 
voor de eigen volkstaal, en met andere opvattingen over literatuur, lijkt Frank 
Willaert voor ogen te hebben, wanneer hij de indruk uitspreekt dat nogal wat 
Vlaamse auteurs van Arturromans ‘in een aemulatio verwikkeld waren met hun 
Franse voorbeelden’, met literatuur die zij ‘vanuit een eigen, om niet te zeggen 
eigenzinnige, Vlaamse traditie hebben willen herschrijven of overtreffen’.160 

In een dergelijke competitieve context laten romans als Moriaen en Walewein 
ende Keye zich zeker inpassen,161 en ook de RRmM lijkt er prima op zijn plaats.162 
Voor een goed begrip van dit werk is immers kennis vereist van ridderverhalen 
die in meerderheid niet zijn overgeleverd in het Middelnederlands. Dat al deze 
Franse teksten ooit zouden zijn vertaald in Dietse verzen, zonder dat hiervan – 
Perchevael en eventueel Ferguut uitgezonderd163 – enig fragment of handschrift 
bewaard is gebleven, lijkt me weinig aannemelijk. Een aantal recipiënten van de 
RRmM zal dus meertalig zijn geweest, en daardoor in staat om het spel te volgen 
dat de Vlaamse dichter speelt met Franse literatuur. 

 
Valt in aanvulling hierop iets zinnigs te zeggen over de maatschappelijke (sociale, 
economische en juridische) positie van het publiek? Besamusca heeft te kennen 
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gegeven ‘dat het vooralsnog vruchteloos is naar een specifiek literair Vlaams 
ontstaansmilieu voor [...] de Ridder metter mouwen te speuren’.164 En wat betreft 
opdrachtgevers en receptie van de ridderepiek in het algemeen, toont ook Van 
Oostrom zich pessimistisch: ‘per saldo blijft het turen in de mist’.165 Lange tijd 
heeft men aangenomen dat ridderromans primair circuleerden in adellijke kring. 
Middelnederlandse vertalingen en bewerkingen van Oudfranse bronteksten ‘are 
largely in the same feudal-chivalric spirit as their Old French originals’,166 en zo-
als Besamusca schrijft ‘kost het geen moeite op het dominerende aristocratische 
ethos in Arturromans te wijzen’.167 Colette-Anne van Coolput-Storms verbindt 
dit genre voor ons taalgebied zelfs zonder meer met ‘de adel’.168 Toch zoekt men 
tegenwoordig ook naar indicaties in ridderromans die duiden op niet (alleen) een 
adellijk milieu, maar (tevens) een publiek van poorters. ‘Waarom’, vragen Willem 
Kuiper en Jos Biemans zich af, ‘moet er per se een adellijke opdrachtgever zijn? 
Omdat de tekst over ridders gaat?’169 Met de blik op Brabant in de eerste helft 
van de veertiende eeuw, spreekt Remco Sleiderink zich uit in overeenkomstige 
zin. ‘Une littérature courtoise n’est pas nécessairement une littérature de cour. 
Certes, beaucoup de ces textes parlent de chevaliers et de demoiselles [...], mais 
cela ne signifie pas ipso facto un public de type aristocratique’.170 ‘Het genre’, zo 
verbindt Van Oostrom twee sociotopen, ‘was geen hofliteratuur, maar ook geen 
stadsliteratuur; het was eliteliteratuur’.171 En in een recente publicatie verwoordt 
Besamusca ‘the current critical opinion that Middle Dutch narrative literature, 
including Charlemagne romances, Arthurian tales, and the masterly beast epic 
Van den vos Reynaerde, was not aimed in the first instance at the court aristocracy 
but at the Flemish-speaking urban elite’.172 

Redeneren dat de soberheid van veel handschriften met Middelnederlandse 
ridderepiek zou wijzen op een minder draagkrachtig publiek,173 discutabel als 
deze denkrichting is,174 levert voor de RRmM geen inzicht op in het milieu van 
ontstaan; de tekst is immers slechts overgeleverd in een fragment en een versie 
uit later tijd. Weinig meer houvast biedt de benadering, aanknopingspunten tot 
identificatie met personages te vertalen naar concrete publieksgroepen. In haar 
studie Literatur in der Stadt waarschuwt Ursula Peters: ‘von Textanalysen, die von 
der literarischen Etablierung “bürgerlich”-patrizischer Wertvorstellungen aus-
gehen, ist kein Aufschluss über eine mögliche Umorientierung der literarischen 
Produktion bei ihrem Weg vom Hof in die Stadt zu erwarten’.175 Ook Jacques 
Le Goff toont reserve: ‘It is not easy to relate medieval works to particular social 
groups, and attempts to do so have resulted in dramatically opposed theories’.176 
‘Vanuit tekstinterne gegevens’, schrijft Janssens, ‘lijkt het bijzonder gewaagd om 
uitspraken te doen over de primaire receptiesituatie van een bepaald werk’.177 En 
ook Besamusca vindt het ‘een hachelijke onderneming een roman te analyseren 
omwille van een publieksprofiel’.178 Maar een alternatief voor deze aanpak is er 
niet. ‘Weigert men de speurtocht naar de sociale situering van de Middelneder-
landse Arturromans op te geven’, aldus de Utrechtse onderzoeker, ‘dan is men 
verder aangewezen op de verhalen zelf’.179 Ondanks de ‘uiterst smalle basis voor 
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conclusies over beoogde publieksgroepen’, pleit Besamusca voor ‘tekstgericht 
onderzoek naar het geïntendeerde publiek’,180 en hij neemt zelf het voortouw 
door Moriaen onder een vergrootglas te leggen. In deze roman identificeert hij 
thematische accenten ‘die twee groeperingen, de hofadel en de burgerlijke elite 
in de steden, evenzeer kunnen hebben aangesproken’.181 Conclusie: ‘de analyse 
van het verhaal levert geen eenduidige sociale situering van de roman op’, wat 
wellicht wijst op een samengestelde doelgroep, op ‘multifunctionaliteit’.182 

Nadat Walter Prevenier had gepostuleerd ‘that most medieval literature [...] 
was multifunctional’,183 en Van den Berg voordien al had gespeculeerd over een 
publiek van edelen en patriciërs in de stad,184 is in de speurtocht naar receptie-
aanwijzingen veel aandacht uitgegaan naar een mogelijk aandeel van burgers in 
het literaire bedrijf.185 Volgens Van Oostrom, die jarenlang exclusief studie had 
gemaakt van ‘the possible relations between Middle Dutch texts and the culture 
of the nobility in the Netherlands’,186 ‘is er alle reden om burgerlijk mecenaat op 
literair gebied voor mogelijk te houden’, zelfs voor Arturromans, die ‘wel tussen 
de hoven zijn uitgewisseld, maar toch vrij sterk verbonden zijn gebleven aan de 
aristocratische (en patricische) wereld’.187 Het uitgangspunt is nu, dat ‘schematic 
oversimplifications will no longer suffice’,188 aangezien adellijke kringen in ‘een 
intensieve wisselwerking met de andere standen en hun wereld’ stonden.189 Een 
vingerwijzing in die richting haalt Van Oostrom uit een vers in de Arturroman 
waarop hij eerder was gepromoveerd: Int hof daer goede liede comen. ‘Houdt [...] zelfs 
de statige, hoofse, ridderlijke Lantsloot vander Haghedochte met een bewust vage 
aanduiding als “ware elite” (“ons soort mensen”) de deur voor stad en burgers 
op een kier?’190 ‘Men moet met Van Oostrom erkennen dat de bewijskracht niet 
groot is’, oordeelt Besamusca over de geciteerde versregel. Maar, zo vervolgt hij, 
‘wie weet, levert aanvullend onderzoek nog extra gegevens op die Preveniers 
hypothese over het multifunctionele karakter van Middelnederlandse literatuur 
ondersteunen’.191 

‘De teksten zelf’, zegt Janssens naar aanleiding van Besamusca’s suggestie, 
‘laten naast plattelandsedelen in aanzienlijke mate edelen zien die in de stad ver-
blijven’.192 Behalve aan de casus uit de Limburgse Aiol die Janssens noemt,193 
valt hierbij te denken aan passages in Arturromans zoals Perchevael,194 Ferguut,195 
en Walewein ende Keye.196 Carduel en Carlion, residenties in Oudfranse romans 
waar koning Artur vaak hof houdt, zijn van ‘an urban character in keeping with 
the monarchical image in courtly poems as well as chansons de geste’; Artur is 
daar ‘king of an urbanized court’.197 In Middelnederlandse Arturverhalen is dat 
niet anders – maar over poorters als mogelijke doelgroep van literatuur zegt dit 
niets. Toch heeft men in teksten aanwijzingen willen vinden die duiden op een 
publiek van (ook) burgers.198 Voor een sociale situering van de Vlaamse RRmM 
van belang, is dat, op Perchevael na, alleen teksten buiten de Arturepiek worden 
geassocieerd met stedelingen. Het genre van ‘de – meer elitaire? – Arthurromans’ 
ziet Van Oostrom functioneren in vooral ‘kringen van aanzienlijken’: in adellijke 
milieus, waar pasgeborenen werden vernoemd naar personages uit deze verhalen 
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– ‘symptoom van de exclusiviteit die het arthuriaanse genre aankleefde, meer 
dan de Karelstof?’199 Dit roept de vraag op of de RRmM aristocratische visies 
vertolkt, of juist – dan wel tevens – getuigt van een stedelijke mentaliteit. 
 
Is het detecteren en interpreteren van publieksindicaties in Arturromans al heel 
problematisch, voor de episodische teksten opgenomen in de Lancelotcompilatie 
komt daar als complicerende factor nog bij, dat de samensteller van de cyclus 
een andere type publiek voor ogen kan hebben gehad dan de dichters van de 
oorspronkelijke verhalen.200 Toehoorders van de Vlaamse RRmM bijvoorbeeld, 
wilden ze kunnen genieten van de intertekstuele finesses in de roman, ‘moesten 
literair bij de pinken zijn’, zoals Besamusca het uitdrukt201 – en dat niet zozeer 
wat betreft Middelnederlandse teksten, want juist de Oudfranse Arturliteratuur 
blijkt men goed te kennen. De Lancelotcompilatie daarentegen, zo Besamusca, lijkt 
veeleer bedoeld te zijn geweest voor een betrekkelijk brede, gevarieerde en niet 
noodzakelijk literair onderlegde doelgroep.202 Deze zienswijze wordt gestaafd 
door Walewein ende Keye, waarvan het origineel volgens Hogenbirk werd bewerkt 
‘voor een publiek dat minder goed bekend was met de Franse Arturtraditie’.203 
Ondertussen moet deze doelgroep op zijn minst wel eens hebben gehoord van 
Yweins leeuw uit Le Chevalier au Lion, een van de vier Arturromans van Chrétien 
die naar men aanneemt niet zijn vertaald in het Diets,204 want over Ywein metten 
lybaerde (vs. 3531) heeft de compilator in zijn versie van de RRmM een anekdote 
geïnterpoleerd,205 waarin hij de viervoeter opvoert als harde wide becant onder niet 
alleen personages maar ook toehoorders.206 In wat volgt zullen we zien, dat in 
de compilatie-RRmM authentiek ogende episoden en mogelijk ingelaste passages 
wat betreft publieksindicaties niet van elkaar verschillen. 

Nu moet op voorhand worden onderstreept, dat in de RRmM geen sprake is 
van ook maar enige ‘opposition between the warrior’s system of values and the 
bourgeois’s system of values’.207 Vanzelfsprekend bedoelt drossaard Keye het 
niet als een compliment, wanneer hij de held uitmaakt voor enen man / Die vele 
bat derschen can, / Ofte met ere ploech eren, / Dan vor enen riddere hem verweren (vs. 211-
214). En als zijn neef Galyas de onbekende vader van de RmM een bovier noemt, 
een koeherder (vs. 2318), is dat evident bedoeld als een diskwalificatie. Maar in 
beide gevallen, het eerste onderdeel van de oorspronkelijke roman, het tweede 
– waarschijnlijk – van een later ingeweven verhaaldraad,208 zijn het boeren, niet 
stadsbewoners, die fungeren als antipoden van ridders. En al kijken oom en neef 
dan met aristocratisch dédain neer op laboratores, van standenkritiek is nergens 
sprake. Zo treedt in vs. 227-228 een magedekijn [...] / Die lambere hoetde neutraal op 
als wegwijzer, en wanneer de verteller later de spot drijft met een doodsbange 
verman (vs. 3458), verschilt dit personage als lachwekkend object nauwelijks van 
een koning die nadien te kijk wordt gezet als schurk. Het zijn trouwens veelal 
ridders, heren en vorsten die in het verhaal dienen als booswichten. 

Zoals gebruikelijk in Arturromans, begint de RRmM met een hofdag. Koning 
Artur houdt met Pinksteren op royale wijze hof In die stat te Kardeloet (vs. 4), waar 
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het zo’n drukte is dat, wanneer de vorst zich naar de mis begeeft, Erec en Yder 
hen die te bi stoden op afstand moeten houden (vs. 26). Duizenden voortreffelijke 
ridders zijn present, en tientallen jonkvrouwen van grote schoonheid. Maar over 
stedelingen geen woord.209 Ook als later Doevre in Ingelant wordt genoemd (vs. 
1773), gaat het om een stad zonder demografische kleur. De held was er tien jaar 
lang ter scolen gegaan (vs. 1774, RRmM-frm vs. 167), maar meer dan dat Doevre optie 
zee (vs. 2156) dienst deed als ‘centrum waar geleerdheid kan worden verworven’ 
vernemen we niet.210 

In het tweede deel van de compilatie-RRmM komen wel, zij het kort, burgers 
in beeld. Nadat de held zijn vader en andere ridders heeft bevrijd uit het kasteel 
Mauregaert, vindt de groep in een mooie stad onderdak bij een portere (vs. 3063), 
die hen gastvrij onthaalt en hun bovendien desgevraagd nieuwe uitrustingen laat 
bezorgen. De ridders reizen daarna verder, maar vóór hun vertrek, zo deelt de 
verteller mee, betaelden si haren werd / Van dat si tsijns hadden verteert (vs. 3086-87). 
Wordt in ridderromans als vanzelfsprekend voorgesteld (en de RRmM vormt 
hierop geen uitzondering) dat adellijke heren en dames hun gasten gratis logies 
verschaffen, al even vanzelfsprekend geldt de regel dat voor diensten verleend 
door anderen vergoeding gepast is.211 

Niet aan de orde is deze gedragsregel in een andere fraaie stad waar de RmM 
met zijn vader cum suis verzeild raakt. Deze havenstad, waarvan de moeder van 
de protagonist de vrouwe is, heeft behalve ridders (vs. 3576) ook porters binnen de 
muren (vs. 3600), onder wie patriciërs, di heren vander port (vs. 3642), die van de 
partij zijn wanneer hun gebiedster door een pape (vs. 3643) in de echt verenigd 
wordt met haar geliefde van weleer. Als hierna echter een tweekamp is beslecht 
en de moeder van de held geboet te houden hof (vs. 3960), betreft dit blijkbaar een 
besloten aangelegenheid voor hen di hilden leen (vs. 3961); over aanwezigheid van 
burgers tijdens het feest dat volgt wordt niet gerept. De roman geeft hier, net 
als aan het begin van de roman, ex silencio blijk van het aristocratische ethos in 
het genre waarop Besamusca gewezen heeft. 

Met ongevraagd logies, en met meer stadsbewoners dan hun lief is, krijgen 
de RmM en zijn vader tussentijds te maken wanneer ze, met drie Arturridders, 
door de Ierse koning ten inde van sinen rike (vs. 3354) gevangen worden gezet in 
een stadskasteel. Dankzij ingrijpen van Ywein met zijn leeuw kunnen de helden 
ontsnappen, maar als zij in dire gebaren, / Alse oft si vanden castele waren de burcht 
verlaten (vs. 3442-43), doorzien die vander stat hun list en worden de ridders op 
de hielen gezeten door poorters, die comoenge (vs. 3445, 3456). Aan dat woord is 
in deze ingelaste episode een pejoratieve connotatie niet vreemd, maar standen-
kritiek heeft de compilator niet willen leveren. Dat de meute antipathiek voor de 
dag komt, is geen kwestie van stand maar van tegenstand: de burgers behoren 
tot het vijandelijke, Ierse kamp.212 

Wijst het beeld van stad en poorterij in de RRmM eerder op een aristocratisch 
ethos dan op een stedelijke mentaliteit, andere verhaalelementen versterken de 
indruk dat de roman primair kan zijn beluisterd in adellijke kring. Vrijgevigheid 
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door de held bijvoorbeeld, zal adellijke recipiënten meer hebben aangesproken 
dan toehoorders die een deugd zagen in spaarzaamheid.213 Iets dergelijks geldt 
voor een sententie in vs. 2212-19, waar plechtig wordt gesteld dat nobel bloed 
zich niet verloochent.214 Verder zien we in het verhaal, hoe tot driemaal toe een 
burcht wordt getoond als plaats waar men behoefte heeft aan tijdverdrijf. Zo 
wordt Ywein als vermeend straatartiest uitgenodigd om met zijn leeuw kunstjes 
op te voeren in het Ierse stadskasteel (vs. 3382-3414), en verder zijn er passages 
waarin sprake is van amusement met een literair tintje. In de burcht van Egletine 
maken, na de maaltijd, scone avonturen deel uit van het avondprogramma (vs. 496), 
en in Mauregaert heeft de vader van de RmM de bewoners van dat kasteel ooit 
vermaakt met niet alleen alrehande spel, maar ook alrehande tale (vs. 2483, 2485). 

Van Oostrom acht waarschijnlijk, dat ‘menig Vlaams-Brabantse ridderroman 
bedoeld was voor adel van het tweede of derde echelon’.215 Op zulke kringen 
lijkt de auteur van de RRmM zijn tekst te hebben afgestemd. Omdat dit publiek 
de voorkeur gaf aan literatuur in de Vlaamse moedertaal, ‘kan gedacht worden 
aan een groep buiten de hofadel, die zich onafhankelijk daarvan wenste op te 
stellen’.216 Onder hen, getuige de intertekstuele opzet van de RRmM, niettemin 
connaisseurs van Franse romans. Of voordracht van de RRmM zal hebben plaats-
gevonden in kastelen buiten, of in stenen binnen de stad, valt niet uit te maken. 
Het een hoeft het ander trouwens niet uit te sluiten. Wat we mijns inziens wel 
mogen aannemen, is dat de roman eerder ten gehore zal zijn gebracht in klein 
comité dan tijdens grootschalige festiviteiten, hoffeesten gevierd door edelen 
die literatuur in de Franse taal lieten vastleggen in kostbare prachthandschriften. 

Ter afsluiting van deze analyse zij er nog op gewezen, dat ook de compilatie-
versie van de RRmM blijk geeft van een aristocratische inkleuring. Dit valt af te 
leiden uit het onproblematische karakter van de gerechtelijke tweekamp in de 
Galyas-verhaaldraad: als adellijk privilege zal een juridisch duel door edelen zijn 
beluisterd met meer enthousiasme dan kon worden opgebracht door burgers.217 
En wellicht wijst ook de manier waarop koning Artur in de Aragon-episode (vs. 
2838 vlg.) door zijn eigen ridders de les wordt gelezen van loyaliteit tegenover 
bondgenoten,218 op toehoorders van adel.219 In elk geval is, net zo min als in 
oorspronkelijk lijkende episoden van de RRmM, in passages die mogelijk zijn 
bewerkt of geïnterpoleerd elementen te ontdekken die doen denken aan een 
stedelijke publiekskring. 
 
 
Intentie(s) 
 
Truffe van minnen ende van stride / Leestmen dor de werelt wide, klaagt Jacob van Maer-
lant in Sinte Franciscus Leven over de populaire boerden ende favelen, Arturverhalen 
rond verzonnen figuren als Lancelot en Perceval.220 Voor auteurs en recipiënten 
van episodische Arturromans stond zonder twijfel het doel van delectare voorop.221 
‘Li conte de Bretaigne sont si vains et plaisant’, zo hekelt Jean Bodel dit genre in 
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de proloog van zijn Chanson des Saisnes.222 Menige Arturroman wordt gekenmerkt 
door humor en ironie, en waar een tekst als Moriaen een uitzondering is op de 
regel, vormt de RRmM, met een held die als verliefde monnik door minne wordt 
aangezet tot stride in een toernooi, hiervan een bevestiging (zie hoofdstuk 4). Het 
komisch potentieel van het genre, gecombineerd met intertekstuele dynamiek, 
garandeert literair amusement op niveau, te genieten door kenners vertrouwd 
met thema’s, motieven, personages en conventies uit andere verhalen, vooral 
Oudfranse. Aan wie lichter toegerust een Arturroman beluisterde, waren tal van 
finesses niet besteed. Maar ook minder geverseerde toehoorders werd met fictie 
‘verhalende verstrooiing’ geboden,223 heilzame ‘balsem op de wonden’ die het 
werkelijke leven sloeg.224 

Nu kunnen auteurs in het Arturgenre sterk verschillen wat betreft intenties, 
zodat iedere tekst op dit punt een grondige analyse verdient. Spreekt een auteur 
didactische bedoelingen uit,225 dan kunnen we ons afvragen of hierin conventies 
meespelen.226 En wordt een verhaal aangekondigd waaraan men zich spiegelen 
kan, dan valt te bezien of de auteur zijn belofte waarmaakt. Le Chevalier au Lion 
begint aldus: ‘Artur, de wijze koning der Bretonnen wiens heldendaden ons tot 
voorbeeld moeten strekken’.227 Maar al snel ondergraaft Chrétien de beweerde 
voorbeeldigheid van Arturs wereld: de koning verzaakt hoofse omgangsvormen 
door, samen met de vorstin, tijdens een hoffeest het slaapvertrek op te zoeken, 
en het verslag van een mislukt avontuur zet de protagonist aan tot allesbehalve 
exemplarisch optreden.228 

Anderzijds is gewezen op het idealiserende karakter van Durmart, ‘eine Art 
Fallstudie’ die met de boodschap ‘Fin’amor [...] will unter Mühen erworben sein’ 
thematisch op één lijn staat met de RRmM (al hoeft daar de held geen ‘Sühne- 
und Läuterungsfahrt’ af te leggen),229 en die gekwalificeerd is als een ‘profoundly 
moralizing romance’.230 ‘Unlike most Arthurian verse romances [...], Hunbaut is 
openly didactic’, zegt Keith Busby.231 Bijzonder is ook Robert de Blois’ Beaudous, 
‘a clever frame for showecasing Robert’s entire didactic oeuvre’.232 ‘Fiktion und 
Didaxe bilden eine unlösbare Einheit’ in Hartmann von Aues Iwein, stelt Volker 
Mertens.233 En ‘Die Inklusion von Didaxe im fiktionalen Erzählen wird fast zu 
einem roten Faden für die nachhöfische Klassik’, schrijven Henrike Lähnemann 
en Sandra Linden over onder meer Wigalois.234 

Volgens Beate Schmolke-Hasselmann was het auteurs van Oudfranse Artur-
romans in verzen er na 1200 doorgaans om te doen, ‘exemplarische Modelle zu 
bieten. In Prologen und Epilogen rufen die Erzähler ihre Leser immer wieder 
zur weltlichen imitatio (Nachahmung) auf’.235 En zij vervolgt: ‘Die Artusdichter 
des 13. Jahrhunderts machen es sich zur Aufgabe, wechselhafte und dennoch 
exemplarische Lebensläufe zu schildern. Sie wünschen, der junge Adlige, an den 
sie sich wenden, möge sich ebenso verhalten wie der Held des Romans’.236 Ter 
illustratie hiervan in de Middelnederlandse Arturliteratuur kan de RRmM dienen, 
waar Clarette haar ridder woorden op het hart drukt die toehoorders in hun oren 
mochten knopen: Dien gi hort prisen van goder sede, / Daerna werct (vs. 184-185).237 
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Voorbeelden van leerzame passages in Middelnederlandse ridderepiek, ook van 
minnedidactische aard, geeft An Faems.238 Hogenbirk noemt Walewein ende Keye 
‘een roman met een expliciete pedagogische strekking. [...] De oppositie van de 
grootste deugd en de zwaarste zonde is een rode draad door de hele roman’.239 
In dit verhaal ‘verschaft de auteur lezers of luisteraars inzicht in de basisprincipes 
van het hoofse ridderschap’, hetgeen de roman een ‘didactische inslag’ geeft.240 
Ook andere in de Lancelotcompilatie ingelaste romans getuigen van educatieve in-
tenties, aldus Hogenbirk: ‘Didactic overtones are characteristic for the indigenous 
romances’.241 Eén van deze verhalen is de RRmM, waarin Siân Echard ‘a subtle 
didacticism targeted specifically at courts and kings’ ontwaart.242 En Sullivan & 
Wyatt denken dat de tekst gedragen wordt door een ‘overall didactic program 
on bonds’.243 

Het is hierbij wel de vraag, of de leerzaam gedachte elementen in de RRmM 
alle voor rekening komen van de Vlaamse dichter, en niet (deels) voor die van 
de compilator. Bovendien laat zich nauwelijks met zekerheid vaststellen, of de 
auteur recipiënten heeft willen beleren, of dat hij slechts genreconventies volgde. 
Aan het begin van de roman komt Clarette voor de dag als docente, die de net 
tot ridder gemaakte held een lesje in beroepsethiek geeft waarin zaken als eer, 
godsvrucht, hoofsheid, trouw en de plicht om zwakken te beschermen centraal 
staan (vs. 178-191). Was deze instructie, over het hoofd van de held heen, ook 
bedoeld voor jonge ridders (in spe)?244 Of gaat het om een passage met alleen 
een literaire betekenis, in de traditie van onderricht waarmee voorgangers van de 
RmM zoals Perceval, Lancelot en Moriaen de juiste ridderweg gewezen werd? 
Clarettes college over de mores van ridderschap krijgt op het vlak van de liefde 
een pendant in een vertoog waarin gerechter minnen wordt belicht als een bron van 
deugd, en als een gevoelen dat lange quale vereist (vs. 676 vlg.). Die minne mach haer 
sere beclagen / Over die gene die wanen minnen / Ende te vriene dan beginnen, benadrukt 
de verteller in vs. 709-711. Levensles of literaire casuïstiek? 

In veel hoofse romans nemen tegenstellingen een voorname plaats in: amour 
contra raison, ware versus valse liefde, hoofse lieden tegenover vilains, ‘dorpers’. 
Ook hier rijst de vraag, of met literaire voorstellingen een vorm van lering kan 
zijn beoogd. Een moraliserende strekking valt niet te ontzeggen aan een passage 
in de RRmM waar de verteller beklemtoont, dat afkomst zich niet verloochent. 
In positieve zin heeft deze boodschap betrekking op de held, die als naamloze 
vondeling adellijk bloed heeft doen spreken in daden. Hoe kon dat ook anders: 
 

Een man en ware nember* daer, * nooit 
Dat wetic wel al over waer, 
Hine toget* wanen** hi es comen, * toont **  waarvandaan 
Alse die rose doet boven ander blomen.    (vs. 2212-15) 

 
De verteller declameert, op een plaats van betekenis,245 proverbiale wijsheid,246 
waarbij hij aansluit op bloemrijke beeldspraak in onder meer Arturromans.247 
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Chrétien past het beeld toe in een lofzang op vrijgevigheid in Cligés (‘zoals een 
roos mooier is dan elke andere bloem’),248 in Lantsloot vander Haghedochte wordt 
in soortgelijke termen de schoonheid geprezen van Sagremor (Ghelijc dat die rose 
boven andren bloemen / In den soemer scone staet, vs. 5152-53),249 en in de Roman van 
Walewein wordt de pracht van Ysabele bejubeld door de held in gevangenschap: 
Soe es rose boven allen blomen! 250 

Zoals nobele origine zich niet laat verbergen, zo komt in negatieve zin ook 
een onbeschaafd en laag karakter onvermijdelijk aan het licht. Want, verzekert 
de verteller in aanvulling op de zojuist geciteerde verzen, 
 

[...] die oec dorper* es ende corliaen**, * laaghartig ** lomp 
Men maget wel an hem verstaen*: * merken ** waar men 
In wat lande so menne siet**,     hem ook ziet 
Hine can sine seden* gelaten niet. * gewoonten(vs. 2216-19) 

 

Met deze wereldwijsheid volgt de dichter wederom een spreekwoord, Rustica natura 
semper querit sua iura (‘Een boer zoekt altijd zijn eigen zeden’),251 en laat hij een 
opvatting horen die in een andere Middelnederlandse Arturroman, Ferguut, in twee 
door de verdietser toegevoegde verzen al eens op humoristische wijze was vertolkt 
door de protagonist, die zich in agrarische taal beklaagt over zijn van vaderszijde 
boerse komaf: Bi Gode! en quam noit bi natueren / Iet els in mi dan dorperhede; / Noch 
so houdic wel dien zede. / Nature trect meer dan hondert stiere.252 

Dit voorbeeld uit Ferguut illustreert, dat in spreekwoorden en sententies niet 
noodzakelijk pedagogische bedoelingen tot uitdrukking komen.253 ‘Anders als 
zumeist unterstellt’, aldus Manfred Eikelmann en Sylvia Reuvekamp over deze 
typen ‘Mikrotexte’, ‘werden sie [...] nicht nur didaktisch verwendet’.254 Elisabeth 
Schulze-Busacker ziet spreekwoorden in de loop van de twaalfde eeuw gangbaar 
worden in Oudfranse romans, vooral in die van Chrétien,255 waarna het tot een 
‘mode proverbiale’ komt welke zich verspreidt over andere tekstsoorten.256 De 
geleerde paremiologe onderscheidt ‘trois conceptions différentes de l’utilisation 
du proverbe dans un contexte romanesque – ornementale, didactique et humo-
ristique’.257 Ongetwijfeld etaleren spreekwoorden en sententies ‘ein verbindendes 
konsensuelles Grund-Erfahrungswissen der Rezipienten’,258 en men wijst tevens 
op een functie als stijlmiddel dat tegemoetkomt aan ‘ästhetischen Ansprüchen 
literarischer Texte’.259 Maar daarnaast kúnnen deze ‘Kleinstformen’ dus belerend 
bedoeld zijn geweest in Arturromans, net zoals in waarlijk didactische genres.260 
‘Immer wieder wird in Lehrgesprächen auf Sentenzen zurückgegriffen’, zo heeft 
men over Middelhoogduitse hoofse romans opgemerkt.261 En: ‘Je profilierender 
[...] der Erzähler in den Romanen auftritt, um so mehr wird auch mit Hilfe von 
Sentenzen das Publikum aktiviert’.262 

Heeft de auteur van de RRmM zijn publiek met spreekwoorden lering willen 
verschaffen? Als de held toegetakeld terugkeert uit het Woud zonder Genade, 
bejammeren schildknaap Cefalus en een jonkvrouw zijn lot, waarop hij reageert 
met een vermaning:263 
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Ens niet so scone als goet verdrach*, * berusting 
Daer mens* gebeteren nine mach, * men het 
Want men mach qualijc* ontflien** * moeilijk ** ontkomen 
Eneger dinc die moet gescien.    (vs. 1084-87) 

 
Nog geen honderd verzen verder, nadat de dwerg Fellon in een gevecht met de 
RmM het loodje heeft gelegd, wordt toehoorders andermaal een spreekwoord 
voorgehouden, ditmaal door de verteller: Ic waenne daer di duvel scinde: / Quaet lijf 
es sculdech quaden inde (vs. 1166-67).264 En aan het begin van het tweede deel van 
de compilatie-RRmM, in een verhaaldraad die lijkt te zijn ingevlochten door de 
samensteller van de Lancelotcompilatie, herinnert Galyas – aan wie Artur net een 
bede heeft toegezegd – de koning aan zijn plicht om zijn woord als vorst gestand 
te doen. Ook Keyes neef kiest voor een proverbium om de boodschap aan de 
man te brengen: conincs word mogen niet keren (vs. 2262).265 

Schik je in het onvermijdelijke; wie slecht leeft, verdient een onzalige dood; 
het woord van de vorst is onherroepelijk. Geeft de dichter van de RRmM met 
deze waarheden blijk van moraliserende bedoelingen? Wilde hij ook een stichtelijk 
extraatje bieden bij een verhaal waarin humor en intertekstualiteit het doel van 
delectare dienen? Of hoorde een spreekwoord op z’n tijd er gewoon bij? Er zijn 
aanwijzingen dat secundaire recipiënten van ridderromans waarde hechtten aan 
didactische uitingen. ‘Dass die Zeitgenossen auf die Sentenzen als Bestandteile 
der Romane durchaus reagierten, zeigen in verschiedenen Codices Benutzer-
spuren an Stellen, die Sentenzen enthalten’, observeren Eikelmann & Tomasek; 
‘der Lesende setzt unter Umständen ein Nota-Zeichen’.266 Zo zijn in een paar 
veertiende-eeuwse, uit adellijk bezit stammende handschriften van Gottfried von 
Strassburgs Tristan drie sententies met nota-tekens ‘onderstreept’.267 Ook in de 
Lancelotcompilatie treffen we zulke nota-tekens aan,268 in de hand van kopiist ‘B’. 
Deze tekens zijn niet corrigerend of verklarend van aard, maar ‘lijken eerder op 
moderne fluorescerende markeringen, korte aantekeningen die iemand (door-
gaans in zijn eigen boek) maakt om een tekst te bestuderen of belangrijke zaken 
te benadrukken’.269 Hogenbirk verklaart: ‘Ze lijken soms bedoeld om in de tekst 
voorkomende algemene waarheden te benadrukken’.270 Een sprekend voorbeeld 
is te vinden in Moriaen, waar de verteller in een moraliserend terzijde, door ‘B’ 
gemarkeerd met een nota-teken, uithaalt naar despoten.271 Ook de compilatie-
RRmM bevat zo’n leeswijzer, en wel naast de dubbele sententie over al dan niet 
adellijke geboorte in vs. 2212-19. En ter hoogte van vs. 677, waar het vertoog 
over rechtschapen liefde begint, heeft de kopiist zelfs een omcirkeld trefwoord 
aangebracht: Minne. 
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Opzet 
 
Al ben ik zojuist, met uitweidingen over romantype, publiek en intentie(s), het 
bestek van een inleiding meer dan eens te buiten gegaan, over de RRmM viel en 
valt veel meer te zeggen.272 Een proefschrift toegesneden op het liefdesthema 
van de roman is daarvoor echter niet de aangewezen plaats. Ik belicht dit thema 
in de volgende hoofdstukken vanuit verschillende hoeken, zoals de conventies 
van de ‘arthurische Romananfang’ (in hoofdstuk 2), de relatie tussen de RRmM 
en Le Conte du Graal (in hoofdstuk 3), de humoristische dimensie van het verhaal 
(in hoofdstuk 4), en de rol van contrastfiguren (in hoofdstuk 5 en 6). Venus, de 
godin van de liefde, laat zich in de roman zien van een ongekende kant, wat tot 
inzicht leidt in gerechter minnen (zie hoofdstuk 7). Bemiddelend in liefdeszaken is, 
tot slot, koningin Guenièvre, die in de RRmM een dubbelrol speelt. Waar Venus 
zich opwerpt als leidsvrouwe in de liefde, komt de vorstin als huwelijksmakelaar 
voor de dag – maar dan wel een koppelaarster met een schaduwzijde (hoofdstuk 
8). Ik rond mijn proefschrift af met een uitleiding, waarin ik verkregen inzichten 
samenvat en wegen wijs voor verder onderzoek. 
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Noten 

 
 

1 Zie Hunt 1986: 9-22 (en vgl. ook Kelly 2006a: 144-147 en 152-156). 
2 Ibid.: 20. 
3 Chrétien schreef vijf Arturromans: Erec et Enide, Cligés, Le Chevalier de la Charrette (of 
Lancelot ), Le Chevalier au Lion (of Yvain), en Le Conte du Graal (of Perceval ). Vreemde eend 
in de bijt is Cligés, een ‘roman grec’ die zich slechts ten dele afspeelt op Britse bodem, 
een ‘Bretagne sans matière de Bretagne’ (Doudet 2009: 181). 
4 Voor kennismaking met het oeuvre van Chrétien en de studie ervan lenen zich Lacy & 
Grimbert 2005, Kelly 2006a en Doudet 2009. 
5 Up-to-date informatie over deze ontwikkeling is te vinden in Burgess & Pratt 2006. 
6 Zie Caers & Kestemont 2011: 18-20. 
7 Vgl. over deze twee romans (onder meer) Besamusca 1993: 21-122 en 173-183. 
8 Over dit vlaggenschip raadplege men Besamusca e.a. 1997: 7-22, Besamusca 1999a (het 
citaat op p. 8) en 2003, alsook de website van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag: 
www.kb.nl/themas/middeleeuwen/lancelotcompilatie. 
9 Zie Besamusca e.a. 2009b: 25, en Biemans 2009: 230 en 253. 
10 Zie Caers 2011: 224-229 (noot 4 inzake Perchevael ); over Walewein ende Keye Hogenbirk 
& Gerritsen 2011: 55-57. De Vlaming Jacob van Maerlant vervaardigde Torec mogelijk 
op Voorne. Die Riddere metter Mouwen duid ik vanaf nu aan met de afkorting RRmM. 
11 Zie Deschamps 1968, en cf. infra. 
12 Voornamelijk Smith 1989, 2008 en 2010: 65 vlg. 
13 Schema 1, op p. 246, brengt de opbouw van de compilatie-RRmM in beeld.  
14 Vgl. Jonckbloet 1846-49, dl. 2: CLXXIII. 
15 Zie voor een vollediger inhoudsoverzicht p. 243-45. En vgl. schema 1 op p. 246. 
16 Het betreft de Ywein-anekdote (zie Smith 1989: 136, noot 22, en 2008; Besamusca 
1993: 131, 1994: 366-368, en 2003: 117 en 183), de Galyas-verhaaldraad (zie Smith 1989: 
130, en 2010: 65 vlg.; Hogenbirk 2004: 153-154), en misschien de Aragon-episode (zie 
Smith 1989: 126, en 2010: 68 en 90, noot 80; Wuttke 2006: 139 en 143). Mogelijk heeft 
de compilator, geïnspireerd door zijn versie van Moriaen, ook en zelfs het optreden van 
de koning van Ierland in de RRmM ingelast (vgl. Smith 2010: 90, noot 80, en 91, noot 
99; zie tevens Hogenbirk 2014b: 68, en cf. infra, noot 135). Voortgezet onderzoek zal 
meer licht moeten werpen op deze kwestie. 
17 Deschamps 1968: 63. Ik benoem het fragment hierna met de afkorting RRmM-frm. 
18 Datering volgens Klein 1995: 14 (nr. 46.97) en Deschamps & Mulder 2003: 50. Zie ook 
Caers 2011: 231. Deschamps (1968: 63) dateerde het fragment ‘omstreeks 1360-1370’, een 
schatting die in tal van publicaties is overgenomen. Veel veertiende-eeuwse afschriften 
van Arturteksten dateren evenwel uit de eerste helft van de eeuw (zie Klein 1995: 19, en 
Biemans 2012: 255-256). In dialectkenmerken van RRmM-frm meende Deschamps (1968: 
64-65) de hand te herkennen van een Brabantse kopiist. Van den Berg 1987: 34 (nr. 24) 
denkt evenwel aan een Oostvlaamse scribent. 
19 Biemans 2012: 243 (en vgl. daarna op p. 244: ‘vermoedelijk was [...] het aantal twee-
kolommige éénteksthandschriften kleiner dan het aantal verzamelhandschriften met twee 
tekstkolommen per bladzijde’). 
20 De tekst van het fragment verhaalt hoe de held, door liefde gesterkt, een formidabele 
opponent doodt. Daarna wordt verteld hoe zijn moeder, een prinses, hem als zuigeling 
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noodgedwongen te vondeling had gelegd. De ridder vindt onderdak en genezing in een 
klooster, waar de monniken hem overhalen om toe te treden tot hun orde. De held legt 
de gelofte af, maar met een voorbehoud: als hij de kans krijgt om Clarette te veroveren, 
zal hij het klooster verlaten. Tweede terugblik door de verteller: kostbaarheden die men 
bij de vondeling had aangetroffen, maakten mogelijk dat hij in Engeland tien jaar lang 
scholing volgde; nadien was hij uitgereden om zijn vader te zoeken, en had hij acht jaar 
later het pad van Artur gekruist. Terwijl de held nu ruim een jaar vol minnesmart in het 
klooster verblijft, hoort men aan het hof over zijn laatste wapenfeit, wat Artur ’s ridders 
terugkeer doet wensen. Als zoeken tevergeeft blijkt, adviseert de koningin een driedaags 
toernooi te organiseren, met Clarette als prijs. Niets zal de ridder – die naar zij weet reeds 
lang liefde koestert voor Clarette – weerhouden van deelname! Een bode arriveert in het 
klooster, waar de held het koninklijk zegel herkent en om nieuws vraagt. Einde fragment. 
21 Deschamps 1968: 69. Fol. 167-177, het katern in de Lancelotcompilatie met de RRmM, 
telt 4.027 verzen: 4.020 verzen zoals gepubliceerd in de editie De Haan e.a. 1983, plus 
een zesregelige aankondiging van de roman op fol. 167recto en een tweeregelige las naar 
Walewein ende Keye op fol. 177verso, en minus een meegetelde emendatie: een aanvullende 
regel bij weesvers 3698. 
22 De Haan e.a. 1983: 14. 
23 Sullivan & Wyatt 2014: 117 (noot 4). 
24 Op een variërende mate van bekorting wijst onder meer de verhoudingsgewijs lange 
beschrijving van het slotgevecht in de compilatie-RRmM (zie Smith 1989: 139, noot 33). 
25 Zie Besamusca 2003: 69-73, 89-90, 101-105, 125-127 en 133-135; en Hogenbirk 2004: 
143-146. 
26 Cf. supra, noot 16. 
27 Zie Van der Stempel z.j. [1914]: XXXVIII en 165-166; Deschamps 1968: 64; Van den 
Berg 1987: 34 (nr. 24). 
28 Caers 2011: 228. 
29 ‘It is generally assumed’, observeert Besamusca 2003: 7, ‘that the Flemish poets wrote 
primarily for patrons living in Flanders.’ Maar: ‘in the thirteenth century the interest in 
Arthurian romances in Middle Dutch was not limited to Flanders alone’ (ibid.: 8). 
30 Caers 2011: 247. Zie over het verband tussen genre en gewest ook Van den Berg 
1987, Willaert 2010: 13-25, en Kestemont 2012b. 
31 Zie Van der Poel 1989: 213-222, Besamusca 1993: 26, en Van den Berg 1995: 212. De 
vermelding van die Ridder metter Mouwen in de editie Vekeman 1981, vs. 197. Zie over het 
probleem om Van der Feesten te dateren Werkgroep Groningse Neerlandici 1972: 64-68. 
32 Daarnaast in Lantsloot vander Haghedochte, in Walewein ende Keye en in de Proza-Lancelot 
(het fragment-Wezemaal); vgl. het lemma ‘Cardelot’ in REMLT (Kuiper e.a. 1993-2015). 
33 In vs. 361, het slotvers van een overgangsformule, zal rijmdwang de compilator tot 
zijn keuze voor Kardeloet hebben gebracht. Zo ook op twee plaatsen in Walewein ende Keye, 
zie commentaar in Hogenbirk & Gerritsen 2011: 142 (bij vs. 1817) en 219 (bij vs. 3661). 
34 Zie Van de Perre 1995: 72 (‘te Ninove én te Gent duikt de naam plots uit het niets op’). 
35 Janssens 1995: 196 (noot 54). 
36 Zie Janssens 1980: 64 (alsook 1987b: 293), en Carasso-Kok 1992: 249-251. Eerder al 
publiceerde Draak 1936 over het onderwerp. ‘Although there is no written evidence for 
it’, zegt Thea Summerfield (2011: 474), ‘the term may have been in use in Flanders to 
denote a lawless area or forest when the anonymous author of The Knight with the Sleeve 
wrote his narrative poem.’ 
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37 Zie respectievelijk Van Oostrom 2000: 9 en 10, en Janssens 1998b: 272. 
38 Vgl. Janssens 1987b: 293; Kienhorst 1988, dl. 1: 178; Besamusca 2003: 6, 108. 
39 Zie Besamusca 1993: 38-39. 
40 Te Winkel 1887: 190-191, en 1922: 304-305. 
41 Johnson & Claassens e.a. 2003: 25. 
42 Caers 2011: 226 (‘XIII-d, misschien ca. 1300’). In omschrijvende bewoordingen stemt 
de datering in Caers & Kestemont 2011: 30-31 hiermee overeen. 
43 Zie Van der Stempel z.j. [1914]: XII-XXI en XXVIII, en cf. infra, paragraaf Romantype. 
44 Zie Holden 1983: 6, en Jacquin e.a. 2004: 7. 
45 In Finet-Van der Schaaf 2012: 24-25 en 29-30. 
46 Zie voor dit dateringsvoorstel ibid.: 37. Over de veronderstelde afhankelijkheidsrelatie 
kom ik nog kort te spreken in de paragraaf Romantype. 
47 Zie Besamusca 1993: 33-38. 
48 Vgl. Caers & Kestemont 2011: 27. 
49 Zie Draak 1975: 170-173, alsmede Besamusca 1993: 151-155, en 2003: 113. 
50 Zie Besamusca 1993: 29-30 en 100-110, en 2003: 79-83. 
51 In Besamusca 1993: 155-158, en 2003: 113-114. Zie tevens Hogenbirk 2014b: 66-69. 
52 Cf. supra, noot 16, en cf. infra, noot 135. 
53 Cf. supra, noot 31. 
54 Zie De Wachter 1998: 357-366, en vgl. ook Caers & Kestemont 2011: 33-34.  
55 Zie Besamusca e.a. 2009b: 11-12 en 17. 
56 Zie Summerfield 2009: 197 vlg. (eerdere literatuur p. 201, noot 57), en 2011. 
57 Zoals Besamusca 1998: 150 constateert, ‘is over de status van de gemiddelde auteur 
van Middelnederlandse Arturromans nagenoeg niets bekend.’ 
58 Ik denk hierbij aan respectievelijk Doudet 2009 en Van Oostrom 1996. 
59 Reynaert 2000: 121. 
60 Van Oostrom 1992b: 18. Vgl. over klerken aan, dan wel bij gelegenheid werkend voor 
het hof Reuvekamp-Felber 2003, en over scribent-auteurs Houthuys 2009: 81 vlg. 
61 Besamusca 1993: 183. 
62 Dit onderwerp bespreek ik verderop, in de paragraaf Intertekstualiteit. 
63 Als ‘man of letters’ kan de dichter het antroponiem hebben opgediept uit de ‘Fabulae 
d’Hyginus, véritable répertoire contenant des listes de noms, et ouvrage étudié dans les 
écoles au Moyen Âge’ (Vinot 2009: 248). Meer voor de hand ligt echter ontlening aan 
Ovidius’ Ars Amandi, dan wel, nog plausibeler, de ‘Ovidius Maior’ oftewel Metamorfosen, 
‘een soort handboek van de klassieke mythologie’ (Jongen 1988: 19), een middeleeuwse 
‘who is who’ (Curtius 1993: 28), en daarmee ‘the ultimate source of mythological facts’ 
(Hexter 2002: 431). Of de naam Cephalus bij recipiënten weerklank heeft gevonden, is 
lastig te bepalen. ‘Scholars must be cautious in assigning intertextual links that may never 
have occurred to contemporary audiences’, waarschuwt Kelly 2006a: 174. ‘This applies 
especially to Latin allusions for audiences ignorant of Latin.’ Wat toehoorders van de 
RRmM in elk geval niét konden missen, was de voorstelling van een strijdvaardige held 
als clerc ende geleert (vs. 1770): te Doevre in Ingelant [...] ginc hi ter scolen X jaer (vs. 1773-74). 
64 Ook ‘minstrels as poets, reciting verse aloud in a courtly setting’, vermoedt Vale 2001: 
294, ‘must have been able to perform in more than one language, as conteurs, sprekers, and 
dichters.’ Zie over Vlaanderen als ‘un pays de trilinguisme’ De Hemptinne & Prevenier 
2013, en over Grimbeerts Oem, walschedi? in Van den Vos Reynaerde als teken van triglossie 
Berteloot 2000: 23-24. Vgl. tevens Sleiderink 2010: 133. 
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65 Zie Kestemont 2013b: 233. De auteur werpt de intrigerende vraag op, of de verdietser 
van Arturs Doet niet een ander is geweest dan die van Lanceloet en de Queeste vanden Grale. 
66 Ibid.: 238. Vgl. figuur 71 op p. 253 van Kestemonts studie, waar een respectabele kloof 
de RRmM scheidt van Vostaerts aandeel in de Roman van Walewein. 
67 Ibid. 
68 Ed. Van Es 1957: 360. ‘Wie naar het aandeel van Pieter Vostaert in de Walewein kijkt’, 
zo Van Driel 2012: 27, ‘bespeurt een voorkeur voor deftige woorden uit het Frans.’ 
69 Van Driel 2007: 167. Bij de uitspraak in Kestemont 2013a: 28 ‘that “Die riddere met-
ter mouwen” contains many intertextual allusions to “Walewein”, which could explain 
the stylistic affinity between these two works’, passen twee kanttekeningen: (1) er is in 
de RRmM sprake van slechts enkele toespelingen; en (2) die allusies hebben betrekking 
op het part van Penninc. 
70 Volgens Kestemont 2013b: 269 (noot 17) heeft Van Oostrom geopperd, ‘dat ook de 
Riddere metter mouwen door de Moriaen-dichter kan zijn geschreven.’ Dit is echter onjuist: 
Van Oostrom 1981: 200-202 spreekt niet over auteurschap, maar over genreconvergentie. 
‘Wie de Riddere en de Moriaen vergelijkend leest’, zo oordeelde eerder Heeroma 1973: 91, 
‘kan geen moment het gevoel krijgen dat hier dezelfde dichter achter staat.’ 
71 Zie Besamusca 2003: 178. 
72 De RRmM staat al sinds jaar en dag te boek als origineel, vgl. Jonckbloet 1852: 320, 
Te Winkel 1922: 303, en Van Mierlo 1939: 161; en in recenter tijd Janssens 1987b: 293, 
Besamusca 1993: 21 en 131-135, 2000c: 219, 2002b: 20, en 2003: 108. 
73 Zie voor de RRmM verderop, de paragraaf Intertekstualiteit. En zie Hogenbirk 2004: 
63-64 en Hogenbirk & Gerritsen 2011: 52-54 over Walewein ende Keye. 
74 De Haan e.a. 1983: 15. 
75 Brandsma 1992: 191. De onderzoeker ziet in dit gecombineerde type overgangsformule 
‘het handelsmerk van de compilator’ (p. 198). Zie ook Brandsma 1994: 120-121, en 1995: 
34-35; Besamusca 1993: 127-128 en 158, en 2003: 25-28 en 116; en Faems 2006: 93-109. 
76 Brandsma 1992: 193. 
77 Besamusca 2003: 30. 
78 Hogenbirk 2004: 159. 
79 Brandsma 1992: 194. 
80 Cf. supra, noot 25 voor literatuur. 
81 Zie Smith 1989, en 2010: 65 vlg. (vooral p. 82-83 en p. 93-95). 
82 In Schmolke-Hasselmann 1980a: 4-5 worden de betreffende kenmerken afgezet tegen 
die van de ‘historische’ Arturroman. Zie ook Schmolke-Hasselmann 1981a: 283-285. 
83 Te Winkel 1922: 303. 
84 Finet-Van der Schaaf 2012: 31. 
85 Zie de editie Holden 1983, vs. 73, en vgl. Jacquin & Vigneron 2004: 49. 
86 Van der Stempel z.j. [1914]: XII. 
87 Ibid.: XXI. 
88 Ibid.: XVII. 
89 Johnson & Claassens e.a. 2003: 25. 
90 Finet-Van der Schaaf 2012: 30. 
91 Het citaat uit Besamusca 2003: 108. 
92 Besamusca 1993: 135 en 197. 
93 Zie over deze verschillen Van der Stempel z.j. [1914]: XIII vlg., Van der Lee 1957: 198-
203, Smith 1988, en Besamusca 1993: 134-135. 
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94 Vgl. Besamusca 2000c: 219 (‘parallels indicate that the Flemish poet made use of the Old 
French romance’, ‘one of the materials’), en 2003: 108 (‘Richars li Biaus should be considered 
an important inspiration for the Flemish poet’, die de tekst heeft benut als een van zijn 
‘sources’). 
95 Finet-Van der Schaaf 2012: 24-25 en 29-30. 
96 Lunin 1954: 86. Te summier acht ik het resumé in Finet-Van der Schaaf 2012: 24. Vgl. 
het handelingsverloop van Li Dis met de parafrase van de RRmM in het voorafgaande, 
of met de uitvoerige samenvatting van de roman in de bijlage.  
97 Finet-Van der Schaaf 2012: 24. 
98 Van der Stempel z.j. [1914]: XXVIII. 
99 Ibid.: XXIV-XXV. Niet al deze volgens Van der Stempel overeenkomende verzen lijken 
even sterk op elkaar, maar sommige parallellen geven inderdaad te denken, bijvoorbeeld 
Moriaen vs. 1365-66: Dat harre beider speren braken: / Men mochse verre horen craken – RRmM 
vs. 1696-97: ... dat haer speren braken; / Men horetse harde verre craken. Moriaen vs. 2546: Hi 
deetse vallen bi tween, bi drien – RRmM vs. 1960: Hi sloechse neder bi II, bi drien. Moriaen vs. 
4190-91: Die casteel was wel gewrocht / Uten gronde van grauwen stene – RRmM vs. 2642-43: ... 
den casteel ... / Die van grauwen stene was op gewrocht. 
100 Andere punten van overeenkomst die Van der Stempel vermeldt (op p. XXV-XXVII), 
namelijk dat Artur zijn ridders Walewein en Lancelot ongaarne ziet vertrekken, dat de 
protagonist adviezen krijgt inzake ridderschap, en dat Moriaen en de RmM beiden op 
zoek zijn naar hun vader (wat leidt tot hereniging van hun ouders), gaan gepaard met 
allerlei verschillen die afbreuk doen aan de waarde ervan als argument. Zo is de RmM, 
anders dan Moriaen, een vondelinge (vs. 1772; en vgl. RRmM-frm vs. 174: vondelinc). 
101 Zie Van Oostrom 1981: 200-202 (die tevens gelijkenis op versniveau signaleert tussen 
Lantsloot vander Haghedochte en RRmM-frm), Besamusca 1993: 27-29 (op p. 29: ‘poëtisch idioom 
èn de stilistische traditie van het genre lijken mij samen de beste verklaring te bieden voor 
de meeste overeenkomsten in woordkeuze’), en Van Driel 2007: 161-167 en 184-185. 
102 Zie Besamusca 1993: 30-32, 155-158; 2000c: 219; 2003: 113-114; en cf. infra, noot 135. 
103 Cf. supra, noot 16. 
104 Besamusca 2003: 108. 
105 Kennedy 1996: 81. Dit gaat ook op voor de Oudfranse episodische Arturroman Yder. 
106 Zoals is opgemerkt in De Haan e.a. 1983: 19. 
107 Sullivan & Wyatt 2014: 100. 
108 Ibid.: 102. 
109 Ibid.: 101. 
110 Van Oostrom 2006: 280. 
111 Sullivan & Wyatt 2014: 99 (en vgl. ook p. 118, noot 6: ‘a relatively coherent text’). 
112 Cf. supra, noot 81, voor publicaties over deze hypothese. 
113 Janssens 1988: 56. 
114 Janssens 1987b: 294. 
115 Wuttke 2006: 145. Vgl. Besamusca 2003: 108 (alsook Besamusca 2000c: 220, en 2006: 
74), die het heeft over ‘the pervading theme of love and marriage in Ridder metter mouwen.’  
116 ‘The role of continence’, aldus Kelly 2006a: 170, ‘does not concern Chrétien’s couples 
so much as the relation between martial prowess and love-making in Erec, Yvain and the 
Charrette.’ Dat gaat ook op voor een roman als Fergus, waar het overigens niet de held is 
maar Galiene die als eerste in liefde ontsteekt; zie Zemel 2006: 34-38 en 185 vlg. 
117 Johnson & Claassens e.a. 2003: 27. 
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118 Van der Stempel z.j. [1914]: VIII. 
119 Te Winkel 1922: 304. 
120 De RRmM laat zich wat dit betreft vergelijken met Fergus (zie Zemel 2006: 12-136 en 
183-215) en met La Mule sans Frein (zie Kelly 2006b: 405, bijdrage D.D.R. Owen). ‘Les 
romans de Chrétien de Troyes’, zo voegt Pierreville 2007: 689 een derde voorbeeld toe, 
‘constituent [...] indéniablement l’un des hypotextes de Claris et Laris.’ De minste invloed 
lijkt te zijn uitgegaan van Cligés en van Le Chevalier de la Charrette (de Lancelot en prose buiten 
beschouwing latend); zie Schmolke-Hasselman 1980a: 162, 168-169, en Busby 1998: XVIII. 
121 Vgl. Besamusca 1993: 159, en Smith 1995: 46-47. Volgens Kerth 2007: 22 alludeert 
ook Torec op Erec et Enide. ‘Torec finds Miraude sitting at Ypander’s table, but refusing 
to eat or drink; for this Ypander has beaten her. Enide suffers similar abuse when Count 
Oringle, believing Erec dead, forces her to marry him at Castle Limors; when she refuses 
to eat or drink, Oringle slaps her’. De Roman van Limborch verwijst zeker naar de eerste 
Arturroman, zie De Wachter 1998: 218-221 en 235-236, alsmede Zemel 1998: 21-23. 
122 Zie over een mogelijke reminiscentie aan Cligés in (de oorspronkelijke) Die Wrake van 
Ragisel Gerritsen 1963, dl. 1: 128. Ook de Roman van Limborch bevat allusies op dit werk 
van Chrétien, zie De Wachter 1998: 209-236 (verspreid), en Zemel 1998: 15-17 en 24. 
123 Vgl. Smith 1989: 122-123, alsook Besamusca 1993: 144-146, en 2003: 110-111. Putter 
1999: 85-90 stelt dat de brug over de vagevuur-rivier in de Roman van Walewein eveneens 
aan Le Chevalier de la Charrette is ontleend. Ook Torec bevat een passage die lijkt terug te 
gaan op deze roman van Chrétien (of anders op de proza-Charrette), zie Besamusca 1993: 
192-193, en 2011a: 308, alsmede Kerth 2007: 20. 
124 Vgl. Jonckbloet 1852: 314; Te Winkel 1887: 190-193, en 1922: 304-307; Besamusca 
1993: 146-151, 1994: 360-366, en 2003: 111-113 (en vgl. ook Smith 1995: 47). Zie voor 
literatuur over de bekendheid die Le Chevalier au Lion ook in onze gewesten moet hebben 
genoten Smith 2008: 46 (noot 49 en 50), en aanvullend Janssens 1991: 330-333 en 346, 
Hogenbirk & Gerritsen 2011: 51-52, en cf. infra, noot 204. In de eerste proloog van Ogier 
von Dänemark, schrijft Besamusca (2005b: 142), ‘vermeldt de dichter dat er veel verhalen 
zijn over koning Artur en diens ridders Walewein, Parcifal, Yewein en Lancelott von der 
Hagedoht’. Dat de leeuw van Ywein optreedt in de compilatie-RRmM, en gepresenteerd 
wordt als harde wide becant (vs. 3579), lijkt te danken aan de compilator (zie Smith 2008). 
125 ‘In the Low Countries Chrétien de Troyes’[s] last romance was well-liked and well-
known’, aldus Besamusca (2003: 60). Van deze bekendheid getuigt met name Moriaen, zie 
Kossen 1989, Besamusca 1993: 96-100 en 180-183, 2002b: 21-22, 25-28 en 31, en 2003: 
76-79; Smith 1995: 39-43; Zemel 1996a; Hogenbirk 2011a: 135-137, en 2014b: 59-64 en 
68-69. Zie voor een toespeling op Le Conte du Graal in Die Wrake van Ragisel Gerritsen 
1963, dl. 1: 143-145, en Besamusca 2003: 98-99. Ook de (tweede?) auteur van Ferguut lijkt 
de roman te hebben gekend, zie Janssens 1977b: 284-285, en Zemel 1991b: 120. 
126 Besamusca 1993: 158, 185, 187. 
127 Ibid.: 185, 186. 
128 Ibid.: 163-164. 
129 Smith 1995: 50. 
130 En ibid. 
131 Zie over dit (moderne) begrip Tobin 2009. 
132 Janssens 1998a: 18. Zie voor de groei van dit inzicht Janssens 1977a en 1988: 60-64, 
Van Oostrom 1981: 197 vlg. en 234-236, en Besamusca 1993: 12-21. Vgl. tevens, inzake 
veertiende-eeuwse ridderepiek, Janssens 2012: 47-49. 
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133 Of de RRmM ook toespelingen bevat op Oudfranse episodische Arturromans uit de 
tijd na Chrétien, is niet bekend en verdient onderzoek. Daarin kan aandacht uitgaan naar 
teksten als Gliglois en Le Chevalier aux Deux Épées, twee verhalen waarin de geliefde van 
de held, net zoals Clarette in de RRmM (en eerder Soredamor in Cligés), gestationeerd is 
aan het Arturhof. In Gliglois verwerft de protagonist met volhardende dienst, het bewijs 
van oprechte liefde, de hand van Beauté, een hofdame van de koningin; tot ridder gewijd 
wordt hij (net zoals voordien Lancelot in de Lancelot en prose, en net zoals de RmM) door 
een vrouw, de zuster van zijn beminde. In Le Chevalier aux Deux Épées is Lore, vrouwe 
van Cardigan, de aankomend geliefde van de held. Zij bezoekt het Arturhof en wacht 
daar na een zwaardtest op de terugkeer van haar aanstaande, wiens avonturen leiden tot 
onthulling van zijn naam: Meriadeuc. Verder kan Beaudous in een vergelijking worden 
betrokken. In deze roman heeft Clarete, dienares van (een andere) Beauté, een zwaard 
onder haar hoede dat bestemd is voor de held, die tot ridder gewijd en onderwezen is 
door zijn moeder. Het verhaal eindigt met een huwelijk plus kroning in duplo: Beaudous 
trouwt met Beauté, en ook zijn ouders treden in de echt: Walewein en de Dame de Galles. 
Vergelijkbaar hiermee is het dubbelhuwelijk aan het slot van Yder, net als de RRmM een 
roman waarin een ‘Vatersucher’ de liefde verdient van een hooggeplaatste dame. 
134 Zie Draak 1975: 170-173; Besamusca 1993: 151-155 en 184, 2000c: 219, en 2003: 113; 
Finet-Van der Schaaf 2012: 27-28. Ook de eigennaam Duvengael (volgens Kitson [z.j.] 
gebaseerd op de Welshe naam Dyfnwal, volgens Duinhoven 2006: 57-59 een product 
van kopiistenfouten) kan de auteur van de RRmM hebben ontleend aan de Roman van 
Walewein – vgl. Janssens 1982b: 312, en De Haan e.a. 1983: 17. 
135 Met deze roman heeft de RRmM een held gemeen die, als nieuwkomer in de wereld 
van koning Artur, op zoek is naar zijn vader, een ridder die verdwenen was voordat zijn 
zoon ter wereld kwam. Beide protagonisten kunnen zich meten met de beste ridders 
van de Ronde Tafel, en weten hun ouders te herenigen en te verenigen in de echt. Zie 
over deze analogie in levensloop, tegen de achtergrond van Le Conte du Graal, Besamusca 
2002b en Hogenbirk 2014b: 66-69. De RRmM bevat bovendien een korte variant van een 
oorlogsepisode in Moriaen: de Ierse koning valt het Britse rijk aan, maar wordt verslagen 
dankzij mede Moriaen in de ene, en hoofdzakelijk de RmM in de andere roman. Volgens 
Van der Stempel z.j. [1914]: XXIV-XXVIII is Moriaen door de auteur van de RRmM benut 
als bron, Besamusca 1993: 155 ziet in de oorlogsepisode van de RRmM ‘een toespeling 
op de Moriaen.’ Een andere mogelijkheid is dat de episode, onderdeel van het bewerkte 
tweede part van de compilatie-RRmM, niet voor rekening komt van de Vlaamse dichter 
maar voor die van de compilator; cf. supra, noot 16. Een zwaarwegend argument voor 
ontlening door de dichter van de RRmM aan Moriaen zou daarmee komen te vervallen. 
136 En vgl. Smith 2005b. Niet overtuigd is Besamusca 1993: 151 (noot 67). Hogenbirk & 
Gerritsen 2011: 53 achten mogelijk dat de RRmM kennis van Ferguut verraadt. Zie ook 
Wuttke 2006: 140-141 (noot 42). 
137 Zie over de Roman van Walewein Zemel 1994b: 151, 2005a en 2010, alsook Hogenbirk 
2007: 71-73 en 78, en 2011b. Zie over Moriaen Hogenbirk 2007: 71 vlg., 2009a: 58 vlg., 
2010: 293 vlg., en 2011a: 129-130 en 138-140. En zie over Walewein ende Keye Hogenbirk 
2004 (via p. 197, register, chanson(s) de geste), en 2007: 73 vlg. Hogenbirk 2011a: 140 heeft 
het over ‘an obvious “epic” coloring’ in de drie genoemde Arturromans en in de RRmM. 
138 Zie Smith 2005a: 53-55, en voor een korte vermelding hoofdstuk 3, p. 83. 
139 Vgl. hoofdstuk 4, p. 134 (noot 144, 145). Zie over Rainouart onder meer Moisan 1998. 
140 Zie Van der Stempel z.j. [1914]: XXXIV (noot 4), en vgl. Smith 2014: 156. 
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141 Zonder enige compassie nam hi den portier biden hare / Ende warpene in die gracht daernare, 
/ Daer hi scire in verdranc (vs. 2752-54). Niet minder hardhandig had de vader van de held 
in Mauregaert korte metten gemaakt met een cipier: Den kerchodere dedi oec ongemac: / Hi 
slogene dat hem di halsknoc brac (vs. 2494-95). 
142 Zie vs. 1648-69 in de editie Van Es 1957. Voor deze mogelijkheid pleit, dat een actie 
van de vader van de RmM (cf. supra, noot 141) een herhaling lijkt van wat Walewein een 
sadistische gevangenbewaarder had aangedaan: de getergde Arturridder namene bider kele 
/ Ende warpene onder sine voete / Ende stakene also onsoete / Dat hi hem die herssenen sparsen dede; 
/ Ende hi gaf den gheest ter stede (editie Van Es 1957, vs. 9228-32). 
143 De Haan e.a. 1983: 17. 
144 Finet-Van der Schaaf 2012: 30. 
145 Johnson & Claassens e.a. 2003: 28. 
146 Besamusca 1993: 198. 
147 Ibid.: 188. 
148 Vgl. Schmolke-Hasselmann 1981a: 291, Kay 2000 en Pratt 2006: 6, en over ridders 
als publieksgroep Kennedy 1994 en Kaeuper 2000. Besamusca 2013: 468 schrijft dat 
‘the listeners and readers of French Arthurian verse and prose narratives belonged pre-
dominantly to (high) aristocratic circles throughout the Middle Ages.’ 
149 Enkele gezaghebbende publicaties over deze kwestie zijn: Besamusca 1991 en 1998; 
Gerritsen 1997; Janssens 1995, 1998a, 2000b en 2000c; Van Oostrom 1992b, en 2006: 
216-233 en 323-332 (met bibliografische verwijzingen op p. 572 en p. 576). Problemen 
die het onderzoek parten spelen, zijn: de gebrekkige overlevering van pro- en epilogen 
(vgl. Sonnemans 1995, dl. 1: 140-170, en dl. 2: 236-240, alsmede Faems 2006: 175-177); 
het inzicht dat auteurs, kopiisten en handschriften zich niet simpel laten vastpinnen op 
een bepaald gewest of een specifieke streek; het feit dat opdrachtgever en bestemmeling 
niet noodzakelijk samenvallen; en de omstandigheid dat elk publiek (geïntendeerd of 
reëel, primair of secundair) kan en vaak zal hebben bestaan uit vertegenwoordigers van 
diverse groepen: mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, adel en burgerij, ridders en 
klerken, een- en meertaligen, mensen ‘van hier’ en mensen van elders. 
150 Zie onder meer Stanger 1957; Van Hoecke 1982: 379-380, en 1987; Janssens 1988: 
169-173; Besamusca 1991: 156; Collet 2000; Van Coolput-Storms 2000: 42-45; en Van 
Oostrom 2006: 218-222. De mogelijkheid dat men aan het hof ook Vlaams sprak (vgl. 
Bouwman 1991: 51 en 55; Besamusca 1991: 158, en 2000c: 188; Van Coolput-Storms 
2000: 48; Vale 2001: 288-289; Van Oostrom 2006: 324; en vooral Janssens 1992a: 40-43, 
en 2000c: 121-126, alsook Janssens & Van Daele 2001: 60) is de laatste tijd uit het zicht 
geraakt (vgl. Besamusca 2003: 7, en 2013: 468-469; Caers 2011: 23; Hogenbirk 2011a: 131). 
151 Vgl. Prevenier 1994: 12 en 18; Biemans 1997, dl. 1: 293; Sleiderink 2010: 128; en De 
Hemptinne & Prevenier 2013: 375. 
152 Zie Besamusca 2005b: 146 vlg. Over de rol van vrouwen in profane literatuur in de 
volkstaal: zie Krueger 1993 en Green 2007. 
153 Voor veel Vlamingen was het Diets de moedertaal, zie De Hemptinne & Prevenier 
2013: 375. 
154 Niet anders dan de Franse, placht Middelnederlandse literatuur door voorlezing of 
voordracht ‘akoestisch voltooid te worden in gezelschap’ (Pleij 2005: 382); dit misschien 
soms ook middels zang (vgl. Besamusca 2005b: 143-144 en 149). Kestemont 2012a: 283 
constateert na kwantitatief onderzoek van assonantie in Middelnederlandse ridderepiek, 
‘dat het genre in de veertiende eeuw nog steeds een belangrijke aurale dimensie kende.’ 
 



1: Inleiding 

39 
 

 

155 ‘French literature enjoyed an immense prestige among Dutch-speaking audiences,’ 
benadrukt Remco Sleiderink (2010: 138). ‘Especially in the field of epic and romance, 
the influence of French literature has indeed been enormous. Most of these texts are 
translations or adaptations of French texts, and when they are not, they borrow names, 
motives, and other material from French literature’ (p. 135). 
156 Van Oostrom 1994: 31. 
157 Sleiderink 2010: 139. ‘Many Dutch texts’, meent Sleiderink, ‘must have been intended 
for a monolingual Dutch-speaking audience’ (mijn cursivering). Maar anderzijds zal het 
hof van de graaf, aldus Van Oostrom (2006: 224), ‘volop in verbinding hebben gestaan 
met Nederlandstalige kringen. In dat verband lijkt het eenvoudigweg ondenkbaar dat er 
aan het hof een actief literair leven in het Frans zou zijn geweest dat zich zou hebben 
afgespeeld achter een geluidsdichte wand voor Nederlands.’ 
158 Besamusca 1993: 178. ‘In de loop van de dertiende eeuw’, zo deze auteur, ‘ontwikkelt 
het Vlaamse hof een voorkeur voor religieuze ridderromans als de Perceval-vervolgen, de 
Perlesvaus en de prozacyclus Lancelot-Graal.’ Zie ibid., p. 33-38, 41-83 en 175-179 voor de 
repliek hierop in de Roman van Walewein. Sleiderink (2010: 139), verwijzend naar recensies 
van Besamusca’s studie, toont zich niet overtuigd: ‘if the audience had been so familiar 
with French literature, why would Penninc consider translating a French tale for them, 
as suggested in his prologue?’ Zie over die proloog, met het welbekende Consticse wel in 
tWalsche vinden, / Ic soudse jou in Dietsche ontbinden (editie Van Es 1957, vs. 5), Besamusca 
1993: 21-23 en 173-175. 
159 Van den Berg 1995: 209. Zie ook Van den Berg 1998. 
160 Willaert 2010: 33. Vgl. Hogenbirk 2011a: 140. ‘What we can conclude with certainty’, 
zo Hogenbirk (2014b: 53), ‘is that poets writing in the Dutch vernacular basically had the 
same literary background and interests as their French colleagues.’ Tot de eigenzinnige 
Vlaamse traditie behoorde ook het vasthouden aan de versvorm, contra de trend in de 
Franse literatuur, waar men op grote schaal overstapte op proza (zie Besamusca 2013). 
161 Cf. supra, noot 125, voor literatuur inzake Moriaen, en zie Hogenbirk 2004: 121-126 en 
166-171, alsmede Hogenbirk & Gerritsen 2011: 50-57, over Walewein ende Keye. 
162 Vgl. Van den Berg 1995: 212, en 1998: 254. 
163 En misschien is er in de dertiende eeuw ook een Middelnederlandse versie geweest 
van Le Chevalier au Lion? Cf. infra, noot 204. 
164 Besamusca 1993: 27. 
165 Van Oostrom 2006: 324. 
166 Van Oostrom 1994: 31. 
167 Besamusca 1998: 145. 
168 Van Coolput-Storms 2000: 50. 
169 Kuiper & Biemans 2004: 215. 
170 Sleiderink 2007: 555. 
171 Van Oostrom 2006: 232. 
172 Besamusca 2011b: 175. Reagerend op de ‘interesting hypotheses about possible city 
audiences’, acht Hogenbirk (2014b: 52) ‘more likely that the audience consisted of a mixed 
group of lesser noblemen, connected in marriage to rich bourgeois, who had enough money 
to act as patrons.’ 
173 Vgl. Van Oostrom 1994: 31, en 2006: 327-328; Meuwese 1996: 154-155, en 2001a: 
239-241; Janssens 2000c: 125-126; Sleiderink 2007: 552-555; Biemans 2012: 253-257; 
Besamusca 2013: 469-470. 
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174 Want: waarom zouden, voor specifieke teksttypen zoals ridderromans, vermogenden 
niet tevreden kunnen zijn geweest met eenvoudige (doch verzorgde) handschriften? 
175 Peters 1983: 58. 
176 Le Goff 1988: 173. Een goed voorbeeld biedt Der guote Gêrhart van Rudolf von Ems. 
In deze vroeg dertiende-eeuwse Middelhoogduitse tekst treedt een positief getypeerde 
koopman op, die men aanvankelijk zag als identificatiefiguur voor een burgerlijk publiek, 
doch later als voorbeeldig personage vanuit adellijk perspectief (zie Peters 1983: 36-48). 
177 Janssens 1998a: 29, en 2000b: 117. 
178 Besamusca 1998: 152 (en zie ook Besamusca 2006: 75). 
179 Ibid.: 150. ‘Bij gebrek aan andere informatie over het publiek’, zo herhaalt Mieke Lens 
(2012: 141) Besamusca’s uitgangspunt, ‘kunnen we [...] niets anders doen dan de teksten 
zelf te bestuderen en interpreteren.’ Eerder had Van Oostrom (1994: 32) zich al in deze 
zin uitgesproken. 
180 Besamusca 1998: 150, 148. 
181 Ibid.: 156. 
182 Ibid. 
183 Prevenier 1994: 23. 
184 Zie Van den Berg 1987: 17. 
185 Besamusca (2013: 469) noemt de ontwikkeling dat ‘critics tend to identify the audience 
of the romances as noncourtly and predominantly urban.’ 
186 Van Oostrom 1994: 32. 
187 Van Oostrom 1992b: 11, 26. 
188 Van Oostrom 1994: 32. Zie ook Besamusca 2009: 84. 
189 Van Oostrom 1993: 11. Vgl. ook Besamusca 1991: 160; Prevenier 1994: 21-24; Van 
den Berg 1998: 254; Janssens 2000b: 115, en 2000c: 133. Ter vergelijking: in Brabant, in 
de eerste helft van de veertiende eeuw, ‘la réception de la littérature par les aristocrats 
n’était pas complètement différente de celle des bourgeois’, zoals blijkt uit het feit dat 
‘parallèlement à son public aristocratique, Boendale s’adresse aux bourgeois’ (Sleiderink 
2007: 559). In dat gewest, en in die tijd, ‘l’intérêt des aristocrates pour la littérature n’est 
pas nécessairement très distinct de celui des patriciens ou des bourgeois’ (ibid.: 561). 
190 Van Oostrom 1993: 3, 11. 
191 Besamusca 1998: 157. Vgl. ook Janssens 2000c: 134. 
192 Janssens 1998a: 28.  
193 Ibid.: 277 (noot 101). ‘Het loont beslist de moeite’, schrijft Janssens daar, ‘om in het 
licht van deze discussie [over publieksgroepen] ook dergelijke passages te inventariseren 
en aan een grondige analyse te onderwerpen.’ 
194 De stad Scaveloen, waar Walewein in tweeërlei opzicht een warm welkom wacht; zie 
de editie Oppenhuis de Jong 2003: 239-245 (het eerste Luikse fragment). 
195 Arturs residentie Cardoel, waar de verregende held uiteindelijk onderdak vindt; zie 
de editie Rombauts e.a. 1982, vs. 713 vlg. 
196 Twee naamloze steden, waarvan de eerste is gemodelleerd naar Cardoel in Ferguut 
(vgl. noot 195); zie de editie Hogenbirk & Gerritsen 2011, vs. 1844 vlg. en vs. 2750 vlg. 
197 Le Goff 1988: 165. Zie over het beeld van stad en stedelingen in Oudfranse literatuur 
ook West 1957, Gouttebroze 1979, Mölk 1980, Callay 1982, Noble 1986, Kostka 2005, 
Dutour 2010b, en Ribémont 2010. En zie tevens Peters 1983, Pastré 1992 en Lauer 2009. 
198 Zoals in Floris ende Blancefloer (Janssens 2000c: 133-134), in Flovent (Van Oostrom 2005 
en 2006: 229-232), in Perchevael en in Willem van Oringen (Van Oostrom 2006: 228-229), 
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in Jourdein van Blaves (Kuiper & Biemans 2004), in Huge van Bordeeus (Lens 2012), en in de 
Alexanderromans Florimont en Cassamus (Reynders 2012: 92 en 100-101). 
199 Van Oostrom 2006: 325, 260 (en zie ook p. 280-281). 
200 Hierop wijst Hogenbirk (2004: 67, noot 215) met betrekking tot Walewein ende Keye. 
201 Besamusca 1993: 188. 
202 Zie Besamusca 2003: 185, en vgl. Gerritsen 1963, dl. 1: 188. 
203 Hogenbirk 2004: 168. 
204 Vgl. Besamusca 1994. Of zou de roman over de ridder met de leeuw, net als die over 
Perceval en de graal, toch zijn vertaald in het Middelnederlands, en dat mogelijk al in de 
dertiende eeuw? Blijkens een boekenlijst uit 1417 bezat Jan IV van Gistel een dietsch bouc 
sprekende van ystorien van Ingeland ende van den ruddere metten leeuwe ende andren. ‘Dat laatste 
kan moeilijk anders betekenen dan dat Jan van Gistel een vertaling bezat van Chrétiens 
Le chevalier au lion, die vandaag niet is overgeleverd’, aldus Caers (2011: 240). 
205 Dat is althans zeer waarschijnlijk, zie Smith 2008. 
206 Ibid.: 46. Het citaat in vs. 3579. 
207 Le Goff 1988: 175. 
208 Zie Smith 2010: 69-77. 
209 De hofdag in de RRmM laat zich vergelijken met de kroningsplechtigheid van Erec 
en Enide in Nantes, waar het eveneens een adellijke drukte van belang is, en waar Artur 
ook op grote schaal kostbare mantels uitdeelt (zie Stuip 2001: 104-108). 
210 Janssens 2000c: 133. 
211 Zie vs. 189, waar Clarette de held op het hart drukt: gelt oec gerne uwe scout. En vgl. ook 
vs. 2052-54, waar de held als monnik met alvast weer ridderlijke vrijgevigheid een buit-
gemaakt paard cadeau doet aan de abt van een klooster waar hij verblijft. 
212 Het prototype voor dit soort botsingen is de burleske Escavalon-episode in Le Conte 
du Graal (Scaveloen in Perchevael ), waar Gauvain (Walewein) in een toren wordt belaagd 
door de weldoorvoede, boers bewapende en voor schorem uitgemaakte burgemeester en 
schepenen met een meute burgers (Die quade dorpers entie vule in de compilatie-Perchevael, 
editie Oppenhuis de Jong 2003: 343, vs. 1485). Vergelijk hiermee Van den Vos Reynaerde, 
waar een kolderieke horde dorpelingen baron Bruun ervan langs geeft. 
213 Vgl. vs. 1964-71, waar de protagonist een veroverd strijdros schenkt aan een ridder 
die een cranc part hadde gereden (vs. 1968). 
214 Volgens Borck 1978: 453-454 (noot 54) ‘kann man davon ausgehen, dass jene soziale 
Schichten aus denen sich das literarisch interessierte Publikum rekrutierte, ein ausgepräg-
tes Adelsbewusstsein im Sinne der auch ethisch qualifizierenden nobilitas carnis besassen’. 
Dit laat echter geen harde conclusies toe omtrent de samenstelling van zo’n publiek. 
215 Van Oostrom 2006: 225. 
216 Van den Berg 1998: 253. 
217 Zie Smith 2010: 10 (noot 15), 14-15, 18 en 29-30. Vgl. ook p. 93: ‘kritiek op het duel 
als rechtsinstrument is nergens aan de orde. Het feit dat de tweekamp in de compilatie-
RRmM [...] wordt gepresenteerd als een door Artur gesanctioneerde juridische procedure, 
versterkt het beeld dat ridderromans als de onderhavige in de eerste plaats bestemd zul-
len zijn geweest voor een aristocratisch publiek, een adellijke elite die in weerwil van de 
wensen van een steeds machtiger centraal gezag vasthield aan haar recht om geschillen 
gewapenderhand te beslechten.’ 
218 Ik vermijd de term ‘vazal’, omdat ik (anders dan Besamusca 1993: 156 en Sullivan & 
Wyatt 2014: 106 vlg., en net als Echard 2007: 84) meen dat hier niet een feodale, maar 
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een morele verantwoordelijkheid van Artur in het geding is: de missie van de Tafelronde 
om de hoofse ordo in stand te houden en dames in nood bij te staan. Dat de Britse vorst 
de leenheer van de RmM is voor diens erfgebied (zie vs. 2124-29), is van geen belang: 
Artur wordt aangesproken als toverlaet voor Clarette (vs. 2867), wier noodkreet betrek-
king heeft op Spanje – over de feodale status waarvan de RRmM geen uitsluitsel geeft. 
Bovendien wijst Walewein zijn oom in vs. 2876-77 niet op een plicht als leenheer, maar 
op wat hij de RmM verschuldigd is vanwege een eerdere reddingsactie van diens kant. 
219 Vgl. Sullivan & Wyatt 2014: 118 (noot 9): ‘In suggesting a hierarchy of bonds, the 
Knight with the Sleeve offers a glimpse into the thinking of the medieval aristocracy’. 
220 Editie Maximilianus 1954, dl. 1, vs. 37-38, vs. 10. 
221 Zie over delectatio en utilitas in de middeleeuwse letteren Suchomski 1975, Olson 1982 
en 2005, en Brownlee e.a. 2005: 435-447. Reynaert 2011: 224-229 schetst de ‘artistische 
Rivalität, um nicht zu sagen jalousie de métier ’ (p. 227) tussen auteurs die dachcortinghe bieden 
met iets van leringhe, en ernstiger collega’s voor wie serieuze leringhe voorop dient te staan 
in reine dachcortinghe. 
222 Vgl. Schmolke-Hasselmann 1980a: 246, en Pratt 2006: 1. 
223 Van Oostrom 1992b: 21. ‘The imaginary “other world” dominated by True Love with 
all its joys and sorrows’, zegt Van Gijsen (1999: 231-232) over liefdesverhalen, ‘has many 
charms: it provides aesthetic experience, pleasant entertainment, liberating escape and 
edifying, lofty ideals.’ 
224 Van Coolput-Storms 2000: 50. Deze auteur typeert het Arturgenre, vanwege een niet 
alleen diverterende maar ook escapistische functie, als ‘droomfabriek’ voor de adel (ibid.). 
Jean de Condé, dichter van dits, ‘defends minstrelsy because it brings joie to chevaliers who 
need such restorative pleasure in order to keep themselves ready to defend church and 
state’ (Olson 2005: 279). 
225 ‘The narrative literature composed for [the] cultivated feudal nobility’, aldus Dafydd 
Evans (1981: 129) over laat twaalfde- en vroeg dertiende-eeuwse hoofse romans, ‘was 
presumably designed primarily for its entertainment, and as such would contain a mea-
sure of escapism, but it frequently claimed also a more serious, even didactic, purpose.’ 
‘There would be no point’, aldus C. Stephen Jaeger (2006: 11-12), ‘in doubting that the 
authors of courtly literature claimed a didactic motive for their works.’ 
226 Bumke 1989: 662-663 wijst erop, ‘dat voor de middeleeuwse dichters [...] een reeks 
van topoi vooraf was vastgesteld, waarvan zij zich naar believen konden bedienen.’ Zie 
ook Brownlee e.a. 2005, 435: ‘there are many commonplaces that specify the intended 
effect of the work on the audience.’ In de Roman van Limborch gewaagt de verteller Van 
der groter ydelheit / Die ic daer in hebbe geseit. Maar toch, vervolgt hij (vast niet serieus), hebbic 
die dinghe / Gheset om gerechte leringhe, / Want Sente Pauwels seit dat: / Wat ghescreven es tenegher 
stad, / Dat emmer es daer omme gescreven, / Dat ons leringe soude gheven; / Ende alsoe es dit oec 
gedaen (editie Van den Bergh 1846-47, boek XI, vs. 13-21). Vergelijkbare uitspraken zijn 
te vinden in onder meer Partonopeus de Blois, zie Sonnemans 1994: 274, en 1995, dl. 1: 
258; De Wachter 1998: 112-113. 
227 Kisling 1994: 5. 
228 Vgl. Hunt 1984: 84-88, en 1986: 23-36. 
229 Zie Schmolke-Hasselmann 1980a: 139-148 (citaten op p. 140 en 141). Deze auteur 
wijst op ‘eine moralisch-pragmatische Didaxe’ in Arturromans na Chrétien (p. 177). 
230 Kelly 2006b: 432 (bijdrage Leslie C. Brook). 
231 Busby 1994: 53. Zie tevens Kelly 2006b: 420 (bijdrage Lori J. Walters). 
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232 Krueger 2009: X. Vgl. Kelly 2006b: 415-416 (bijdrage Colette Van Coolput-Storms). 
233 Mertens 1990: 85. Zie over verschillen op dit punt tussen Le Chevalier au Lion en de 
versie van Hartmann (onder anderen) Hunt 1984 en 1993, en Schmid 2010: 139-160. 
234 Lähnemann & Linden 2006: 6. Hier tegenover staat de visie van Gottzmann (1988: 
376), dat een ‘didaktische Intention der Vermittlung ethischer Werte’ alleen kenmerkend 
zou zijn voor ‘Artusepen der hochhöfischen Zeit’ (1180-1215/20). ‘Das edukative telos 
der hochhöfischen Artusdichtungen’, verzekert Gottzmann, ‘fehlt den späteren Texten’ 
(p. 381). Zie evenwel Mertens 1990: 86-89, alsmede Gerok-Reiter 2009, over Wigalois. 
235 Schmolke-Hasselmann 1981a: 283. 
236 Ibid.: 284. Zie over het oogmerk van admiratieve identificatie Van Oostrom 1983: 127-
129, en 2006: 321; Bumke 1989: 663-665; Hogenbirk 2004: 121-126 en 166-168; Brownlee 
e.a. 2005: 437; en Jaeger 2006. Ik kom hierop terug in hoofdstuk 9. Elsbeth Kennedy 
(1994 en 1995) brengt onder de aandacht, dat Oudfranse Arturromans in proza – meer 
dan episodische romans – door ridders werden gezien als spiegels van beroepsethiek. 
237 Omdat in wat volgt het aspect van delectatio vooropstaat, neem ik hier de vrijheid uit te 
weiden over mogelijke utilitas van het verhaal; vgl. hoofdstuk 4, p. 136-137 (noot 168). 
238 Zie Faems 2006: 412-420, en vgl. p. 504-509 en 519-520. Volgens Faems, sprekend 
over de tweede helft van de dertiende en de eerste helft van de veertiende eeuw, ‘lijkt het 
gebruik van oordelen en didactische commentaren [...] toe te nemen in de tijd’ (p. 471). 
239 Hogenbirk 2004: 117. Deze lezing van Walewein ende Keye (in de bewerkte vorm) bouwt 
voort op de visie dat (in de oorspronkelijke roman) Walewein wordt gepresenteerd als 
een exemplarische held; een visie die niet onweersproken is gebleven (zie Hogenbirk & 
Gerritsen 2011: 31-39). 
240 Ibid.: 122, 126. 
241 Hogenbirk 2011a: 140. Zie bijvoorbeeld Besamusca 1998: 150 vlg. over Moriaen. 
242 Echard 2007: 90. De auteur baseert deze intuïtie op gebeurtenissen aan Arturs hof 
die worden beschreven in de Aragon-episode, een episode die mijns inziens afkomstig 
is uit de koker van de compilator (cf. supra, noot 16). 
243 Sullivan & Wyatt 2014: 102. En zie ook p. 100: ‘Die Riddere metter Mouwen is relatively 
didactic as Arthurian romances go’. 
244 Wat goed ridderschap behelst, in narratieve teksten op een rij gezet (bijvoorbeeld in 
Beaudous) en veelvuldig getoond, is beschreven in volkstalige tractaten over het onderwerp. 
Zie Busby 1983b, Keen 1984: 6-17, Kaeuper & Kennedy 2005, en Fallows 2013. 
245 Het gaat hier om wat in de compilatie-RRmM een pseudo-slot is, maar in de Vlaamse 
roman wellicht heeft gediend als slotakkoord (zie Smith 1989: 113 vlg., en 2010: 66-67). 
In verband hiermee is van belang, dat juist aan het einde van een verhaal een moraal te 
verwachten is. ‘Poetik wie Brieflehre empfehlen die Verwendung von Sentenzen und 
Sprichwörtern für den Kunstvollen Beginn bzw. Abschluss eines Textes’, aldus Sylvia 
Reuvekamp (2007: 69). ‘En position finale’, stelt Elisabeth Schulze-Busacker (2012: 20), 
‘proverbes et sentences gagnent le plus de relief; ils deviennent le point culminant de 
l’argumentatio ou bien la constatation conclusive dans le cas de la narratio’. 
246 Zie voor het denkbeeld Singer 1995-2002, dl. 1: 33 (4.3.: ‘Adel lässt sich nicht verleug-
nen’), en voor het poëtische beeld dl. 9: 360-361 (1.1.: ‘Die Rose übertrifft (an Schönheit 
und Wert) alle Blumen’). 
247 Vgl. Ziltener 1989: kol. 160-161 (‘Rose’, 5. Vorrang, 2233-2252). 
248 Zie Stuip 2003: 18. En zie ook vs. 2541 van Torec (editie Johnson & Claassens e.a. 
2003): di rose es scoenst allene. 
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249 Zie Van Oostrom 1981: 155. 
250 Editie Van Es 1957, vs. 7728. 
251 Zie Singer 1995-2002, dl. 1: 376 (8.2.1.: ‘Der Bauer hat immer Bauernart’). Vgl. ook 
ibid.: 376-377 (8.2.2.: ‘Die Natur des Bauern lässt sich nicht verbergen’), alsook dl. 8: 426 
(1.1.2.2.: ‘Slechte Natur wird nicht gut’), 426-427 (1.2.1.1.: ‘Die Natur kann man nicht 
aufgeben’), 427 (1.2.1.2.: ‘Der Natur folgt alles’), 427-428 (1.2.2.1.: ‘Slechte Natur bleibt 
(trotz Erziehung) behalten’), en 428 (1.2.2.2.: ‘Was die Natur gibt, behält man’). En vgl. 
dl. 8: 429-431 (1.3.: ‘Die Natur setzt sich immer und überall (wieder) durch’), en 432 (1.4.: 
‘Die Natur zieht mehr als viele Zugtiere’), met een verwijzing naar vs. 2099 van Ferguut. 
252 Editie Rombauts e.a. 1982, vs. 2096-99 (de verzen 2098-99 zijn van de verdietser, en 
bewerken ‘een komisch effect door een overgang naar een populair stijlregister’; Zemel 
1991b: 242). Dat de vader van de RmM uit ander hout gesneden is dan die van Ferguut, 
blijkt in de RRmM onder meer uit een exclamatie in vs. 3893, waarin vs. 2216 naklinkt 
(of, in de Vlaamse roman, werd voorbereid): Hine was noit dorper no corliaen. 
253 Zie over de betekenis van en het verschil tussen beide begrippen Reuvekamp 2007: 7-
19 (definities op p. 15 en 17), en Schulze-Busacker 2012: 13-36. Waar, vanouds in de orale 
sfeer, in een spreekwoord een algemene, veelal concrete en situatiegebonden waarheid 
pregnant en onveranderlijk als ‘volkswijsheid’ is geformuleerd, verwoordt een sententie 
in geschrifte, talig fijngeslepen maar dikwijls minder kort, in abstracter termen een even-
eens op waarheid aanspraak makend inzicht van een autoriteit. 
254 Eikelmann & Reuvekamp 2012: 20. Zie ook Reuvekamp 2007: 51-55, met een kort 
overzicht van een discussie in de germanistiek over het al dan niet didactische karakter 
van spreekwoorden en sententies in hoofse romans. Tekenend voor de problematiek is, 
dat waar de ene onderzoeker van Ulrich von Zatzikhovens Lanzelet spreekwoorden en 
sententies interpreteert als bouwstenen voor belering, een andere auteur er onderdelen 
in ziet van een vermakelijk verhaal. ‘Beide Ansätze zeigen, wie sehr die Bewertung der 
Sentenzen und Sprichwörter noch von der Gesamtdeutung des Textes abhängt’, aldus 
Eikelmann & Reuvekamp (2012: 185, noot 4). 
255 Zie Schulze-Busacker 1984, 1985: 46-64, en 2012: 166-170. Vgl. tevens Altieri 1976 
(maar kritisch hierover Schulze-Busacker 1985: 46), alsmede Ollier 1976. 
256 ‘Aux XIIIe et XIVe siècles, la “mode proverbiale” passe aux textes didactiques de toute 
nature’ (Schulze-Busacker 2012: 180). 
257 Ibid.: 174. Voor komische toepassingen en variaties van spreekwoorden en sententies 
in Oudfranse hoofse literatuur tot 1250 zie Ménard 1969: 609-629. 
258 Eikelmann & Tomasek 2002: 145. ‘Door het gebruik van [...] sententiae’, merkt Faems 
(2006: 412) dienaangaande op, ‘construeert de verteller bruggetjes tussen de verhaalwereld 
[...] en de reële wereld waarin het publiek leeft.’ 
259 Reuvekamp 2007: 167. Zie ook Eikelmann & Reuvekamp 2012: 14-16 en 68-69, en 
Schulze-Busacker 2012: 152-180. 
260 Denk bijvoorbeeld, ook voor aristocratische milieus, aan rijmspreuken; zie Brinkman 
1994. Besamusca 2000a volgt de gang door de narratieve en didactische literatuur van het 
spreekwoord Mate es tallen spele goet. ‘All the good books, writings, fables, and proverbs 
that thinkers have composed, written, and transcribed’, zo begint Marie de France de 
proloog van haar Fables, ‘should truly be heeded by well-read people, for the ancients 
who wrote down these good proverbs that they heard did so for the purpose of moral 
edification, in order that those who set their mind upon the good might improve them-
selves’ (Martin 1984: 33). 
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261 Eikelmann & Tomasek 2002: 145. Sprekend over lekenethiek in veertiende-eeuwse 
Dietse literatuur, ziet Reynaert (2011: 223) ‘in der vorangehenden Epik schon Ansätze 
zu einer Kondensation ethischer Belehrung in einzelne diskursive Momente.’ Een goed 
voorbeeld hiervan zijn de parlemente in de Camere van Wijsheiden in Torec (editie Johnson 
& Claassens e.a. 2003, vs. 2615, 2352; vs. 2390 vlg.). 
262 Ibid.: 139. Enkele voorbeelden: Schulze-Busacker (1985: 62) meent dat in de Perceval-
handeling van Le Conte du Graal voor spreekwoorden ‘un rôle didactique’ is weggelegd; 
‘A special fondness for proverbs suits his moralizing intentions’, schrijft Van Coolput-
Storms in Kelly 2006b: 416 over Robert de Blois, de auteur van Beaudous ; volgens Mieder 
2001 wendt Hartmann von Aue in Erec spreekwoorden en sententies aan als didactisch 
instrument; en Hogenbirk (2011a: 140) wijst inzake Moriaen op ‘the explicit character of 
the instructions, which sometimes even have the character of proverbs.’ 
263 Zie voor het spreekwoord in het eerste verspaar Singer 1995-2002, dl. 1: 440-442 
(1.1.: ‘Was man nicht verbessern kann, soll man erdulden (sein lassen)’). Vgl. daarnaast 
ibid.: 129-130 (8.: ‘Was man nicht ändern (abwenden, ungeschehen machen) kann, soll 
man erdulden (geschehen lassen, sein lassen)’), alsook dl. 2: 314-315 (1.1.2.1.: ‘Man muss 
das Unausweichliche und Unabwendbare ertragen’), dl. 5: 102 (15.2.: ‘Man nehme hin, 
was das Schicksal bringt, und sei damit zufrieden’), dl. 8: 172-173 (6.: ‘Was man nicht 
vermeiden kann, muss man ertragen’), en dl. 10: 380 (1.4.: ‘Was sein muss, nehme man 
willig hin’). En zie voor het tweede spreekwoord Singer 1995-2002, dl. 4: 403 (4.3.: ‘Was 
geschehen muss, dem kann man nicht entrinnen’), met verwijzing naar Alexanders Geesten 
(editie Franck 1882, I, 391-392): Wat soe den mensce sal ghescien, / Dies en mach hi niet ontflien. 
264 Zie over dit spreekwoord Singer 1995-2002, dl. 7: 315 (4.1.2.2.: ‘Übles Leben, übles 
Ende’). En zoek op de CD-rom Middelnederlands naar ‘quaden inde’. Besamusca 2005a: 73 
noemt moralisaties van de verteller ‘voor een Arturroman tamelijk atypisch’, wat vs. 1167 
van de RRmM uitzonderlijk zou maken. Vgl. echter een niet op het Oudfrans gebaseerde 
passus in Lantsloot vander Haghedochte, waarmee de dichter – zo Van Oostrom (1981: 138) 
– zijn publiek heeft willen stichten: Die quaet soeken ende jaghen, / Ende daer omme spien ende 
laghen, / Dicke wortet hem gheloont / Ende bliven selve ghehoont / Die hem houden an quade zeden! 
(vs. 3797-3801). En vgl. tevens Moriaen (cf. infra, noot 271), alsook de verzen 283-94 in 
Lanceloet en het Hert met de Witte Voet. 
265 Zie over dit spreekwoord Singer 1995-2002, dl. 7: 129-131 (3.3.5.: ‘Der König soll sein 
Wort halten’), en vgl. ibid.: 128-129 (3.3.4.: ‘Der König soll nicht lügen’). In Maerlants 
Rijmbijbel lezen we: Doe seiden si alle ghemeenlike: / Het es de wet van den rike / Dat men houde 
des conincs word (zie de CD-rom Middelnederlands, CG2, vs. 16.816-818). 
266 Eikelmann & Tomasek 2002: 136, 137. 
267 Zie Eikelmann & Reuvekamp 2012: 19 (en vgl. p. 64). Zie tevens Pfeffer 1997: 19-21. 
268 Vgl. hoofdstuk 5, p. 150 (noot 10). 
269 Hogenbirk 2014a: 75. 
270 Ibid. 
271 Zie Besamusca 1993: 105, met citaat van de passage in kwestie: Men seget dicke ende hets 
waer, / Dat was wel in scine daer: / Die gene di hem nine gemaett / Ende doet datten die werelt haet, 
/ Ende onse herre God te voren, / Hi was ter quader tijt geboren (vs. 1615-20).  
272 Bijvoorbeeld over secundaire receptie van het verhaal, dat sporen heeft nagelaten in 
Velthems Vijfde Partie, in Van der Feesten, in de Roman van Limborch en mogelijk in Joncker 
Jan wt den Vergiere. Een verhaal apart (ook letterlijk) is de RRmM in de Lancelotcompilatie. 
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2. Sturende start∗ 
In deze eerste episode van de roman 

wordt op een innovatieve wijze omgegaan 
met bekend materiaal 

(Hogenbirk 2004: 46, over Walewein ende Keye) 
 
Een vondeling, afkomstig uit de wereld buiten het Arturhof en op zoek naar 
zijn vader, komt naar Kardoel om daar tot ridder te worden gemaakt. Nadat 
hem het zwaard is omgegord ontmoet hij Clarette, een nicht van Walewein. In 
de avonturenreeks die volgt probeert de held zich de liefde van deze jonkvrouw 
waardig te tonen. Na veel belevenissen wint hij haar hand door te zegevieren in 
een toernooi. Hij treedt met haar in het huwelijk en verwerft de heerschappij 
over haar land, en ook over dat van zijn inmiddels weergevonden moeder. 

Zo eindigt in de Lancelotcompilatie het eerste deel van de RRmM. Opmerkelijk 
is, dat na de huwelijksvoltrekking het verhaal wordt voortgezet met een tweede 
serie avonturen, waarin het aspect van de liefde tussen held en heldin nagenoeg 
ontbreekt. De protagonist, Miraudijs, hervat zijn afgebroken ‘Vatersuche’, weet 
zijn vader op te sporen en slaagt erin hem te bevrijden uit gevangenschap. Het 
slot van de roman in de overgeleverde vorm is een hereniging van Miraudijs’ 
vader met zijn vroegere geliefde, traditioneel afgerond met een Arturhofscène. 

In het veertiende-eeuwse gedicht Van der Feesten een Proper Dinc wordt de RmM 
genoemd in een reeks van beroemde minnaars uit de middeleeuwse literatuur 
die door de liefde zwaar op de proef zijn gesteld.1 De held lijkt daarom, bij het 
publiek van Van der Feesten tenminste, meer bekendheid te hebben genoten als 
beproefd minnaar dan als langdurig ‘Vatersucher’. Contradicties in het verhaal 
doen de gedachte rijzen dat de RRmM oorspronkelijk een liefdesroman met het 
huwelijk aan het slot is geweest, dat naderhand tot tweeluik is omgewerkt.2 In 
dit hoofdstuk wil ik een nieuw argument aanvoeren ter ondersteuning van dat 
vermoeden. De hiernavolgende analyse van het begin van de RRmM brengt een 
aantal interpretatieve indicaties aan het licht, die ondubbelzinnig wijzen op een 
in het verhaal te ontvouwen liefdesthematiek. Wat de analyse ook zal aantonen, 
is dat de ‘Romananfang’ zich alleen bevredigend laat interpreteren vanuit een 
intertekstueel perspectief. Reminiscenties aan andere werken uit het Arturgenre, 
Oudfranse zowel als Middelnederlandse, laten geen twijfel bestaan over het feit, 
dat de RRmM bestemd moet zijn geweest voor een publiek dat, in elk geval ten 
dele, grondig vertrouwd was met ‘matière de Bretagne’. 
 
 
Overlevering 
 
In de Lancelotcompilatie is de RRmM als tweede van een vijftal Arturromans in-
gevoegd tussen Middelnederlandse vertalingen van La Queste del Saint Graal en 
La Mort le Roi Artu. Vergelijking van een bewaard gebleven fragment van een 
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oorspronkelijker versie van de roman met het corresponderende gedeelte van 
de compilatieversie leert, dat de compilator zijn brontekst drastisch ingekort 
heeft.3 We moeten daarom rekening houden met de mogelijkheid, dat uit het 
oorspronkelijke verhaal elementen verdwenen zijn. Zo valt niet uit te sluiten dat 
de Vlaamse RRmM een proloog heeft gehad, en dat met de amputatie daarvan 
waardevolle aanwijzingen voor de interpretatie verloren zijn gegaan. 

De compilator heeft zijn voorbeeld niet alleen ingrijpend bekort, maar ook 
de geleding ervan onder handen genomen. Waar door perspectiefwisseling zich 
een cesuur voordoet in het handelingsverloop, of waar een verhaaldraad wordt 
voortgezet met een nieuwe episode, heeft de compilator, door invoeging van 
overgangsformules, compleet met hoofdstuktitels in de marge, de structuur van 
het verhaal in overeenstemming willen brengen met de verteltechniek van het 
‘entrelacement’.4 Ook in dit opzicht wijkt de versie die wij kennen dus af van de 
oorspronkelijke RRmM. 

Ten slotte moeten we nog rekenen met de mogelijkheid, dat de compilator 
zich ingrepen heeft veroorloofd van inhoudelijke aard, zoals hij dat ook al had 
gedaan in andere in te voegen romans.5 Juist de RRmM immers, een verhaal met 
veel contradicties, lijkt in de huidige vorm het product te zijn van een bewerker, 
al valt niet met zekerheid te zeggen of steeds de compilator voor veronderstelde 
ingrepen verantwoordelijk zou zijn. Op het eerste gezicht aannemelijk is, dat de 
verzen 717-719, waarin beweerd en meteen ontkend wordt dat Lancelot tot de 
aanbidders van Clarette zou behoren, volledig voor rekening van de compilator 
komen: in de context van de Lancelotcompilatie kon de minnaar van Guenièvre 
bezwaarlijk uit zijn traditionele rol vallen.6 In hoofdstuk 6 zullen we echter zien, 
dat deze passage zich – voor een deel althans – ook anders laat verklaren. 
 
 
Dat begin vanden riddere metter mouwen 7 
 
Koning Artur houdt met Pinksteren hof in Kardoel. Onder de aanwezigen zijn 
meer en minder bekende ridders zoals Erec, Yder, Walewein, Perceval, Lancelot 
en Ductalas, terwijl van de hofdames een zekere Clarette met name genoemd 
wordt. Als na de derde gang het feestmaal door de vorst wordt onderbroken 
omdat hij wil wachten op een nieuwtje, verschijnt een bode met het bericht dat 
Tristan en Iseut gestorven zijn als gevolg van hun liefde voor elkaar. Tristans 
oom Mark, de echtgenoot van Iseut (en uit andere teksten bekend als koning 
van Cornwall) treurt om beider dood. 

Aangespoord door Guenièvre, gaat Artur met een grote stoet ridders, maar 
zonder dames, op weg naar de begrafenis. Onderweg ontmoet hij een hoffelijke 
knaap, die hem vraagt door zijn hand tot ridder te worden gemaakt. De koning 
stuurt de jongeman naar Kardoel om daar zijn terugkeer af te wachten. 

Nauwelijks heeft de knaap aan het hof Guenièvre gegroet, of de rust wordt 
verstoord: een rode ridder slaat een jonkvrouw tot bloedens toe met een zweep. 
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De koningin krijgt van de enige aan het hof achtergebleven ridder, de tijdelijk 
bedlegerige hofmaarschalk Keye, het advies om haar gast tot ridder te wijden, 
opdat hij de jonkvrouw kan bijstaan. En aldus geschiedt: de knaap wordt in een 
zwarte wapenrusting gestoken, van Keye krijgt hij een strijdros in bruikleen, en 
de koningin omgordt hem eigenhandig het zwaard. Verder geeft haar hofdame 
Clarette de debutant een spoedcursus ridderschap, en als minneteken schenkt 
zij hem een witte mouw, de wens uitsprekend dat hij altijd haar ridder en haar 
vriend moge zijn. Nadat de held haar zijn diensten heeft toegezegd, vertrekt hij 
spoorslags, maar hoort nog net hoe Keye – hiertoe berispt door de vorstin – de 
spot met hem drijft: de drossaard voorspelt zijn paard niet te zullen terugzien, 
want de knaap zal de gevreesde rode ridder heus niet volgen! Clarette heeft er 
goed aan gedaan, haar mouw te schenken aan een man die beter kan ploegen 
dan als ridder optreden... De held neemt zich voor, zich op Keye te wreken. 

Bij een tweesprong wijst een schapenhoedster de RmM het rechter pad, dat 
de rode ridder met zijn slachtoffer ingeslagen was. Het komt tot een gevecht, 
waarin de held zijn opponent moeiteloos verslaat en tot onderwerping aan de 
jonkvrouw dwingt. Daarna stuurt hij de onverlaat met de dankbare jonkvrouw 
terug naar Kardoel: het meisje moet de koningin groeten uit naam van hem die 
door haar tot ridder was gemaakt, de rode ridder krijgt opdracht aan Keye mee 
te delen dat de zwarte ridder niet aan het hof zal verschijnen voordat hij wraak 
genomen heeft op de drossaard. Ook vraagt de RmM aan de jonkvrouw, in het 
geheim aan Clarette door te geven dat hij haar bemint, en als ridder haar gunst 
wil verdienen. De jongedame belooft dat zij Clarette liefde voor hem zal doen 
opvatten. Dan vertrekt zij met de rode ridder. 

Aangekomen in Kardoel, brengen beiden de boodschap over die de RmM 
hun had meegegeven. Daarbij roemt de rode ridder zijn overweldiger als een 
van de beste ridders, terwijl de jonkvrouw voorspelt dat de held nog eens allen 
zal overtreffen die zij kent. Als zij koningin was, zou ze hem beminnen boven 
elke man! Maar het is nu Clarette die door haar wordt gebracht tot liefde voor 
de zwarte ridder. 
 
 
Genresignalen, genreconventies en intertekstualiteit 
 
Onderzoek van Beate Schmolke-Hasselmann heeft aangetoond, dat Oudfranse 
Arturromans in verzen in de ‘Romananfang’ genresignalen bevatten voor het 
publiek.8 Zo kon een toehoorder of lezer uit het noemen van namen als ‘Artur’, 
‘Gauvain’, ‘Table Ronde’ en ‘Carduel’ snel opmaken, dat het verhaal in kwestie 
behoorde tot de ‘matière de Bretagne’. 

Ook Middelnederlandse episodische Arturromans bevatten genresignalen. 
Schema 2 in de bijlage geeft een indruk van de genreconventies die van invloed 
zullen zijn geweest op de auteur van de RRmM, toen hij begon aan zijn verhaal. 
Al in de eerste verzen treffen we bekende elementen aan: koning Artur houdt 
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met Pinksteren hof in Kardoel, waar ook Walewein van de partij is. Trouw aan 
zijn gewoonte geeft de vorst blijk van een hang naar avontuur, maar dan doet 
zich een verandering voor in het vaste patroon. Anders dan gebruikelijk besluit 
Artur niet vóór, maar pas tijdens de maaltijd, met de derde gang al achter de 
kiezen, om de versterking van de inwendige mens stop te zetten in afwachting 
van een nieuwtje. Met humor varieert de dichter aldus op ’s konings gewoonte, 
geen hap te nuttigen voordat zich avontuur heeft aangediend. 

Weinig later stuiten we op nog een knipoog naar het vorstelijk verlangen, als 
blijkt dat het begeerde, maar triest uitpakkende nieuws weliswaar een exodus 
bewerkstelligt, doch niet naar avontuur leidt maar juist ervandaan. Pas wanneer, 
afgezien van Keye, geen ridder meer aanwezig is in Kardoel, laat de dichter de 
hoofse ordo verstoren door een rode ridder, representant van een ‘unhöfischen 
Aussen’.9 Subtiel doorbreekt de auteur hiermee de verwachtingen van koning 
en publiek. De bode, in het genre menigmaal leverancier van avonturen, heeft 
in de RRmM als voornaamste functie Artur het hof te doen verlaten. Hierdoor 
kan een nieuwkomer de gemeenschap vertegenwoordigen wanneer die eindelijk 
wordt uitgedaagd door een provocateur, overtreder van de hoofse norm. 

Het overhaaste vertrek van Artur met zijn ridders heeft meer dan een louter 
humoristische bedoeling. Doordat de vorst zich naar de begrafenis van Tristan 
en Iseut spoedt, vindt de ontmoeting met de protagonist niet plaats aan het hof 
maar daarbuiten, wat leidt tot een perspectiefverschuiving wanneer de koning 
uit beeld verdwijnt en de blik van de recipiënt de held in een ommezien volgt 
naar, opnieuw, Kardoel. Wie had verwacht dat, zoals in Erec et Enide (de roman 
waarmee Chrétien de Troyes het Arturgenre gecreëerd heeft), een ridder uit het 
gevolg van de koning zich zou ontpoppen als protagonist, komt dus bedrogen 
uit.10 Net als in Ferguut wordt in de RRmM de hoofdrol opgeëist door een knaap 
die het pad van de vorst kruist. Een opmerkelijk verschil tussen de twee romans 
is, dat waar in Ferguut de camera pas van Artur wegzwenkt nadat een jachtpartij 
is beschreven, in de RRmM zo snel op de nieuwe held wordt gefocaliseerd dat 
de koning en zijn ridders buitenspel komen te staan voordat ze een rol van ook 
maar enige betekenis hebben kunnen spelen. Het resultaat is, dat de protagonist 
met veel nadruk wordt gepresenteerd als hoofdpersoon. Omdat hij bovendien, 
anders dan Ferguut, het moet stellen zonder identiteit – zijn voorgeschiedenis 
en zijn naam worden pas naderhand onthuld11 – zal de nieuwsgierigheid van het 
publiek onderhand wel gewekt zijn geweest. 

Door Artur hals over kop Kardoel en de ‘Romananfang’ te laten uitrijden, 
heeft de dichter van de RRmM naar het lijkt een komische noot in het verhaal 
willen brengen, en de aandacht van zijn publiek geheel en al willen richten op 
de onbekende knaap. Zijn hoofdmotief om de koning het hof te doen verlaten 
houdt evenwel verband met de thematiek van het verhaal, die voorschreef dat 
de held verscheen aan een door vrouwen bevolkt hof. Verderop kom ik terug 
op dit aspect van de roman. 
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De auteur van de RRmM is, zo moge duidelijk zijn, in het begin van zijn verhaal 
creatief en innoverend omgegaan met conventionele genresignalen. Maar ook 
op andere wijze heeft hij zijn schepping gestileerd als een roman voor literaire 
fijnproevers, en wel met allusies op diverse werken in het genre. Algemeen en 
expliciet is de verwijzing naar de beroemde liefdesgeschiedenis van Tristan en 
Iseut, die ook in de Lage Landen bekendheid moet hebben genoten.12 Subtieler 
zijn toespelingen op romans uit het oeuvre van Chrétien de Troyes.13 Zo maakt 
het introduceren van een rode ridder die de ordo aan het hof verstoort, gevolgd 
door Keyes schampere opmerkingen over de knaap die waagt het op te nemen 
tegen deze beruchte vijand, deel uit van een cluster reminiscenties aan Le Conte 
du Graal.14 Kennelijk was deze roman, mogelijk in vertaling (van een Roman van 
Perchevael zijn fragmenten bewaard gebleven), onder het publiek van de RRmM 
zo bekend, dat reminiscenties konden worden opgemerkt en geapprecieerd. 
 
Het verhaal bevat eveneens toespelingen op Middelnederlandse Arturromans. 
Zo valt te wijzen op overeenkomsten met Moriaen,15 terwijl aan het begin van de 
RRmM een reminiscentie aan Ferguut kan worden vermoed. Wanneer drossaard 
Keye de protagonist typeert als 
 

... enen man 
Die vele bat* derschen** can, * beter ** dorsen 
Ofte* met ere ploech eren**, * of ** ploegen 
Dan vor* enen riddere hem verweren * als    (vs. 211-214) 

 
... dan roept dit onmiddellijk de held uit laatstgenoemde roman in herinnering, 
die het bestaan achter de ploeg wil verruilen voor het ridderschap.16 De parallel 
gaat gepaard met een omkering, want waar rovers Ferguut met reden uitmaken 
voor boerenkinkel, terwijl Keye hem kort daarna spottend ridder vroet noemt (vs. 
617), wordt de RmM zonder aanleiding van zijn kant door Keye bestempeld als 
een boer, terwijl de rode ridder hem later juist prijst als een geweldig ridder. Zo 
benadrukt de dichter van de RRmM, dat zijn held op een hoger aanvangsplan 
staat dan de protagonist van een andere Vlaamse Arturroman, van Ferguut.17 

Op enkele plaatsen in de RRmM heeft een episode uit de Roman van Walewein 
als voorbeeld gediend.18 Het avontuur met de rode ridder aan het begin van het 
verhaal alludeert op een vergelijkbare gebeurtenis in de roman van Penninc en 
Vostaert, waar eveneens een jonkvrouw door een rode ridder gemaltraiteerd en 
dan door de held bevrijd wordt.19 Een markant aspect van deze reminiscentie is 
de naadloze aansluiting ervan op de voorafgaande toespeling op Le Conte du 
Graal. Net als in Chrétiens roman is in de RRmM de schurk die de ordo aan het 
Arturhof verstoort, en wiens optreden het uitrijden bewerkstelligt van de door 
Keye bespotte held, een rode ridder. Dit keer tart de uitdager de hoofse norm 
echter niet, zoals in Le Conte du Graal, door Artur te beroven van zijn gouden 
drinkbeker (een symbool van soevereiniteit), maar door, in navolging van de 
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Roman van Walewein, de regel te overtreden dat men dames met respect dient te 
bejegenen. Deze dubbele vorm van intertekstualiteit impliceert, dat althans een 
deel van het publiek bekend werd geacht met de afloop van zowel het avontuur 
in Le Conte du Graal als dat in de Roman van Walewein. Uit een vergelijking met de 
handeling in deze twee romans komt de RmM tevoorschijn als superieur aan 
zijn beide voorgangers. In tegenstelling tot Perceval weet hij zijn tegenstander op 
een ridderlijke manier te verslaan, en zijn motief is heel wat nobeler: hem is het 
niet te doen om een begerenswaardige wapenrusting, maar om het redden van 
een jonkvrouw in nood. En anders dan Walewein, die uit het zadel gestoken 
werd, hoeft hij niet naar een magisch zwaard te grijpen: voor hem volstaat één 
stoot met de lans om de rode ridder uit te schakelen. Zodoende is de strijd snel 
gestreden, en de korte duur van het gevecht onderstreept dat de RmM (zelfs) 
Walewein in ridderlijke vaardigheden overtreft.20 

Een laatste verschil in de besproken episode tussen de RRmM aan de ene, 
en Le Conte du Graal en de Roman van Walewein aan de andere kant, betreft het 
lot van de verslagene. In de twee verhalen waaraan de dichter van de RRmM 
reminisceert, moet de rode ridder zijn gedrag bekopen met de dood. In onze 
roman daarentegen komt de booswicht er genadig vanaf, want door zich snel te 
onderwerpen aan de gemolesteerde jonkvrouw weet hij het vege lijf te redden. 
Dat het avontuur ook intertekstueel gezien een voor de rode ridder fortuinlijke 
wending neemt, komt doordat in de RRmM zijn rol nog niet is uitgespeeld: hij 
moet, voordat hij voorgoed uit beeld verdwijnt, een bericht overbrengen aan 
Keye, en over de RmM dient hij de loftrompet te steken. Guenièvre, Clarette, 
drossaard en publiek krijgen te horen dat de held mag worden beschouwd als 
een die beste riddere die leeft (vs. 419). 

Over de vraag, of de protagonist werkelijk al in een zo vroeg stadium van 
het verhaal een pluim verdient, waar voorgangers in het genre zoals Perceval, 
Ferguut en Moriaen een ontwikkeling hadden door te maken tot volwaardig 
hoofs ridderschap, gaat de volgende paragraaf. 
 
 
De typering van de protagonist 
 
Meer dan eens is de RmM op een lijn gesteld met helden die na hun entree in 
het verhaal nog een weg van integratie in de hoofse samenleving voor de boeg 
hadden. Over Ferguut en de RRmM bijvoorbeeld is opgemerkt: ‘In deze romans 
ontstaat er een minder of meer duidelijke spanning tussen de wetenschap van 
lezer/publiek omtrent de hoofse gedragswijze en de evoluerende houding van 
het hoofdpersonage, dat reeds van bij de eerste Arturscène de illusie koestert 
een volwaardig hoofs ridder te zijn’.21 En over onder anderen de RmM: ‘... de 
jongeman maakt zelf een evolutie door van onhoofse jongeman naar hoofse 
ridder’.22 Zelfs is de RmM ooit getypeerd als ‘... een onbetekenende vondeling, 
een knape die nog alles moet leren in en van de ridderlijke wereld’, ‘op weg naar 
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het volmaakte ridderschap’.23 Ook de inleiders van de RRmM-editie uit 1983 
hebben het over een held in ontwikkeling, en in de hardhandige wijze waarop 
de RmM op zeker moment afrekent met Keye zien zij een ‘cruciale fout’, die 
correctie behoeft via een tweede riddertocht op wat zij beschouwen als een 
‘Doppelweg’.24 De verzen waar het om draait maken evenwel de indruk, door 
een bewerker te zijn toegevoegd.25 Omdat bovendien de RmM nadrukkelijk 
wordt gepresenteerd als superieur aan Perceval, Walewein en wellicht Ferguut, 
lijkt op voorhand enige scepsis gerechtvaardigd tegenover de opvatting dat ook 
déze held groei tot volwaardig hoofs ridderschap te wachten staat. 

Eerder heb ik terloops opgemerkt, dat de RmM niet meteen een volledige 
identiteit aangemeten krijgt. Aan het handelingsverloop gaan geen ‘enfances’ 
vooraf, zoals in Le Conte du Graal,26 en bij de introductie van de held wordt het 
publiek niet, zoals in Ferguut en in Moriaen, geïnformeerd over zijn achtergrond. 
Hij wordt kortweg opgevoerd als een knape van sconen leden (vs. 90). Schoonheid 
mag echter worden geïnterpreteerd als uiterlijk teken van voortreffelijkheid, en 
daarmee van voorname geboorte.27 Hierdoor, en doordat genreconventies nu 
eenmaal verhinderden dat als protagonist van een Arturroman een dorper naar 
voren werd geschoven,28 zal voor recipiënten de edele afkomst van de held op 
voorhand hebben vastgestaan. Maar een open vraag zal nog zijn geweest, of de 
knaap zich al dadelijk dienovereenkomstig zou gedragen, of – net als Perceval, 
Ferguut en Moriaen – zich moest opwerken van een ‘voorhoofs’ niveau om te 
kunnen uitgroeien tot bloem van ridderschap. 

Verschillende argumenten pleiten voor de stelling, dat de RmM, anders dan 
zijn voorgangers, mag worden bestempeld als een direct volwaardig hoofse held. 
Ik bespreek deze argumenten hieronder puntsgewijs. 
 
1. Vanaf het eerste begin toont de RmM zich onderlegd in hoofs taalgebruik. 

Hiervan getuigt de beleefde inkleding van zijn verzoek aan Artur om hem 
tot ridder te wijden (vs. 99-101), alsook het feit dat hij het gezelschap bij het 
afscheid in Gods hoede beveelt (vs. 107-108). Het komt na deze entree niet 
onverwacht, dat de held later wel geraect in sine tale wordt genoemd (RRmM-
frm vs. 143), wat gebeurt in een episode waarin wordt gesproken over zijn 
groete hovesscheide (RRmM-frm vs. 125-144). De protagonist toont zich verbaal 
dus de meerdere van Perceval, die in Le Conte du Graal koning Artur zonder 
plichtplegingen had aangespoord hem tot ridder te maken, en van Moriaen, 
die Walewein en Lancelot zelfs ronduit agressief benaderd had.29 

 
2. Aangekomen aan het hof, is de RmM tegenover de koningin en haar hof-

dames even voorkomend als eerder tegenover Artur en zijn ridders, en in de 
wijze waarop hij zijn entree maakt steekt hij Perceval en Ferguut zichtbaar 
de loef af. Anders dan deze nieuwkomers stijgt hij buiten van zijn paard, 
waarna hij volgens de regels der hoofse welvoeglijkheid te voet de burcht-
zaal betreedt. 
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3. Zoals al vastgesteld, verslaat de held ‘zijn’ rode ridder volgens de erecode en 
op eigen kracht, daarmee intertekstueel gezien zowel Perceval als Walewein 
overtreffend. Hij verdient hiermee een dubbele laudatie, door de verslagene 
en door de verloste jonkvrouw. De eerste looft hem als een geweldig ridder, 
de laatste noemt hem een man die nog eens allen overtreffen zal. Uit haar 
woorden blijkt bovendien, dat de held als eega een koningin verdient. 

 
4. De hoofse kwaliteiten die de RmM vanaf het begin etaleert, maken dat hij, 

zelf nog maar net ridder, weldra geassisteerd wordt door een schildknaap. In 
de episode die volgt op de ‘Romananfang’, vraagt jonkvrouw Egletine aan de 
held of haar broer Cefalus hem mag dienen. Dat de RmM deze eer waardig 
is, bewijst hij overtuigend in het Woud zonder Genade, waar hij 

 
Percheval, Walewain ende Lanceloet, * gewapend gevolg 
Ductalas ende Erec, met ere conroet*    (vs. 538-539) 
 

... in het wapenbedrijf ver achter zich laat. Het is blijkbaar niet zomaar een 
ridder, wiens verschijning de harten van Egletine en haar hofdames sneller 
doet kloppen, en het vervolg van de roman bevestigt dit bij herhaling. Zo 
zal de held tot tweemaal toe het Arturrijk redden van de ondergang, eerst 
door Kardoel te ontzetten wanneer de stad wordt belegerd door een horde 
reuzen, later als hij verhindert dat de koning van Ierland Karlioen verovert. 
In dit licht vormt de onhoofse manier waarop de RmM met Keye afrekent 
een dissonant in het verhaal, een misstap die zoals gezegd zich laat verklaren 
als interpolatie door een bewerker, waarschijnlijk de compilator. 

 
Op grond van het bovenstaande kunnen we concluderen, dat heel het gedrag 
van de protagonist, zijn merkwaardige misstap daargelaten, een edele afkomst 
verraadt. Het komt dan ook niet als een verrassing, dat de nobele status van de 
RmM naderhand wordt bevestigd. Het adellijk bloed verloochent zich niet, doet 
zich, anders dan bij Perceval, Ferguut en Moriaen, al vanaf het begin gelden, en 
de achterliggende visie wordt benadrukt met een sententie: 
 

Een man en ware nember* daer, * nooit 
Dat wetic wel al over waer, 
Hine toget* wanen** hi es comen, * toont **  waarvandaan 
Alse die rose doet boven ander blomen.    (vs. 2212-15) 

 
Geen wonder dat de RmM – en het verschil met Moriaen springt in het oog –
niet door Walewein in hoofsheid onderricht hoeft te worden. 

Het voorgaande leidt tot de slotsom, dat de queeste van de RmM zeker niet 
de tocht is van een held die moeizaam zijn sporen moet verdienen op het vlak 
van de hoofse levensstijl. Veeleer gaat het er in de RRmM om, dat Miraudijs als 
‘ridder met de mouw’ zich een reputatie dient te verwerven op grond van de 
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voortreffelijke eigenschappen die hij van meet af aan bezit. Uit wat volgt zal 
blijken, dat het begin van de roman niet de minste onduidelijkheid laat bestaan 
over het waarom van dit streven. 
 
 
Interpretatieve indicaties 
 
Anthony van der Lee heeft over de RRmM opgemerkt, ‘dass das die ganze 
Handlung in Gang setzende Motiv: der Wunsch des Sohnes, seinen Vater zu 
finden, blind zu verlaufen droht’.30 Eerst wanneer het verhaal in volle gang is, 
blijkt de held op pad te zijn gegaan om zijn vader te traceren,31 en pas in de 
tweede helft van de compilatieroman hervat hij zijn afgebroken ‘Vatersuche’. 
Die queeste is dus niet het hoofdmotief van de roman, reden voor Max de Haan 
en Ludo Jongen zich af te vragen in welke richting de sen van het verhaal dan 
wél moet worden gezocht. Een complicatie bij het beantwoorden van deze vraag 
is naar beider mening, dat de RRmM een betekenisvolle aanzet – zoals die in 
Ferguut – zou ontberen.32 Dit valt echter nog maar te bezien, want allerlei elemen-
ten in de ‘Romananfang’ laten zich interpreteren als bouwstenen voor een te 
ontvouwen liefdesthema. Ook deze stelling beargumenteer ik puntsgewijs. 
 
1. Wanneer Artur in Kardoel wacht op avontuur, verschijnt de bode met zijn 

droeve tijding: 
 
Here Tristram, die goede, 
Es doet; ic litene* opten vloer** * liet hem ** grond 
Licgen doen ic henen voer. 
Ysauden minne, sijns oems wijf, 
Heeft genomen sijn lijf*, * leven 
Ende si es oec om sinen wille doet. 
Marcus, sijn oem, heeft rouwe groet 
Beide om hem ende om hare.  (vs. 66-73) 
 

In een studie over Middelnederlandse ridderromans schrijft J.D. Janssens 
inzake deze verzen: ‘Het komt me voor dat de eigenaardige Arturaanhef met 
de aankondiging van de dood van Tristram en Ysaude (vv. 65-73) geen 
willekeurig detail is.’ En de geleerde vraagt zich af: ‘... staat de allusie in 
verband met een bepaalde liefdesconceptie, die m.i. in de oorspronkelijke 
roman tot uitdrukking moet zijn gebracht?’33 Dit lijkt inderdaad het geval. 
De geciteerde verzen en het vervolg getuigen, door de verdrietige reactie 
van de normgevende Arturgemeenschap én die van de bedrogen echtgenoot, 
van een onverdeeld positieve visie op het minneduo. De traditioneel toch 
controversiële buitenechtelijke liefdesrelatie van het thans gestorven koppel 
wordt in de RRmM in het geheel niet geproblematiseerd, waardoor de trieste 
afloop van hun liefde wordt tot een demonstratie van de kracht der minne, 
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sterker dan het leven zelf. En eens zo belangrijk voor de thematiek van de 
roman: met hun dood maken Tristan en Iseut de weg vrij voor een nieuw 
liefdespaar, dat zich niet bezondigt aan overspel maar de weg bewandelt van 
maatschappelijk geaccepteerde minne, uitmondend in een sprookjesachtig 
‘happy end’.34 
 

2. Het bovenstaande is een eerste aanwijzing dat de RRmM in het teken van de 
liefde zal staan. Een volgend veelzeggend detail is, dat de weg voor de held 
en zijn uitverkorene niet alleen figuurlijk wordt vrijgemaakt door Tristan en 
Iseut, maar ook letterlijk. Had beider dood Artur niet hals over kop het hof 
doen verlaten, dan had de geschiedenis van de RmM er stellig heel anders 
uitgezien. Het is vooral op instigatie van de vorstin, dat Artur zich naar de 
begrafenis begeeft: 

 
Die coninginne sprac met rouwen: 
‘Here, gereit u, vaert ten like!’* * ga naar de begrafenis 
Artur seide doe sekerlike: 
‘Ic sout harde node laten*.’ * niet graag nalaten 
Hi bat* doe alle die daer saten * verzocht 
Dat si met hem souden varen.  (vs. 78-83) 
 

Dit initiatief van de koningin geeft te denken, vooral omdat zij zelf met al 
haar hofdames (en de kwakkelende Keye) achterblijft in Kardoel. Kennelijk 
schreef het scenario voor dat alleen en juist Artur met zijn ridders het hof 
verliet. De verhaalkundige functie van deze uittocht zal niet, zoals in Ferguut, 
zijn geweest de protagonist in een ver buitengewest in contact te brengen 
met de Arturwereld, want het vervolg leert dat Miraudijs zelf al op weg was 
naar Kardoel. De gevolgtrekking is, dat de auteur hem blijkbaar wilde laten 
verschijnen aan een door hoofdzakelijk vrouwen bevolkt hof. Deze keuze 
hangt ongetwijfeld samen met de consequentie, dat de knaap niet tot ridder 
wordt gemaakt door ’s konings hand maar door die van Guenièvre: 

 
Een swerd brachtmen hierenbinnen*, * intussen 
Een dat beste dat daer was. 
Die coninginne, sijt seker das, 
Gordet hem* ende sprac hem an: * gordde het hem aan 
‘Nu vaerd, God maec u goet man!’    (vs. 170-174) 
 

Enkele verzen uit Ferguut brengen aan het licht dat hier sprake is van een niet 
alledaagse ridderwijding: Nieman en mach riddere touwen / Hine si ridder.35 Met 
zijn exceptionele ridderpromotie treedt de RmM, naar ik meen niet toevallig, 
in het voetspoor van een roemrijke voorganger op het liefdespad: ook de 
held van de Lancelot en prose mocht zijn zwaard ontvangen van de koningin, 
die later zijn geliefde zou worden. Wie naar aanleiding van deze parallel de 
‘Romananfang’ van de RRmM vergelijkt met het begin van de ‘historische’ 
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Arturroman, zal meer overeenkomsten tussen deze teksten ontdekken. Aan 
het einde van dit hoofdstuk kom ik hierop terug. 
 

3. Details als de bovengenoemde wekken de verwachting, dat in de wereld van 
de RmM dames wel een dominante plaats zullen innemen. Elementen in wat 
volgt versterken deze indruk. Nadat koningin Guenièvre de protagonist het 
zwaard heeft omgegord, treedt zijn aanstaande geliefde naar voren. Uit eigen 
beweging overhandigt zij hem een mouw die hem, onbekende en naamloze 
nieuwkomer, een identiteit als ridder verschaft,36 en die symbool zal worden 
van een door ‘amour’ geïnspireerde ‘chevalerie’. Aansluitend houdt Clarette 
de held voor, hoe hij zich als ridder te gedragen heeft: 

 
... Here, 
God gesterke u in die ere! 
Pijnt om* die ere vroech ende spade**, * streef naar ** altijd 
Ende dient Gode in al uwe dade, 
Ende sire moder, onser Vrouwe, 
Ende sijt hovesch* ende getrouwe; * hoofs 
Hord messe* gerne, in elker stede. * woon de mis bij 
Dien gi hort prisen van goder sede*, * goede levenswijze 
Daerna werct*, dat radic u wel. * volg diens voorbeeld 
Van nane*, van roden, van die sijn fel, * dwergen 
Wacht u daer af* in allen tide! * hoed u voor hen 
In u herberge soe sijt blide, 
Ende gelt oec gerne uwe scout*. * wat u verschuldigd bent 
Weduwen ende wesen sijt altoes hout* * gunstig gezind 
Daer mense* wil veronrechten** iet. * iemand hun ** onrecht 
Dese erenberge*, here, nu siet: * mouw     aandoen 
Die gevic u hier te desen*, * met als doel 
Dat gi altoes min ridder selt wesen 
Ende min vrient, waer gi sijt.    (vs. 177-195) 
 

Dat de RmM de spelregels van ridderschap verneemt uit de mond van een 
jonkvrouw, is al even opzienbarend als de wijze waarop zijn ridderwijding 
had plaatsgevonden. Waar Perceval ridderles had gekregen van Gornemant 
van Gorhaut, Ferguut was geadviseerd door Arturs kamerheer, en Moriaen 
gedragsregels had geleerd van niemand minder dan Walewein, is in de RRmM 
de ridderstatus van de held het product van vrouwelijk initiatief. Het ligt dus 
in de lijn der verwachting, dat deze inbreng een stempel drukt op de manier 
waarop de protagonist invulling geeft aan zijn professie. 
 

4. De eerste actie van de RmM laat er al meteen geen twijfel over bestaan, dat 
hij de exponent is van een onder vrouwelijke regie geformeerd ridderschap. 
Hiertoe aangespoord door een dubbele oproep bij monde van de koningin 
en Clarette, rekent de protagonist af met de rode ridder, zijn vrouwvijandige 
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tegenvoeter, en bevrijdt aldus de belaagde jonkvrouw. Dat de held hiermee 
een stap zet op weg naar een riddercarrière en een glorieuze bestemming, is 
voorafgaand aan de strijd subtiel aangekondigd met een signaal. Het feit dat 
een schapenhoedster – alweer een vrouw – de RmM bij een tweesprong het 
rechterpad wijst, roept de verwachting op dat Fortuna hem gunstig gezind 
zal zijn.37 

 
5. Na de initiatie van de held in een wereld van chevaleresk en aan vrouwelijk 

welzijn dienstbaar avontuur, verschijnt als thematisch element liefde op de 
voorgrond. Net zoals weldra Egletine, vestigt het zopas verloste meisje de 
aandacht op de begeerlijkheid van de RmM als liefdespartner. Zij doet dit aan 
het hof tegenover Guenièvre, met de woorden: Bi Gode, vrouwe, waric coninginne, 
/ Ic soudene minnen voer alle man! (vs. 399-400). Deze verzuchting, vanuit de 
overtuiging dat slechts een vorstin de gunst verdient van een zo excellente 
ridder, wijst vooruit naar de bestemming van de protagonist.38 Ondertussen 
heeft die geen weet van wat de toekomst voor hem in petto heeft, maar hij 
is vastbesloten zich Clarette waardig te tonen. Daarom had hij de jonkvrouw 
niet alleen een boodschap voor de koningin meegegeven, maar haar ook een 
confidentiële opdracht toevertrouwd: 

 
Alse gi comt tot mire vrouwen, 
Daer suldi ene wile bi dagen* * verblijven 
Ende na Claretten van Spangen vragen. 
Ende alse gijs die stade* siet, * gelegenheid 
Groetse mi en latets niet: 
Stillekine, niet oppenbare*! * openlijk 
Ende segt van minenthalven* hare, * uit mijn naam 
Dat icse minne, ende sal na desen 
Haer lief ende haer riddere wesen. 
Ende canic met wapinen verdinen dan 
Datmen mi priest*, ende werde goet man, * looft 
Soe doe mi doch in haren sen*; * dan hoop ik dat zij aan 
Ende vernemtsi dat ic blode** ben,    mij denkt ** laf 
Soe sijs quite*, ende alle wijf, * vrijgesteld ** ook 
Te pensene iet** om min lijf!    maar iets   (vs. 339-353) 
 

Met deze woorden zet de RmM een koers van ridderschap uit. Dat hij met zijn 
minnequeeste ‘een belangrijke vertraging (...) in zijne pogingen om zijne ouders 
te zoeken’ voor lief neemt,39 heeft aanleiding gegeven tot kritiek.40 Maar wie het 
minnethema intertekstueel beoordeelt, kan niet heen om de conclusie dat het 
liefdeselement een innovatie betekent in vergelijking met een eerdere Vlaamse 
‘Vatersuche’-roman, onder recipiënten mogelijk bekend: Moriaen. In die roman 
valt op, dat voor de hoofdpersoon liefde geen enkele rol speelt. Verder lijkt de 
RRmM met reminiscenties te reageren op Le Conte du Graal,41 al dan niet gekend 
in een Middelnederlandse vertaling. Daarbij heeft de dichter zich wellicht laten 
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inspireren door een geheel andere respons op Chrétiens laatste werk, namelijk 
de Lancelot en prose (in een Oudfranse dan wel een Dietse versie).42 Zowel in die 
roman als in Le Conte du Graal zien we hoe, net als in de RRmM, de protagonist 
gescheiden van de Arturwereld opgroeit. De drie helden trekken, onkundig van 
hun naam, als jongeman naar het hof van de koning om er tot ridder te worden 
gewijd. Dan wijken de ‘historische’ en de Middelnederlandse roman op enkele 
essentiële punten af van Le Conte du Graal. Lancelot en de RmM bezitten een 
hogere ontwikkeling dan de ongevormde Welshe knaap, maken hun entree aan 
het Arturhof op een wijze die strookt met hoofse normen, en zien – anders dan 
Perceval, die pas later en elders ridder wordt – hun wens ingewilligd om aan het 
hof tot ridder te promoveren. De meest frappante parallel tussen de Lancelot en 
prose en de RRmM is, dat de held, anders dan verwacht, zijn zwaard niet ontvangt 
uit handen van Artur maar uit die van Guenièvre.43 Het lijdt geen twijfel, of die 
bijzonderheid hangt samen met wat, ten opzichte van Chrétiens ‘Unvollendete’, 
een saillant thematisch kenmerk is van de Lancelot en prose en de RRmM: het heel 
vroeg op de voorgrond treden van de liefde. Ontmoette Perceval zijn vriendin 
pas nadat hij het hof verlaten had, Lancelot en de RmM treffen het object van 
hun minne al meteen aan in de Arturwereld. We stuiten hier op een vernieuwing, 
niet alleen tegenover Le Conte du Graal, maar ook vergeleken met tal van andere 
Arturromans, zoals Chrétiens Erec et Enide en Le Chevalier au Lion, zoals Fergus 
(en Ferguut ), en zoals de Roman van Walewein. Voor de opzet van de RRmM heeft 
mogelijk het eerste deel van Cligés een rol gespeeld. In die creatie van Chrétien 
komt, net als in de RRmM dankzij koningin Guenièvre, een huwelijk tot stand 
tussen een held van buitenaf, Alexander, en een hofdame, Soredamor, zuster 
van Gauvain oftewel Walewein. Deze vergelijking werpt licht op een belangrijk 
verschil tussen de RRmM en de Lancelot en prose, want in de laatste roman – net 
zoals in het Tristanverhaal, waarnaar de RRmM met nadruk verwijst – kan liefde 
in de vorm van een verboden relatie onmogelijk uitmonden in een huwelijk. Dit 
voert tot de slotsom dat de RmM niet alleen Perceval, Walewein, Moriaen en 
Ferguut voorbijstreeft als ridder, maar ook als minnaar het nakijken geeft aan 
Tristan en Lancelot.44 
 
 
Besluit 
 
De versie van de RRmM in de Lancelotcompilatie kan, gelet op het noemen van de 
RmM in Van der Feesten een Proper Dinc, het uit beeld geraken van de liefde tussen 
Miraudijs en Clarette in het tweede deel van de bewerking, en in datzelfde part 
een opeenstapeling van contradicties, worden gezien als een wellicht door de 
compilator tot tweeluik omgewerkte variant van een liefdesroman die eindigde 
met het huwelijk van de held en de heldin. De wijze waarop het liefdesthema 
wordt voorbereid in de ‘Romananfang’, kunnen we aanvoeren als een nieuw 
argument voor de hypothese dat het minneaspect in de Vlaamse RRmM niet, 
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zoals in de compilatieversie, na een pseudo-slot moest plaatsmaken voor een 
verlate ‘Vatersuche’, maar van begin tot eind toonaangevend is geweest. 

Verder onderzoek naar opzet en betekenis van de RRmM kan zich richten 
op de vraag, hoe in de oorspronkelijke roman het liefdesthema uitgewerkt zal 
zijn geweest, en wat nu eigenlijk moet worden beschouwd als de sen van het 
verhaal. Uitgangspunt bij dit speurwerk kan het inzicht zijn, dat tussen Le Conte 
du Graal en de Lancelot en prose aan de ene kant, en de RRmM aan de andere, een 
intertekstuele samenhang bestaat. Onze roman bevat een cluster van allusies op 
het meesterwerk van Chrétien, en vertoont wat betreft het ontwikkelingspeil 
van de held, bijzonderheden van zijn ridderwijding en de snelle introductie van 
het liefdesaspect meer parallellen met het grote verhaal van Lancelot dan voor 
rekening kunnen komen van het toeval. Deze reminiscenties in de RRmM, die 
net als toespelingen op andere werken uit het genre wijzen op een publiek van 
ingewijden, nodigen uit om het verhaal vanuit een intertekstuele invalshoek te 
benaderen. Te verwachten is, dat voortgezette analyse van de drie Arturromans 
naast significante overeenkomsten ook betekenisvolle verschillen aan het licht 
zal brengen. Op enkele daarvan is in dit hoofdstuk al gewezen. Zo hebben we 
gezien dat de RmM wordt geïntroduceerd als in hoofsheid direct superieur aan 
Perceval, terwijl hij Lancelot passeert door zich niet te bezondigen aan een liefde 
buiten echt. De held wordt aldus herkenbaar als uitverkoren voor een glansrijke 
eindbestemming. Dat hij die bestemming ook werkelijk bereikt, dit dankzij de 
inspirerende kracht van gerechter minnen, zal het vervolg van de roman en van het 
onderzoek uitwijzen. 
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Noten 

 
 

∗ Eerder verschenen onder de titel: ‘Dat begin vanden riddere metter mouwen’. In: Voortgang, 
jaarboek voor de neerlandistiek 12 (1991), 151-179. 
1 Editie Vekeman 1981, vs. 190-204. 
2 Zie Smith 1989: 124 vlg., 2008 en laatstelijk 2010: 65 vlg., alwaar verwijzingen naar lite-
ratuur met stemmen voor en tegen deze hypothese. 
3 Zoals naar voren komt uit een vergelijking van het fragment met de overeenkomstige 
verzen in de compilatie (zie Deschamps 1968; De Kruyter 1975: XIV-XIX; De Haan e.a. 
1983: 14, 25-26, 189-199, 203-204 en 210-213; Besamusca 1993: 125-130, en 2003: 114-
116), en uit enkele verhoudingsgewijs lange, vermoedelijk niet (of minder ingrijpend) be-
korte passages; vgl. Janssens 1987b: 294, en 1988: 216 (noot 277); Smith 1989: 139 (noot 
33), en 2008: 51 (noot 67). 
4 Uitvoerig hierover Brandsma 1992: 1-204. Zie ook Brandsma 1994 en Besamusca 2003: 
181-187, alsmede Faems 2006: 89-153. Tot de door de compilator toegevoegde verzen 
behoren ook de verbindingsverzen aan het begin en het einde van de roman (zie editie 
De Haan e.a. 1983: 205 en 210). 
5 Zie over dit onderwerp onder meer Brandsma 1992: 193 vlg., Besamusca 2003: 65 vlg. 
en Hogenbirk 2004: 127 vlg.; over de RRmM in dit verband Smith 2008 en 2010: 65 vlg.  
6 Zie Van der Stempel z.j. [1914]: XXX-XXXII; Besamusca 1993: 130, 1996: 116-117, en 
2003: 116-117. 
7 Het begin van de RRmM omvat naast vs. 1-361, voorzien van deze hoofdstuktitel, ook 
nog het korte kapittel Vanden roden riddere enter joncfrouwen (vs. 362-445). Deze afgesplitste 
episode (zie over het narratieve procédé Brandsma 1992: 60 vlg.) vormt de afhechting 
van het eerste avontuur dat de held beleeft. 
8 Schmolke-Hasselmann 1980a: 35-40, en 1981b. Vgl. ook Chênerie 1986: 244-245 (noot 
355), Janssens 1988: 84-85, Besamusca 1993: 158-159, en Hogenbirk 2004: 31-46. 
9 Janssens 1977a: 96. 
10 Juist de eerste van alle Arturromans heeft de dichter van de RRmM aan het begin van 
zijn verhaal in herinnering geroepen, door na de naam van Artur ook die van Erec en 
die van Yder te laten vallen. Zie Besamusca 1993: 159, en Smith 1995: 46-47. 
11 De RRmM sluit wat betreft het type held aan bij een groep van dertiende-eeuwse 
Oudfranse Arturromans ‘wo Name und Herkunft oft von Geheimnis umwoben sind’ 
(Schmolke-Hasselmann 1980a: 39). Soms wordt de naam van de held pas onthuld aan 
het slot (vgl. Meriadeuc in Le Chevalier aux Deux Épées; zie Kelly 2000 en Lacy 2003b), 
wat mogelijk ook het geval is geweest in de Vlaamse RRmM. Hierop wijst althans het 
feit dat de doopnaam van de RmM, Miraudijs, in de compilatieversie slechts éénmaal 
wordt genoemd, in vs. 2208, terwijl de held daarna weer als vanouds wordt aangeduid 
als riddere metter mouwen of als die swerte riddere. Eigenaardigheden rond de episode waarin 
de held zijn naam verneemt doen vermoeden, dat dit verhaalgedeelte, waarin ook het 
huwelijk wordt beschreven, oorspronkelijk het slot van de roman heeft gevormd; vgl. 
Smith 1989: 126-131, en 2010: 82. 
12 Nader over deze verhaalstof in hoofdstuk 6, p. 157-58.  
13 Zie Van der Stempel z.j. [1914]: XXII-XXIII; Te Winkel 1922: 305-307; Smith 1989: 122-
123; Besamusca 1993: 141-151, 1994: 360 vlg., 2002b: 22, en 2003: 109-113; Schrover 
2008: 122-124; Finet-Van der Schaaf 2012: 26; Hogenbirk 2014b: 64-66. 
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14 Tot dit cluster behoort ook een toespeling in vs. 397-398: de profetie van de verloste 
jonkvrouw dat haar redder, als hij tijd van leven heeft, nog eens allen zal overtreffen die 
zij kent, vormt een echo van de woorden waarmee een ander meisje de toekomst van 
Perceval had voorspeld toen hij het hof verliet om zich de wapenrusting van de rode 
ridder toe te eigenen. Vgl. tevens vs. 1398-99 (dat Walewein en Perceval tegelijk afwezig 
zijn kan eveneens doen denken aan Le Conte du Graal ), vs. 2078-79 (de RmM wordt in 
het toernooi geconfronteerd met net zo veel tegenstanders als Perceval in Le Conte du 
Graal had verslagen in een periode van vijf jaar; zie Smith 2005a: 62), en RRmM-frm vs. 
292-294 (dat Walewein bi sire groter hovesscheden een gezochte held naar het Arturhof kan 
brengen, vormt een zoveelste herinnering aan de roman van Chrétien). Het verschil in 
detail dat Keye in de RRmM niet, zoals de drossaard in Le Conte du Graal, gewond is maar 
siec (vs. 141), laat zich verklaren doordat hij enkele dagen later in staat moet zijn tegen 
de held in het strijdperk te treden (vs. 1584 vlg.). Zie voorts Smith 2005b, alsook 2010: 
62 (noot 62) en – inzake de compilator – 92 (noot 100); en zie vooral ook hoofdstuk 3.  
15 Zie Van der Stempel z.j. [1914]: XXIII-XXVIII en Van Oostrom 1981: 201-202 en 234, 
alsook Besamusca 1993: 27-29 inzake stilistische overeenkomsten, en ibid.: 30-32, 155-
158, en Besamusca 2003: 113-114, over een vermeende intertekstuele parallel tussen de 
twee romans. 
16 Zie editie Rombauts e.a. 1982, vs. 395-400 en vs. 542-548. 
17 Maakt de reminiscentie in haar algemeenheid en geïsoleerd beschouwd mogelijk een 
gezochte indruk, zij wint aan geloofwaardigheid wanneer we zien hoe de RRmM in de 
Egletine-episode (vs. 446-530) een toespeling bevat op het verblijf van Ferguut te Ydel 
(editie Rombauts e.a. 1982, vs. 1153 vlg.). Is het daar slechts één jonkvrouw die, zodra 
ze de held zonder wapenrusting voor zich ziet, in liefde voor hem ontvlamt en hierdoor 
’s nachts in vroewaken ligt, in de RRmM houdt verliefdheid heel de vrouwelijke bevolking 
van Egletines kasteel uit de slaap (vs. 500-506). Een komisch staaltje van intertekstuele 
‘steigernde Reprise’, zie Smith 2005b. Vgl. ook Wuttke 2006: 140-141 (noot 42). 
18 Zie Te Winkel 1922: 307; Draak 1975: 170-173; Besamusca 1993: 151-155, en 2003: 113. 
19 Zie editie Van Es 1957, vs. 3676 vlg. Ook Moriaen bevat een versie van dit avontuur, 
opnieuw met Walewein in de hoofdrol. De betrekkingen tussen de Roman van Walewein, 
Moriaen en de RRmM staan centraal in Besamusca 1993. 
20 Dat het gevecht in de RRmM niet meer dan 13 verzen telt (vs. 262-274), tegenover 42 
verzen in de Roman van Walewein (editie Van Es 1957, vs. 3846-87), kan natuurlijk mede 
een gevolg zijn van abbreviatie door de compilator; vgl. Smith 1989: 139 (noot 33). 
21 Janssens 1977a: 100. 
22 Janssens 1988: 160. 
23 Meesen 1985: 66. 
24 De Haan e.a. 1983: 19. 
25 Zie Smith 1989: 116-118 en 130, en 2010: 43 vlg. en 70-72. 
26 Dit zou een in episodische Arturromans ongebruikelijk schema hebben opgeleverd. 
Zelfs Fergus, ofschoon geconcipieerd als aemulatio van Le Conte du Graal, opent met een 
traditionele Arturhofscène. 
27 In middeleeuwse ogen werden innerlijke kwaliteiten weerspiegeld door het uiterlijk; 
zie Neubert 1911 en Colby 1965: 99 (en vgl. Lie 2004). Zie ook hoofdstuk 4, p. 96. 
28 Verrassend genoeg is de protagonist in Fergus en Ferguut de zoon van een boer. Het 
verhaal demonstreert evenwel, dat adellijk bloed – hier van moederszijde – domineert. 
Zie Schmolke-Hasselmann 1980a: 136-38; Zemel 1991b: 41-48, en 2006: 38-49. 
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29 Een geval apart is Fergus, die als ironicus verschilt van de doorsnee Arturridder in 
spe. Voor de titelheld van Ferguut gaat dit alleen op in het eerste, vertaalde gedeelte van 
de roman; zie Zemel 1991a. 
30 Van der Lee 1957: 202. 
31 Zie vs. 1778-81 en RRmM-frm vs. 173-177. 
32 De Haan e.a. 1983: 19. 
33 Janssens 1988: 56. Een andere verklaring die Janssens overweegt, namelijk dat de 
episode zou zijn ingelast door de compilator (zie p. 215, noot 275), is minder plausibel: 
de dood van het liefdespaar is plotmatig onmisbaar in het verhaal, en maakt thematisch 
onderdeel uit van een cluster interpretatieve indicaties (cf. infra). Naar mijn mening kan, 
wegens gebrek aan coherentie tussen de Tristan-passages in de Lancelotcompilatie, beter 
niet worden gesproken van een ‘Tristan-draad’, zoals Janssens doet. Vgl. ook Janssens 
1989: 130 (noot 24), en zie verder Besamusca 1993: 136-137, en 2003: 72. 
34 Dat het gaat om een weliswaar niet uitgesproken, maar niettemin essentieel verschil 
tussen beide koppels, wordt duidelijk wanneer blijkt dat de RmM op het gebied van de 
liefde ook een andere befaamde voorganger in het genre als minnaar overtreft (cf. infra). 
Besamusca 1993: 184 wijst er met recht op, ‘dat de liefde van de Ridder uitmondt in een 
huwelijk. Dat onderscheidt hem niet alleen van Lancelot, de minnaar van Arturs vrouw, 
maar ook van Tristram, de geliefde van Ysaude.’ Zie ook Besamusca 2003: 109; Johnson 
& Claassens e.a. 2003: 28-29. 
35 Editie Rombauts e.a. 1982, vs. 928-929. Ook in het dertiende-eeuwse Libre del Ordre 
de Cavayleria van Ramon Llull vinden we dit voorschrift; zie Keen 1984: 10. 
36 De RmM sluit hiermee aan in een rij van Arturhelden die hun riddernaam ontlenen 
aan een attribuut: ‘chevalier au lion’, ‘chevalier au biel escu’, ‘chevalier au cercle d’or’, 
‘chevalier à l’épée’, enz. Meer over dit aspect in Smith 2004: 55-56. 
37 Zie over de symbolische lading van de richtingen rechts (positief) en links (negatief) 
Deitmaring 1969: 287-292, en Harms 1970: 264-268. 
38 De geciteerde verzen hebben ook een komische, misschien intertekstueel te duiden 
lading; zie hoofdstuk 8, p. 216. 
39 Van der Stempel z.j. [1914]: XVIII. 
40 Van der Lee 1957: 197-212, en in reactie op diens kritiek Smith 1988. 
41 Nader over dit onderwerp in het volgende hoofdstuk: Machtige minne. 
42 Vgl. over deze enorme roman uit de ‘historische’ traditie Kennedy 1986: 10 vlg., ‘The 
Making of a Name or Quest for Identity’. 
43 De Vlaamse dichter gaat hierbij nog een stap verder dan zijn Franse collega. Is, met 
uitzondering van de ‘Schwertleite’, Lancelots ridderwijding nog uitgevoerd door Artur, 
voor de RmM is de plechtigheid van begin tot eind vrouwenwerk. 
44 Dit onderwerp wordt uitgediept in de hoofdstukken 6 en 8. 
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3. Machtige minne∗ 
 

... de Ridder metter Mouwen, 
waarin liefde en ridderschap 

zo ideaaltypisch samenkomen 
(Besamusca 2006: 74) 

 
De RRmM is ooit een ‘rather complicated romance’ genoemd.1 Deze typering is 
van toepassing op de thematische laag van het verhaal, die zich niet gemakkelijk 
laat blootleggen. Max de Haan en Ludo Jongen zijn de eersten geweest die zich, 
in het voetspoor van Jan te Winkel, hebben gewaagd aan een interpretatie. Zij 
beschouwen de roman, die uit twee delen van ongeveer gelijke lengte bestaat, 
als een ‘Doppelweg’-roman à la Chrétien de Troyes, en in enkele verzen aan het 
einde van het eerste deel, 

 
Een man en ware nember* daer, * nooit 
Dat wetic wel al over waer, 
Hine toget* wanen** hi es comen, * toont **  waarvandaan 
Alse die rose doet boven ander blomen.    (vs. 2212-15) 
 

... zien zij een samenvatting van de sen van het verhaal: ‘ware adel verloochent 
zich niet’.2 

Nu vormt deze sententie zonder twijfel een belangrijk thematisch element; 
daarop wijst al de glosse Nota, die kopiist ‘B’ heeft aangebracht ter hoogte van 
vs. 2212. Toch is het nog maar de vraag, of bovenstaande verzen de betekenis 
van de roman wel volledig dekken. Eigenaardig is bijvoorbeeld dat, volgens de 
interpretatie van De Haan en Jongen, al midden in het verhaal de sen aan het 
publiek kenbaar zou zijn gemaakt.3 Verder is het discutabel, of de door Chrétien 
ontworpen ‘Doppelweg’-structuur zomaar op de handeling in de RRmM mag 
worden geprojecteerd.4 En aan deze bedenkingen kan worden toegevoegd, dat 
er inzake de betekenis van de RRmM aanwijzingen zijn die eerder een thema op 
het gebied van de liefde doen vermoeden, dan een sen die uitsluitend betrekking 
heeft op een daadkrachtige manifestatie van een adellijke komaf. Bekend is de 
vermelding van de RmM als beproefd minnaar in Van der Feesten een Proper Dinc : 

 
Die hem der minnen onderwonden* * zich voor de liefde 
Entie van hare dicke** ontfinghen    inzetten ** vaak 
Toter doot wel diepe wonden, 
Alse Partonopeus ende Amadas, 
Piramus ende oec Florijs, 
Athijs ende Porphirias, 
Eneas, Triestram ende oec Parijs; 
Ende die Ridder metter Mouwen 
Machmen wel noemen mede. 
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Dese waren sere te blouwen* * zwaar getroffen 
Van minnen te menegher stede, 
Eer si der minnen cracht bekinden* * leerden kennen 
Ende algader haer nature. 
Eer si ghecreghen dat si minden, 
Godweet, het wert hem te suere*!5 * kregen ze het te kwaad 

 
In het vorige hoofdstuk heb ik betoogd, dat de ‘arthurische Romananfang’ van 
de RRmM interpretatieve indicaties bevat, die de verwachting oproepen dat in 
dit verhaal de liefde centraal zal staan. Verder heeft J.D. Janssens gewezen op 
enkele voor een liefdesthema sen-volle passages in de roman, die aan bekorting 
door de compilator ontsnapt lijken te zijn.6 In een ervan plant vrouwe Venus de 
held een boem van minnen in het gemoed, en het is veelzeggend dat kopiist ‘B’ ook 
hier, naast vs. 677, een glos heeft opgenomen: Minne !7 

Veel wijst er dus op, dat de RRmM in het teken staat van het thema ‘liefde’. 
Wie de roman in de compilatieversie bestudeert, moet echter constateren dat 
het minne-aspect, althans waar dit de held aangaat, in de tweede helft zo goed 
als geen rol meer speelt. Wordt in het eerste deel verhaald hoe de RmM na een 
reeks van avonturen in het huwelijk treedt met Clarette, het tweede part draait 
primair om een eerder afgebroken en nu plotseling hervatte ‘Vatersuche’. Deze 
eigenaardige structuur, in combinatie met inconsistenties in het verhaal, wekt de 
indruk dat de opzet van de roman als tweeluik niet oorspronkelijk is, maar het 
resultaat van een complexe ontstaansgeschiedenis. Verschillende argumenten 
pleiten voor de verklaring, dat wat in de compilatie een huwelijk halverwege is, 
eerder het slot van de roman heeft gevormd,8 en dat de ‘Vatersuche’ – waarvan 
de succesvolle voltooiing een voorwaarde kan zijn geweest voor het huwelijk – 
door de compilator verschoven is in achterwaartse richting.9 

Zo bezien is het legitiem, om bij analyse van de thematiek van de RRmM het 
eerste deel van de compilatieroman als uitgangspunt te nemen. Dit gedeelte kan 
wat betreft de sen worden beschouwd als representatief voor het liefdesverhaal 
dat de RRmM ooit geweest moet zijn. De ‘Vatersuche’, in het tweede part van 
de compilatie-RRmM toonaangevend, lijkt in de Vlaamse roman van begin tot 
eind ondergeschikt te zijn geweest aan de overkoepelend liefdesthema. 

In het navolgende bespreek ik eerst uitvoerig, en aan de hand van citaten, de 
liefdeshandeling in het verhaal. Daarna volgt een aanzet tot interpretatie. 
 
 
De liefdeshandeling 
 
Al in het begin van de RRmM wordt gepreludeerd op het liefdesthema. Daar 
Artur met zijn ridders op weg is naar de begrafenis van het liefdesduo Tristan 
en Iseut, wordt de held aan een goeddeels door dames bevolkt hof tot ridder 
gewijd door de koningin. Terstond toont hij zich zijn nieuwe status waardig 
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door een belaagde jonkvrouw te bevrijden uit handen van een beruchte rode 
ridder. Door zijn gevreesde tegenstander te verslaan, maakt de protagonist als 
‘vrouwenridder’ een einde aan een onhoofs en antifeministisch ridderschap. 

Bijzonder in vergelijking met de meeste andere episodische Arturromans is, 
dat de held al aan het hof, nog voor zijn eerste ridderdaad, zijn geliefde in spe 
ontmoet. Tijdens zijn ridderwijding heeft Clarette, een nicht van Walewein, en 
als gravin van Spanje een jonkvrouw van aanzien, hem uit eigen beweging haar 
gunst verleend en hem als teken daarvan een witte mouw geschonken: 

 
Deze erenberge*, here, nu siet, * mouw 
Die gevic u hier te desen*, * met als doel 
Dat gi altoes min ridder selt wesen 
Ende min vrient, waer gi sijt.    (vs. 192-195) 
 

Met haar donatie werpt de hofdame van de koningin zich op als initiatrix van 
een liefdesqueeste. De woorden waarmee de nieuwbakken ridder reageert op 
haar geste, reflecteren de instelling die zijn ridderschap zal bepalen: Joncfrouwe, 
God lone u, ende tuwen wille, / [...] benic lude ende stille! (vs. 197-198). Later bewijst de 
held dat het hem met deze uitspraak, die meer is dan een beleefdheidsformule, 
volkomen ernst is. Aan de jonkvrouw die hij van de rode ridder heeft gered en 
naar het Arturhof stuurt, vertrouwt hij een boodschap toe voor Clarette: 

 
... segt van minenthalven* hare, * uit mijn naam 
Dat icse minne, ende sal na desen 
Haer lief ende haer riddere wesen. 
Ende can ik met wapinen verdinen dan 
Datmen mi priest*, ende werde goet man, * looft 
Soe doe mi doch in haren sen*; * dan hoop ik dat zij aan 
Ende vernemtsi dat ic blode** ben,     mij denkt ** laf 
Soe sijs quite*, ende alle wijf,  * vrijgesteld ** ook 
Te pensene iet** om min lijf!     maar iets   (vs. 345-353) 
 

Uit deze programmatische woorden blijkt, waarom de RmM niet naar het Artur-
hof terugkeert: voor de protagonist is ‘die ritterliche Bewährung eine wichtige 
Voraussetzung für die Gewinnung der Lebenspartnerin’.10 Intussen is het lezers 
dan wel toehoorders duidelijk, dat deze ridderproef voor de RmM niet, zoals 
voor helden als Perceval en Ferguut, een ontwikkeling tot hoofsheid impliceert: 
reeds vanaf zijn eerste optreden heeft de protagonist hoofs gedrag getoond.11 
Eerder valt daarom te verwachten, dat de voorbeeldige held een reputatie als 
ridder moet zien te vestigen om zich Clarette waardig te tonen in de praktijk: 
‘Bewährung als Demonstration’.12 
 
De hoofs-ridderlijke kwaliteiten die de RmM vanaf het begin tentoonspreidt, 
fungeren, net als zijn uiterlijke verschijning,13 als sleutel tot menig vrouwenhart. 
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Hoe begerenswaardig hij is voor leden van het andere geslacht, blijkt duidelijk 
wanneer de RmM onderdak voor de nacht vindt bij jonkvrouw Egletine. Deze 
kasteelvrouwe raakt, samen met al haar hofdames, diep onder de indruk van de 
schoonheid van de held als hij zijn wapenrusting verruilt voor civiele kleding 
(vs. 470-480), en ’s nachts houdt liefde allen in haar greep: 

 
Dien nacht reste hi sonder pine*, * zonder ongemak 
Maer die joncfrouwen ende Egletine 
Pensden om hem dicke* dien nacht – * vaak 
Maer dat dede der minnen cracht. 
Dus hadden si van haren gaste 
Van minnen pine ende onraste*, * rusteloosheid 
Daer hi niet af ne weet.    (vs. 500-506) 
 

Ook in een eerdere episode was de RmM al onweerstaanbaar gebleken. Verlost 
uit de greep van de rode ridder, acht de mishandelde jonkvrouw haar bevrijder 
zo’n aantrekkelijke partij, dat zij zichzelf beschouwt als te min voor hem. Tegen-
over Guenièvre verzucht zij: Bi Gode, vrouwe, waric coninginne, / Ic soudene minnen 
voer alle man! (vs. 399-400). Gelukkig voor de held, weet zij haar gevoelens over 
te dragen op een jonkvrouw van aanzienlijker status, de heldin van het verhaal: 

 
Oec deetsi hier na wel bekinnen* * vertelde zij 
Claretten van des ridders minne, 
Ende brachse oec in selken sinne* * bracht haar ertoe 
Dat sine minde, sonder waen!14    (vs. 439-442) 
 

Deze verzen maken zichtbaar, dat al in een vroege fase van het verhaal sprake is 
van wederzijdse liefde tussen de hoofdpersonen. Maar pas later wordt duidelijk, 
dat het gaat om een wezenlijk ander type relatie dan in romans als Erec et Enide, 
Le Chevalier au Lion en Fergus/Ferguut. Ridderschap en liefde worden in de RRmM, 
naar zal blijken, noch ten opzichte van elkaar, noch ten opzichte van de hoofse 
norm geproblematiseerd. Integendeel: in een variant van de ‘amour’/‘chevalerie’-
thematiek die zo kenmerkend is voor veel romans in het genre, vullen zij elkaar 
juist volmaakt aan, en dat op een wijze die de samenleving tot voordeel strekt. 
 
Van grote betekenis voor de interpretatie van de liefdesthematiek in de RRmM 
is het avontuur dat volgt op de overnachting bij Egletine: het avontuur in het 
Woud zonder Genade.15 Dit vreeswekkende foreest, waarin de elite van Arturs 
Tafelronde ooit lelijk klop had gekregen, en waarvan de naam onthult dat het 
gaat om een anarchistische ‘autre monde’, presenteert zich aan de protagonist in 
eerste instantie als een locus amoenus: 

 
Hi reet int wout, eer iet lanc*, * al spoedig 
Daer hi hoerde der vogeline sanc, 
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Ende hem quam doe in sinen sinne * toen raakte hij helemaal 
Starkelike* Claretten minne.    vervuld van (vs. 666-669) 
 

De blik die de held hierdoor werpt op de mouw van Clarette, werkt als olie op 
het liefdesvuur, want prompt plant vrouwe Venus, personificatie van de liefde,16 
hem een boem van minnen in het hart (vs. 678, 707). De vruchten van deze boom, 
zo licht de verteller toe, zijn de eigenschappen en ervaringen die voor een ware 
minnaar onmisbaar zijn (vs. 690-708), onder andere beproevingen als pine ende 
arbede, rouwe, pense, vruchten, beven, suchten en lange quale, die de typering van de 
RmM als beproefd minnaar in Van der Feesten in herinnering roepen, en die de 
verwachting wekken dat de held, in zijn streven zich Clarette waardig te tonen, 
nog heel wat slapeloze nachten zal moeten doormaken. Ook vasten ende waken is 
een vrucht van de liefdesboom (vs. 700), en het lijkt niet ver gezocht om in dit 
vers een verwijzing te zien naar de reste sonder pine waaraan de RmM zich, tijdens 
zijn logies bij Egletine, nog had kunnen overgeven voordat in hem tfier / Van 
Claretten minne in alle hevigheid ontbrandde (vs. 715-716). 

Een soortgelijke toespeling op eerdere verzen treffen we aan in vs. 740-752, 
waar de protagonist in een minneklacht vol pensen en suchten zijn twijfel uit of hij 
wel aanzienlijk, knap en hoofs genoeg is om Clarettes wederliefde te verdienen. 
Dat zijn twijfel in elk geval op de laatste twee punten ongegrond is (zijn sociale 
positie is vooralsnog onbekend), heeft de ‘Romananfang’ al duidelijk gemaakt: 
over gebrek aan schoonheid of hoofsheid heeft de held allerminst te klagen. En 
hoewel de verteller niet nalaat te benadrukken, dat de RmM in zijn liefde voor 
Clarette concurrentie te duchten heeft van heel wat mededingers (onder wie de 
weldra opgevoerde Amelant), lijkt de held zijn kans op succes toch veel te laag 
in te schatten, wanneer hij aan het slot van zijn monoloog wanhopig verzucht: 
Nu neme, dat icker ane winne, / Dat sal int inde sijn die doet (vs. 753-754).17 
 
Naast beproevingen heeft de liefde haar volgelingen ook positieve ervaringen te 
bieden, want der minnen cracht / Maect menegen coene, ende gevet macht (vs. 686-687). 
Het bewijs hiervan was al geleverd toen een anoniem figurerende ridder in het 
Woud zonder Genade een jonkvrouw in nood wist te redden, naar hij zei Om 
ere wille, die mi te voren / Van minnen bringet menech gepens (vs. 611-612). Ook de 
RmM profiteert in tFelle Woud van de nuttige bijwerkingen der liefde, namelijk 
wanneer de ‘autre monde’ zijn ware aard van destructieve locatie toont. Op zijn 
beurt verzonken in gepens wordt de held, doof voor herhaalde waarschuwingen, 
door een grote ridder uit het zadel gestoken. Hij bindt dan de strijd aan met zijn 
aanvaller, andermaal een rode ridder, en als beiden na een lang gevecht uitgeput 
neerzijgen, is het een blik op Clarettes mouw die de RmM nieuwe kracht geeft 
en hem in staat stelt zijn opponent, Elyconas, te doden. Enig respijt is hem niet 
vergund, want dadelijk wordt hij hierna geattaqueerd door Amelant, de heerser 
van het Woud zonder Genade, broer van Elyconas, en door een woeste leeuw 
bijgestaan. De primaire reactie van de RmM, mode gevochten, zonder paard en met 
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vernielde wapens zo goed als weerloos, is er een van angst: Hi seinde hem ende 
ward vervard (vs. 851). Het volgende ogenblik wordt hij echter opnieuw gesterkt 
door de liefde: Si maectene so coene, wet vor waer, / Dat hi ne hadde genen vaer (vs. 860-
861). Hierdoor geïnspireerd, en furieus als de leeuw met zijn klauwen de mouw 
van Clarette openrijt, doodt de RmM eerst het beest en verslaat daarna diens 
meester. Overtuigend is hiermee aangetoond wat liefde vermag. Het manhaftig 
optreden van de protagonist maakt des te meer indruk, doordat de dichter deze 
episode heeft uitgewerkt als een ‘steigernde Reprise’. Liet Elyconas zich al veel 
moeilijker uitschakelen dan de eerste rode ridder,18 die zijn reputatie niet bij 
benadering wist waar te maken, Amelant en zijn leeuw leken de held het vuur 
nog nader aan de schenen te leggen. 
 
De dubbele confrontatie in het Woud zonder Genade heeft zo veel van de held 
gevergd, dat hij aan zijn verwondingen dreigt te bezwijken als hij zich niet laat 
behandelen door Fellon, een valse dwerg in dienst van Amelant. Dit plaatst de 
RmM voor een dilemma, want bij zijn ridderwijding had Clarette hem op het 
hart gedrukt zich voor dwergen te hoeden. 

 
... Dit geloefdic u*, * heb ik u beloofd 
Clarette, edele joncfrouwe, ende nu 
Stervic, doe ic u gebot. 
Ende banderside*, alse hulpe mi Got, * anderzijds ** niet graag 
Soe doe ic node** jegen uwen raet; * hangt mijn leven van 
Nochtan min leven an hem staet*.    hem af (vs. 1022-27) 
 

Een flauwte, gedurende welke Fellon de held ongestoord kan verzorgen, biedt 
uitkomst. Eenmaal bijgekomen kan de RmM zijn geliefde in een apostrofe ver-
zekeren, dat hem geen enkele blaam treft: 

 
Clarette minne, dit es gesciet, 
Maer – bi Gode – in wist niet; * daarom moge u het mij 
Dies moettijd mi*, scone, vergeven!    (vs. 1050-52) 
 

Bij toeval ontdekt de RmM hierna, dat hij met de persoon van Amelant niet 
alleen de heerser over het Woud zonder Genade heeft verslagen, maar ook een 
mededinger naar de gunsten van Clarette. So menech spreiter om sijn net, is hierop 
zijn verzuchting, en uit wat hij laat volgen blijkt, hoezeer de liefde zijn leven is 
gaan domineren en eventuele andere ambities verdrongen heeft: Woudesi mi 
minnen, sekerlike, / In coerre niet vore Arturs rike! (vs. 1182-83). De held mag zich 
dan ook gelukkig prijzen, niet te vechten voor een hopeloze zaak. Zoals reeds 
gebleken, is nu al sprake van een wederzijdse liefde, en de dichter benadrukt dit 
door, als het indrukwekkende optreden van de RmM in het woud Clarette ter 
ore komt, te melden dat in haar hart het liefdesvuur flink wordt aangewakkerd: 
Si ward van sire minnen ontsteken / Soe sere, haer dochte therte breken! (vs. 1360-61). 
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Laat het verhaal er dus geen twijfel over bestaan dat de liefde tussen de RmM 
en Clarette wederkerig is, en het leven van de held beheerst, de roman maakt 
evenmin een geheim van het particuliere karakter van de queeste die de RmM 
op zich genomen heeft. Dit werd al zichtbaar in de opdracht die, aan het begin 
van het verhaal, de verloste jonkvrouw van hem kreeg: Guenièvre moest zij uit 
naam van haar bevrijder oppenbare groeten (vs. 298), de boodschap aan Clarette 
evenwel diende zij te helen (vs. 336). Tekenend voor de held is ook zijn motief 
om te hulp te schieten wanneer, na zijn avontuur in het Woud zonder Genade, 
reuzen uit het gevolg van Amelant, menend dat hun heer door Artur ontvoerd 
is, Kardoel belegeren en zich slechts door een slotgracht laten stuiten. Niet het 
bijstaan van de belaagde vorst, maar uitsluitend het redden van zijn in gevaar 
verkerende geliefde is het doel van de RmM, 

 
... die om Claretten 
Niet wille dagen noch oec letten*: * talmen 
Hi wilt ember* der waerd** varen! * hoe dan ook ** daarheen 
Hi begonste jamberlike mesbaren*; * deerniswekkend te 
Hine wanese nembermer sien...    weeklagen (vs. 1412-16) 
 

Welbeschouwd is het niet meer dan een prettige bijkomstigheid, dat de held 
met zijn actie het Arturrijk voor de ondergang behoedt en zich superieur toont 
aan tal van Tafelronderidders. Een ander, voor de protagonist veel belangrijker 
neveneffect is, dat ook zijn optreden bij Kardoel niet nalaat indruk te maken op 
Clarette. Voor het eerst sinds hij het hof verlaten had ziet zij hem terug, en als 
na het vertrek van Amelant, die hem op zijn tocht naar Kardoel vergezeld had, 
de RmM talmt buiten de stadsmuren, hebben de geliefden nog slechts oog voor 
elkaar: 

 
Die doe Claretten hadde gesien, 
Hoe si ginc merken ende spien* * intens begon te kijken 
Naden riddere, dat seldi weten, 
Hine hads nembermer vergeten! 
Si mercte* hem, soe dedi hare. * fixeerde    (vs. 1534-38) 
 

Wat dan volgt is een verrassende, en voor de interpretatie van de roman cruciale 
episode. Wanneer Lancelot de redder van Kardoel uit naam van de koning, de 
koningin en Clarette inviteert aan het hof, antwoordt de held, eerst Keye (die 
hem had uitgemaakt voor boerenpummel) zijn verdiende loon te willen geven. 
Als even later echter, tot voldoening van publiek en hofbewoners, deze wraak 
voltrokken is en niets een vereniging van held en heldin meer in de weg lijkt te 
staan, keert de protagonist Kardoel abrupt de rug toe en vertrekt. Waarom de 
dichter zijn personage zo’n raadselachtige, tegen elke verwachting indruisende 
handelwijze heeft ingefluisterd, is een vraag waarop ik antwoord geef aan het 
slot van dit hoofdstuk. 
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Op zijn tocht met onbekende bestemming stuit de RmM op een boosaardige 
roofridder, de stiefvader van de jonkvrouw die in het Woud zonder Genade 
door een onbekende ridder was gered en die aan het Arturhof hulp had gezocht 
tegen de criminele praktijken van haar verwant. Het komt tot een gewapend 
treffen tussen de schurk en de held, waaruit de laatste, wederom gesterkt door 
zijn liefde voor Clarette, tevoorschijn komt als overwinnaar: Dus can die minne 
werken ter noet (vs. 1731-37). In de strijd is de RmM evenwel dusdanig gewond 
geraakt dat hij, ten tweeden male zonder paard en met vernielde wapenrusting, 
gedwongen is om rust en verzorging te zoeken in een naburig klooster. Daar 
neemt hij, tot grote verbazing van hedendaagse lezers en stellig ook die van een 
middeleeuws publiek, op aandringen van abt en convent eensklaps het besluit 
om zijn zwaard aan de wilgen te hangen en toe te treden tot de kloosterorde.19 
Een opmerkelijk voorbehoud dat de held maakt bij het afleggen van de gelofte 
toont echter aan, dat hij niet lijdt aan een opwelling van monastieke kuisheid, 
maar onverminderd in de ban is van de liefde: 

 
Hi swoer bi ridderscape ende bi ede 
Dat hi dordine meer en brake*, * de kloostergelofte niet 
En ware allene bi ere sake**    zou breken ** tenzij 
Dat hi Claretten mochte gewinnen; * deze clausule nam hij op 
Dit heeft hire besproken binnen*.    in zijn eed (vs. 1765-69) 
 

In het klooster leert de held gedurende ruim een jaar (RRmM-frm vs. 187-188) 
de beproevingen van de liefde, vruchten van de boem van minnen, door en door 
kennen. Afgezonderd van de wereld leidt hij er I swar leven / Dor Claretten wille 
van Spangen (RRmM-frm vs. 306-307), en Dor har versuchte hi gedichte / Die hem gaf 
die witte mouwe (RRmM-frm vs. 196-197). Het valt de RmM dus niet mee om te 
bekinnen / Die treken van gerechter minnen (vs. 682-683), maar het gaat nu eenmaal 
om een noodzakelijke leerschool voor de ware minnaar. Immers, zo vernamen 
we al in het Woud zonder Genade, 

 
Die minne mach haer sere beclagen 
Over die gene die wanen minnen * onmiddellijk hun liefde 
Ende te vriene* dan beginnen.    betuigen (vs. 709-711) 
 

Ondertussen koestert Artur het verlangen, de inmiddels befaamde protagonist 
te zien terugkeren naar zijn hof. De koningin doet hem hierop het advies aan de 
hand, een toernooi te organiseren met Clarette als prijs. Zij toont zich bekend 
met de amoureuze perikelen van de held: 

 
... hi hevet lange stont* * reeds lang 
Claretten gemint, wetic wel, 
Vele meer dan iemen el*. * boven ieder ander 
Hets mi dicke* comen te voren**, * vaak ** gebleken 
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Dat hise met herte heft vercoren * liefdesleed lijdt 
Ende pine doget* dor hare.   (RRmM-frm vs. 272-277) 
 

Het bericht van het onverwijld uitgeroepen toernooi bereikt ook de RmM, die 
– ofschoon nog in dezelfde omstandigheden als ten tijde van zijn toetreding tot 
het klooster – nu plotseling meent Clarette voor zich te kunnen winnen. Zijn 
voornemen staat vast: Gevallet hem quaet ofte goet, / Hine salre sijn, al waerd te voet! 
(vs. 1844-45). Zonder acht te slaan op de gevaren van het steekspel (vs. 1853-
56) vraagt hij zijn abt om toestemming tot deelname, en weet die te verkrijgen. 
De abt stelt wel de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de held, met het oog op zijn 
gelofte en zijn zieleheil, zijn clericale outfit blijft dragen totdat hij Clarette daad-
werkelijk heeft veroverd. En zo gebeurt het dat de RmM als monnik, maar met 
een maliënkolder onder zijn cappe, op weg gaat naar het toernooi, dat drie dagen 
duren zal. Als basis, nabij het Arturhof, gebruikt hij een klooster van zijn orde. 

Op de eerste dag van de competitie kijkt niet alleen Artur, maar ook Clarette 
reikhalzend uit naar de komst van de held. In de monnik, die met wapengeweld 
al zijn concurrenten het veld doet ruimen, is de RmM echter niet te herkennen: 

 
Clarette heefter oec na gesien* * naar hem uitgekeken, 
Ende hemelijc sere na doen spien*, * heimelijk en intens, 
Maer sine condens vinden niet.    (vs. 2006-08) 
 

De tweede dag van het toernooi zet een blik op Clarette de protagonist aan tot 
wederom geweldige prestaties. Winstbejag, zo onderstreept de verteller, is wel 
het laatste wat de verliefde held drijft: 

 
... tirst dat* hi Claretten siet, * zodra 
Die minne en liten resten niet: * sloeg een kruis 
Hi seinde hem* ende voer in**. ** reed het strijdperk in 
Ander bejach noch ander gewin* * geen andere prijs 
Ne geerde* die riddere metter mouwe * wenste 
Dan te winne die joncfrouwe!    (vs. 2024-29) 
 

Andermaal toont de held zich in het strijdperk ongenaakbaar. Het hoogtepunt 
volgt op de laatste dag, want na ’s ochtends te hebben gebeden Dat hi den prijs 
moge gewinnen / So mocht hi hebben sire vrindinnen (vs. 2066-67), doet de RmM bat 
daer, sonder waen, / Dan hi te voren hadde gedaen (vs. 2072-73). Zelfs de gebundelde 
kracht van zestig rivalen drijft hem niet in het nauw, en de held bezegelt zijn 
overwinning. De schitterende, en naar we zullen zien sen-volle climax van zijn 
triomf wordt gevormd door de metamorfose die de RmM hierbij ondergaat: 

 
... doe hi ten bloten velde* quam, * in het open veld 
Sine witte mouwe hi nam * bevestigde deze 
Ende vestetse* an die coyfie** mede, ** muts van de maliën- 
Ende warp sine covle* ut ter stede      kolder * monnikskap 
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Ende liet sine moywe* blaien** daernare. * mouw ** wapperen 
Doe des Clarette ward geware, 
Doen riep si lude, al in een*, * aan één stuk door 
Sevenwerf eer si gefeen*: * ophield 
‘Dits hi, dits hi, die wi menen*! * bedoelen 
Desen willic, ende el ne genen!’   (vs. 2094-2103) 

 
Niets lijkt nu een huwelijk meer in de weg te staan. Maar eerst zal de RmM nog 
per toeval zijn moeder ontmoeten, een koningin present op de hofdag die Artur 
afkondigt.20 In haar land wordt de held gekroond tot koning, en ook verneemt 
hij eindelijk zijn naam: Miraudijs (vs. 2208).21 Dan komt het moment suprême, 
want: 

 
... doen die coninc Artur verstoet* * had gehoord 
Hoe hem sine dinge sijn vergaen*, * alles voor hem was 
Gaf hi heme Claretten saen,    afgelopen 
Die hi begeerde vor alle vrouwen; 
Ende si hem weder, met goder trouwen.    (vs. 2225-29) 

 
 
Ridderschap en liefde 
 
Wanneer we het eerste deel van de compilatie-RRmM beschouwen als kern van 
de oorspronkelijke roman, is niet verwonderlijk dat deze bekendheid verkreeg 
als een verhaal over liefde. Van ‘Romananfang’ tot ‘happy end’ staat de handeling 
in het teken van minne, hetgeen aannemelijk maakt dat de dichter uitdrukking 
heeft willen geven aan wat ware liefde typeert.22 Het is om die reden zinvol, te 
bezien welke kenmerken zich laten destilleren uit de zuivere minne die Miraudijs 
en Clarette voor elkaar hebben opgevat. 

Uit het voorgaande kunnen we opmaken, dat ware liefde in de RRmM wordt 
getoond als een affect dat moet worden gesterkt door lange quale.23 De passage 
van de boem van minnen leert welke ervaringen oprechte minnaars ten deel vallen, 
en het verblijf van de RmM in een klooster laat zich in dit licht verklaren als een 
conditio sine qua non voor zijn ontwikkeling als amant, een noodzakelijke stage vol 
van beproevingen die uiteindelijk vorstelijk zal worden beloond. Zijn beloning, 
Clarette, hoeft ondertussen geen pine te verduren,24 maar dit doet niets af aan het 
feit dat zij de gevoelens van de protagonist ten volle beantwoordt.25 Ook bij de 
jonkvrouw manifesteert de liefde zich al vroeg, zoals te verwachten was nadat 
zij op eigen initiatief haar mouw had geschonken aan een onbekende en nog 
maar net tot ridder gewijde knaap. In wat volgt wordt de wederkerigheid van 
beider liefde tot twee keer toe expliciet benadrukt, in de verzen 442 en 1360, en 
ook naderhand laat de houding van Clarette aan duidelijkheid niets te wensen 
over: na de redding van Kardoel heeft zij alleen oog voor de held, terwijl ze na 
diens zege in het toernooi haar vreugde niet onder stoelen of banken steekt. 
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Zo wederkerig als de minne van held en heldin is, zo nauw zijn ‘chevalerie’ en 
‘amour’ in het verhaal op elkaar betrokken. Anders dan in de twee klassiek te 
noemen ‘Doppelweg’-romans van Chrétien, Erec et Enide en Le Chevalier au Lion, 
worden beide begrippen niet geproblematiseerd, en net zo min wordt een ervan 
verabsoluteerd als doel op zichzelf. Integendeel: ridderschap en liefde gaan in de 
RRmM juist een afhankelijkheidsrelatie aan, die tot uitdrukking wordt gebracht 
met de witte mouw als liefdessymbool en ridderlijk wapenteken. Het is in deze 
symbiose, dat een belangrijk aspect zichtbaar wordt van de sen van het verhaal. 
In de roman is sprake van een wederzijdse dienstbaarheid tussen ridderschap en 
liefde, die beide tot voordeel strekt. Terwijl de protagonist zijn pas verworven 
ridderschap geheel in dienst stelt van zijn liefde voor Clarette, komt der minnen 
cracht hem in menig gevecht te hulp door hem geestelijk en fysiek te sterken, en 
hem, tot heil ook van de gemeenschap, te inspireren tot zulke geweldige daden 
dat hij zich zijn geliefde ten volle waardig toont. Het is liefde voor Clarette die 
de RmM in staat stelt om achtereenvolgens af te rekenen met Elyconas, Amelant 
met zijn leeuw en een naamloze roofridder, en die hem tijdens het toernooi de 
aanval laat weerstaan van een enorme overmacht. In laatste instantie is het ook 
liefde, die de held naar zijn glorieuze eindbestemming voert: heerschappij over 
Spanje. Want als hij het om zijnentwil door de koning geadverteerde steekspel 
eenmaal gewonnen heeft, vormt niet alleen Clarettes hand, maar ook haar land 
zijn welverdiende beloning. 
 
Eén aspect van het liefdesconcept dat in de RRmM wordt gepropageerd als ideaal, 
verdient hier nog vermelding: de allesoverheersende kracht van ware minne, die 
andere doelen tot bijzaak degradeert. Voor de held is de intense liefde die zijn 
hart in vuur en vlam zet zo kostbaar, dat hij al wat ermee samenhangt minstens 
zo waardevol acht als zijn leven. Het dilemma waarin hij komt te verkeren als, in 
het Woud zonder Genade, zijn leven afhankelijk blijkt van bereidheid om een 
advies van Clarette te negeren, spreekt wat dit betreft boekdelen, net zoals het 
feit dat hij zich door niets laat weerhouden van deelname aan het toernooi waar 
de jonkvrouw in presente staat. Het wekt dus geen verbazing, dat de RmM tijdens 
het steekspel niet maalt om materieel gewin. Had hij eerder niet al laten blijken, 
de wederliefde van Clarette hoger te schatten dan heel Arturs rike? 

Deze ontboezeming van de held nodigt uit tot onderzoek naar de rol van de 
Arturwereld in het verhaal, en naar de betekenis ervan voor de sen. Over dit onder-
werp gaat de volgende paragraaf. 
 
 
Held en hof 
 
In de optiek van de RmM speelt het Arturhof slechts een bescheiden rol in zijn 
wervingsqueeste. Zoals gezegd maakt noch een oriëntatie op Arturs rike, noch 
de intentie dit te redden wanneer Kardoel met de ondergang wordt bedreigd, 
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deel uit van het streven van Miraudijs, die slechts de verovering van Clarette 
voor ogen heeft. De roman laat er geen twijfel over bestaan, dat ‘letztlich das 
Erringen der geliebten Frau die Hauptmotivation und die grösste “Belohnung” 
für den Helden darstellt’;26 ‘Für sie und für sich selbst besteht der junge Held 
seine Abenteuer, nicht, um eine Bedrohung vom Artushof abzuwenden. Sein 
handeln steht nur bedingt im Dienst der Artusgemeinschaft, insofern als jede 
gute Tat der Gesellschaft von Nutzen ist’.27 Het Arturhof heeft daarom ‘kaum 
mehr als untergeordnete Funktion, die an ihm situierten Szenen verraten eher 
die der Gattungsnorm inhärenten Formprinzipien als eine inhaltlich-organische 
Beziehung zum sens der Handlung’.28 Hierdoor ontstaat een distantie tussen de 
belevingswereld van de held, die tegenover de hofgemeenschap zijn gevoelens 
wenst te helen, en de Arturwereld. Toch blijft de handeling nauw betrokken op 
deze wereld, die met menige hofscène ook nadrukkelijk aanwezig is, want niet 
alleen zal de RmM daar zijn voornemen ten uitvoer brengen zich te wreken op 
Keye, maar ook komt in Kardoel, woonstede van Clarette, het huwelijk van de 
geliefden tot stand. 

De distantie tussen held en hof manifesteert zich ook ruimtelijk. Tijdens het 
eerste deel van zijn queeste, dat eindigt met de bevrijding van Kardoel, beweegt 
de RmM zich nog in de nabijheid van het Arturhof: zowel Egletines burcht als 
het Woud zonder Genade zijn gesitueerd in de directe omgeving. In deze fase 
van het verhaal zijn het Clarette en Keye die de tocht van de held verbinden 
met de Arturwereld. Dan breekt het moment aan waarop de RmM, in lijn met 
de conventies van het genre, wraak neemt op de drossaard. Schakel die blijft is 
de liefde tussen de ridder op queeste en de jonkvrouw aan het hof. Opmerkelijk 
is nu, dat juist wanneer een vereniging van held en heldin op handen lijkt, het 
tot een geografische verwijdering komt. Om ook later niet opgehelderde reden 
verlaat de protagonist het gebied van Kardoel en belandt op flinke afstand van 
het hof in een klooster. Deze handelwijze van de held – waarover straks nader 
– is te meer eigenaardig, daar de RmM in het voorafgaande zijn kwaliteiten als 
ridder overtuigend gedemonstreerd, en dus wat dat betreft zich Clarette waardig 
getoond heeft. Zijn overwinning op de (eerste) rode ridder heeft hij oppenbare 
laten maken aan Arturs hof, en ook de wijze waarop hij in het Woud zonder 
Genade de inordinatio heeft beëindigd is de koning en Clarette ter ore gekomen. 
Daarbij zal het de reputatie van de held geen kwaad hebben gedaan, dat hij zich 
superieur heeft getoond aan de meest befaamde Tafelronderidders, en indirect 
ook aan de koning zèlf. Het feit dat Amelant zich liever onderwerpt aan zijn 
bedwinger dan aan de vorst, wiens ridders tegen hem niet opgewassen waren 
gebleken, zet extra luister bij aan het optreden van de RmM (vs. 1491-1520). 
Vroegtijdig heeft de hoofse held hiermee bewezen, dat aan zijn ridderschap niet 
veel meer te perfectioneren valt. Geen wonder dat de RmM later niet – zoals in 
een soortgelijke situatie Ferguut – tijdens een toernooi als eindexamen zich nog 
meten moet met ridders van de Ronde Tafel. Voor hém zijn het specifiek zijn 
mededingers naar de hand van Clarette die hij te overtreffen heeft. 
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Op grond van het voorgaande kunnen we vaststellen, dat in de RRmM niet de 
relatie tussen held en hof centraal staat (met als doel te komen tot een integratie 
van particuliere ‘amour’ en gemeenschapsbetrokken ‘chevalerie’), maar dat het 
verhaal draait om de verwezenlijking van het individuele ideaal van de held, het 
sluitstuk van zijn queeste: Clarette verkrijgen als bruid. Dit blijkt ten slotte en 
ten overvloede ook uit het feit, dat de eindbestemming van de RmM niet aan 
het Arturhof ligt maar elders, in Spanje, in het land van de geliefde.29 
 

Ofschoon dus niet te ontkennen valt, dat de belangen van de hofwereld in de 
liefdesqueeste van de held geen rol spelen, en de kwaliteiten van de hofridders 
bescheiden zijn in vergelijking met die van de RmM, kan niet worden gezegd 
dat in de Dietse roman sprake is van een kritisch-ironische distantie tegenover 
het Arturhof, een distantie zoals aanwijsbaar in de latere romans van Chrétien 
en in bijvoorbeeld Fergus.30 Het hof mag in de RRmM dan geen eindbestemming 
zijn voor de held, het is nog altijd een onmisbaar medium. Als woonstede van 
Clarette is Kardoel zowel start- als eindstreep voor de queeste van de RmM, en 
wanneer de protagonist tijdens zijn tocht het spoor bijster lijkt en een pitstop 
maakt in een klooster, is het de Arturwereld vanwaar een initiatief uitgaat dat 
hem weer op weg helpt. Het is de koning die, in de hoop de held naar zijn hof 
te kunnen lokken, een toernooi organiseert met Waleweins nicht Clarette als 
inzet, en die na de fantastische zege van de RmM optreedt als sanctionerende 
instantie: met een huwelijk tussen winnaar en prijs stemt hij grif in (vs. 2225-29). 

Arturs functie als intermediair tussen liefdesqueeste en bekroning komt ook 
tot uiting in een ruimtelijke toenadering van held tot hof, die tegenwicht biedt 
voor een tijdelijke verwijdering. Speelt het eerste grote avontuur van de RmM 
zich af in de voor Arturs ridders ontoegankelijke ‘autre monde’ van het Woud 
zonder Genade, de uit dit avontuur voortvloeiende redding door de held van 
Kardoel voltrekt zich voor het forum van de Arturwereld, terwijl het derde en 
in dit deel van de compilatieversie laatste avontuur, het toernooi, de door Artur 
begeerde terugkeer van de RmM naar zijn hof bewerkstelligt. Deze beweging 
naar het Arturhof toe, gevolgd door ’s konings instemming met het huwelijk, 
toont aan dat de hofwereld in de RRmM geen object is van ironie, maar hier als 
normgevende instantie fungeert, de graadmeter is van hoofse beschaving, en als 
voorlaatste halte op de ridderweg van de held een onmisbare functie heeft in 
het verhaal. In deze context is duidelijk dat, wanneer de Tafelronderidders zich 
overtroffen zien door de protagonist, dit niet zozeer moet worden opgevat als 
een tekortkoming van hun kant, maar veeleer als een factor die een dimensie 
toevoegt aan de toch al fenomenale prestaties van de RmM. 
 
 
Ridder en monnik 
 

Met de conclusie dat de RRmM kan worden geïnterpreteerd als – oorspronkelijk 
– een exemplarische liefdesroman, die moest demonstreren hoe vruchtbaar een 
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kruisbestuiving kan zijn tussen ridderschap en liefde, is het laatste woord over 
de thematiek van het verhaal nog niet gesproken. Een probleem dat nog om 
opheldering vraagt, is het raadselachtige besluit van de RmM om, in weerwil 
van zijn eerder uitgesproken voornemen, na zijn wraak op Keye niet terug te 
keren naar het Arturhof, maar de omgeving van Kardoel te verlaten en in een 
klooster zijn wapenrusting te verruilen voor een grise covle. Een poging om deze 
handelwijze psychologisch te verklaren, mist overtuigingskracht. Men kan zich 
afvragen of de RmM als vondeling, een ridder zonder stamboom of zelfs maar 
een naam, zich Clarette misschien nog niet waardig achtte.31 Deze gedachte lijkt 
steun te vinden in een aantal eigenaardigheden van de roman, die zoals gezegd 
erop wijzen dat in het oorspronkelijke verhaal de voltooiing van de ‘Vatersuche’ 
voorwaarde is geweest voor het huwelijk tussen held en heldin. De hypothese 
laat echter een aantal vragen onbeantwoord. Waarom kondigt de protagonist 
vlak voor zijn vertrek nog aan, naar het hof te zullen komen zodra hij zich op 
Keye gewroken heeft? Waarom verkiest hij niet hervatting van zijn ‘Vatersuche’ 
boven een lange retraite in het klooster? En waarom acht hij zich ruim een jaar 
later wél geschikt voor deelname aan het toernooi om de hand van Clarette? 
Het lijkt op de keper beschouwd zinniger om niet te zoeken naar een sluitende 
beweegreden voor het gedrag van de held, maar diens optreden te duiden als 
een signaal dat de attentio van lezers dan wel toehoorders moest verhogen. 

Nu roept deze benadering direct een nieuwe vraag op, namelijk waarom de 
dichter zich in deze episode zou hebben willen verzekeren van de aandacht van 
zijn publiek. In wat volgt wil ik, na analyse van een intertekstuele betekenislaag 
van de roman, proberen om tot een antwoord te komen. 
 
Opvallend en misschien niet geheel toevallig is, dat het vertrek van de RmM en 
zijn besluit om in het klooster te blijven meteen volgen op de passage waarin hij 
afrekent met Keye. Die passage vormt de laatste uit een cluster van allusies op 
de Perceval-handeling uit Chrétiens Le Conte du Graal (mogelijk gekend in een 
Middelnederlandse vertaling),32 en op grond van deze en andere parallellen kan 
men vermoeden dat de RRmM door ingewijde oren is beluisterd als een reactie 
op de graalroman.33 Zo bezien kan het Vlaamse verhaal worden gerekend tot de 
werken in het Arturgenre die intertekstueel samenhangen met Chrétiens laatste 
schepping: werken zoals Fergus, de (non-cyclische) Lancelot en prose en Moriaen.34 
Het is nu zaak, deze hypothese te onderbouwen met argumenten. 

Bekijken we Le Conte du Graal en de RRmM comparatief, dan laten zich – bij 
alle verschillen – naast globale parallellen ook diverse overeenkomsten in detail 
aanwijzen. Beide romans introduceren een naamloze knaap, die zich vanuit een 
buitenwereld naar Kardoel begeeft om aldaar door koning Artur tot ridder te 
worden gewijd. Bij zijn komst aan het hof krijgt de protagonist eerst te maken 
met een verstoring van de hoofse ordo door een beruchte rode ridder, en daarna 
met de scherpe tong van de niet fitte drossaard Keye, wiens spottende woorden 
hem doen zinnen op wraak. De voorspelling van een jonkvrouw dat de held, als 
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hij maar tijd van leven heeft, nog eens allen zal overtreffen die zij kent, wekt de 
verwachting dat een mooie toekomst voor hem in het verschiet ligt. 

Het eerste wapenfeit van zowel Perceval als de RmM is het verslaan van de 
rode ridder. Perceval stuurt na het elimineren van zijn opponent de schildknaap 
Yvonet naar het hof met de opdracht, zijn wraakvoornemen bekend te maken 
aan Keye; later zal hij aan verslagen en naar het hof gezonden tegenstanders een 
soortgelijke boodschap meegeven. Ook in de RRmM wordt Keye geïnformeerd 
over het voornemen van de held, en wel door de rode ridder, die als bode kan 
fungeren omdat hij niet de dood vindt maar slechts gewond raakt. 

Na een eerste reeks van avonturen breekt in beide romans het ogenblik aan 
waarop koning Artur de inmiddels veelgeprezen held terugwenst aan zijn hof. 
In Le Conte du Graal gaat de vorst dadelijk met een gevolg op pad om de ridder 
te zoeken; in de RRmM vindt een door Artur geïnitieerde speurtocht pas plaats 
als de held begeven is in een klooster. Voordien, na het redden van Kardoel, kon 
hij buiten de stad nog worden benaderd door een bode. Zowel bij Chrétien als 
in het Middelnederlandse verhaal – en dat vormt een belangrijke parallel – is de 
protagonist verzonken in liefdesgepeins, wanneer hij voor het eerst sinds zijn 
komst naar het hof weer in direct contact komt met de Arturwereld. Het zal geen 
toeval zijn, dat in beide romans de held in zijn overpeinzingen gestoord wordt 
door Keye, die meent hem gewapenderhand naar de koning te kunnen voeren. 
Hierin vergist de drossaard zich deerlijk, want de ridder weet hem met zijn lans 
te vellen en lelijk te verwonden. De voorgenomen wraak is aldus ten uitvoer ge-
bracht, en daarmee zijn de reminiscenties in de RRmM aan Le Conte du Graal ten 
einde: van hier af gaan de twee protagonisten elk hun eigen ridderweg. Perceval 
zal terugkeren naar het Arturhof, doch dat spoedig weer verlaten om antwoord 
te vinden op vragen over de graal en de bloedende lans. Vijf jaar zal hij rond-
zwerven, en een heel regiment van verslagen tegenstanders naar het hof sturen, 
zonder ook maar een stap dichter bij zijn doel te komen. De RmM op zijn beurt 
zal Kardoel direct de rug toekeren en intreden in een klooster, waar hij ruim een 
jaar verblijft. Voor beide helden geldt, dat een impuls van buitenaf nodig is om 
hen uit een impasse te halen. Voor Perceval is dat, op Goede Vrijdag, de ontmoeting 
met een groep boetelingen en met een heremiet (zijn oom), waarna hij voorbestemd 
lijkt voor een geheel nieuw type ridderschap. Voor de RmM is er het bericht dat 
Clarette in presente staat, en definitief onbereikbaar voor hem dreigt te worden. 
 
Hoewel de overeenkomsten tussen de RRmM en Le Conte du Graal deels globaal 
zijn, en ook van een andere orde dan de specifieke Percevalreminiscenties in een 
roman als Fergus,35 lijkt het cluster van toespelingen op de rode ridder en op de 
drossaard in Chrétiens roman gemakkelijk te herkennen voor een publiek van 
ingewijden. Al valt niet helemaal uit te sluiten dat we hier van doen hebben met 
op genreconvergentie gerichte stofontlening, plausibeler is mijns inziens dat de 
dichter in zijn verhaal allusies heeft verwerkt als sleutel tot interpretatie. In dat 
geval kan de auteur, vanuit zijn wens om een welbepaalde sen tot uitdrukking te 
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brengen, in de conjointure ook gebruik hebben gemaakt van divergerend aan zijn 
bron ontleende elementen. Literaire fijnproevers zullen niet alleen oog dan wel 
oor hebben gehad voor parallellen tussen de RRmM en Le Conte du Graal, maar 
– door de analogie op het spoor gebracht – eveneens gespitst zijn geweest op 
wellicht veelbetekenende verschillen.36 Het is om die reden de moeite waard, 
ook significante punten van verschil in kaart te brengen.37 
 
Allereerst bespreek ik twee passages uit de RRmM waarvoor naar mijn oordeel 
een episode uit Le Conte du Graal model heeft gestaan, maar waarin de dichter 
enkele betekenisvolle wijzigingen lijkt te hebben aangebracht. 
 
1. De RmM presenteert zich, heel anders dan Perceval, als een direct volmaakt 

hoofse jongeman.38 Een gevolg hiervan is, dat deze nieuwkomer niet alleen 
eerder dan de Welshe knaap zijn ridderwijding en zijn toekomstige vriendin 
mag begroeten, maar dit ook al mag doen aan het Arturhof. De vroegtijdige 
ontmoeting met de figuur van de geliefde in spe leidt ertoe, dat de Egletine-
episode, die ook structureel een pendant is van de Beaurepaire-episode in Le 
Conte du Graal,39 de indruk maakt een onafgehechte verhaaldraad te zijn. De 
dichter heeft het gegeven van Egletines onbeantwoord blijvende gevoelens 
voor de protagonist naar ik meen opzettelijk niet uitgewerkt, om de aandacht 
erop te vestigen dat zijn held, in tegenstelling tot Perceval, reeds bezet is: een 
nadere kennismaking tussen gastvrouw en gast dient daarom geen doel. Hier 
komt nog bij, dat de RRmM naar we inmiddels weten een literair pleidooi is 
voor een door beproeving en geduld te sterken liefde, reden waarom voor de 
held van déze roman geen intiem samenzijn met een dame was weggelegd. 

 
2. Ook inzake de wraak op Keye stuiten we op interessante verschillen tussen 

Le Conte du Graal en de RRmM. Allereerst is er de voltrekking van de wraak 
zelf, die naast onmiskenbare overeenkomsten tussen de twee versies (zoals 
het gegeven dat de clash plaatsvindt buiten Arturs gezichtsveld, en de afloop 
zich aan de hofbewoners openbaart doordat Keyes paard zonder berijder 
terugkeert naar zijn basis) ook een aardige variatie te zien geeft. Reageert de 
Arturgemeenschap in Chrétiens roman nog bedroefd op het bericht dat de 
drossaard gewond is geraakt, in de RRmM toont men zich verheugd over 
zijn nederlaag: Si warens te hove blide alle (vs. 1627). De koningin gaat zelfs zo 
ver, dat zij haar geblesseerde verwant aan zijn lot wil overlaten (vs. 1628-37). 
Dit contrast tussen de reactie van het Arturcollectief in Le Conte du Graal en 
die van de hofbewoners in de RRmM is illustratief voor de ontwikkeling tot 
gehekelde pias, die Keye in de tussenliggende periode heeft doorgemaakt.40 

Een volgend verschil tussen de Oudfranse en de Vlaamse roman wat de 
hier besproken episode aangaat, is dat Lancelot de rol van Arturbode heeft 
overgenomen van Walewein, waarbij hij in verband met de liefdesthematiek 
niet alleen de koning vertegenwoordigt, maar ook de koningin en Clarette. 
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Dat Lancelots optreden in de RRmM voorafgaat aan de passage waarin de 
wraak van de held op Keye wordt beschreven, terwijl dat van Walewein in 
Le Conte du Graal daar juist op volgt, heeft een reden die weinig toelichting 
behoeft. Zou Walewein slagen in zijn taak om de RmM voor Artur te doen 
verschijnen, Lancelot keert onverrichterzake hofwaarts, omdat het scenario 
voorschreef dat de held Kardoel diende te verlaten. Om nu het afhoudende 
gedrag van de ridder te motiveren, liet de dichter hem verwijzen naar zijn 
voornemen – ontleend aan Le Conte du Graal – éérst wraak te moeten nemen 
op de hofmaarschalk. Aldus kon Keyes heetgebakerde optreden aansluitend 
worden gepresenteerd als een reactie op de weigering van de protagonist, 
gehoor te geven aan het verzoek van Artur cum suis. 
 

Deze weigering brengt ons terug bij het verhaalgegeven uit de RRmM dat de 
aanleiding vormde tot een vergelijking van de roman met Le Conte du Graal : het 
raadselachtige besluit van de held om Kardoel de rug toe te keren. In Chrétiens 
roman gaat Perceval met Walewein mee terug naar het Arturhof, hetgeen op 
thematisch vlak zijn opname in en door een wereld van ridderschap betekent. 
Het vervolg van de roman leert, dat deze integratie niet de eindbestemming is 
voor Perceval, maar een doorgangsfase. De komst aan het hof van een lelijke 
jonkvrouw luidt de tweede tocht in van een ‘Doppelweg’, die Perceval na een 
langdurige crisis het inzicht brengt dat zijn bestemming elders ligt. Heel anders 
van opzet is (we zagen dat al) het handelingsverloop in de RRmM. Daar is het 
Arturhof voor de held, die zijn ridderschap wil bewijzen tegenover zijn geliefde, 
vanaf het begin niet meer dan een medium, en dientengevolge is er voor hem, 
zolang hij zijn liefdesqueeste nog niet volbracht heeft, geen reden om Kardoel 
met een bezoek te vereren. Niet integratie in de Arturwereld, maar vereniging 
met zijn geliefde is het exclusieve doel van zijn streven. 

Met deze constatering stuiten we op een thematisch fundamenteel verschil 
tussen Le Conte du Graal en de RRmM. Zien we in de geschiedenis van Perceval 
hoe, na het penser van de held in de zgn. ‘bloeddruppels in de sneeuw’-episode, 
het liefdesgegeven voorgoed moet plaatsmaken voor de graalthematiek, in het 
hier besproken gedeelte van de Dietse roman blijft de liefde van Miraudijs voor 
Clarette de alfa en omega van het verhaal.41 Ook nadat de held het habijt heeft 
aangenomen blijft zijn hart vervuld van zijn geliefde, en het is de ondraaglijke 
gedachte elke hoop op haar te kunnen verliezen, die hem – en dat nota bene als 
monnik – doet deelnemen aan het toernooi om haar hand. We kunnen de vraag 
stellen, of dit contrast tussen de twee romans iets zegt over de intentie van de 
auteur toen hij besloot zijn held langdurig te stallen in een klooster. Maar voor 
ik deze vraag probeer te beantwoorden, wil ik de blik richten op het centrale 
‘autre monde’-avontuur in Le Conte du Graal en de RRmM: een avontuur dat in 
beide romans een thematisch cruciale functie vervult, doch aanzienlijk verschilt 
qua inhoud en uitwerking. 
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Chrétien gaat met zijn voorstelling van de graal innoverend te werk, door zijn 
tot dan toe profane vertelling geleidelijk om te buigen in christelijk-spirituele zin. 
Perceval ziet tijdens zijn verblijf in het mysterieuze kasteel van de Visserkoning, 
hoe in een merkwaardige optocht onder meer een graal en een bloedende lans 
worden rondgedragen, maar hij verzuimt te vragen naar de betekenis daarvan. 
Later, aan het Arturhof, zal de Lelijke Jonkvrouw hem vanwege zijn nalatigheid 
vervloeken, een daad waarmee zij een herstelqueeste uitlokt. Voor de held volgt 
een periode van wereldlijk ridderschap, waarin van progressie geen sprake meer 
is. Na vijf jaar komt hij tot berouw van wat hij nu ziet als een zondig bestaan, 
en van zijn oom, een heremiet bij wie hij te biecht gaat, krijgt hij te horen dat 
zijn verzuim in de graalburcht is voortgekomen uit een zonde die hij begaan 
heeft jegens zijn inmiddels gestorven moeder. Verder komt hij aan de weet, dat 
de graal die hij heeft gezien een hostie bevat, waarmee een vergeestelijkt man, 
de vader van de visserkoning, wordt bediend. Zo wordt de graal in retrospectie 
geduid als christelijk vaatwerk. Na deze explicatie houdt de kluizenaar zijn neef 
een nieuw soort ridderschap voor, gebaseerd op liefde tot God. Perceval doet 
vervolgens penitentie en gaat met Pasen ter communie. Dit is het laatste dat we 
over de held horen. 

Opvallend in vergelijking met Chrétiens roman is nu, dat in de RRmM elke 
religieuze dimensie ontbreekt: hier geen episode vol ambigue spiritualiteit, maar 
een traditioneel, profaan ‘autre monde’-avontuur. Het Woud zonder Genade 
vormt, zoals we hebben gezien, als locus amoenus het achterdoek voor een exposé 
over de liefde, terwijl het als locus terribilis het decor is voor een zware riddertest 
die de held moet afleggen. Wat dat laatste betreft is er nog een groot verschil 
met Le Conte du Graal, want waar Perceval in de graalburcht jammerlijk faalde, 
en daarmee onheil afriep over het rijk van de visserkoning, weet de RmM zijn 
beproeving glansrijk te doorstaan. Door de inordinatio in het gevreesde woud te 
beëindigen overtreft hij niet alleen Arturs beroemdste ridders, maar schakelt hij 
ook een geduchte concurrent in de liefde uit. Bovendien zal hij zich opwerpen 
als redder van Arturs rijk, terwijl Perceval in de onvoltooide Conte du Graal een 
rol als verlosser niet heeft kunnen waarmaken.42 Tot slot zij als punt van verschil 
nog vermeld, dat het optreden van de RmM in het Woud zonder Genade een 
voorwaarde is voor zowel de belegering als het ontzet van Kardoel, terwijl in Le 
Conte du Graal het redden van de geliefde los staat van, voorafgaat aan en in de 
roman minder essentieel is dan het ‘autre monde’-avontuur in de graalburcht. 
Alleen dit wezenlijke verschil al toont aan, dat in de RRmM, heel anders dan in 
Chrétiens roman, profane liefde thematisch de boventoon voert. 
 
Het voorgaande maakt aannemelijk, dat de RRmM door goede verstaanders kan 
zijn begrepen als een literaire respons op de laatste schepping van Chrétien de 
Troyes. De Vlaamse roman functioneert in een intertekstuele samenhang met 
Le Conte du Graal, doordat de weg van zijn held eerst parallel loopt aan die van 
Perceval, om dan, na een laatste reminiscentie aan de graalroman, plotseling 
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scherp af te buigen. Dit verband verleent aan het Dietse werk een surplus aan 
betekenis. De RmM komt in deze interpretatie uit de verf als beter, en vooral 
ook ánders dan Perceval. Beter, omdat hij als van meet af aan hoofse jongeling 
de onbehouwen Welshe knaap in omgangsvormen en ridderkwaliteiten in de 
schaduw stelt, en omdat hij, niet belast door een zonde zoals Perceval beging 
tegenover zijn moeder, slaagt waar zijn voorganger faalde: hij zal zijn moeder 
terugzien, en zijn eigennaam echt verdienen.43 En anders, omdat hij zijn liefde 
voor een hooggeboren jonkvrouw niet uit het oog verliest ten gunste van een 
spirituele eindbestemming, maar deze liefde juist tot drijfveer maakt voor al zijn 
handelen, waardoor hij een glorieus doch volkomen profaan doel bereikt: een 
staat van permanent liefdesgeluk in een context van wereldlijke heerschappij. 

Het is naar ik meen tegen de achtergrond van deze profane bestemming, dat 
de eigenaardige kloosterepisode, voorafgegaan door het verrassende besluit van 
de RmM om Kardoel te verlaten, haar volle betekenis krijgt. Beluisterd als een 
intertekstueel literair spel, als een in de uitwerking vooral komische reactie op 
het christelijk georiënteerde ridderschap dat wordt voorgestaan in Le Conte du 
Graal, kan de unieke en in wezen nogal burleske episode over de verliefde en 
daardoor vechtlustige monnik-ridder worden geïnterpreteerd als pleidooi-met-
een-knipoog voor een wereldlijk, door liefde geïnspireerd ridderschap. Waar voor 
Perceval de profane wereld van het hof een tussenstation is op zijn ridderweg, 
een halte waarvan later kritisch afstand wordt genomen ten gunste van een tout 
el van gewijd ridderschap, vormt voor Miraudijs juist de wereld van het klooster 
een doorgangsfase, als ware dit een wachtkamer voor de door liefde zwaar op 
de proef gestelde minnaar. In laatste instantie, en we constateerden dat reeds, is 
ook het hof van koning Artur voor de RmM niet meer dan een medium, maar 
van een kritische kijk op de ridderwereld is in de Vlaamse roman geen sprake. 
 
Er is nog één verschil tussen Le Conte du Graal en de RRmM dat vraagt om een 
verklaring, namelijk het feit dat Perceval tot inkeer komt bij een heremiet (een 
bekend personage in latere, vooral ‘historische’ Arturromans), terwijl Miraudijs 
zijn liefde voor Clarette mag overpeinzen als monnik. Mogelijk werd de auteur, 
bij zijn keuze voor een klooster als tussenstation op de ridderweg van zijn held, 
geleid door de overweging dat hij een moniage, anders dan een eremitage, als min 
of meer geloofwaardig kon voorstellen door retrospectief iets te onthullen van 
de ‘Jugendgeschichte’ van Miraudijs: Hi was clerc ende hadde geleert (RRmM-frm vs. 
164). Te bedenken valt voorts, dat de RmM niet de enige protagonist van een 
ridderroman is die zich in monniksgewaad steekt. Zo gebruiken de held van 
Tristan als Mönch alsook die van Wistasse le Moine het habijt als vermomming, en 
de titelhelden van Le Moniage Guillaume en Le Moniage Rainouart veranderen zelfs 
werkelijk van ordo.44 Hoewel een direct verband met de laatstgenoemde romans 
niet valt aan te tonen, is denkbaar dat de Vlaamse dichter bij de inventio van de 
kloosterepisode zich mede heeft laten inspireren door het moniage-motief uit een 
‘chanson de geste’. 
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We kunnen tot slot vaststellen, dat de auteur van de RRmM het gegeven van de 
ordo-wisseling in zijn verhaal op een geslaagde manier heeft gecombineerd met 
het veelvuldig in ridderromans voorkomende motief van een slottoernooi. De 
nieuwe, maar tijdelijke habitus van de held kan worden beschouwd als een crea-
tieve variatie op de hogere identiteit van personages als Ferguut, die eveneens 
incognito, maar steevast als rídder in het strijdperk verschijnen.45 Dat de RmM 
nu uitgerekend als monnik gewapend en wel deelneemt aan een zo wereldlijk 
evenement als een steekspel, en zich daarbij geheel laat leiden door amoureuze 
motieven, moet toehoorders bijzonder vermakelijk zijn voorgekomen. Hadden 
kloosterlingen niet een gelofte van kuisheid af te leggen, en had de held zijn 
gelofte niet ontkracht met een komische ontsnappingsclausule? Was het dragen 
van wapens voor monniken niet uit den boze? En was het toernooiwezen in 
kerkelijke kringen niet hoogst omstreden, meer dan eens verboden zelfs?46  
 
 
Besluit 
 
De hier uiteengezette interpretatie plaatst de volgende, reeds geciteerde verzen 
van de RRmM in een veelbetekenend licht: 

 
Ende doe hi ten bloten velde* quam, * in het open veld 
Sine witte mouwe hi nam * bevestigde deze 
Ende vestetse* an die coyfie** mede,  ** muts van de maliën- 
Ende warp sine covle* ut ter stede      kolder * monnikskap 
Ende liet sine moywe* blaien** daernare.  * mouw ** wapperen 
    (vs. 2094-98) 
 

Mijn indruk is, dat deze verzen niet slechts een plotmatige gedaanteverwisseling 
beschrijven, maar ook en vooral een thematisch sen-volle metamorfose. Met het 
verruilen van de covle, symbool van vrome toewijding, voor zijn emblematische 
mouw, liefdessymbool en ridderlijk wapenteken, moet de niet allereerst devote 
held voorgoed het veld ruimen voor de volgeling van vrouwe Venus: geen miles 
christianus maar miles amoris. Deze interpretatie brengt mij tot de slotsom, dat de 
oorspronkelijke RRmM waarschijnlijk een liefdesroman is geweest die – voor een 
select en met Chrétiens graalroman vertrouwd publiek – bedoeld was als op een 
amusante wijze met Le Conte du Graal (of met Perchevael ) polemiserend pleidooi 
voor wereldlijk ridderschap, voor ‘Frauendienst’ in plaats van ‘Gottesdienst’.47 
Meer in het algemeen kan de Dietse roman wellicht ook worden beschouwd als 
een conservatieve reactie op de religieus georiënteerde ridderroman zoals die in 
Vlaanderen, aan het grafelijk hof, de overhand had gekregen in een concurrentie-
strijd met traditionele, idealiserende verhalen over ‘matière de Bretagne’: werken 
zoals La Queste del Saint Graal, waarin denkbeelden over een ‘Mönchrittertum’ 
hun neerslag hadden gevonden.48 Zo bezien kan de RRmM zeer wel onderdeel 
hebben uitgemaakt van een reactionaire stroming binnen het genre, die romans 
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heeft voortgebracht als Fergus, de Tristan en prose en Guiron le Courtois:49 romans 
waarvan de auteurs, in een repliek op de ‘chevalerie célestielle’ zoals graalromans 
die propageerden, een restauratie lijken te hebben voorgestaan van een profaan 
ridderschap en van zuivere, van religieus-morele ethiek gevrijwaarde literatuur. 
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Noten 
 
 

∗ Eerder verschenen onder de titel: ‘Der minnen cracht. Over de thematiek van de Roman 
van den Riddere metter Mouwen’. In: Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 13 (1992), 37-63. 
1 De Haan 1975b: vii. 
2 De Haan e.a. 1983: 19 (en vgl. Te Winkel 1922: 305). 
3 Beide onderzoekers gaan voorbij aan de mogelijkheid, dat de passage oorspronkelijk 
wel eens deel kan hebben uitgemaakt van het slot van de roman; vgl. Smith 1989: 130. 
4 Ibid.: 113-119. 
5 Editie Vekeman 1981, vs. 190-204. 
6 Janssens 1987b: 294, en 1988: 216 (noot 277). 
7 Afgebeeld in hoofdstuk 7, p. 198 (noot 151). 
8 Zie Smith 1989: 130. Misschien niet zonder betekenis voor deze hypothese is, dat van 
de marginale hoofdstuktitel op fol. 172verso (Hoe die riddere metter mouwen sire moder vant / 
ende hoe hi Claretten nam) de tweede regel van een apart kader is voorzien, terwijl elders, 
bijvoorbeeld op fol. 176recto, de kapittelbijschriften omsloten zijn door één lijn. Dit wijst 
erop, dat kopiist ‘B’ op fol. 172verso bij nader inzien een addendum heeft toegevoegd aan 
een aanvankelijk eenregelige hoofdstuktitel, vergelijkbaar met wat hij had gedaan op fol. 
145recto (N.B.: het begin van een subkader op fol. 162verso was bedoeld voor nummering). 
 

 
fol. 172v: Hoe die ridd’e mett’ mouwē sire mod’ vant / Eñ hoe hi clarettē nam 
 

 
fol. 176r: Hoe p’ch. eñ lanc’. eñ wal’. entie mett’ mouwē wordē gevaē / Eñ hose yw’. mettē lyb’de v’loeste 
 

9 Voor de veronderstelde ingreep zijn een paar motieven denkbaar. De compilator kan 
het verhaal hebben willen uitbreiden met nieuwe episoden (vgl. Smith 1989: 130-131 en 
136, noot 22; 2008; en 2010: 82 vlg.), en wellicht streefde hij ‘bipartition’ na, mogelijk 
met de bedoeling terug te keren naar een ‘Doppelweg’. ‘Elegant form required that the 
story be stretched out by introducing a reversal of fortune after success’, stelt Ryding 
1971: 134 (en vgl. ook Besamusca 1993: 163-164 over wat de intentie van de Vlaamse 
auteur zou zijn geweest). Twee alternatieve hypothesen (1: de roman bestond van meet 
af aan uit twee delen, en de RmM wordt in Van der Feesten genoemd omdat dichter en 
publiek het eerste deel van de RRmM kenden als een op zichzelf staand liefdesverhaal; 
en 2: het tweede part van de RRmM is in zijn geheel – dus inclusief vaderqueeste – een 
toevoeging), acht ik veel minder geloofwaardig, dit vanwege enerzijds de contradicties 
in het verhaal, en anderzijds het noemen van de ‘Vatersuche’ in RRmM-frm vs. 173-178 en 
de aankondiging van verder avontuur in RRmM-frm vs. 185-186, waarmee lijkt te worden 
gedoeld op méér dan wat volgt in alleen het eerste deel van de compilatieroman. 
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10 Schmolke-Hasselmann 1980a: 45. 
11 Zie hoofdstuk 2, p. 52 vlg. 
12 Haug 1980: 211. 
13 Vgl. vs. 90 en 470-472, alsook verderop in het verhaal vs. 1763 en RRmM-frm vs. 142. 
14 De beknoptheid van deze toch essentiële mededeling doet bekorting van de passage 
vermoeden. Plaatsen in de roman die abbreviatie door de compilator lijken te verraden, 
hoop ik – voortbouwend op Deschamps 1968 en Besamusca 1993: 125-130 – nog eens 
te bespreken in een bijdrage over de verschillen tussen RRmM-frm en de versie van het 
verhaal in de Lancelotcompilatie. 
15 Deze episode, de oudst bekende vindplaats van tFelle Woud sonder Genade (Carasso-
Kok 1992), is gestileerd naar de Broceliande-episode in Le Chevalier au Lion (Jonckbloet 
1852: 314; Te Winkel 1887: 190-193, en 1922: 305-06; Besamusca 1993: 146-151 (en zie 
voor kanttekeningen Smith 1995: 53, noot 30), 1994: 360-366, en 2003: 111-113). Vgl. 
ook Summerfield 2009 en 2011. 
16 Zie over Venus beknopt Zemel 1991b: 248-251, en zie verder hoofdstuk 7, p. 181 vlg. 
Van de boem van minnen kennen we een christelijke en een jonge profane variant; de een 
te vinden in onder meer Dirc van Delfs Tafel van den Kersten Ghelove (editie Daniëls 1937: 
38) en in een arbor amoris-tractaat in een Nederfrankische vertaling (Den Haag K.B., 133 
G 1, fol. 191recto – 212recto; Kamber 1964: 95-96, 130 vlg.), de ander behalve in de RRmM 
ook in Pyramus en Thisbe (editie Verdam 1877, vs. 189) en in een sproke in het handschrift-
Van Hulthem (nr. 34; editie Serrure 1855: 397-401, editie Brinkman & Schenkel 1999: 
292-295); vgl. Van der Poel 2001. Zie over de Middelhoogduitse Minnebaum Glier 1971: 
38 (noot 46) en 143; en GRLMA 1970: 162, nr. 3148, en 167, nr. 3246 over de Oudfranse 
arbre d’amour, een gedicht uit waarschijnlijk 1250 à 1270, mede opgedragen aan een niet-
geïdentificeerde preus dame d’Audenarde (zie Sleiderink 2009), dat ons mogelijk in de buurt 
brengt van de contemporaine of iets jongere RRmM. Zie ook GRLMA 1988: 153. 
17 Dat de kracht van de liefde sterker kan zijn dan de wil tot leven, heeft aan het begin 
van de roman de dood van Tristan en Iseut gedemonstreerd (vs. 66-71). Ook de RmM 
ervaart dit (vs. 1019-27, 1837-45, 1853-56), doch zijn amoureuze queeste zal, anders dan 
die van zijn befaamde voorganger, uitmonden in een sprookjesachtig ‘happy end’. 
18 Het optreden van twee rode ridders fungeert als een signaal, dat recipiënten moest 
attenderen op een toenemende moeilijkheidsgraad van de gevechten die de held levert. 
Het vervolg van de roman leert dat de stijgende lijn in de avonturen van de RmM zich 
voortzet (cf. infra). 
19 De grise cleeder die de RmM bij deze gelegenheid ontvangt (RRmM-frm vs. 146; zie ook 
vs. 1784 en 2092), doen – in combinatie met de geïsoleerde ligging van het klooster en 
de belofte van de held dit rike te zullen maken (vs. 1862) – vermoeden dat het gaat om 
een klooster van de strenge cisterciënzer orde, eerder dan om een franciscaner klooster. 
Zie Te Winkel 1892: 226-227 en MNW II: 2111-13, III: 2008, IV: 1892-93 en VII: 503. 
20 Zoals gezegd valt te vermoeden, maar vooralsnog niet te bewijzen, dat in deze fase 
van het verhaal oorspronkelijk ook de voltooiing van de ‘Vatersuche’ beschreven zal 
zijn geweest. 
21 Met deze ‘verspätete Namensnennung’ doet zich een omkering voor in vergelijking 
met ‘Doppelweg’-romans als Le Chevalier au Lion en Fergus (de chevalier au bel escu), waarin 
een niet-anonieme protagonist zijn riddernaam, ontleend aan een attribuut, eerst tijdens 
zijn op een crisis volgende herstelqueeste ontvangt, ten teken van het bereiken van een 
hogere ridderidentiteit. In onze roman start de held zijn liefdesqueeste (die niet wordt 
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geïnitieerd door een crisis) juist als riddere metter mouwen, en het is de onthulling van zijn 
wérkelijke naam die (mede) een beloning vormt voor zijn inspanningen. Dat deze naam 
een eervolle is, en een waardig pendant van ‘speaking name’ Clarette, blijkt uit hetgeen 
Maerlant in boek XII van Der Naturen Bloeme zegt over de miraude oftewel smaragd: diene 
sal draghen / Moet reine sijn, horic ghewaghen (editie Verwijs 1878, vs. 1055-56). Vgl. tevens 
Vekeman 1980: 28-29 over de naam Myraude in Torec, en zie verder over naamgeving 
Smith 2004: 55-56, en 2014. 
22 Dat in de RRmM het fenomeen Liefde, principieel te onderscheiden van een concrete 
realisering ervan, wordt gepresenteerd als bonum, volgt uit vs. 688: Minne haet al dat es loes. 
Over dit monistische concept, ‘einen wichtigen Pfeiler “höfischer” Liebesauffassung’, 
handelt Schnell 1985: 66-71 (citaat p. 69). 
23 ‘Wer sich als “höfisch” Liebender auszeichnen will, [...] muss bereit und imstande 
sein, lange um die begehrte Person zu werben’ (Schnell 1985: 141). Zie ook de eerder 
geciteerde verzen 709-711. 
24 In de originele versie van dit hoofdstuk schreef ik nog: ‘(in de compilatieversie is daar 
althans geen spoor van te ontdekken)’. Wuttke 2006: 140 wijst evenwel op vs. 1360-61: 
Clarette, vernemend hoe dapper haar ridder zich in het Woud zonder Genade geweerd 
heeft, ward van sire minnen ontsteken / Soe sere, haer dochte therte breken! Hoewel uit die prille 
verliefdheid (Clarette kent de held pas drie dagen) nog niet valt te concluderen dat ook 
de jonkvrouw een zware proeftijd wacht, wijst haar opluchting als de RmM eindelijk 
haar hand wint wel in die richting. Zie ook hoofdstuk 7, p. 179-80 en 188. 
25 ‘Das Ideal “höfische Liebe” besteht in der Aufrichtigkeit gegenseitiger Liebe’ (Schnell 
1985: 136). 
26 Schmolke-Hasselmann 1980a: 45. 
27 Ibid.: 84. De mening van De Haan e.a. 1983: 20, dat van Arturs hof een stimulerende 
invloed zou uitgaan op de RmM, kan ik om deze reden niet delen. 
28 Schmolke-Hasselmann 1980a: 116. 
29 Dat het huwelijk tussen de held en de heldin wel al voltrokken wordt in Kardoel, is 
een gevolg van genreconventies, die een finale Arturhofscène voorschreven. Opvallend 
in de roman: ook voor negatieve, door de RmM geneutraliseerde personages is het hof 
geen eindstation: zo mag de rode ridder, na zich te hebben onderworpen aan de vorstin, 
zijns weegs gaan (vs. 435-436), en Amelant weet zelfs te voorkomen dat hij Artur man-
schap moet doen (vgl. vs. 1496 vlg. met vs. 1088-95 en 1171-74). 
30 Zie Zemel 1991b: 37-38, 101-105, en 2006: 32-33, 118-123, alwaar verdere literatuur. 
31 Vgl. Smith 1989: 140 (noot 40). 
32 Ibid.: 122-123. Zie ook Besamusca 1993: 141-151, 1994: 360 vlg., 2002b: 22, en 2003: 
109-113; Schrover 2008: 122-124; Finet-Van der Schaaf 2012: 26. 
33 Vgl. hoofdstuk 2, p. 58-60, alsmede Besamusca 1993: 141-144, en 2003: 109-110. Zie 
tevens Finet-Van der Schaaf 2012: 26, en Hogenbirk 2014b: 64-66. 
34 Zie resp. Schmolke-Hasselmann 1980a: 130 vlg., Zemel 1991b hoofdstuk 3, 1994a en 
2006 hoofdstuk 3; Kennedy 1986 (met name hoofdstuk 2); en Kossen 1989, Besamusca 
1993: 96-100, en 2003: 76-79, alsook Smith 1995: 39-43, en Zemel 1996a: 312-316. 
35 Vgl. Zemel 1991b hoofdstuk 3, 1994a: 330 vlg., en 2006 hoofdstuk 3. 
36 Zie over de begrippen convergentie en divergentie Van Oostrom 1981: 200-203, en 
over de wisselwerking tussen analogie en distinctie in ridderromans Janssens 1988, par. 
2.2.1 (vooral p. 94). Een mooie monografie over intertekstualiteit is Besamusca 1993. 
Zie tevens Janssens 1988 (vooral p. 47-88), en 1998a: 19-28. 
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37 Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen de twee romans die zich laten verklaren door 
ontlening aan andere bronnen, zoals Le Chevalier au Lion (zie noot 15), de Lancelot en prose 
(vgl. hoofdstuk 2, p. 58-60, hoofdstuk 6, p. 158 vlg., en hoofdstuk 8), de Roman van Wale-
wein (zie Te Winkel 1922: 307; Draak 1975: 170-173; Besamusca 1993: 151-155, en 2003: 
113; en zie ook hoofdstuk 2, p. 51-52), Moriaen (zie Van der Stempel z.j. [1914]: XXIII-
XXVIII; Van Oostrom 1981: 201-202; Besamusca 1993: 155-158, en 2003: 113-114), en 
– buiten het genre – een oudere versie van Richars li Biaus (zie Van der Stempel z.j. [1914]: 
XII-XXI, Smith 1988, en Besamusca 1993: 131-135, en 2003: 108). 
38 Zie hoofdstuk 2, p. 59, over contrasten tussen het begin van Le Conte du Graal en dat 
van de RRmM. 
39 In beide episoden vindt de tot ridder gewijde knaap onderdak bij een jonkvrouw die, 
in tegenstelling tot haar gast, ’s nachts de slaap niet kan vatten. De loze belofte van de 
RmM aan Egletine, ooit naar haar te zullen terugkeren (vs. 1453-57), vormt hierna het 
pendant van de evenmin ingeloste belofte die Perceval Blancheflor deed. Overigens is 
niet ondenkbaar, dat de dichter van de RRmM zich bij het uitwerken van de Egletine-
episode heeft laten inspireren door een vergelijkbare passage uit Ferguut, die eveneens 
(namelijk via Fergus) teruggaat op de Beaurepaire-episode. Zie hoofdstuk 2, p. 62 (noot 
17), en vooral Smith 2005b. 
40 De vraag, of de uitgesproken negatieve visie op de figuur van de hofmaarschalk in de 
RRmM oorspronkelijk is of op het conto van de compilator moet worden geschreven, 
heb ik, voortbouwend op Smith 1989: 130-131 en op Hogenbirk 2004: 132 vlg. en 153-
154, naar voren gebracht in Smith 2010: 70-72, 82-84 en 93-94. 
41 Iets dergelijks is aan de orde in Fergus: ook deze roman ‘reduziert die Handlung des 
Perceval auf die Liebesgeschichte’ (Schmolke-Hasselmann 1980a: 132). Zie ook Zemel 
1991b: 86 vlg., 1994a: 334-335, 339-342, en 2006: 103 vlg. 
42 Ik ga er in deze analyse van uit, dat de dichter van de RRmM een versie van Le Conte 
du Graal (dan wel Perchevael ) heeft gekend waarop hooguit de eerste voortzetting volgde; 
een versie dus die Perceval niet liet terugkeren naar Blancheflor en naar de graalburcht. 
43 Dit in tegenstelling tot Perceval, die als eveneens aanvankelijk naamloze knaap zijn 
naam niet ‘verdient’ maar als bij ingeving raadt. Vgl. in dit verband ook noot 21. 
44 Zie over ‘Der Typus des Mönch gewordenen Ritters’, en ‘seine Weiterbildung zum 
streitbaren Mönch’, Walker 1910 (het citaat p. 118) en Ménard 1969: 81-86 en 348-353. In 
Ménard & Payen 1983 worden Le Moniage Guillaume en Le Moniage Rainouart onderzocht 
vanuit verschillende invalshoeken. De ‘Moniage Miraudijs’ is geanalyseerd in Smith 2005a. 
45 Een held die net als de RmM incognito optreedt in een driedaags toernooi om de hand van 
een jonkvrouw, komt in de overgeleverde Oudfranse Arturromans in verzen slechts één 
keer voor, en wel in Beaudous. In andere versromans gaat het meestal om een toernooi 
van een à twee dagen, zie Chênerie 1986: 135. De genoemde combinatie van motieven 
vinden we wel in de roman Ipomedon, en driedaagse toernooien treffen we verder aan in 
onder meer Ulrich von Zatzikhovens Lanzelet (waar het gegeven van de jonkvrouw als 
prijs ontbreekt) en in Peredur en Richars li Biaus (hier zonder incognito). Zie, ook voor 
verdere literatuur, Loomis 1949: 253 vlg., Ménard 1969: 343-345, en Picherit 1989. Het 
toernooimotief is uitvoerig besproken in Smith 2005a. 
46 Zie voor het kerkelijk standpunt inzake toernooien Barber & Barker 1989: 139-145, 
en vooral Krüger 1985, waar we op p. 415-416 en 422 lezen dat – curieus genoeg (en bij 
uitzondering) – ook in de realiteit leden van de clerus wel deelnamen aan toernooien. 
47 Vgl. over deze literaire tegenstelling Schnell 1985: 72-73. 
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48 Zie Janssens 1988: 169-173; Hogenbirk 2014b: 53. 
49 Zie over deze stroming Lathuillere 1978: 612; Zemel 1991b: 89 (literatuur in noot 62), 
1994a: 340-341, en 2006: 106. Voorts inzake de Roman van Walewein Besamusca 1993: 
44-59 en 175-179, en 1995 en 2000b; over Moriaen Zemel 1996a, Besamusca 2003: 76-79, 
en Hogenbirk 2014b: 59-64. 
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4. Vermakelijk verhaal∗ 
 

… ende om dat 
Huerden si desen verman, 
Dat hise voerde Bertangen an. 
Si geloefden hem grote rijchede; 
En wildijs niet doen, si souden ter stede 
Worpen over boerd gereet… 
Alse die dit hord ende weet, 
Seidi hi soud gerne anegaen! (vs. 3457-64) 

 
In het begin van Le Conte du Graal wordt beschreven hoe Perceval, door zijn 
moeder in staat van onwetendheid gehouden inzake hofleven en krijgsbedrijf, 
vijf ridders ontmoet. Onder de indruk van deze gebeurtenis besluit de knaap 
zijn woonstede in het Welshe woud te verlaten om aan Arturs hof tot ridder te 
worden gemaakt. Hij zet koers naar Kardoel, waar hij buiten de stadsmuren een 
gevreesde rode ridder treft, die hij met zijn werpspies doodt. Als Perceval zich 
de wapenrusting van zijn slachtoffer wil toeëigenen, stuit hij op een probleem: 
hij kan de grondig vastgegespte onderdelen niet loskrijgen, en meent het lijk in 
mootjes te moeten hakken om te verkrijgen wat hij begeert. Dankzij de hulp 
van schildknaap Yvonet, die zijn gestuntel lachend heeft gadegeslagen, kan de 
held zonder fileerpartij beginnen aan zijn tocht als rode ridder in het verhaal en 
door de literatuurgeschiedenis.1 

De vrolijke reactie van Yvonet op het geklungel van de knaap laat er geen 
misverstand over bestaan, dat Chrétien de Troyes met het komische optreden 
van zijn nog onaangepaste held een lach heeft willen opwekken bij zijn publiek. 
Iets dergelijks zal hebben gegolden voor een vergelijkbare episode in Fergus, een 
Arturroman die waarschijnlijk al vroeg in de eerste helft van de dertiende eeuw 
door dichter Guillaume le Clerc is geconcipieerd als een ‘neo-Perceval’.2 Ook in 
deze roman is de protagonist afkomstig uit een buitengewest, maar anders dan 
de held van Chrétien krijgt Fergus ten behoeve van zijn tocht naar het Arturhof 
al meteen, door zijn boerse vader, een wapenrusting aangemeten. Het gaat hier, 
met een knipoog naar Le Conte du Graal, weer om een rode outfit: na tientallen 
jaren in een kist te hebben gelegen, is het ijzerwerk zwaar verroest… 
 
 
Amusante Artur 
 
Deze twee passages illustreren, dat middeleeuwse literatuur niet per se van een 
didactisch of devoot karakter is: auteurs konden zeker ook een luchtiger toon 
aanslaan.3 Dit inzicht heeft opgang gemaakt onder literatuurvorsers, en enkele 
decennia geleden constateerde Keith Busby, refererend aan een grote studie van 
D.H. Green over ironie in middeleeuwse romans: ‘Het is de laatste vijftien jaar 
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steeds gewoner geworden te spreken van ironie, parodie en het burleske in de 
middeleeuwse literatuur. Meer dan dit: het is zelfs mode geworden’.4 Voorbij is 
de tijd van de opvatting ‘that medieval poets did not display much interest in 
humor and were mostly concerned with religious, heroic, erotic, spiritual, and 
didactic aspects’.5 Letterkundigen gaan nu uit van het axioma, dat ‘nothing pre-
vented medieval audiences from laughing at funny comments, satirical jabs, and 
ironic or simply humorous images presented by the authors of a wide variety of 
literary genres’.6 Het nieuwe paradigma luidt: ‘Medieval humour is a subject that 
requires serious investigation’.7 

Niettemin had Frits van Oostrom in 1989 nog alle reden, zijn vakgenoten te 
confronteren met de volgende, prangende vraag: ‘Waar zijn of blijven toch bij ons 
de boeken, of soms zelfs maar de artikelen, over […] humor, parodie en ironie 
in al die zo gevarieerde Middelnederlandse teksten, studies die de aansluiting op 
belangwekkend buitenlands onderzoek terzake tot stand zouden kunnen brengen?’8 
Dat een antwoord vooralsnog uitbleef, bleek tien jaar na dato uit de waarneming 
van Raymond Harper ‘dat de behandeling van het thema ironie binnen de medio-
neerlandistiek over het geheel genomen wordt gekenmerkt door een grote terug-
houdendheid’.9 En ook begin eenentwintigste eeuw kon Bart Besamusca, ver-
wijzend naar Van Oostroms verzuchting, niet anders dan vaststellen: ‘nog altijd 
wordt humor in de Middelnederlandse literatuur weinig bestudeerd’.10 

Toch is de laatste jaren een kentering zichtbaar, en verschijnen ook in ons 
taalgebied nu met enige regelmaat publicaties rond de verwante thema’s humor 
en ironie.11 Dat hierin veelvuldig werken uit de Arturepiek centraal staan, mag – 
gelet op talrijke stellig komisch bedoelde passages en episoden zoals we er twee 
hebben gezien – geen wonder heten: ‘There can be little doubt that humour is a 
fundamental characteristic of the genre of Arthurian romance’.12 Een bekend 
Oudfrans voorbeeld dat hiervan getuigt, is – naast de reeds genoemde Fergus – 
de als ‘appealing parody of romance themes’ getypeerde La Vengeance Raguidel.13 
En in het oeuvre van Chrétien, fundament van en maatstaf voor het genre, is 
prominent ironie aanwezig.14 Ook detailaanwijzingen duiden op receptie met 
een lach van als ‘niet-historisch’ geklassificeerde Arturromans, gekenmerkt door 
een ongekende mate van fictionaliteit. In Hartmann von Aues Iwein, een Duitse 
bewerking van Chrétiens Le Chevalier au Lion, wordt het volgende verteld over 
een kasteelheer en zijn vrouw: ‘voor hen zat een meisje, dat zeer goed Frans 
kon lezen, zoals ik gehoord heb. Zij liet de tijd ras en aangenaam voorbijgaan. 
Zij bracht hen tot lachen. Het leek hun kostelijk wat zij voorlas’.15 En in zijn 
Spiegel Historiael, waar hij oordeelt over het (on)waarheidsgehalte van verhalen 
over koning Artur, maakt Jacob van Maerlant specifiek melding van den hertoge 
Keyen, / daer hem die Walen mede meyen.16 

Onder invloed van internationale ontwikkelingen in het vak, waarin is af-
gerekend met de klassieke visie dat ‘despite occasionally humorous scenes, even 
courtly romances and didactic verse novellas hardly incorporate the comic’,17 
lijkt nu dus een einde gekomen aan wat ook in de medioneerlandistiek tot voor 
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kort de gangbare kijk was op dertiende- en veertiende-eeuwse romans: ‘In de 
studie van de Middelnederlandse literatuur vat men deze werken veelal tamelijk 
ernstig op’.18 Naast leerzame inhoud bood menig verhaal, naar we thans inzien, 
ook en misschien wel voornamelijk amusement: ‘men dient niet uit het oog te 
verliezen dat de romans tevens als vermaak dienden. Er moest (samen met of 
ten koste van personages) ook gelachen kunnen worden’.19 Pleitbezorger voor 
deze opvatting is al jaren Roel Zemel, in wiens publicaties over Arturromans als 
Ferguut, de Roman van Walewein en Lanceloet en het Hert met de Witte Voet aandacht 
voor humor een constante is.20 En als in antwoord op wat Harper constateerde, 
heeft Veerle Uyttersprot licht laten schijnen op ironie in Arturromans.21 Van de 
hedendaagse focus op de vermakelijke kant van ridderverhalen getuigen verder 
de volgende regels in Stemmen op schrift: 
 

… de romans moeten niet op [een] educatieve functie worden vastgepind. 
Belangrijker waren hier alle spanning, sensatie en amusement, en het 
pure plezier in een verhaalkunst die soms zelfs de spot kon drijven met de 
helden, die in andere episodes zo voorbeeldig waren. Het is nog niet zo 
lang dat deze ironische en humoristische kanten van de Middelneder-
landse roman aandacht krijgen in het onderzoek. Filologen zijn nu een-
maal primair geneigd de teksten net zo serieus te nemen als hun werk. 
[…] Wellicht moeten we […] onze literair-historische groothoeklens gaan 
bijstellen, en de ironisering van de ridderroman niet pas bij Rabelais en 
Cervantes laten beginnen, maar aanvaarden als een permanente neven-
stroom naast alle hoofsheid en heroïek, en humor als integrerend onder-
deel van serieuze literatuur.22 

 
 
Oren van toen en ogen van nu 
 
In een benadering van historische literatuur die oog heeft voor humor, past bij 
alle enthousiasme enige terughoudendheid. Busby waarschuwde al: ‘zodra men 
de middeleeuwse roman als komisch begint te zien, is het moeilijk te stoppen’.23 
Het risico ‘is that of not knowing where to draw the line, for what appears to us 
as comic may have seemed deadly serious to a medieval audience’.24 Ook wijst 
Harper op het gevaar, ‘dat een hedendaagse lezer de eigen preoccupaties met 
ironie projecteert op een middeleeuws werk’.25 Een lastig obstakel is ‘de vraag 
of middeleeuwers om dezelfde zaken zullen hebben gelachen als mensen uit 
onze tijd’.26 Door de kloof die ons scheidt van middeleeuwse dichters en hun 
publiek (over wie we meestal zo goed als niets weten),27 ‘is bij bestudering van 
middeleeuwse literatuur het risico van vertekening levensgroot aanwezig. 
Moderne onderzoekers missen nu eenmaal de ogen van toen, waardoor zij alle 
kans lopen ten onrechte situaties, handelingen en uitingen als humoristisch te 
interpreteren en humoristisch bedoelde momenten over het hoofd te zien. Uit 
de aard der zaak is dit probleem onoplosbaar’.28 Weinig bemoedigend luidt de 
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gevolgtrekking: ‘gelijkschakeling van de hedendaagse smaak – als die al uniform 
op te vatten zou zijn – met die van middeleeuwers is tot nader orde[r] naïef’.29 

Aan de andere kant brengt ook te veel omzichtigheid risico met zich mee, 
‘namelijk dat men van de weeromstuit middeleeuwse fictie serieuzer gaat nemen 
dan de auteur en diens toenmalige publiek, waardoor men niet alleen eventuele 
ironische signalen over het hoofd kan zien, maar tevens onbedoeld in de valkuil 
van een misplaatst cultureel superioriteitsgevoel belandt’.30 Dat bijvoorbeeld de 
Roman van Walewein, met onder meer een kolderieke slachtpartij in Endi,31 lang 
beschouwd is als een ernstig te nemen spiegel van hoofsheid, illustreert dat dit 
risico niet denkbeeldig is. 
 
Hoewel moet worden onderkend, ‘dat het traceren van een mogelijk komisch 
potentieel in een middeleeuwse tekst een riskante bezigheid is’,32 misschien zelfs 
‘een gigantisch waagstuk’,33 nemen velen tegenwoordig toch aan ‘dat de kloof 
tussen het hedendaagse en het middeleeuwse gevoel voor humor waarschijnlijk 
minder groot is dan men denkt. […] Passages hebben wellicht op zijn minst een 
komisch potentieel als ook een modern publiek erom kan lachen’.34 Als weten-
schappelijk verantwoord, want op empirische leest geschoeid, staan in recent 
literatuuronderzoek twee benaderingen te boek: studie van opvattingen over 
humor zoals geboekstaafd in middeleeuwse bronnen, en analyse van passages 
waarin lachende personages wellicht wijzen op een komisch effect.35 

Toch gaan ook deze methoden gepaard met beperkingen en problemen. 
Met de eerste aanpak komt men niet verder dan het interpreteren van retoricale 
voorschriften in vooral Latijnse bronnen, waarbij onduidelijk is in hoeverre de 
invloed daarvan zich heeft uitgestrekt tot uiteenlopende volkstalige literaire 
genres.36 En bij de tweede methode ligt het gevaar van cirkelredenering op de 
loer, want ‘Zu beachten ist, dass das Lachen von Figuren als solches weder ein 
notwendiger noch ein hinreichender Grund für die Identifizierung von Komik 
in einer bestimmten Situation ist’.37 Lachen kan ook voortkomen ‘aus Scham und 
Verlegenheit, aus Lust und Übermut, aus Wut und Erleichterung, aus Freund-
lichkeit und um jemandem zu verhöhnen’.38 En soms is het ‘Ausdruck schlichter 
Daseinsbejahung und Lebensfreude, […] Manifestation vitaler Überlegenheit’.39 
Een voorbeeld dat deze methodische beperking veraanschouwelijkt is Sir Gawain 
and the Green Knight, een veelgelezen en veelgeprezen Arturroman waarin perso-
nages menigmaal lachen – maar zonder dat dit aanleiding is om de roman, aan 
de ernstige grondtoon waarvan niemand twijfelt, te bestempelen als humoristisch 
hoogstandje.40 
 
 
Een sleutel tot humor 
 
Het moge duidelijk zijn: ‘die systematische Erforschung der Komikverwendung 
im Mittelalter steht […] erst am Anfang’.41 Omdat ‘die Literaturwissenschaft bis 
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auf weiteres auf die Möglichkeit verzichten muss, bei der Interpretation eines 
Textes auf eine umfassende Theorie des Lachens im Mittelalter zurückzugrei-
fen’,42 kan een intuïtieve en dus subjectieve tekstanalyse ons misschien helpen, 
om tot een beter begrip te komen van humor in Middelnederlandse romans die 
eerder zijn geïnterpreteerd als serieus, moraliserend zelfs. Richtinggevend voor 
zo’n aanpak, de enig mogelijke van teksten waarin personages zelden of nooit 
lachend worden opgevoerd, kan zijn ‘dat de notie incongruentie, die in algemene 
theorieën over humor een belangrijke rol speelt, voor het humoronderzoek in 
middeleeuwse teksten bruikbaar is’.43 ‘Die Aufdeckung eines Kontrastes ist be-
kanntlich ein wichtiger Schritt der Komikanalyse’, aldus ook Tomas Tomasek,44 
en het is aan literatuurhistorici om in teksten de plaatsen te traceren waar met 
onverenigbaar ge(d)achte, maar plotseling aanschouwelijk samengebrachte zaken 
een sociale of literaire norm overtreden wordt, in een transgressie die maakt dat 
een bij recipiënten opgebouwde spanning zich kan ontladen in een bevrijdende 
lach. Incongruentie wordt nu zelfs aangemerkt als grondbeginsel van alle humor: 
‘Jede Form von Komik lässt sich im Prinzip zurückführen auf eine als unange-
messen oder paradox empfundene Verknüpfung zweier divergenter oder gar 
konträrer Vorstellungsbereiche, die diese Bezugsetzung zueinander von sich aus 
eigentlich nicht zulassen’.45 Met andere woorden: ‘Semantischen Kontrast bzw. 
Inkongruenz, Ambiguität und Plötzlichkeit könnte man […] als Strukturen der 
Komik bezeichnen’.46 

Marjolein Hogenbirk heeft langs deze weg laten zien, dat een Arturroman als 
Walewein ende Keye meer is dan een leerzame, met gepaste ernst te volgen strijd 
tussen goed en kwaad, uitgevochten door een held en een antiheld.47 Als Wale-
wein, ridder van formaat, aan het begin van dit verhaal zich bezeert wanneer hij 
zich woelend te weer stelt tegen een gedroomde leeuw, en dan met een bons uit 
bed valt, is onmiskenbaar humor in het spel: enerzijds door incongruentie tussen 
de serieuze, voorspellende inhoud en het alledaagse, onmiddellijke resultaat van 
de droom, anderzijds door een komisch contrast tussen het verre van heroïsche 
voorval en Waleweins reputatie als der avonturen vader.48 

Ook verderop blijkt de roman niet gespeend te zijn van komische passages. 
Wanneer, om nog maar een voorbeeld te noemen, aan het slot van het verhaal 
koning Artur de vlakte buiten Kardoel ziet volstromen met hyperbolische aan-
tallen getuigen van de avonturen die zijn neef in een jaar tot een goed einde heeft 
gebracht, vreest hij aanvankelijk – doch de toehoorder weet wel beter – voor een 
vijandelijke aanval. Een fraai staaltje van dramatische ironie! 
 
 
Die Riddere metter Mouwen 
 
Walewein ende Keye wordt in de Lancelotcompilatie voorafgegaan door de RRmM, 
een Arturroman waarvan de humoristische dimensie nog niet anders is belicht 
dan met terloopse observaties.49 In dit hoofdstuk wil ik passages in kaart brengen 
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die iets verraden van komisch potentieel. Dat zo’n verkenning, waarin we het 
moeten stellen zonder veel houvast aan lachende personages,50 kan leiden tot 
aansprekende resultaten, moge blijken uit twee voorbeelden. Het citaat aan het 
begin van dit hoofdstuk toont een Ierse schipper, die (net zoals een collega in 
Moriaen) zich allerminst ingenomen toont met zijn ridderlijke cliëntèle, en dus 
moet worden aangespoord om toch transport te bieden. De ironie waarmee de 
verteller melding maakt van het ogenschijnlijke enthousiasme van de veerman 
(hi soud gerne anegaen), terwijl de man slechts wijselijk opteert voor het redden van 
het vege lijf, dient het doel van een leedvermakelijk moment ten koste van een 
dorper, die hiermee wordt tot een ‘vilain comique’.51 

Ook hooggeboren personages konden worden tot mikpunt van spot, blijkt 
verderop in de RRmM. Een topos in de middeleeuwse literatuur, en bij uitstek 
in ‘chansons de geste’ en in episodische Arturromans, zijn lelijkheidsportretten, 
met opsommingen van karikaturale fysieke kenmerken die vaak ‘délibérément 
comiques’ lijken.52 Dat met zo’n ‘portrait de la laideur’ in de RRmM een lach-
wekkend effect werd beoogd, mag aannemelijk heten omdat de descriptio ditmaal 
niet (voor de zoveelste keer) het groteske gelaat in beeld brengt van een ‘autre 
monde’-bewoner zoals een dwerg of een reus, of van een inferieure medemens 
zoals een homo silvaticus, een dorper of een heiden, maar het gelaat visualiseert 
van een boze doch aanzienlijke buurman uit de wereld van het hof: de koning 
van Cornwall. Met diens afstotelijke tronie correspondeert, in overeenstemming 
met ‘das höfische Menschenbild der Identität von Innen und Aussen’, zijn alles-
behalve hoofse gedrag, want de snoodaard wil de moeder van de held, al treedt 
zij net in het huwelijk, gewapenderhand tot de zijne te maken. Een verwerpelijke 
handelwijze, die getuigt van ’s konings ‘unhöfischen Verhalten als Gegenfigur 
des höfischen Menschen’.53 Wat de bedreigde vrouwe ziet wanneer ze vanaf de 
tinnen van haar veste letterlijk neerkijkt op de vorstelijke maar vileine aanbidder, 
kan haar begrijpelijkerwijs nauwelijks bekoren: 
 

Sijn voerhoeft was hem gelesen*; * gerimpeld 
Die ogen clene gelijc der ratten; 
Men sach nie nese soe platten*! * nooit zo’n platte neus 
Hi hadde lange, hangende oren; 
Sine tanden waren hem gelu* voren. * geel 
Hi hadde den mont ongemicke* * bovenmatig 
Wijt, ende die lippe dicke. 
Hi behagede der vrouwen qualijc sere* * beviel de vrouwe geens- 
Jegen haren man, in allen kere!    zins    (vs. 3715-23) 

 
Niet alleen de catalogus van weerzinwekkende gelaatskenmerken an sich, die met 
een traditionele ‘top down’-structuur54 en met animale componenten kan gelden 
als ‘Musterbeschreibung einer charakterlich negativen Person durch körperliche 
Missgestalt’,55 maar ook en vooral de litotes die er in het laatste verspaar op volgt, 
pleit voor lezing met een lach. 
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Beide voorbeelden van mogelijk humoristisch bedoelde passages nodigen uit 
tot ‘close reading’ van de RRmM, in een speurtocht naar meer verhaalelementen 
met komisch potentieel. Tegelijk maakt de eerste casus, die niet met zekerheid 
voor rekening komt van de Vlaamse dichter,56 ons attent op een complicatie die 
deze verkenning bemoeilijkt. Het feit dat de RRmM door de samensteller van 
de Lancelotcompilatie is bewerkt, laat aan de ene kant de mogelijkheid open dat 
van oorspronkelijk komische passages de humor door abbreviatio aan onze waar-
neming is onttrokken (zoals bekend ‘verdwijnen ironische toespelingen wel meer 
in de compilatie’57), terwijl aan de andere kant verzen waarin we een amusante 
lading ontdekken heel goed uit de pen van de compilator kunnen zijn gevloeid.58 
De laatste mogelijkheid valt zeker niet uit te sluiten voor passages in het tweede 
part van de compilatie-RRmM, een part dat (meer dan het eerste deel) ingrepen 
door de compilator verraadt.59 Waar verzen en episoden in het verhaal sporen 
lijken te vertonen van bewerking, zal ik dat hierna uitdrukkelijk vermelden. 
 
 
Koninklijke costume 
 
Bekend is het gebruik van koning Artur, op een hofdag niet aan het feestmaal 
te beginnen voordat zich aventure heeft aangediend.60 Dit motief, door Chrétien 
reeds toegepast in Le Conte du Graal, treffen we aan in Arturromans als La Queste 
del Saint Graal, de Suite-Vulgate du Merlin en Les Merveilles de Rigomer, en in andere 
taalgebieden onder meer in Daniel von dem Blühenden Tal en Sir Gawain and the Green 
Knight. Dat Arturs ‘costume’ zich leent voor parodie, demonstreert de Italiaanse 
dichter Antonio Pucci: in Gismirante dreigt heel de hofgemeenschap als gevolg 
van ’s konings gewoonte de hongerdood te sterven.61 Eerder al maakte stevige 
trek zich meester van de hofbewoners, toen Artur naar hun smaak te lang wachtte 
op avontuur aan het begin van de Lai du Cort Mantel. Avontuur blijft ook uit in 
de Occitaanse roman Jaufre, zodat de vorst er met zijn ridders zelf maar naar op 
zoek gaat. En in La Vengeance Raguidel en Die Wrake van Ragisel staat Artur, als 
ook daar geen avontuur zich openbaart, zijn ridders maar toe zich op de reeds 
lang gereedstaande dis te storten. Trouw aan zijn principe gaat de monarch zelf 
echter met een lege maag naar bed: een vorstelijke variatie op het motief van de 
hongerige held.62 

Beluisterd tegen de achtergrond van ’s konings gebruik als genreconventie, 
is duidelijk dat de dichter van de RRmM een komische lading heeft aangebracht 
in het begin van zijn verhaal. Plaats van handeling is Kardoel, met Pinksteren: 
 

… doen die dienst* was gedaen, * de hoogmis 
Brachtmen water ende ginc dwaen*. * de handen wassen 
Daer was ten etene gedient wale. 
Wat soude daer af lange tale*? * wat valt daar meer over 
Elc hadde daer sijn gevoech**    te vertellen? 
Dies hi wilde, ende meer dan gnoech! ** wat hij maar wenste 
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Doen terde gerechte daer was geten*, * na de derde gang 
Swoer die coninc ende liet daer weten, 
Datmen niet soude eten vord* * verder 
Eer daer niemare* ware gehord, * bericht van iets nieuws 
Noch scoenlaken ward op gedaen*. * afgeruimd (vs. 41-51) 
 

De ironie van de ‘Erwartungsenttäuschung’ in deze verzen schuilt er vooral in, 
dat Artur zijn beginsel ondermijnt door het element van vasten te schrappen: 
wat rest is een uitgeholde conventie.63 Misschien niet zonder betekenis is ook, 
dat op hoffeesten in de dertiende eeuw een driegangendiner te boek stond als 
allesbehalve karig, want ‘court feasts of this period included two to three main 
courses’.64 Verder bezit de hofepisode in de RRmM contextueel gelezen, als wat 
in de Lancelotcompilatie volgt op Die Wrake van Ragisel, extra komische kracht: het 
lijkt wel alsof Artur lering heeft getrokken uit zijn ervaring in de Wrake, en niet 
graag nogmaals een hongerige nacht tegemoet gaat. Een bijkomend motief van 
de compilator, om de RRmM – als laatste ingelast in de cyclus65 – te interpoleren 
tussen Die Wrake van Ragisel en Walewein ende Keye ? 

Aan de amusante variatie op Arturs gebruik in de RRmM heeft vermoedelijk 
ook een praktische overweging ten grondslag gelegen, namelijk dat de koning 
met zijn gevolg bezwaarlijk uitgehongerd op reis kon gaan. Nauwelijks is na de 
derde gang de maaltijd onderbroken, of een bode arriveert met nieuws dat de 
intussen voldoende verzadigde vorst noopt een begrafenis bij te wonen: die van 
het liefdesduo Tristan en Iseut.66 Dat is natuurlijk niet het avontuur waarop Artur 
had gehoopt, en de ironie wil ‘dat het door de vorst begeerde nieuwtje weliswaar 
zijn vertrek van het hof bewerkstelligt, maar hem niet naar het avontuur toe voert 
doch juist ervandaan. Pas wanneer binnen de muren van Kardoel geen (gezonde) 
ridder meer aanwezig is, laat de dichter de hoofse ordo verstoren […]’.67 Al met 
al heeft het er veel van weg, dat de openingsepisode van het verhaal werd ge-
componeerd met humoristische bedoelingen: ‘Door Artur hals over kop Kardoel 
en de “Romananfang” te laten uitrijden, heeft de dichter van de RRmM naar alle 
waarschijnlijkheid [...] beoogd een komische noot in het verhaal te brengen’.68 
 
 
Machtige minne 
 
Het verhaal in de RRmM draait boven alles om de exemplarische liefdesrelatie 
tussen de protagonist en Clarette, Waleweins nicht. Zoals te verwachten in een 
roman die opent met intertekstuele knipoogjes, gaat de idealisering gepaard met 
humor.69 Dat blijkt al wanneer de held, een knape (vs. 90) die tot ridder gemaakt 
wil worden door koning Artur, arriveert aan het maar net door de vorst verlaten 
Kardoel, waar nog slechts Guenièvre, haar hofdames en de bedlegerige drossaard 
Keye zijn achtergebleven. Prompt wordt de hoofse ordo er verstoord door een 
rode ridder, die een jonkvrouw maltraiteert, zodat de koningin zich gedwongen 
ziet de onbekende nieuwkomer inderhaast maar zelf tot ridder te promoveren. 
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Wat daarna gebeurt is al even bijzonder. Want niet alleen onderwerpt Clarette, 
als gravin van Spanje voor ridders een heel begerenswaardige partij, de naamloze 
jongeling aan een stoomcursus ridderethiek, maar ook schenkt zij hem, met een 
handeling die andermaal een vrouwelijk stempel drukt op zijn ridderwijding,70 
zonder aarzeling een liefdesattribuut in de vorm van een witte mouw:71 

 
Dese erenberge*, here, nu siet, * mouw 
Die gevic u hier te desen*, * met als doel 
Dat gi altoes min ridder selt wesen * waar u 
Ende min vrient, waer gi sijt*.    ook bent   (vs. 192-195) 

 
De reactie hierop van drossaard Keye, in het genre gevreesd om zijn scherpe 
tong, is er – naar we verderop zullen zien – een van bijtende spot. Dit mag geen 
wonder heten in het licht van het volgende. ‘Il était d’usage que les jeunes filles 
de la bonne société ne prissent point l’initiative de déclarer leur amour à un 
homme. Elles devaient attendre que l’homme leur fît des avances. […] Pour 
une jeune fille, déclarer la première ses sentiments, c’était manquer à la réserve 
de son sexe, braver les convenances […]’.72 Middeleeuwse dames dienden zich 
in de relationele sfeer terughoudend op te stellen, hetgeen in de RRmM treffend 
wordt geïllustreerd wanneer de held logies verkrijgt bij de gastvrije burchtvrouw 
Egletine, die in liefde voor hem ontvlamt doch dit niet kenbaar durft te maken: 

 
Here God, ende oft mi trouwe 
Dese riddere nu wilde houden*, * trouw zou beloven 
Soe waric van minnen sere in vrouden*! * erg gelukkig in de liefde 
Hoe mochtic* hem dit nu doen verstaen? * kan ik    (vs. 477-480) 

 
Dat Clarette als didactica in de voetsporen treedt van mannelijke voorgangers 
als Gornemant in Le Conte du Graal en Walewein in Moriaen, en zich vervolgens 
doortastend opwerpt als bron van (liefdes)inspiratie voor de kersverse ridder, is 
een feministisch gekleurde omkering in vergelijking met de conventionele gang 
van zaken, wat maakt dat haar onbeschroomde gedrag recipiënten een glimlach 
zal hebben ontlokt. Hiermee is het laatste woord over Clarettes handelen echter 
nog niet gezegd, want als daadkrachtige donatrice staat deze hofdame allerminst 
alleen in het genre.73 Omdat humor en thematiek, zoals we nog zullen zien, in 
de RRmM aan elkaar raken, loont het de moeite nader in te gaan op de rol van 
Waleweins nicht als gulle geefster. 

‘Typically, conferral of the sleeve indicates the courtly lady’s acceptance of a 
knight’s prior lovesuit’, betoogt E. Jane Burns in haar analyse van een bekende 
episode uit La Mort le Roi Artu, waar de geschiedenis wordt verhaald van Lancelot 
en de jonkvrouw van Escalot.74 Oogmerk van zo’n gift is veelal ‘to signal the 
knight’s desire and guarantee his prowess’.75 Burns attendeert evenwel op ‘brief 
glimpses’ in hoofs-literaire teksten van ‘an alternative scenario, especially within 
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relationships of mutual affection’:76 een draaiboek dat kan worden gevolgd in 
een wederzijdse liefdesrelatie zoals de RRmM deze thematiseert. In een variant 
van de traditionele, reactieve donatie van een mouw laten sommige auteurs een 
jonkvrouw haar minneteken eigener beweging, zonder dat een aanbidder om 
haar gunst geworven heeft, schenken aan de ridder van haar keuze, ‘to court 
him and attempt to win him through the public imposition of an item of court-
ly dress’.77 Niet langer wordt het liefdesattribuut, teken van jonkvrouwelijke 
welwillendheid, in deze opzet door de ridder verkregen als loon naar werk. De 
mouw, of een vergelijkbaar persoonlijk kledingstuk, is in deze gevallen voor de 
dame ‘something she deploys to suggest the possibility of an alternative system 
of female passion, pleasure, and love service, signaling the lady’s will, her com-
mand, her gift and contract’.78 Het komt aldus tot een verwisseling van subject 
en object, waarbij het niet meer aan de ridder is maar aan de vrouw ‘to move 
visibly into the position of the desiring subject’.79 Wanneer, in weerwil van het 
sociale en literaire hoofse decorum, zo’n opmerkelijke vertoning van vrouwelijk 
zelfbewustzijn zich voordoet in romans, wordt zichtbaar dat ‘these ladies meta-
phorically give themselves as gifts to the knight in question while ensuring his 
succes on the real or allegorical battlefield of love. And yet, their individual gest-
ures also constitute an important public expression of female desire, significantly 
different from a private exchange of love tokens, which must remain secret’.80 
Een vroegtijdige, proactieve en demonstratieve schenking door een dame van 
haar mouw als minneteken ‘marks the lady’s potentially substantial influence in 
shaping the course of courtly love’.81 
 
Na het ook in andere opzichten verrassende optreden van Clarette,82 zal voor 
het publiek van de RRmM te verwachten zijn geweest dat de roman dienstbaar 
ridderschap propageert, bijzonder als product van vrouwelijk initiatief en tot 
wasdom gerakend dankzij een vruchtbare symbiose van ‘chevalerie’ en ‘amour’, 
waarin het vuur van wederzijdse liefde steeds hoger opvlamt.83 Te concluderen 
is, dat de dichter een belangrijk thema in zijn verhaal, hoe exemplarisch ook van 
aard, heeft willen introduceren met een ‘sourire’, en wel door koning Artur, de 
grote ridderpromotor in het genre, letterlijk van het toneel te laten verdwijnen 
om plaats te maken voor een uitdrukkelijk feministische regie. Het is vrouwelijk 
initiatief dat de held niet alleen zijn zwaard bezorgt, maar – met zijn minnepand 
als uiterlijk kenteken van ‘Frauendienst’ – ook in een ongewoon vroeg stadium 
de naam die hij nog met wapinen verdinen moet (vs. 348), een riddernaam die hij, 
net als zijn attribuut, draagt als teken van ridderschap in dienst van ware liefde: 
‘de ridder met de mouw’.  
 
Méér dan een glimlach verdient, naar ik veronderstel, de volgende passage in de 
RRmM, waar de in zwarte wapenrusting gestoken protagonist, na de rode ridder 
verslagen en bij Egletine overnacht te hebben, in het zo vreeswekkende Woud 
zonder Genade overweldigd wordt door Claretten minne (vs. 669), en verzonken 
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in liefdesgepeins tot driemaal toe doof blijft voor de dreigende woorden die een 
tweede rode ridder, Elyconas, hem toeschreeuwt.84 De confrontatie die volgt 
verschilt aanvankelijk van het in Arturromans gebruikelijke patroon, dat een –  
doorgaans snelle – overwinning van de onverslaanbare held dicteert: 

 
Mettien* die rode riddere liet * dadelijk 
Lopen*, ende stac den swerte soe, * gaf zijn paard de sporen 
Dat hi opward keerde doe 
Die been*, ende hi daer mede * hals over kop ter aarde 
Sijn gepens vergat ter stede**,    stortte ** meteen 
Ende riep: ‘Live Here, wats mi gesciet*?’ * overkomt me nu 
Mettien* hi vore hem houden** siet * dan ** staan 
Den roden riddere …    (vs. 767-774) 
 

Op deze passage is van toepassing wat Dominique Boutet heeft opgemerkt in 
een publicatie over ‘le comique arthurien’, namelijk: ‘les romanciers se plaisent 
fréquemment à jouer avec le désir des personnages, en particulier avec le désir 
amoureux’.85 Daarbij wint de situationele humor in de RRmM nog aan kracht, 
voor wie de parallel herkent met een soortgelijke gebeurtenis in Le Chevalier de la 
Charrette.86 In deze roman van Chrétien is het Lancelot, die als gevolg van zijn 
liefde voor Guenièvre in een pose van penser uit het zadel wordt gestoken, in het 
water tuimelt en aldus ruw terugkeert tot de realiteit.87 Wie vergelijkt, ziet dat 
het in de RRmM geen gerenommeerde representant van het hof is die zich op 
troubadoureske wijze overgeeft aan extatische liefdescontemplatie, maar een 
amper tot ridder gewijde knaap, een debutant die blijkbaar al mag opgaan in de 
rol van fin’amant. 

Een saillant aspect van dit verhaalgedeelte in de RRmM is, dat waar Clarette 
toch heel expliciet het initiatief had genomen tot de start van een wederzijdse 
liefdesrelatie, de protagonist hier verkiest te acteren in de stijl van een minnaar 
uit het hoofse canso, vol eenzijdige adoratie voor een onbereikbare domna. De 
held wil zijn liefde helen (vs. 336), hij verzinkt in minnegepeins (vs. 666 vlg.), hij 
koestert een gichte van zijn aanbedene (vs. 673), hij spreekt haar retorisch toe 
(vs. 671-675, vs. 1022-27, vs. 1049-52), en hij acht zich zijn geliefde onwaardig 
(vs. 740-752), maar onderwerpt zich niettemin aan minne en verbindt zijn liefde 
met het vooruitzicht van de – metaforisch op te vatten – dood (vs. 753-754).88 
Mogen we humor proeven in de wijze waarop de RmM het voorbeeld volgt van 
een liefdesdiscipel als Lancelot,89 terwijl de minne die hij najaagt toch werkelijk 
van een andere signatuur is,90 immers door Clarette geïnitieerd met de openlijke 
donatie van haar scoenheide (vs. 211),91 en pas in vervulling te gaan na de publieke 
onthulling van hun gevoelens?92 Dat de Vlaamse dichter de episode in kwestie 
heeft geconcipieerd met humoristische bedoelingen, mag waarschijnlijk heten 
vanwege een opvallende cesuur. Nauwelijks heeft de in liefdesaangelegenheden 
nog geenszins geverseerde held zich de rol aangemeten van troubadour-in-de-
dop, dit met een lyrische monoloog die hij afsluit met de verzuchting Nu neme, 
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dat icker ane winne, / Dat sal int inde sijn die doet (vs. 753-754), of de gedachte van 
een metaforische minnedood maakt pardoes plaats voor reëel doodsgevaar als, 
in aansluiting op de geciteerde verzen, Elyconas dreigend afstormt op de nog 
peinzende protagonist: Een fel riddere ende een groet / Quam ridende sere te hemward! 
(vs. 755-756). 
 
De pose van fin’amant die de RmM aanneemt, verklaart – zoals Ulrike Wuttke 
heeft belicht – verhaaltechnisch en met terugwerkende kracht ook het eerdere, 
voortvarende vertoon van Clarette: ‘Die weiblichen Figuren “müssen” in der 
Epik den aktiven Part am Anfang der Minnebeziehung übernehmen, damit die 
männlichen Romanfiguren dem passiven Rollenbild aus der Minnelyrik näher 
bleiben können. Die Frauen “dürfen” deshalb die Romanhandlung initiieren, 
ohne dafür moralisch verurteilt zu werden’.93 We kunnen constateren dat de 
dichter van de RRmM erin is geslaagd om, in een soepel geconstrueerd verhaal, 
ook hier aan de liefdesthematiek een dimensie van humor te verlenen. Zoals de 
Vlaming eerder zijn heldin op een originele manier ten tonele wist te voeren als 
daadkrachtige donatrice, die met haar mouw wel wist wat zij wilde, zo laat hij de 
protagonist in reactie op haar initiatief, en in de ban van ‘amour’, putten uit een 
weinig adequaat register door hem zijn geliefde, als was zij een ‘belle dame sans 
merci’, op een voetstuk te doen plaatsen, verkerend in de wanhopige waan dat 
het met zo’n hooggegrepen minne vechten is tegen de bierkaai: ‘Ay mi’, seit hi, 
‘wats mi gesciet; / Ic pense, ende hets al om niet...’ (vs. 740-741). 
 
De oprechte liefde van de held voor Clarette maakt ondertussen, dat hij zich 
onderscheidt van ridders in het genre die er genoegen in scheppen om, al dan 
niet gewapenderhand, jonkvrouwen te overweldigen als amoureus tijdverdrijf.94 
Onder deze ‘predatory lovers’,95 vaak nevenfiguren die optreden als ‘chevaliers 
antagonistes’,96 ook niet de minste: Walewein, die in Le Conte du Graal tegenover 
de male pucelle, zijn ‘miroir impitoyable’, zonder enige gêne toegeeft een onheuse 
bedoeling met haar te hebben gehad;97 die in La Vengeance Raguidel zich in een 
even kortstondige als ontluisterende affaire met de nymfomane Ydain stort; en 
die, zowel in de eerste Continuation Perceval als in de Middelhoogduitse Wigalois, 
zich zomaar vergrijpt aan een weerloze jonkvrouw.98 De RmM heeft nochtans 
geen frivole intenties wanneer hij een hulpbehoevende jonkvrouw wil bijstaan, 
zodat de behoedzaamheid waarmee zij hem tegemoet treedt als was hij ‘one of 
these aggressor knights’,99 en zij een potentiële pucelle esforciée,100 volkomen mis-
plaatst is: 
 

Ic vare gerne met u, here, 
In dien dat* ic behoude min ere. * mits (of: opdat, zodat?) 
In hadde noit man, no amijs*, * minnaar ** dat verlang 
Noch in begers**, in gere wijs!    ik ook niet (vs. 1190-93) 
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In Le Chevalier de la Charrette, nadat Lancelot heeft afgerekend met de ridder die 
zijn liefdesgepeins had verstoord, wil diens amie haar vriend vrijkopen door de 
held haar diensten aan te bieden, evenwel vrezend voor haar jonkvrouwelijke 
deugd. ‘Her fear is ironic in view of Lancelot’s total devotion to Guenevere’, 
merkt D.D.R. Owen op,101 en zoiets geldt naar ik meen ook voor het onnodige 
wantrouwen van de jonkvrouw jegens de Clarette toegewijde protagonist in de 
RRmM. Met haar verdenking toont de jonkvrouw zich bewust van het feit dat 
een Arturroman ‘by its definition must create the threat of rape’,102 maar zij blijkt 
niet bekend met een andere wet in het genre: ‘The hero cannot attack a woman 
who is alone, for that would serve no purpose in the romance economy’.103 In 
dit verband valt te denken aan de coutume van Logres, door Chrétien beschreven 
in Le Chevalier de la Charrette, en later nog eens opduikend in Le Conte du Graal: 
een aloud gebruik dat ridders verbiedt zich meester te maken van onbeschermde 
dames, maar hun curieus genoeg wél alle rechten geeft over jonkvrouwen die zij 
veroveren op andere ridders.104 

Overigens blijkt het met de uitgesproken vrijgezelle voorkeur van de jonk-
vrouw naderhand nogal mee te vallen, want ze stapt zonder voorbehoud in het 
huwelijksbootje met Cefalus, die enige tijd mag figureren als schildknaap van de 
held.105 Kennelijk diende haar reserve tegenover de protagonist vooral het doel, 
een glimlach op te wekken bij toehoorders, die wel wisten dat geen voorbeeldige 
held van een Arturroman zich zou verlagen tot ‘violent passions’,106 en die zullen 
hebben ingezien dat de ‘vrouwenridder’ met de mouw, als oprecht volgeling van 
vrouwe Venus, uit heel ander hout was gesneden dan een chevalier as demoiseles 
zoals Walewein. 

De humoristische lading van de geciteerde verzen wordt, zo valt aan te nemen, 
ook nog eens versterkt doordat recipiënten worden verrast met een jonkvrouw 
die, alle genreconventies ten spijt, niet van zins blijkt zich de begeerlijke held als 
echtgenoot te wensen. Een onverwacht vergrijp, zeker gelet op de toeschietelijker 
houding van andere dames in het verhaal, Clarette voorop, tegen ‘an unvarying 
datum of our romances: the hero is so attractive that no woman could possibly 
object to marrying him’.107 
 
 
Eenzame Egletine 
 
Voorafgaand aan zijn avontuur in het Woud zonder Genade, logeert de RmM 
zoals gezegd bij een kasteeldame, Egletine, die dadelijk liefde voor hem opvat, 
maar met gepaste jonkvrouwelijke schroom geen eerste stap durft te zetten.108 
Zij staat in haar gevoelens niet alleen, want: 
 

Om hem worden pensende mettien* * verzonken dadelijk in 
Alle die joncfrouwen vandaer binnen:    minnegepeins 
Alle begeerden si sire minnen!    (vs. 473-475) 
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Er lijkt ironie te schuilen in deze hyperbolische situatie, een indruk die wordt 
bevestigd wanneer aan het licht komt dat de held is beland op een enkel door 
jonkvrouwen en knapen bewoonde burcht (vs. 484). Dit roept de perceptie op 
van een groep dames die collectief op drift geraakt, zodra een begerenswaardige 
ridder, in dit geval een die scoenste man (vs. 471), hun kasteel betreedt. 

De massale uitwerking van der minnen cracht (vs. 503) laat zich ook ’s nachts 
gelden, want terwijl de RmM in dromenland vertoeft, kunnen de jonkvrouwen 
de slaap maar niet vatten: 

 
Dien nacht reste hi sonder pine*, * zonder ongemak 
Maer die joncfrouwen ende Egletine 
Pensden om hem dicke* dien nacht – * vaak 
Maer dat dede der minnen cracht. 
Dus* hadden si van haren gaste * aldus 
Van minnen pine ende onraste*, * rusteloosheid 
Daer hi niet af ne weet.    (vs. 500-506) 
 

De RRmM toont in deze logies-episode een ludieke variatie op het motief van 
‘insomnia amoris’ uit Arturromans als Fergus en Ferguut. ‘Is het daar slechts één 
jonkvrouw die, zodra ze de held zonder wapenrusting voor zich ziet, in liefde 
voor hem ontvlamt en daardoor ’s nachts in vroewaken ligt, in de RRmM houdt 
een soortgelijke verliefdheid heel de vrouwelijke bevolking van Egletines kasteel 
uit de slaap […]. Een knap staaltje van een komische intertekstuele “steigernde 
Reprise”!’109 

Een in het oog springend verschil met zowel Fergus als Le Conte du Graal is het 
ontbreken van een nachtelijk bezoek door de gastvrouw aan de slapende held. 
Wagen Galiene, hevig verliefd in de creatie van Guillaume le Clerc, en eerder 
Blancheflor, in Chrétiens roman doelgericht op zoek naar een kampioen, zich 
met weinig om het lijf in het slaapvertrek van de protagonist, Egletine kiest on-
danks der minnen cracht voor een in eenzaamheid doorwaakte nacht. Hierdoor 
wordt intertekstueel de nadruk gevestigd op het feit dat de RmM opmerkelijk 
vroeg zijn hart heeft verpand aan Clarette. Er is bijgevolg geen aanleiding voor 
een bedscène,110 zodat de held de volgende ochtend het kasteel kan verlaten 
zonder dat een te verwachten rendez-vous met Egletine heeft plaatsgevonden. 
Dit zal toehoorders bekend met het motief van ‘l’hôtesse amoureuse’ een glimlach 
van geamuseerde verbazing hebben ontlokt.111 De RmM ontkomt immers wel 
erg gemakkelijk aan een liefdestest, een beproeving zoals Lancelot had moeten 
ondergaan in Le Chevalier de la Charrette toen hij, in ruil voor logies, in een kasteel 
het bed had te delen met een geheimzinnige gastvrouw. 
 
De rol van de verliefde burchtvrouwe in de RRmM is hiermee niet uitgespeeld. 
Egletine wordt na afloop van het ‘autre monde’-avontuur dat de held beleeft in 
het Woud zonder Genade opnieuw ten tonele gevoerd, en andermaal gebeurt 
dat op een wijze die kon leiden tot een lach. De jongedame toont zich namelijk 
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buitensporig verheugd wanneer de RmM wederom logies bij haar zoekt, en zich 
heldhaftig blijkt te hebben geweerd in het felle foreest: 

 
Doent Egletine hadde verstaen*, * vernomen ** ontving 
Heefsese blidelike ontfaen**.    ze hen met vreugde 
Ende doe si wiste hoe hadde gevaren* * hoe het was vergaan 
Die riddere, was sijs so blide, twaren*, * echt waar ** buiten 
Dat si en wiste haer hoe gelaten**!    zichzelf was (vs. 1230-34) 
 

Het valt te begrijpen dat Egletine de ridder niet graag opnieuw ziet vertrekken. 
Naar ik meen amusant is de poging waarmee zij haar gast, als die in staat van 
hoge opwinding Clarette wil redden wanneer reuzen haar woonstede Kardoel 
bedreigen, met sussende woorden tracht weg te houden bij haar concurrente: 

 
Egletine troestene sere* mettien, * wilde hem geruststellen 
Ende seide: ‘Here, wildi nu varen 
Daer gi niet moget ontfaren*? * niet veilig vandaan komt 
Al ne vaerdi daer niet vechten, * zal zich goed verdedigen 
Die coninc sal hem wel berechten*!’    (vs. 1417-21) 
 

In menige Arturroman gaat van schone jonkvrouwen een stimulans uit tot ridder-
lijk presteren, reden om de even zelfzuchtige als vruchteloze argumentatie van 
Egletine te beluisteren als een vermakelijke variant van een gangbaar motief. Bijna 
net zo herkenbaar is wat op deze variatie volgt, namelijk een toezegging van de 
held aan zijn vasthoudende gastvrouw: 

 
Maer die riddere moeste daer naer 
Egletinen geloven*, vor waer**, * beloven ** werkelijk 
Dat hi te hare sal weder keren * zodra hij kans zag 
Op dat hi mach*, ende blijft in eren.    (vs. 1454-57) 
 

Het verloop van de geschiedenis zal uitwijzen dat het hier gaat om een ‘false 
promise of return’.112 De onfortuinlijke Egletine, haar gehoorzaamheid aan de 
regels van het hoofse decorum ten spijt, en niettegenstaande het feit dat zij als 
vrouwelijke bijfiguur wordt geïndividualiseerd met een veelbelovende naam,113 
treedt in de RRmM tegen wil en dank toe tot de groep van ‘superfluous ladies 
of Arthurian romance’.114 
 
 
Dreigende drossaard 
 
Is voor Egletine slechts een beperkte rol weggelegd in de RRmM, prominenter 
aanwezig is een vast lid van de Arturiaanse cast: de antipathieke hofmaarschalk 
Keye.115 Net als in de eerste hofscène van Le Conte du Graal laat de gezondheid 
van de drossaard aan het begin van het verhaal te wensen over – bij Chrétien is 
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hij gewond, in de RRmM wordt hij met ironie gepresenteerd als siec (vs. 141)116 
– doch zijn gevreesde spot is er niet minder om. Dat ondervinden de koningin 
en Clarette, wanneer laatstgenoemde niet alleen haar vertrouwen maar ook een 
mouw als minneattribuut schenkt aan de onbekende jongeling die de held dan 
nog is. Venijnig sneert Keye, dat de knaap allicht een boerenpummel zal blijken: 

 
Clarette heeft wel bespiet* * heeft het goed bekeken 
Haer scoenheide* te gevene enen man * kostbare geschenk 
Die vele bat derschen* can, * dorsen 
Ofte met ere ploech eren*, * ploegen 
Dan vor* enen riddere hem verweren! * als    (vs. 210-214) 
 

Deze lasterlijke tale (vs. 215) ten koste van de nieuwkomer is, naar het vervolg 
uitwijst, ongegrond. Keyes sarcastische uithaal naar de handelwijze van Clarette 
daarentegen bevat een kern van waarheid.117 Waleweins nicht is er wel erg vlot 
bij, haar mouw te doneren aan een nog maar net ridderlijke aspirant-minnaar. 
Stond de hoofse etiquette toe, dat jongedames tijdens toernooien een mouw als 
minnemascotte schonken aan hun favoriet, een ridder die voor hen in het krijt 
wilde treden,118 Clarette laat in geheel andere omstandigheden haar welwillend 
oog vallen op een knappe knaap, die als nieuwbakken ridder zijn kwaliteiten 
nog maar bewijzen moet. En dat steekt de altijd kritische drossaard, die net nog 
had geadviseerd de jongeman tot ridder te wijden, en daartoe zelfs zijn strijdros 
had afgestaan, maar die nu, geprikkeld door Clarettes initiatief, de debutant bij 
voorbaat kansloos acht tegen de beruchte rode ridder. Overlopend van ergernis 
geeft Keye een staaltje weg van zijn typerende ‘incontinence verbale’,119 door 
met komisch effect de noodgedwongen spoedpromotie van de held, die voor 
rekening van het hof was voorzien van een prijzige ridderuitrusting, onder ver-
zwijging van de nobele intentie terug te brengen tot een kostenrisico: 

 
... Keye sprac ter coninginnen ward*: * tot de koningin 
‘Vrouw, min ors* voerd hi daer henen; * strijdros 
Nembermeer sidi den genen*, * hem ziet u nooit terug 
Noch ic min ors …’    (vs. 202-205) 
 

In Arturromans staat de hofmaarschalk behalve als spotvogel ook te boek als 
een lachwekkende ridder, een kampioen in mesaventures. Zijn ondermaatse strijd-
kwaliteiten degraderen hem tot lafaard die geen avontuur aandurft, of profileren 
hem als een brekebeen die in het treffen met een tegenstander meteen van zijn 
paard tuimelt.120 Getuige de aangehaalde verzen in Maerlants Spiegel Historiael, 
waar de drossaard wordt genoemd als personage daer hem die Walen mede meyen, 
was de markante rol van Keye als contrastfiguur mede een middel tot vermaak 
van het publiek, dat via ‘Repetitions-Komik’ kon genieten van de telkens net 
weer iets andere wijze waarop de hofmaarschalk met de kwade tong werd ont-
maskerd als verliezer pur sang. ‘Keie, einmal zur komischen Figur geworden und 
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klassifiziert, wird doppelt komisch durch die voraussagbare Konstanz seiner 
Niederlagen’, aldus Jürgen Haupt, die wijst op de wenselijkheid van variaties in 
de herhaling: ‘Immer weniger genügt die Niederlage Keies als Reservoir der 
Komik; man sucht sie zu variieren’.121 Ook volgens Marjolein Hogenbirk lijdt 
het geen twijfel, of het steeds voorspelbaarder falen van de drossaard diende een 
humoristisch effect: ‘The seneschal’s misfortune must have formed a source of 
malicious delight to the audience of Arthurian romances’.122 

In lijn met de genreconventies komt het in de RRmM tot een botsing tussen 
de hofmaarschalk en de geridiculiseerde held, wat gebeurt op een zo komische 
manier dat deze confrontatie mag worden gerekend tot de ‘original examples of 
Keye’s failures’.123 Allereerst zijn daar de grootspraak en de dreigementen uit de 
mond van de drossaard, die vanwege het onderspit dat hij in tweegevechten keer 
op keer delft ronduit lachwekkend zijn. Al vroeg in het verhaal pocht hij, de RmM 
wel eens even een lesje te zullen leren: 

 
Ic salne noch soe lachterlijc* steken * vernederend 
Van sinen perde ende thoeft af slaen, * als ik maar de kans krijg 
Magickene enechsins begaen*!    (vs. 429-431) 
 

Ook vlak voor de onvermijdelijke strijd blijkt Keyes kracht exclusief te liggen 
op verbaal terrein. De protagonist, die andermaal in de rol van ‘chevalier pensif’ 
minnetalmt buiten de muren van Kardoel, snauwt hij intimiderend toe: 

 
‘Keye benic’, sprac hi vord; 
‘U doet leget in mins speren ord*, * zit in de punt van mijn 
Gine vard met mi te hove nu!’    lans (vs. 1598-1600) 
 

Keyes ferme taal heeft een hoog retorisch gehalte, en het is daarom vermakelijk 
te zien hoe de grootspreker de schrik om het hart slaat wanneer de RmM hem 
verbaal van repliek dient met een koekje van eigen deeg, zulks met woorden die 
wérkelijk (lijken te) getuigen van dodelijke ernst: 

 
‘Her Keye, bi Gode, ic segt u, 
Gi hebt mi versproken* nu ende echt**; * beledigd ** blijvend 
Mochtics mi wreken*, ic hadde recht! * als ik me wreek 
Gine ontgaet mi heden, ic segt u twi*: * waarom 
In sal u doden, oft gi mi!’ 
Doe sach Keye wel hi was doet, * tenzij hij veel geluk zou 
Hen dade hem aventure groet*...    hebben    (vs. 1601-07) 

 
Zeker beluisterd tegen de achtergrond van Le Conte du Graal, die intertekstueel 
meeklinkt in het optreden van de drossaard,124 zijn de dreigementen van Keye 
amusant want loos: de uitkomst van de confrontatie stond immers op voorhand 
vast, en het vervolg van de RRmM laat zien dat in de uitwerking van het treffen 
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de geschiedenis zich herhaalt. Net als in de graalroman wordt de hofmaarschalk 
met één welgemikte lansstoot geveld, waarna zijn paard zonder berijder richting 
Arturhof galoppeert. 

Humoristisch is de ongelijke strijd ook, waar deze verschilt van de gang van 
zaken in Chrétiens roman. Verliest Keye daar het bewustzijn als hij gewond van 
zijn paard stort, in de RRmM wordt onderstreept hoe haastig de drossaard, zijn 
gebral ten spijt, zich gewonnen geeft als het niet aankomt op woorden maar op 
daden – een hoogst voorbarige capitulatie, waarbij ‘hij uit angst voor de dood 
heel onridderlijk gilt dat hij zich wil overgeven’:125 

 
Si quamen te gader met haren speren; 
Die riddere steken in der weren* * stak hem in het gevecht 
Dore halsberch* ende dor curie**, * maliënkolder ** leren 
Ende dor die borste***. ‘Ic lie, ic lie!’,* *** borststuk     kolder 
Riep her Keye met haesten groet * ‘ik geef me over!’ 
Dor die vrese vander doet.    (vs. 1608-13) 
 

Een tweede verschil met Le Conte du Graal dat de aandacht trekt, is dat terwijl het 
lot van de gewonde hofmaarschalk bij Chrétien leidt tot droefenis aan het hof, 
het tegendeel waar is in de RRmM: 

 
Doe quam daer saen* die niemare**, * spoedig ** het bericht 
Dat Keye sere gewont ware. 
Hi was der coninginnen oem, 
Nochtan nam sijs cranken goem*; * schonken ze er weinig 
Dat quam bi sire quader** tongen.    aandacht aan ** boze 
‘Ic wilde hem sine ogen ut sprongen’, 
Sprac Jenevre, die coninginne, 
‘Dine tirst* brachte hier inne! * die als eerste probeert 
Laet den dorper** licgen daer; * vaak ** kinkel 
Hi heves dicke* verdient, vor waer!’    genoeg    (vs. 1628-37) 

 
Hierbij moet worden opgemerkt, dat niet zeker is of alle humor in Keyes act op 
het conto van de Vlaamse dichter mag worden geschreven. Waar intertekstuele 
samenhang bestaat met Le Conte du Graal lijkt dit aannemelijk, maar in sommige 
andere verzen is misschien een bewerker aan het woord. Marjolein Hogenbirk 
heeft laten zien dat de samensteller van de Lancelotcompilatie de rol van Keye in 
de RRmM, en in andere romans die zijn ingelast tussen de Queeste vanden Grale 
en Arturs Doet, waarschijnlijk heeft uitgebreid en ook in kritische zin aangedikt.126 
De compilator had daarbij een scherp oog voor de komische noot waarmee de 
hofmaarschalk het verhaal kon verrijken. ‘In every description of the seneschal 
an unmistakable amount of Arthurian comedy is involved. […] The seneschal is 
a villain indeed, yet he is a blundering and funny one’.127 
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Meppende monnik 
 
Als de RmM eenmaal heeft afgerekend met Keye, ligt een vlotte hereniging met 
Clarette in het verschiet, zo lijkt het. Maar ‘gegenüber den geliebten Dame ist 
Zurückhaltung und Verzicht auf raschen Liebesgenuss geboten’, omdat ware 
hoofse liefde gepaard gaat met ‘Zwang zum Ausharren in einem aussichtslos 
erscheinenden Liebeswerben’.128 Dat dit concept ten grondslag ligt aan de liefde 
die is gethematiseerd in de RRmM, blijkt uit de volgende verzen in een passage 
over de boem van minnen (vs. 707), een miniatuur-minnetractaat in het verhaal:129 

 
Die minne mach haer* sere beclagen * zich 
Over die gene die wanen minnen * onmiddellijk hun liefde 
Ende te vriene* dan beginnen.     betuigen (vs. 709-711) 
 

De RmM heeft nog lange quale voor de boeg (vs. 704), en het is een geweldige 
vondst van de dichter om de toegewijde minne van zijn ultieme vrouwenridder 
en fin’amant te laten gaarstoven in uitgerekend de devote beslotenheid van een 
(vermoedelijk cisterciënzer) convent.130 Een komische pointe van dit verblijf is 
voorts, dat een proeftijd weliswaar prima lijkt te passen in de ‘secular ethics of 
desire’ van een liefde zoals de held deze stileert naar het model van fin’amor,131 
maar overbodig is omdat in de RRmM de liefde van de protagonist in de kortste 
keren wordt beantwoord, en nergens door een crisis wordt verstoord. Al vóór 
de intreding van de RmM is Clarette van sire minne ontsteken / Soe sere, haer dochte 
therte breken! (vs. 1360-61; vgl. tevens vs. 1534-38), zodat de terugkeer van de held 
naar het hof haar niet snel genoeg kan verlopen. 
 
Wanneer, na het elimineren van een roofzuchtige tiran, de RmM in het klooster 
op verhaal komt en zich laat overhalen om tot de orde toe te treden, wordt het 
gangbare aventure-patroon van de Arturroman volledig doorbroken: aan de nog 
korte riddercarrière van déze veelbelovende held lijkt vroegtijdig een einde te 
komen. Tot opluchting van het publiek echter, dat tevens gerustgesteld wordt 
met de prospectie Hi sal noch aventure bestaen / Meerre dan hi heeft gedaen (RRmM-
frm vs. 185-186), weet de kandidaat-monnik zijn gelofte Dat hi die ordine niene 
begeeft / Dor I mensche die nu left (RRmM-frm vs. 161-162) effectief te ontkrachten. 
Hij doet dit door een curieuze en komische ontsnappingsclausule in te bouwen, 
een clausule die refereert aan niet zómaar I mensche, en die anticipeert op een stride 
waarvan Clarette de inzet zal zijn:132 

 
Hi swoer bi ridderscepe mede, 
Ende dar toe bi sinen ordinen*, * kloosterorde 
Dat hise tote sine finen* * het eind van zijn leven 
Houden soude ende niet ne brake*, * trouw zou zijn aan zijn 
Hen ware alleene bi eere zake    gelofte 
– Of noch geinde aventure* – * als het lot dat toestond 
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Dat hi die scone creature*, * het mooie schepsel 
Clarette, mochte gewinnen: 
Dit heeft hi besproken* binnen. * deze clausule nam hij op 
So wildi die covele begeven**    in zijn eed ** pij afleggen 
Ende hem wegen in den stride.    (RRmM-frm vs. 148-158) 
 

Net zo min als voordien Egletine, zullen de kloosterbroeders erin slagen om de 
protagonist aan zich te binden. Wanneer ‘de monnik met de mouw’ na meer 
dan een jaar (de proeftijd van een novice) verneemt dat koning Artur een toer-
nooi organiseert waar Clarette als hoofdprijs in presente staat (vs. 1851), neemt 
zijn besluit om mee te dingen in de huwelijkscompetitie hyperbolische vormen 
aan als zelfs het gemis van wapens en paard hem niet kan afhouden van zijn 
voornemen: 

 
Hine hadde scilt noch spere, 
Al haddi der ward groten gere*, * al wilde hij dolgraag 
Noch ors** dat hi mach riden.    deelnemen ** strijdros 
Nochtan en sal hijs niet vermiden*, * niet nalaten te gaan 
Gevallet hem quaet ofte goet*: * of dat nu goed of slecht 
Hine salre sijn, al waerd te voet!    uitpakt    (vs. 1840-45) 
 

Wat volgt is een vermakelijk debat met de abt, die eerder kennelijk geen moeite 
had met de ontsnappingsclausule van de held, maar nu niet van zins blijkt de 
hogelijk gewaardeerde begeven man (vs. 1785) zomaar te laten gaan. In een poging 
tot omkoop werpt de clericus een als aanlokkelijk bedoeld promotievoorstel in 
de verbale strijd: 

 
Laet varen*, broder, hets baraet**! * zie ervan af ** schone 
Ic sal u maken nu treserier*, * thesauriër                schijn 
In dien dat* gi wilt bliven hier. * mits    (vs. 1865-67) 
 

De vastberaden protagonist toont zich echter allerminst bereid, Clarette op te 
geven voor de zekerheid van een prestigieuze kloosterfunctie. De abt grijpt nu 
naar zwaar geschut. Legt de monnik zijn habijt af, maar weet hij Clarette niet te 
veroveren, zo houdt de geestelijk leidsman zijn protégé dreigend voor, dan zal 
hij zijn kloostergelofte hebben geschonden: 

 
En condi des volbringen niet*, * en slaagt u er niet in 
Soe brecti u ordine.* Nu besiet * dan breekt u uw gelofte 
Wat gi wilt dan anegaen*; * wat u wilt beginnen 
U ziele sal dan in vresen* staen! * in gevaar   (vs. 1878-81) 

 
De toezegging van de held, in dat geval te zullen terugkeren naar het klooster 
om er zijn jaren te slijten in vrome contemplatie, lokt bij de abt een geërgerde 
reactie uit, die leidt tot een even absurd als scholastiek spitsvondig compromis: 
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Dabt seide: ‘Waendi deilen ende kisen?!* * vrije keus te hebben 
Gi moet ember* u ordine** verlisen, * hoe dan ook ** orde 
Oft u cledere van hier binnen 
Houden tot dat gise moget gewinnen!’    (vs. 1890-93) 
 

Wat hoogst onwaarschijnlijk lijkt, geschiedt dan werkelijk: de protagonist hult 
zich in een kolderieke combinatie van abijt en wapine (vs. 1894-1904), met daar 
overheen sinen widen caproen grijs (vs. 2092). Aldus wordt hij tot een ‘guerrier en 
froc’.133 Gezeten op een sneeuwblank paard in kloosteruitvoering (Die stegerepe 
waren houtijn beide, / Alse die moenke te voerne plagen, vs. 1907-08), en met aan zijn 
voeten dito scoen gebonden (vs. 1896), voelt de held zich weer in zijn element: Doen 
begans hem wel behagen (vs. 1909). Mogen we in dit vers intertekstuele ironie ver-
moeden? In hoofse romans duikt de gekozen formulering vaker op, maar dan 
vooral in echt ridderconforme situaties, zoals wanneer in Ferguut de held aan het 
Arturhof wordt voorzien van een ‘state of the art’ wapenrusting en een startklaar 
strijdros: 

 
Ferguut was utermaten blide! 
Wel behagedem* sijn gesmide** * beviel hem ** paardetuig 
Ende dat ors* daer hi op sat; * strijdros 
Hine was noit te gemake bat*.134 * méér in zijn element 
 

De humor van de situatie in de RRmM schuilt in de incongruente vermenging 
van klooster- en ridderwereld,135 twee sterk van elkaar verschillende domeinen 
die tijdelijk samenkomen in de persoon van de RmM, komisch aangesproken 
als Her covelare (vs. 2044).136 ‘Dat de RmM uitgerekend in de hoedanigheid van 
monnik gewapend en wel deelneemt aan een zo wereldlijk evenement als een 
toernooi, en zich daarbij laat leiden door niets dan amoureuze motieven, moet 
de toehoorders wel bijzonder vermakelijk zijn voorgekomen’, schreef ik in een 
eerdere bijdrage.137 Na de aanloop tot de strijd om Clarette komt het tot een 
betekenisvolle kanteling in de ongerijmde fusie van monnik en ridder. De held 
houdt zich naar de letter nog aan de regels van zijn ordo, maar keert met hart en 
ziel terug naar waar hij werkelijk thuishoort: de hoofse wereld van ‘chevalerie’ 
en ‘amour’, in optima forma gerepresenteerd door een steekspel om de hand van 
een bekoorlijke jonkvrouw.  
 
Naast humor valt in deze episode ook iets te bespeuren van intertekstuele kritiek. 
Het mogelijk aan ‘chansons de geste’ ontleende moniage-motief,138 in combinatie 
met de topos van een incognito triomferende toernooiheld, lijkt te zijn ingezet 
om lichtvoetig te polemiseren met sterk religieus getoonzette romans die in het 
genre de meer conventionele, profane avonturen naar het tweede plan hadden 
verdrongen. ‘Beluisterd als intertekstueel literair spel, als een in de uitwerking 
vooral komische reactie op het christelijk georiënteerde ridderschap dat wordt 
voorgestaan in Le Conte du Graal, kan de unieke en in wezen nogal burleske 
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episode rond de verliefde en daardoor zo vechtlustige monnik-ridder worden 
geïnterpreteerd als pleidooi-met-een-knipoog voor een wereldlijk, door liefde 
geïnspireerd ridderschap’, heb ik eerder betoogd.139 De nieuwe, religieuze weg 
die Perceval lijkt te kiezen in Chrétiens ‘Unvollendete’ (na een heilloze queeste 
van vijf jaar krijgt de ‘chevalier errant’ op Goede Vrijdag een alternatief ridder-
schap voorgehouden, gebaseerd op nederigheid, naastenliefde, dienstbaarheid 
en devotie),140 wordt in de RRmM omgebogen – of beter gezegd: teruggebogen 
– in profane zin. Voor de RmM is het klooster waarin de dichter hem lange tijd 
stationeert geen eindhalte maar een noodzakelijke tussenstop, op een tocht naar 
een strikt wereldlijke lotsbestemming.141 Dat de held tijdens het vervolg van zijn 
route telkenmale overnacht in een cloester (vs. 1921), en gedurende het toernooi, 
als monnik in de ban van minne, onderdak zoekt in een abdie van zijn orde (vs. 
1925-27), getuigt mijns inziens van een humoristische bedoeling, een indruk die 
nog wordt versterkt wanneer den abt, sinen waerd (vs. 2053) niet te beroerd blijkt 
om een paard, door zijn strijdbare gast buitgemaakt in een kerkelijk omstreden 
steekspel, te incasseren als vergoeding voor geboden logies. 
 
Ook na de hervatting van zijn ridderweg ontbreekt het de monnik-ridder niet 
aan ‘kämpferischen Ambitionen’,142 want vechtlust legt hij opnieuw in overvloed 
aan de dag. Tijdens de drie dagen durende krachtmeting om de hand van Clarette 
toont de held zich ongenaakbaar, en dat zonder andere stimulans dan de kracht 
van de liefde: Die minne en liten resten niet (vs. 2025). Zijn dadendrang openbaart 
zich in het toernooi binnen de kortste keren, en verre van traditioneel, in een 
komische confrontatie met ongewone tegenstanders. Aan de rand van het veld 
menen colvenaren – met knotsen bewapende knechten (vs. 1943) – sijn goede part 
te kunnen buitmaken (vs. 1944): 

 
Daer sloech een an hem die hant*. * pakte hem vast 
Die colve hi hem scire ontprant*, * ontnam 
Die eyken was, ende groet gnoech; 
Dat was sere wel sijn gevoech*! * juist wat hij nodig had 
Hi ginc daer slaen onder hoep*; * in de meute 
Sine cochten nie so diren coep*: * hadden het zwaar te 
Hi sloechse dat si ter eerden lagen!    verduren   (vs. 1948-54) 
… 
Hi sloechse neder bi II, bi drien;143 
Men sach daer meneghen achter tien*, * zich terugtrekken 
Ende seiden dattie* duvel ware! * dat hij de   (vs. 1960-62) 
 

Na deze eerste, marginale schermutselingen, waarin de meppende monnik zich 
meet met al even lachwekkende als onwaardige opponenten, en zich bedient van 
een als weinig ridderlijk geoormerkt wapen,144 is het acteren van de held in de 
‘mêlée’ niet minder amusant voor het romanpubliek, dat kon beluisteren hoe de 
hofgemeenschap verbluft reageert (Het docht hen allen wonder gnoech, vs. 1959) op 
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de kloosterling, die, misplaatst in een toernooi om de hand van een jonkvrouw, 
met zijn lans professionele vechtjassen in het stof doet bijten:145 

 
Coninc, vrouwen, joncfrouwen, 
Die ten castele udeward scouwen*, * naar buiten keken 
Si mercten alle ende sagen 
Den moenc menegen riddere dragen 
Metten spere uten gereide*. * uit het zadel 
Daer was nieman, hine seide: 
‘Hets die duvel, ens geen man, 
Die dus die ridders vellen can! 
Wanen* comt ons gene cloestier**? * vanwaar ** kloosterling 
Hier nes ridder geen so fier*, * dapper ** die hem 
Die sijns nu iet dar hier beiden**!’    aandurft    (vs. 1976-86) 
 

De eerste dag van het treffen eindigt met dramatische ironie. Als zijn voorraad 
tegenstanders ook letterlijk uitgeput is,146 maakt de onverslaanbare cloestier een 
hoffelijke buiging richting Artur en Clarette, die vanaf een toren uitkijken naar 
de mouwenridder omwille van wiens terugkeer het ‘tournoi matrimonial’ was 
uitgeroepen.147 Tot beider verdriet echter geen spoor van de gezochte held, die 
zij vanzelfsprekend niet herkennen in de martiale monnik. Recipiënten echter, 
wél bekend met de identiteit van de moenc met sire cappen (vs. 1940), zullen een 
glimlach om de grote rouwe van de turende vorst (vs. 2005) niet hebben kunnen 
onderdrukken; een ‘sourire’ ook om de uitzonderlijke variatie op een courant 
motief, het verhaalgegeven van een held die incognito, maar steeds als ridder, 
deelneemt aan een meestal meerdaags toernooi.148 Daarbij valt te denken aan 
Ferguut, die zijn geliefde Galiene weet te veroveren als riddere metten witten scilde. 

Op de tweede dag van de competitie snelt de reputatie van de krijgshaftige 
moenc hem vooruit, want zodra hij in het blikveld komt van zijn rivalen om de 
hand van Clarette 

 
… warense vervard*, * raakten ze bevreesd 
Ende trocken som achterward*, * sommigen trokken zich 
Ende som ripense: ‘Were, were!**    terug ** ‘Te wapen!’ 
Hier comt die duvel, di covelere*, * monnik (‘kapdrager’) 
Die ons gisteren menegen toren* * leed 
Dede! …’    (vs. 2018-23) 
 

Net als de vorige dag al tweemaal was gebeurd, in vs.1962 en vs. 1982, wordt de 
strijdlustige dienaar Gods door de aanwezigen met een mengeling van ontzag 
en vrees betiteld als duvel, wat de beter geïnformeerde toehoorders andermaal 
een glim- en misschien zelfs een schaterlach zal hebben ontlokt. Een reactie die 
nog kan zijn versterkt, doordat de vergelijking niet gespeend is van ironie. Want 
niet als zwarte, en daardoor in aanleg angstaanjagende ridder wordt de held in 
de roman geassocieerd met de duivel, maar als grijze monnik, lid van een orde 
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die in de werkelijkheid van alledag fel gekant was tegen het als duivels vermaak 
veroordeelde toernooiwezen.149 
 
Het thematische, wederom humoristische hoogtepunt van de episode volgt op 
de derde en laatste dag van het toernooi. Nauwelijks heeft de held als winnaar 
dan zijn monnikskap en daarmee zijn incognito laten vallen, of Clarette doet dit 
met haar zelfbeheersing, toch een onmisbaar onderdeel van het hoofse decorum. 
Zodra de jonkvrouw beseft dat de ontmantelde krijgsmonnik niemand anders is 
dan de ridder aan wie ze haar hart en haar mouw als minneteken had geschonken, 
laat ze alle mate varen, en reageert ze even spontaan als uitbundig op het plotse 
demasqué van haar aanstaande: 

 
Doen riep si lude, al in een*, * aan één stuk door 
Sevenwerf eer si gefeen*: * ophield 
‘Dits hi, dits hi, die wi menen*! * bedoelen 
Desen willic, ende el ne genen!’     (vs. 2100-03) 
 

In deze amusante ‘recognition scene’,150 waarin zich de opluchting ontlaadt van 
een meisje dat vreesde weldra in het huwelijk te moeten treden met een andere 
toernooiwinnaar dan de onvindbare held,151 brengt Clarette ten tweeden male, 
net als toen zij zich onbeschroomd opwierp als initiatrix van vroegtijdige minne, 
een grappige omkering teweeg. Want blijkt uit haar woorden niet klip en klaar, 
dat het hier toch vooral de toernooiwinnaar is die wordt veroverd, en wel door 
de uitgeloofde prijs, door Clarette als minder een passief afwachtend object dan 
een vrijuit verlangend subject, wier liefdeswens in laatste instantie – blijkens het 
pronomen ic in vs. 2103 – ondubbelzinnig en met komisch effect prevaleert 
boven het door haar in vs. 2102 nog met wi onderstreepte belang van het col-
lectief? Deze interpretatie spoort met de visie van Ulrike Wuttke op de rol van 
Clarette in de RRmM. Wuttke belicht het spanningsveld waarin de heldin zich 
tijdens het toernooi bevindt, en wijst erop ‘dass Clarette als Lockvogel für ihren 
Geliebten auch als Objekt betrachtet wird. Sie ist eine Trophäe und scheint 
selbst keinen Einwand dagegen zu haben.’ Aan de andere kant, aldus de onder-
zoekster, weet de jonkvrouw drommels goed wat ze wil. ‘Es ist ihre Freude, 
dass sich zum Glück der beste Ritter als ihr Geliebter zu erkennen gibt. Nur 
diesen möchte sie, dies ist derjenige, den sie sich erwählt hat’.152 Ook Wuttke 
beklemtoont Clarettes hoedanigheid van assertieve (ac)tante. 
 
 
Lachwekkende listen 
 
Enige tijd na zijn optreden als verliefde monnik-ridder, krijgt de RmM ook als 
acteur en tacticus de lachers op zijn hand. Vermomd met de wapenrusting van 
een ridder die hij heeft gedood,153 weet hij met veel bravoure in een krijgslistige 
eenmansoperatie een compleet kasteel te veroveren, bolwerk van verzet tegen 
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koning Artur. Koelbloedig rijdt hij in dier gebare / Oft die here van daer binnen ware 
(vs. 2736-37) in zijn misleidende outfit af op de gevreesde burcht Mauregaert, 
waar blijkt dat een brutaal mens de halve wereld heeft: 

 
Doens die portenere* geware ward**, * poortwachter ** merkte 
Waendi dat* sijn here hadde gewesen, * dacht hij dat het 
Ende ontede* die porten alle mettesen**. * opende ** onmiddellijk 
Hi reet in ende riep over luut: 
‘Vastelike, trect uut, trect uut!* * ‘Snel, naar buiten!’ 
Blieft ieman nu hier inne, 
Ic slane int hoeft toten kinne!’ 
Si vloen alle met groten gare*; * begeerte (ironisch, 
Si waenden dat hi uten sinne ware!   vgl. vs. 3464) 
Si maecten hen* buten opt velt, * begaven zich 
Manne ende wive, met gewelt*, * in grote haast 
Dore die vrese vanden live. 
Hi sloet die porten alle vive. 
Doe nam hi den portier biden hare 
Ende warpene* in die gracht daernare, * gooide hem 
Daer hi scire* in verdranc. * spoedig    (vs. 2739-54) 
 

Deze actie van de held levert literair amusement op. Situationele humor leidt tot 
een lach vol leedvermaak ten koste van de gefopte kasteelbewoners, tegen wil 
en dank onderworpen aan een chaotische ontruimingsoefening, en vooral van 
de ongelukkige poortwachter, die als in een ‘chanson de geste’ het loodje legt en 
daarmee een hoge prijs betaalt voor zijn argeloosheid.154 Ook een terugkerend 
bataljon burchtsoldaten, uitgereden om de RmM te bevechten maar door hem 
op een dwaalspoor gebracht, ziet zich in een ridicule positie gemanoeuvreerd 
wanneer de thuisbasis hermetisch afgesloten blijkt: 

 
… int begin 
Ripen si: ‘Vaste, ontoet, laet in!’* * ‘Snel, laat ons binnen!’ 
Maer dat was pine jegen spoet*; * vergeefse moeite 
Die porte hen nieman daer ontoet*. * opent    (vs. 2800-03) 
 

Van een volgend incognito-optreden valt te genieten in een door de compilator 
geïnterpoleerde episode,155 waarin wordt verhaald hoe ‘Ywein metten lybaerde’ 
vijf gevangen collega’s, onder wie de tot figurant gedegradeerde RmM en diens 
vader, in vermomming weet te bevrijden uit een kasteel waarin de rancuneuze 
koning van Ierland hen had opgesloten. De grote held uit Chrétiens Le Chevalier 
au Lion slaagt hierin door, gewiekst als een tweede Tristan,156 zich voor te doen 
als een arme artiest,157 met zijn trouwe viervoeter als tamme kermisattractie:158 

 
Nu hord wat Ywein nu doet, 
Als hi dese niemare verstoet*: * dit nieuws hoorde 
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Hi dede enen grauwen roc* an * ongeverfde grijze mantel 
Boven sine wapine*, die edel man, * wapenrusting 
Ende twee ruwe wanten ende enen hoet 
– Die breet was ende lelijc stoet – 
Ende enen staf in sine hant, 
Ende ginc gelijc enen triwant* * landloper 
Die noit riddere hadde gesien!    (vs. 3382-90) 
… 
Doe ginc hi met sinen libarde* na das, * leeuw 
Daer hem die casteel gewiset was. 
Daer vore stont ene gode stat. 
Her Ywein ginc daer in na dat 
Ende speelde met sinen lybarde daer 
Om sticken broets*, wet vor waer!** * stukken brood   ** heus 
Hi dede sinen lybart springen * naar de stukken 
Ende tumelen oec na dien dingen*.    brood   (vs. 3396-3403) 
 

Is humoristisch potentieel door incongruentie van ‘Schein und Sein’ intrinsiek 
aanwezig in elk listig ‘travestissement’,159 Yweins debuut als variété-artiest dankt 
zijn komische kracht vooral aan de keuze voor een alter ego als leeuwentemmer 
die noit riddere hadde gesien, een armzalige joculator wiens onschuldig voorkomen de 
waakzaamheid van het Ierse garnizoen doet verslappen.160 Dat de ridder van 
naam en faam ‘the foolish and dishonorable nature of violation of boundaries 
between identities’ aan zijn laars lapt,161 en zich ook niet beperkt tot een uiterlijke 
metamorfose maar zijn personage metterdaad overtuigend neerzet,162 waarbij 
hij zijn vervaarlijke leeuw misbruikt als potsierlijk huppelende broodwinning,163 
is een trivialisering die zal hebben bijgedragen aan het amusementsgehalte van 
de episode. En dat zeker voor wie bekend was met de wijze waarop de leeuw, 
symbool van dienstbaar ridderschap in Chrétiens roman, aan Ywein de hogere 
identiteit had verleend van Le Chevalier au Lion.164 

Ywein bevestigt zijn acteerkwaliteiten bij twee andere gelegenheden. Nadat 
hij met assistentie van zijn ontketende leeuw de voltallige burchtpopulatie naar 
de andere wereld heeft geholpen (Sijn lybard scoretse toten voten, vs. 3424), voert hij 
de bevrijde ridders gestoken in wapinen van die daer doet / Lagen (vs. 3439-40) uit 
de Ierse vesting, in dire gebaren, / Alse oft si vanden castele waren (vs. 3442-43). Dan 
raken de zes gezellen, in de boot genomen door de angstige verman, verzeild bij 
het kasteel waar de moeder van de RmM wordt belegerd door de lelijke koning 
van Cornwall. Nu is de beurt aan diens arrogante drossaard zich om de tuin te 
laten leiden door het toneeltalent van Ywein, die meesterlijk improviserend zich 
opwerpt als scheepskapitein: 

 
Doe ginc Ywein in dire gebare*, * alsof 
Oft hi meester scipman ware, 
Opten cant vanden scepe staen    (vs. 3526-28) 
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Dankzij deze nieuwe list uit de koker van de leeuwenridder laten de belegeraars, 
die tol denken op te leggen aan het vermeende koopvaardijschip, de veer- maar 
nu vooral reddingsboot ongehinderd aanmeren. Wat volgt is een lachwekkende 
vertoning. Terwijl de drossaard met zijn manschappen, ongeharnast vanwege 
een wapenstilstand, het aanleggen gadeslaat, worden loopplanken uitgeschoven 
en weet het handjevol gewapende Arturridders, door met ontblote zwaarden en 
harde groet geluut de wal op te stormen (vs. 3553), de schijn te wekken dat scip vol 
gewapende liede ware (vs. 3568). De troepen van Cornwall laten zich overbluffen 
en kiezen in paniek het hazenpad: die daer waren […] gingen vlien wat si conden (vs. 
3565-66). In een oogwenk is de kust ontruimd. 

Wat opvalt bij lezing van de passages waarin Ywein speelt met zijn identiteit, 
is dat de compilator het vermommingsmotief zoals hij dat in de RRmM al had 
zien toepassen in de Mauregaert-episode, kennelijk heeft willen hergebruiken in 
zijn bewerking van de roman. Herhaling van een (overigens courant) rijmpaar 
uit zijn voorbeeld, namelijk in dier gebare, oft … ware, schuwde hij daarbij niet: de 
verzen 3442-43 en 3526-27 zijn nagenoeg kopieën van de al geciteerde verzen 
2736-37. Het resultaat van zijn dichterlijke proeve mag geslaagd heten. Yweins 
avontuur vormt een niet alleen lachwekkende, maar ook soepele overgang tussen 
de strijd van Artur tegen de koning van Ierland en de slotepisode van de RRmM 
in de Lancelotcompilatie, waarin het de opdringerige koning van Cornwall is wiens 
ongepast gedrag correctie behoeft. 
 
 
Verbaal vermaak 
 
Ook op andere plaatsen in de Ywein-episode geeft de compilator blijk van zijn 
kwaliteiten als dichter, namelijk waar hij spannende actiemomenten verwoordt 
met onderkoelde humor.165 Van komische intenties getuigt niet alleen de tactiek 
die hij Ywein als triwant laat kiezen voor zijn bloedige bevrijdingsactie in Ierland 
(de ridder vat post bij een deur en jaagt zonder aanzien des persoons passanten 
over de kling), maar ook het ironische ‘understatement’ waarmee gevisualiseerd 
wordt wat Yweins libard bij de onfortuinlijke kasteelbewoners aanricht: Hi gincse 
met sinen clauwen groten (vs. 3425). Het resultaat van dit onthaal is naar we hebben 
gezien meer dan hartverscheurend: de leeuw toont geen genade en scoretse toten 
voten. 

Een andere formulering die beeldend benadrukt dat met de vorst der dieren 
niet te spotten valt, legt de compilator kort hierna Ywein in de mond. Wanneer 
deze met zijn scheepsgenoten afstormt op de overrompelde manschappen van 
Cornwall, is het de vooruitgesnelde leeuw die zich op de hovaardige drossaard 
stort en hem met paard en al naar de grond sleurt. De laconieke wijze waarop 
het beest door zijn meester wordt teruggeroepen, laten ook hier niets te raden 
over het lot van zijn prooi: ‘Du heves gnoech geten, com hier neder!’ (vs. 3571). Ywein 
drijft aldus postuum de spot met de hofmaarschalk, die nadien, als duizend nu 
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tot de tanden gewapende soldaten terugkeren opter zee cant (vs. 3595), door hen 
verbeten opt sant wordt aangetroffen (vs. 3594). 
 
Spottende helden zijn er wel meer in ridderromans, zoals is belicht door Roel 
Zemel en Raymond Harper.166 Dit rechtvaardigt de vraag of ook in de RRmM 
ironische uitspraken aanwijsbaar zijn van de titelheld, die zich onderscheidt als 
wel geraect in sine tale (RRmM-frm vs. 143), en die aan het begin van zijn loopbaan 
ondervindt hoe het gesproken woord instrumenteel, behindelike (vs. 1508), kan 
worden ingezet. De oogst van een speurtocht is schraal, maar levert drie plaatsen 
op waar de RmM zich tegenover onhoofse opponenten verbaal onderlegd toont, 
wat steeds gebeurt wanneer hij door hen wordt uitgedaagd. 

Daarvan is in de roman al snel sprake, namelijk tijdens het treffen tussen de 
protagonist en de rode ridder die een jonkvrouw geselt. De dreigende woorden 
van deze onverlaat pareert de held met een repliek die de grootspreker effectief 
kleineert: ‘Mochtic uwes gedreiges ontstaen, / Ic waende wel ontstaen uwer daet!’ (vs. 258-
259). Oftewel: ‘Als ik bestand ben tegen uw dreigementen, dan ben ik dat vast 
ook wel tegen uw daden!’ 

Later, als een roofridder midden in een gevecht de RmM verbaal tot overgave 
wil dwingen, heeft de held ook op deze provocatie een gevat antwoord paraat: 

 
Ens noch niet tijt!* * ‘Nog niet!’ 
Hoe comt dat gi dus haestech* sijt? * zo ongeduldig ** even 
Laet mi noch beraden bat**!    nadenken  (vs. 1708-10) 
 

Als laatste, tegen het einde van de roman, ervaart een bode van de koning van 
Cornwall dat de RmM niet om een weerwoord verlegen zit. Op een eis die de 
afgezant uit naam van zijn heer overbrengt, namelijk dat de belegerde vesting 
opgegeven en de landsvrouwe, moeder van de held, uitgeleverd wordt, luidt de 
snedige reactie van de ridder aan het adres van de vileine vorst: 

 
Op dat gi ons niet wilt ontflien*,167 * ontvluchten 
Wi selen u cortelike vorsien*, * snel geven wat u toekomt 
Oft God wilt, tuwer onnere!    (vs. 3674-76) 
 

Zijn gevoel voor ironisch taalgebruik heeft de held van geen vreemde, zo was al 
gebleken toen, bij zijn aankomst in haar stad, zijn moeder hem had begroet met 
woorden waarin enig verwijt klinkt: 
 

Willecome, live sone! 
Des sidi harde selden gewone, * je hebt me niet vaak 
Dicke te comene daer gi mi saget*.    bezocht    (vs. 3610-12) 
 

Verbale ironie, zo mag uit deze spaarzame observaties worden afgeleid, komt in 
de RRmM zoals overgeleverd in de Lancelotcompilatie slechts zelden voor: noch 
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de held (of een ander personage), noch de verteller bedient zich frequent van 
dit stijlmiddel. Toch kunnen we vaststellen, dat wat er in de ingekorte roman 
van resteert, mede laat zien hoe het verhaal, bij alle educatieve bedoelingen van 
de auteur,168 ruimte liet voor luchtiger elementen. En misschien mogen we nog 
een stap verder gaan, en de vraag stellen of het vaak lichtvoetige karakter van 
de roman de ook wel serieuze toonzetting niet enigszins op losse schroeven zet. 
Zou (een deel van) het publiek, vanwege de humor waarvan we staaltjes hebben 
gezien, de instructieve kanten van de RRmM niet met een korreltje zout hebben 
genomen? 
 
 
Een vermakelijk verhaal 
 
Toen Jean Bodel omstreeks 1200 in de proloog van zijn Chanson des Saisnes de 
Britse verhaalstof onderscheidde van antieke romans en de historie van Karel 
de Grote, liet hij zich diskwalificerend uit over de fictionele, in zijn ogen leugen-
achtige vertellingen over koning Artur cum suis, die hij als dichter van ‘chansons 
de geste’ beschouwde als een concurrerend genre: Li conte de Bretaigne sont si vains 
et plaisant.169 IJdele, op amusement gerichte verhalen: een typering die meer van 
toepassing lijkt op romans zoals die in de dertiende eeuw zouden volgen, dan 
op het oeuvre waarmee Chrétien de Troyes in de twaalfde eeuw een vliegende 
start had bezorgd aan een innovatief soort literatuur. Want al heeft de Franse 
dichter in het genre inderdaad de toon gezet met verhalen die zich afspelen in 
een wereld van fictie, hij bewandelde ook nieuwe wegen door serieuze thema’s 
aan te snijden omtrent ‘chevalerie’ en ‘amour’, en vraagstukken op te werpen als 
dat van de relatie tussen wereldlijk en christelijk ridderschap. Dat de auteur een 
in zijn werk te ontvouwen sen tegelijk subtiel ondermijnde met humor en ironie 
– ‘plaire et instruire sont ici inséparables’, is opgemerkt over Le Conte du Graal  

170 
– maakt dat zijn verhalen nogal verschillen van niet-historische Arturromans uit 
later tijd, die met hun vaak prominentere komische dimensie zich profileren als 
nadrukkelijker gericht op vermaak. In de inleiding van dit hoofdstuk zagen we 
al twee voorbeelden van dergelijke romans in de Oudfranse literatuur, Fergus en 
La Vengeance Raguidel. En ook in de Middelnederlandse letteren kunnen we ons 
beroemen op Arturverhalen waarin het aan humor niet ontbreekt. Hoewel een 
roman als Moriaen nog getuigt van een ernstige grondhouding, passend bij een 
feodale thematiek met educatieve ondertoon,171 kan aan de Roman van Walewein, 
aan Walewein ende Keye en aan Lanceloet en het Hert met de Witte Voet een komisch 
potentieel niet worden ontzegd. Zoals de roman van Penninc en Pieter Vostaert 
een spel met literatuur toont waarin het burleske niet wordt geschuwd,172 zo zal 
de intertekstuele ironie in het avontuur van Lanceloet door een literair onderlegd 
auditorium met een glimlach zijn beloond.173 En het relaas van de confrontatie 
tussen Arturs beroemde neef en de malicieuze drossaard in Walewein ende Keye ‘is 
als het ware gelardeerd met humoristisch getinte passages’.174 Deze typering is 
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naar ik meen ook van toepassing op de RRmM, die kan worden toegevoegd aan 
de genoemde trits van vermakelijke Middelnederlandse Arturromans.175 
 
Hoewel het hier niet de plaats is, het lastige vraagstuk aan de orde te stellen van 
de receptie van Vlaamse Arturromans,176 wil ik wijzen op twee passages in de 
RRmM waarin we iets zien doorschemeren van hoofs vermaak. Wanneer Ywein 
vermomd als triwant het Ierse kasteel binnendringt, profiteert hij van zucht naar 
een verzetje bij de burchtbewoners, die de vermeende dompteur uitnodigen om 
hun de kunstjes te tonen van zijn leeuw (vs. 3396-3414). Zoals voor dit publiek 
fysiek vertoon verveling moet verdrijven, zo wordt in een eerdere, als oorspron-
kelijk te beschouwen episode hoofs plezier nagestreefd met amusement van een 
literair gehalte.177 Als de RmM, op de avond voor zijn beproeving in het Woud 
zonder Genade, bij Egletine verblijft, wacht hem na het diner divertissement: 

 
… daer na gereet* * onverwijld 
Dedemen die taflen van daer*. * ruimde men de tafels op 
Men sanc, men speelde* daernaer, * vermaakte zich met spel 
Ende scone avonturen* oec met * mooie verhalen  ** ver- 
Seidemen** daer.    telde men   (vs. 493-497) 
 

Het heeft er veel van weg dat, net als in de openingsepisode van Le Chevalier au 
Lion en naar dit voorbeeld in Fergus,178 ridders hier hun tijd verdrijven door scone 
avonturen uit te wisselen. In de RRmM stuit die indruk evenwel op het bezwaar, 
dat de held in Egletines kasteel als enige ridder omgeven is door joncfrouwen en 
knapen (vs. 484). Zou zijn gastvrouw ten gerieve van haar logé beroepsvertellers 
hebben laten aanrukken, die ten gehore brachten wat in de Roman van Walewein 
wordt aangeduid als menighe avonture / Die nemmer mee ne wert bescreven (vs. 2-3)?179 
Of kon iedere kasteelbewoner de verteller zijn van verhalen, ontleend aan een 
oraal circulerend dan wel in de burchtbibliotheek verzameld repertoire?180 Hoe 
dit ook zij, goed voorstelbaar is dat in omstandigheden zoals beschreven in de 
RRmM ook de roman zelf ten gehore is gebracht, wellicht in afleveringen.181 In 
een context van hoofs vermaak lijkt uitstekend de voordracht te passen van een 
verhaal dat niet al te serieus genomen wilde worden, en dat, ondanks leerzame 
thema’s als dienstbaar ridderschap en geduld in minnezaken, te bestempelen valt 
als primair ‘literature as recreation’,182 niet minder dan Oudfranse Arturromans 
‘characterized throughout by its sheer entertainment value’.183 
 
 
Humor als ingrediënt 
 
In de RRmM is humor, eerder dan een smaakmakende saus, een ingrediënt van 
het product dat de auteur heeft opgediend aan zijn publiek van, naar ik meen, 
voor een deel literaire fijnproevers. Laat ik ter onderbouwing van deze visie de 
balans opmaken van de wijze waarop de roman komisch is gekruid. 
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Allereerst valt op, dat veel van de humor in het eerste deel van de RRmM pas 
echt tot zijn recht komt in een intertekstuele samenhang, tegen de achtergrond 
van allerlei conventies binnen het genre. Dit geldt voor Arturs variatie op zijn 
koninklijke costume om niet te eten voordat zich een avontuur heeft aangediend, 
voor Clarettes initiatief als daadkrachtige dame die vroegtijdig een minneteken 
schenkt aan een ridder zonder paspoort en track record, en voor de geprikkelde 
reactie die haar handelwijze uitlokt bij hofmaarschalk Keye. Verder gaat deze 
waarneming op voor de performance van Egletine als ‘hôtesse amoureuse’, voor 
de pose van een angstige jonkvrouw als potentiële ‘pucelle esforciée’, voor de 
wijze waarop de held, verzonken in minnegepeins, zich uit het zadel laat steken 
als was hij een tweede Lancelot (de enige plaats in de roman waar de RmM zelf 
object is van humor), en bovenal voor de briljante manier waarop de dichter, in 
een burleske climax, literaire motieven combineert door de protagonist na zijn 
moniage incognito te laten rondrazen in een meerdaags, als contactadvertentie 
uitgeschreven ‘tournoi matrimonial’. Ook de afrekening met drossaard Keye – 
of de betreffende passage nu bewerkt is of niet – krijgt komisch reliëf tegen het 
achterdoek van andere romans over ‘matière de Bretagne’. Dit en meer maakt 
in de RRmM zichtbaar wat Tomasek, in een artikel over ‘Komik im Minnesang’, 
heeft omschreven als ‘den Spielcharakter der Gattung’,184 en wat Karen Pratt de 
‘interest in intertextual, literary games’ heeft genoemd van de Oudfranse Artur-
romans in verzen uit de tijd na Chrétien.185 Zo’n samenspel van humor en inter-
tekstualiteit is wat Marjolein Hogenbirk beschouwt als een belangrijke kwaliteit 
van een Arturroman als Walewein ende Keye. ‘De combinatie van intertekstualiteit 
en humor zal de roman ook voor een literair ontwikkeld publiek aantrekkelijk 
hebben gemaakt’.186 

Met deze eveneens van oorsprong Vlaamse roman uit de tweede helft van 
de dertiende eeuw vertoont de RRmM, naast overeenkomsten, ook verschillen. 
De voornaamste is, dat waar Walewein ende Keye kan worden getypeerd als een 
masculien getint verhaal waarin geen plaats is voor liefde, de ‘amour’-dimensie 
in de RRmM, althans in het eerste deel van de compilatieroman, heel prominent 
aanwezig is. Meer dan eens treedt de minnethematiek juist op de voorgrond in 
passages die ik heb aangemerkt als mogelijk humoristisch. Als voorbeeld kan de 
uitbundige reactie worden genoemd waarmee Clarette, tijdens de finale van wat 
begon als een slapstick-toernooi, de ontmanteling en overwinning bejubelt van 
haar niet langer gekloosterde held. 
 
Een bijzonderheid waarvoor ik nog aandacht wil vragen, is dat de humor in het 
eerste part van de roman zich niet uitstrekt tot het ‘autre monde’-avontuur van 
de protagonist in het Woud zonder Genade. In verschillende studies is gewezen 
op het komisch potentieel van ‘merveilleux’-elementen in Arturromans.187 Zo is 
in de bundel Comedy in Arthurian Literature te lezen: ‘le merveilleux est peut-être 
inséparable, but au long du Moyen Age, d’une certaine forme de comique lié à 
une distanciation plaisante’, en verderop in dezelfde bijdrage: ‘merveilleux et 
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comique sont liés’.188 Maar geen spoor daarvan in de RRmM, waar het woud als 
woeste ‘Gegenwelt’ wordt bevolkt door wezens waarmee niet te spotten valt:189 
‘die Riesen und Zwerge sind nicht komisch, denn sie sind unzweideutig böse, 
und sie bedeuten zugleich das Böse, und dieses kann in ihnen, jedenfalls vorder-
gründig, erledigt werden’, aldus Walter Haug over de werken van Chrétien.190 
Iets dergelijks is het geval in de RRmM, want zodra daar het felle foreest zich 
niet meer voordoet als locus amoenus, wordt het letterlijk bloedserieus tot toneel 
van ridderlijke ‘Bewährung’, van strijd tegen het onder anderen door de dwerg 
Fellon belichaamde kwaad. Uiteindelijk blijkt de held, gesterkt door zijn liefde 
voor Clarette, in deze aan koning Artur vijandige wereld een maatje te groot 
voor de destructieve krachten waaraan een keurkorps van de Tafelronde, na een 
onterend pak slaag in ontvangst te hebben genomen, ternauwernood ontsnapt 
was. Humor is hier ver te zoeken.191 
 
Al toont de onervaren RmM met zijn superieure optreden in de ‘autre monde’ 
van het Woud zonder Genade zich een kampioen voor de goede zaak, hij moet 
nog twee kwaliteiten ontwikkelen waarin hij vooralsnog tekortschiet: geduld en 
slimheid.192 Het is die laatste eigenschap waar in het tweede part van de RRmM 
veel om draait, vooral wanneer vijanden krijgslistig om de tuin moeten worden 
geleid met een vermomming. De resulterende humor is er een van het type leed-
vermaak, zoals ook elders in dit deel van de roman nogal wat ‘Schadenfreude’ 
wordt opgeroepen. Niet alleen de bewoners van Mauregaert (en het meest nog 
de portier), de bezetting van het kasteel in Ierland en de drossaard van Cornwall 
met zijn manschappen ondervinden dit met schade en schande; ook de Ierse 
schipper als sociale, en de lelijke koning van Cornwall als morele vilain worden 
flink te kijk gezet. Omdat leedvermaak als komisch effect in het eerste deel van 
de RRmM alleen aanwijsbaar is in het vermoedelijk bewerkte optreden van de 
eensklaps bangelijke Keye, is het verleidelijk om in deze vorm van humor, die 
in het tweede part vooral een stempel drukt op Yweins ingelaste avontuur in 
Ierland, een voorkeur te zien van de samensteller van de Lancelotcompilatie. 

Om aan deze bespreking van humor in de RRmM een schijn te geven van 
volledigheid, breng ik tot slot in herinnering dat we hebben stilgestaan bij een 
geval van dramatische ironie, namelijk toen Artur en Clarette op de eerste dag 
van het toernooi in de martiale monnik niet de gezochte held herkenden; bij 
voorbeelden van situationele humor, zoals dat van een slagvaardige kloosterling 
in een kolderieke knokpartij; en ten slotte bij het conventionele maar koddige 
portret dat de koning van Cornwall een gezicht geeft en ten voeten uit typeert. 
 
 
Besluit 
 
Dat ik in dit hoofdstuk geen aanspraak wil maken op volledigheid wat betreft 
de manier waarop de auteur dan wel de compilator humor heeft toegepast in de 
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RRmM, komt doordat objectieve analyse van humor in een middeleeuws literair 
werk zelden, en in deze Arturroman helemaal niet mogelijk is. Toch heb ik me 
gewaagd aan een speurtocht naar verzen en episoden met komisch potentieel. 
Het resultaat van deze queeste in een ‘woud zonder genade’ is onvermijdelijk 
een subjectieve verzameling van denkelijk humoristisch passages. Bij sommige 
ervan zal de lezer wellicht vraagtekens zetten, terwijl omgekeerd ongetwijfeld 
nog te wijzen valt op andere plaatsen in de RRmM die kunnen getuigen van een 
humoristisch oogmerk. Enkele aanvullingen wil ik alvast noemen. 

Wanneer koning Artur tegenover de moeder van de held, een vorstin die in 
Kardoel haar ooit te vondeling gelegde zoon heeft weergevonden, gehoor geeft 
aan haar verzoek datse die ridder metter mouwen / Tote huus geleide (vs. 2168-69), blijkt 
hij niet vergeten te zijn hoe lastig het was geweest om de protagonist terug te 
krijgen aan zijn hof. Hoewel onnodig – held en heldin zullen weldra onder zijn 
goedkeurend oog in het huwelijk treden – regelt Artur in zijn bezorgdheid toch 
maar een, in mijn ogen vermakelijke, retourgarantie door een stevig escorte mee 
te sturen. Hij 

 
… sende Walewain oec mede, 
Ende Percheval, ende beval hen dire* * met klem 
Dat sine weder bringen scire*. * snel    (vs. 2171-73) 
 

Als later over de koning van Cornwall, die gewapenderhand en dus allerminst 
hoofs de moeder van de RmM tot zijn vrouw wil maken, wordt gezegd dat hi 
minde met goder trouwe (vs. 3832), lijkt dit evenmin serieus bedoeld te zijn.193 Een 
derde en laatste voorbeeld van mogelijk humoristisch op te vatten verzen in de 
RRmM ontleen ik aan het artikel van Ulrike Wuttke. Hierin wordt de aandacht 
gevestigd op de namen van vier ridders die, net als de held, dingen naar de hand 
van Clarette. Het zijn Gastolus vanden Gronen Dale, Carados vander Riviren, 
Amelant vander Montaengen en Marchelijs vander Linden (vs. 720-731). ‘Diese 
Textstelle macht auf Grund der seltsam klingenden geografischen und floralen 
Namen […] einen komischen, vielleicht auch ironischen Eindruck’.194 De con-
currentie in amoris lijkt niet al te serieus genomen te mogen worden, gelet op het 
fictionele karakter van de eigennamen en de buitengewestelijke bijklank ervan, 
die doet denken aan Vander Roetsen her Bayneel, het ‘ronkende pseudoniem’ van 
Keye in een door de compilator in Die Wrake van Ragisel opgenomen episode.195 
Toch heb ik hier mijn twijfels, en niet alleen omdat deze vorm van humor in de 
studie van Ménard nergens wordt vermeld.196 Want stuiten we in de Wrake niet 
ook op een ridder met de naam Margilans vanden Boegarde? Komen we in de 
RRmM en elders niet Lanceloet van Lac tegen, eveneens bekend als Lantsloot 
vander Haghedochte? En worden vergelijkbare ‘provinciaal’ klinkende namen 
in romans als Torec en Merlijn niet ál te frequent vermeld om er humoristische 
bedoelingen achter te zoeken?197 
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Het zal duidelijk zijn: over de RRmM is ook wat betreft ‘Arthurian comedy’ het 
laatste woord nog niet gesproken. Toch hoop ik te zijn geslaagd in mijn opzet, 
een licht op de roman te werpen dat het verhaal doet kennen als een bijzondere 
creatie temidden van de vele scone avonturen die het genre rijk is. Het gaat om een 
fascinerend werk, dat aan de humor – in het eerste deel intertekstueel van aard 
en samenhangend met de liefdesthematiek,198 en in het plotmatig uitgewerkte 
tweede part minder subtiel een bron van ‘Schadenfreude’ – het onderhoudende 
karakter dankt waaraan dit hoofdstuk zijn titel ontleent.199 Nader onderzoek zal 
moeten uitmaken, of er enig verband bestaat tussen enerzijds de verschillen in 
humor in de twee helften van de compilatie-RRmM, en anderzijds de ingrepen 
die de roman heeft ondergaan toen de samensteller van de Lancelotcompilatie het 
verhaal geschikt maakte voor interpolatie in zijn nu zo beroemde cyclus. 
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Noten 
 
 

∗ Eerder verschenen onder de titel: ‘Een vermakelijk verhaal. Over humor in Die Riddere 
metter Mouwen’. In: Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 25 (2007), 7-66. 
1 Zie voor deze episode in een moderne Nederlandse vertaling Stuip 1979: 20-24.  
2 Vgl. Zemel 1991b hoofdstuk 3, 1994a, en 2006 hoofdstuk 3, alwaar verdere literatuur. 
3 Talrijke voorbeelden uit Oudfranse romans uit de periode 1150-1250 zijn door Ménard 
(1969) bijeengebracht in ‘seinem imposanten, bewusst untheoretisch gehaltenen 800-Seiten’-
klassieker (Knapp 1982: 32), die ik voor dit hoofdstuk vaak heb geraadpleegd. 
4 Busby 1983a: 139 (met verwijzing naar Green 1979). Op het modieuze karakter van 
modern onderzoek naar de middeleeuwse lach wijst Huber 1998: ‘Zur Zeit avanciert 
das Lachen offenbar zum beliebten Kongress- oder Festschrift-Thema’ (p. 348). De 
populariteit van het onderwerp heeft bundels opgeleverd als Ruggiers 1977, Schröder 
1982, Buschinger & Crépin 1983, Bouché & Charpentier 1988, Breier 1989, Bader e.a. 
1994, Guidot 1995, Fietz e.a. 1996, Röcke & Neumann 1999, Wilcox 2000, Braet e.a. 
2003, Busby & Dalrymple 2003, Grebe & Staubach 2005, en Tudor & Hindley 2006; 
nog niet verschenen toen mijn bijdrage ter perse ging was Hardwick & Hordis 2007. 
Deze lijst vormt nog maar de top van een ware berg aan publicaties, want ‘seitdem der 
Risus medievalis zum zentralen Gegenstand des Interesses einer kulturwissenschaftlich 
orientierten interdisziplinären Mediävistik avanciert ist’ (Grebe & Staubach 2005: 7), 
blijkt ‘Die Forschungslage zum Thema “Komikverwendung im Mittelalter” […] längst 
derart unübersichtlich geworden, dass eine alle mediävistischen Teildisziplinen abdeck-
ende Spezialbibliographie ein dringendes Desiderat darstellt’ (Tomasek 2005: 94). De 
woorden waarmee E.R. Curtius in 1939 zijn bijdrage Scherz und Ernst in mittelalterlicher 
Literatur besloot, zijn profetisch gebleken: ‘Wir haben nur einige Seiten des mittelalter-
lichen Humors berührt […]. Dem Forscher bietet sich hier noch reiche Ausbeute’ (Curtius 
1939: 26 / 1993: 434). 
5 Classen 2001-02: 59. 
6 Ibid.: 66. Zie ook Jaeger 1991, met name p. 161-165, over ironie als aspect van hoofs 
(weldoordacht en indirect) taalgebruik. Jaegers studie maakt zichtbaar hoe humor, als 
middel tot handhaving van de harmonie aan het hof een bindend element, onderdeel is 
geweest van hoofse ‘civilizing trends’ (p. 170). Zie voor laatmiddeleeuwse opvattingen 
over (on)gewenst taalgebruik Veldhuizen 2014, en vgl. ook Hogenbirk 2004: 42-43. 
7 Busby 1988: 58. Zie over benaderingen in de studie van humor Gordon 2007: 5-9, en 
over de breedte van het onderzoeksterrein Kipf 2005: 104-106. Het aandachtsgebied 
omvat wat betreft literatuur genres als minnelyriek, ridderromans, dierenepiek, fabliaux, 
heiligenlegenden, exempla en geestelijk toneel, en strekt zich uit tot de beeldende kunst, 
met exempla ex negativo in marginalia zoals handschriftilluminaties, waterspuwers en mise-
ricorden (vgl. Kröll & Steger 1994, Braet e.a. 2003, en Benton 2004). 
8 Van Oostrom 1989b: 256-257. 
9 Harper 1999a: 298. Uitzonderingen op deze regel zijn Winkelman 1986, Brandsma 
1988, Zemel 1991a, 1992 en 1994b, en de bijdragen van Winkelman over de Roman van 
Walewein die worden genoemd in Harper 1999b: 196 (noot 6). 
10 Besamusca 2001: 378. 
11 Het is gebruikelijk geworden ‘to incorporate all instances of the comic in the analysis, 
while the classification in genres and fields such as grotesque, humour and even irony 
or satire always poses problems. The terms humour and laughter are therefore pragmat-
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ically used in recent historiography to cover the entire spectrum’ (Verberckmoes 2003: 1, 
noot 1). 
12 Aldus Keith Busby in het voorwoord van Busby & Dalrymple 2003: vii. Al in 1988 
stelde Busby vast ‘that we are nowadays much more sensitive to possible humour in 
Arthurian romance’ (Busby 1988: 58). Een algemene beschouwing over ‘le comique 
arthurien’ biedt Boutet 2000. 
13 Lacy 2003a: 66 (met verdere literatuur). 
14 Over Chrétien zijn boekenkasten vol geschreven. Ik noem hier twee klassieke studies: 
Frappier 1982 en Haidu 1968. Voor verdere literatuur zij verwezen naar de bijdragen in 
Lacy & Grimbert 2005, naar Kelly 2006a en naar Doudet 2009. 
15 Geciteerd naar Bumke 1989: 674. Zie over deze passage ook Huber 1998: 356-357. 
16 Editie De Vries & Verwijs 1863, dl. 2: Derde Partie, vijfde boek, kap. 49, vs. 23-24. 
17 Classen 2001-02: 59-60. 
18 Besamusca 2001: 378. 
19 Ibid. Zie over ‘Dichtung als Unterhaltung und Belehrung’ Suchomski 1975: 66 vlg., en 
Sonnemans 1995, dl. 1: 239-242, en dl. 2: 251-252; over ‘Literature as Recreation’ Olson 
1982 en 2005. 
20 Vgl. Zemel 1991a, 1992, 1994b en 2005a. 
21 Zie Uyttersprot 2000 en 2004. 
22 Van Oostrom 2006: 321-322. 
23 Busby 1983a: 142. 
24 Busby 1988: 58. 
25 Harper 1999a: 312. 
26 Besamusca 2002a: 65-66. 
27 Zie Besamusca 1998, en vgl. inzake de RRmM hoofdstuk 1, p. 11-12 en p. 19-25. 
28 Besamusca 2001: 376-377. 
29 Besamusca 2002a: 67. 
30 Harper 1999a: 312. 
31 Zie Zemel 1994b en 2005a, alsmede Uyttersprot 2004: 105 vlg. Dit voorbeeld wordt 
ook aangehaald in Besamusca 2001: 379. 
32 Hogenbirk 2004: 78. 
33 Janssens 1992b: 143. 
34 Hogenbirk 2004: 78 (en zie ook Besamusca 2002a: 75). 
35 Zie voor de eerste benadering Suchomski 1975 en Steinmetz 1999; voor de tweede 
Kremer 1961 (inventariserend), Brandsma 1988: 132-138, Hartmann 1990, Fichte 1996, 
Neumeister 1996, Huber 1998, Gutwald 2000: 67-90, Besamusca 2002a, en Kipf 2005. 
36 Zie Steinmetz 1999: 262. 
37 Kipf 2005: 118. 
38 Steinmetz 1999: 260. 
39 Haug 1996: 50. 
40 Zie Fichte 1996: 103-109. 
41 Kipf 2005: 128. Vgl. ook Tudor 2006: ‘generations of historians have attempted to 
unravel the intricacies of medieval laughter without coming to any firm conclusions.’ 
Waarna de auteur onomwonden vaststelt: ‘Unsurprisingly, it seems that (as with most 
literary criticism) much is down to personal opinion’ (p. 149-150). 
42 Gutwald 2000: 78. Zie voor recente, breed opgezette publicaties over ‘Rire au Moyen 
Âge’ Verdon 2001, en (in een Duitse vertaling: Das Lachen im Mittelalter ) Le Goff 2004.  
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43 Besamusca 2002a: 75. 
44 Tomasek 1999: 15. 
45 Gutwald 2000: 70. 
46 Kipf 2005: 112. Overtuigend identificeert deze auteur gevallen van incongruentie in 
passages waar lachende personages doen vermoeden dat sprake is van humor. 
47 Vgl. Hogenbirk 1994, 1996, 2000, 2003, 2004 en 2005b. 
48 Zie Hogenbirk 2004: 39-41, 78 en 126. 
49 Te vinden in de hoofdstukken 2 en 3, en in Smith 2005a en 2005b: 68-71. 
50 Hoewel verhaalfiguren in de RRmM meer dan eens blide heten te zijn, wordt slechts 
tweemaal gelachen. In vs. 401 lacht de koningin om het ongeremde en daardoor moge-
lijk humoristische enthousiasme waarmee een jonkvrouw zich uitlaat over de RmM als 
begerenswaardige huwelijkspartner (zie voor een alternatieve verklaring hoofdstuk 8, p.  
216). Geen humor maar opluchting ligt ten grondslag aan vs. 3950, waarin beschreven 
wordt hoe, uit vreugde over de goede afloop van een strijd, menigeen therte loech. Verder 
is een indicatie van (leed)vermaak te vinden in vs. 3412, waar ridder Ywein, in een episode 
die we nader zullen bezien, vermomd als ambulant artiest wordt bespot door bewoners 
van een Iers kasteel: si hilden met hem haer sceren (vgl. ook sceren in vs. 718). 
51 Zie over lachwekkende vilains in Oudfranse hoofse romans Ménard 1969: 168-173. 
52 Ménard 1969: 529-553 (citaat op p. 529). Vgl. tevens Ferlampin-Acher 2003: 23-25. 
Een sterk voorbeeld van een humoristisch-hyperbolisch lelijkheidsportret is te vinden 
in Diu Crône van Heinrich von dem Türlin (Buschinger 2000). Zie verder Colby 1965: 
72-88 en 170-177, alsmede Brandt 1985, studies gericht op resp. vormkenmerken van 
en auteursbedoelingen met lelijkheidsbeschrijvingen. Wisbey 1975 en Ziolkowski 1984 
plaatsen ‘avatars of ugliness’ in een historisch en cultureel kader, en wijzen op relaties 
met kunstuitingen als drolerieën en waterspuwers, en met representaties van demonen, 
monsters en wonderwezens. Naast ‘Hässlichkeit auf Grund der Korrespondenz von 
innen und aussen’ (Seitz 1967: 56) zijn onaangepastheid, ouderdom, gevangenschap, 
ascese, waanzin en ziekte oorzaken van lelijkheid. Zie verder over dit onderwerp Jauss 
1977: 389-398, en Michel 1976: 59-104. 
53 Brandt 1985: 268, 261. Ziolkowski 1984: 6-10 gaat in op de vraag ‘how descriptions 
of a person’s body and assessment of his moral state came to be bound together in 
medieval literature’ (zie ook Jauss 1977). Een voorbeeld van deze gelijkschakeling is te 
vinden in Lanceloet en het Hert met de Witte Voet, waar een dubieus-amoureuze ridder door 
een onthutste dame op juiste waarde wordt geschat: Hine scient van gere groter daet: / Hi es 
so leelijc ende oec quaet! (editie Zemel & Besamusca 1999, vs. 355-356). In breder verband 
over middeleeuwse ‘Physiognomik’: zie Neubert 1911 (en vgl. ook Lie 2004). 
54 Zie Colby 1965: 22. 
55 Seitz 1967: 15. Het feit dat hier twee kenmerken ontbreken die elders zeer frequent 
worden genoemd, te weten kleur en structuur van huid en haar (zie Seitz 1967: 29-32), 
vormt een aanwijzing dat het karikaturale koningsportret in de RRmM kan zijn ingekort. 
56 Zie Smith 2008: 43. 
57 Uyttersprot 2004: 73. 
58 Voorbeelden hiervan in Gerritsen 1963, dl. 1: 236-244, in Pallemans 2000: 158-161, 
en in Hogenbirk 2003: 168 vlg. 
59 Hierover Smith 1989: 119 vlg., 2008, en 2010: 65 vlg.; voor bedenkingen Besamusca 
1993: 125-131, 2000c: 219 en 2003: 114-115, en Sullivan & Wyatt 2014: 118 (noot 6), 
120 (noot 18) en 126-127 (noot 66). Overigens is er reden, aan te nemen dat de lelijke 
 



Der minnen cracht 

128 
 

 

koning van Cornwall geen creatie is van de compilator. Niet alleen treedt dit personage 
op in een authentiek ogende verhaaldraad over de ouders van de held, maar ook lijkt 
een eerdere actie door de koning van Aragon, in een episode waar inconsistenties en 
een eensklaps kritische kijk op Arturs autoriteit wijzen op bewerking (vgl. Wuttke 2006: 
139, 143), te zijn geconcipieerd naar het model van de Cornwall-episode. Verder maakt, 
net als het vermoedelijk ingekorte koningsportret (zie noot 55), een erg lange gevechts-
beschrijving in vs. 3796-3940 niet de indruk te zijn geïnterpoleerd; de compilator, die het 
elders mede te doen was om beknoptheid, lijkt in deze descriptie geen of minder reden 
tot bekorting te hebben gehad (Smith 1989: 139, noot 33). En een laatste argument: de 
verwisseling van de verzen 3853 en 3854 lijkt het gevolg van een kopieerfout.  
60 Zie over Arturs coutume Reinhard 1933: 182-193; Schmolke-Hasselmann 1980a: 35-37, 
73-74; Chênerie 1986: 85; Von Ertzdorff 1989; Smelik 2001; Lieb 2002: 65-67; Wand-
hoff 2002: 130-132; Lacy 2003a: 66-67; Gordon 2007: 58-59; Byrne 2011; Däumer 2013: 
369-371, 389-393. 
61 Vgl. Kleinhenz 1994. 
62 Zie over dit motief in ‘chansons de geste’ Farrier 1995; over ‘hungry heroes’ in Artur-
romans Gordon 2007: 67 vlg. Voorbeelden van hongerige helden in Middelnederlandse 
Arturromans: Walewein (vgl. Besamusca 2001: 379) en Ferguut (Zemel 1991b: 38-39). 
63 Een vergelijkbare variatie op Arturs gewoonte treffen we aan in Le Chevalier aux Deux 
Épées, waar na de eerste gang alleen de vorst zijn eten onaangeroerd laat. Lodewijk van 
Velthem, die in de Vijfde Partie van zijn voortzetting van Maerlants Spiegel Historiael blijk 
geeft van zijn bekendheid met Arturromans, waaronder de RRmM (Carasso-Kok 1992: 
250 en 254; Summerfield 2009: 193 vlg., en 2011: 470 vlg.), beschrijft hoe de Engelse 
koning Edward I tijdens een feest het gastmaal na de eerste, de tweede en de derde gang 
laat onderbreken in afwachting van niemare, dat telkens – ingepland als ‘entremet’ – niet 
lang op zich laat wachten (zie Summerfield 1998: 7 vlg., en 2009: 193-197; en vgl. Byrne 
2011: 72).  
64 Gordon 2007: 46. Vgl. ook het decreet van koning Filips III van Frankrijk, uit 1279, 
‘dat geen hertog, geen baron, geen graaf, geen prelaat, geen ridder, geen geestelijke en 
verder niemand in het koninkrijk van welke stand hij ook moge zijn, voor het eten meer 
dan drie heel gewone gangen zou mogen geven’ (geciteerd naar Bumke 1989: 225). In de 
RRmM is dit voor Artur blijkbaar niet genoeg, want na de derde gang, zo meent de vorst, 
moet nog volgeten worden (vs. 64). 
65 Zie Brandsma 1992: 196-198; (vooral) Klein 1997: 107-110; Besamusca 2003: 16-17; 
Hogenbirk 2004: 153. 
66 Met dit gegeven presenteert de dichter zijn roman als, gezien in de tijd, een ‘Tristan-
continuatie’, waarmee hij de subversieve liefde van Tristan en Iseut postuum corrigeert. 
Zijn held en heldin gaan immers niet ten onder aan een destructieve en fatale passie, maar 
koesteren een maatschappelijk heilzame, door het hof gesanctioneerde minne. Zie de 
hoofdstukken 2 (p. 55-56 en 59), 3 en 6, en vgl. ook Besamusca 1993: 136-141 en 2003: 
108-109, en Johnson & Claassens e.a. 2003: 28-29. Dat de RRmM refereert aan de ‘version 
commune’ van het Tristanverhaal, blijkt uit de omstandigheid dat de koningen Mark en 
Artur tijdgenoten zijn (Besamusca 1993: 138), en uit de reactie van eerstgenoemde op 
de dood van het liefdespaar: zijn rouwe groet / Beide om hem ende om hare (vs. 72-73) stemt 
overeen met zijn droefheid in Tristrant und Isalde van Eilhart von Oberg en in de teksten 
waarmee Ulrich von Türheim en Heinrich von Freiberg, met de blik op Eilharts werk, de 
Tristanroman van Gottfried von Strassburg hebben voortgezet (vgl. Buschinger 2002). 
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De vergevingsgezindheid van koning Mark tegenover het bedrieglijke duo (zie Wies-
mann-Wiedemann 1980) duikt nadien ook op in een laatmiddeleeuws handschrift van 
de Tristan en prose (zie Besamusca 1993: 139, noot 41). 
67 Smith 1991: 154 (en licht herschreven in hoofdstuk 2, p. 50). 
68 Ibid.: 155 (en licht herschreven in hoofdstuk 2, p. 50). 
69 Vgl. Ménard 1969: ‘En devenant un thème majeur, l’amour introduit dans le roman 
courtois un “climat” nouveau: il suscite enjouement et badinage’ (p. 147). En verderop: 
‘S’il est une matière propice aux demi-teintes du sourire dans le roman courtois, c’est 
bien le thème de l’amour’ (p. 185). 
70 Dit aspect van de ‘Romananfang’ is besproken in hoofdstuk 2, p. 56 vlg. 
71 Zie over de mouw als kledingaccessoire, minnesymbool en wapenteken Meesen 1985: 
64-66, Smith 2004, en Wuttke 2006: 134-137, 144-145. 
72 Ménard 1969: 214 (uitvoeriger: Ménard 1970). Zie ook Burns 2002, met voorbeelden, 
over de ‘longstanding courtly convention, articulated in both lyric and romance, that 
only men should initiate the lovesuit; women’s assigned role is to concede’ (p. 8). 
73 Vgl. Wuttke 2006: 135, die stelt dat Clarettes initiatief zo uitzonderlijk nog niet is: ‘In 
Liebesdingen ergreifen Frauen in der mittelalterlichen Epik diese relativ oft.’ Een mooi 
voorbeeld hiervan zien we in het Livre de Caradoc, in de eerste Perceval-continuatie. Daar 
schenkt een bijfiguur, Gui(n)genor/Aguigenor, dochter van Clarissant en Guiromelant, 
en net als Clarette dus een nicht van Walewein, haar liefde én een mouw als minneteken 
aan de ridder A(a)lardin du Lac, die aansluitend fantastisch presteert in een toernooi bij 
Carlion. Meteen of kort na dit eendaagse steekspel worden de kersverse minnaars, met 
instemming van de koning, in de echt verbonden. Vgl. voor meer voorbeelden van 
initiatiefrijke jongedames Ménard 1969: 214-216. De voortvarendheid van Clarette blijft 
naar mijn mening niettemin opmerkelijk, zie verderop. 
74 Burns 2002: 6. 
75 Ibid. Zie over mannen, vrouwen, en mouwen als minneteken ook Wright 2011. 
76 Ibid.: 8. Het vervolg van dit citaat, ‘and exchange’, is op de RRmM niet van toepassing 
en daarom weggelaten. 
77 Ibid.: 7. 
78 Ibid.: 10. 
79 Ibid. 
80 Ibid.: 9. 
81 Ibid.: 10. Zie ook Wuttke 2006: ‘Clarette schenkt dem Ridder den Ärmel, weil es ihr 
Part des höfischen Liebesspiels ist, sich einen Ritter auszusuchen, dem sie ihre Gunst 
schenkt. Durch ihr Minnegeschenk motiviert, kann dieser Grosses erreichen’ (p. 136). 
82 Vanuit een intertekstueel oogpunt onverwacht is het vroege moment waarop Clarette 
als heldin opgevoerd en bij name genoemd wordt (vgl. Wuttke 2006: 133), alsook het 
feit dat deze heldin aan het Arturhof vertoeft, terwijl gebruikelijk is dat de protagonist 
een geliefde vindt en verovert tijdens een queeste in de buitenwereld (zie hoofdstuk 2, 
p. 59, hoofdstuk 3, p. 67, en Smith 2005b: 23-24). 
83 Vgl. voor deze liefdesprogressie vs. 339-353 en vs. 666 vlg., alsook vs. 439-442 en vs. 
1359-61; meer hierover in hoofdstuk 7. Zie voor een analyse van de minnethematiek in 
de RRmM, naast de onderhavige studie, ook Wuttke 2006. 
84 Het felle foreest, vermoedelijk een oorspronkelijke vondst van de dichter (Carasso-
Kok 1992), weerspiegelt de liefdesthematiek in de RRmM. Doet het woud zich in eerste 
instantie aan de held voor als een locus amoenus, een lieflijk bos Daer hi hoerde der vogeline 
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sanc (vs. 667), en waar vrouwe Venus hem een boem van minnen in het hart plant (vs. 676-
708), de locatie maakt zich spoedig kenbaar als een locus terribilis, een ‘autre monde’ 
waarvan de verschrikkingen gelegenheid bieden tot ridderlijke ‘Bewährung’ in dienst 
van de liefde. Veelzeggend is dat de RmM, geïnspireerd en gesterkt door de mouw van 
zijn beminde, in dit woud niet alleen Elyconas overwint, maar ook, in de persoon van 
diens broer Amelant, een eerste mededinger naar de hand van Clarette (zie vs. 1168-84). 
85 Boutet 2000: 344. 
86 Vgl. Smith 1989: 122-123, alsook Besamusca 1993: 144-146, en 2003: 110-111. De 
reminiscentie in de RRmM weerlegt de stelling, dat in de Middelnederlandse literatuur 
geen sprake zou zijn van ‘een zichtbare receptie van de Chevalier de la charrette’ (aldus Van 
Oostrom 2006: 291). 
87 Zie over het motief van de ‘chevalier pensif’ Ménard 1969: 241-247, Knapp 1986: 24-
26, en Boutet 2000: 328-329. Over het liefdesconcept in Le Chevalier de la Charrette en de 
relatie hiervan met de troubadourslyriek handelen Bogdanow 1972 en Topsfield 1981: 
105-174. Gaunt 2000 wijst op wederzijdse beïnvloeding in de Oudfranse literatuur van 
tekstsoorten als lyriek, dierenepiek, fabliaux en hagiografie. De omstandigheid dat ‘these 
genres interacted in fruitful and meaningful ways’ (p. 49) heeft ook een stempel gedrukt 
op de ontwikkeling van de hoofse roman, want ‘dialogue with other genres was a major 
factor in the evolution of romance’ (p. 45). Dit is van betekenis voor de RRmM, waar – 
om met Knapp te spreken – sprake lijkt van ‘eine Episierung liebeslyrischer Konzepte’ 
(Knapp 1986: 66); cf. infra. 
88 Vgl. Öhlinger 2001: 38-42, alsook Gaunt 2006 over ‘the fantasy of dying for love’ (p. 
137). De metaforische minnedood uit de troubadourslyriek vindt in de roman een reële 
tegenhanger in ‘the Tristan story’s paradigmatic association of love and death’ (ibid., p. 
11). Niet voor niets opent de RRmM met de begrafenis van Tristan en Iseut: de dood 
van het beroemdste aller liefdesparen maakt de weg vrij voor een kansrijker koppel (zie 
noot 66). Overigens is ook liefde voor Clarette niet zonder risico, zoals in de RRmM 
behalve de held (in vs. 1019 vlg.) vooral de ridder Carados vander Riviren ondervindt: 
Om haer minne hi sint starf (vs. 725). 
89 Deze (geïsoleerde) reminiscentie aan de roman van Chrétien zal een literair onderlegd 
publiek hebben voorbereid op een held die liefde stelt boven macht en rijkdom; vgl. de 
verzen 1182-83, 1426-28, en 2027-29, alsook RRmM-frm. vs. 278-280. 
90 Het meest wezenlijke verschil is natuurlijk, dat Lancelot liefde voor Guenièvre boven 
loyaliteit aan Artur stelt, terwijl in de RRmM van een buitenechtelijke relatie geen sprake 
is (vgl. noot 66; hoofdstuk 2, p. 59; hoofdstuk 6, p. 158 vlg.; hoofdstuk 8, p. 211 vlg.). 
91 Het gegeven dat de RmM twijfelt aan de wederliefde van Clarette, die hem toch haar 
minneteken had geschonken, laat zich op handelingsniveau verklaren doordat Menech 
ander minnese met (vs. 732), iets waarvan ook de held op de hoogte blijkt: So menech spreiter 
om sijn net (vs. 1181). Vreesde de RmM wellicht, dat de geste van zijn geliefde hem nog 
niet tot uitverkorene maakte? In de Roman van Limborch (editie Van den Bergh 1846-47: 
boek XI, vs. 958 vlg.) deelt een jonkvrouw aan drie aanbidders kwistig mouwen uit als 
minneteken... Maar anders dan in de RRmM gaat het hier om een even opportunistische 
als traditionele, want reactieve distributeuse, die handelt op verzoek van haar minnaars. 
92 Over de problematiek van ‘ernst of scherts’ in liefdesvoorstellingen die teruggrijpen 
op minnelyriek, zie Wuttke 2006: 135. Daar een citaat uit de studie van Bernhard Öhlinger 
aangaande het dilemma van literaire jonkvrouwen, zich op amoureus vlak terughoudend 
dan wel daadkrachtig op te stellen: ‘Die Grenzen zwischen propagandistischen Absicht 
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und parodistischer Auflösung sind schwer zu ziehen.’ Een auteur die het thema ‘hoofse 
liefde’ met onmiskenbare humor uitwerkt, is Ulrich von Lichtenstein. In Frauendienst, schrijft 
Knapp 1986: 66, ‘nimmt [...] der Minnedienst rituell-sakrale Züge an, die […] durchaus 
komisch wirken können.’ 
93 Wuttke 2006: 135. 
94 ‘“Rapable” maidens are dotted throughout the romance topography as a stock device’, 
aldus Kathryn Gravdal; ‘the threat of rape, attempted rape, and the punishment of a 
rapist […] constitute familiar episodic units in the construction of a romance’ (Gravdal 
1992: 564). 
95 Topsfield 1981: 173. 
96 Chênerie 1986: 427. Voorbeelden uit deze onridderlijke categorie in de Middelneder-
landse Arturliteratuur zijn Estor, die tegen het einde van de Roman van Walewein, door 
liefde buiten zinnen, Ysabele ontrooft aan de slapende held, en Ypander, die in Torec op 
een analoge manier aan de haal gaat met Miraude. 
97 Vgl. Ribard 1984: 8. 
98 Zie over Walewein als raptus-ridder Chênerie 1986: 428, en Rieger 1988: 256-257. 
99 Owen 1985: 385. 
100 Gravdal 1991: 43. Zie ook Saly 1984. 
101 Owen 1985: 379. 
102 Gravdal 1991: 43. 
103 Ibid.: 67. 
104 Zie hierover Maddox 1991: 36-48, 96-99, 104-108 en 124-129. 
105 De plotselinge trouwlust van de jonkvrouw vraagt om uitleg, net zoals het feit dat zij 
nu genoegen neemt met een sciltknecht (vs. 644), terwijl ze eerder de ridderlijke held niet 
bliefde. De compilator verklaart deze ommezwaai als volgt: Omden dienst, sijt seker das, / 
Dien hi hare dede, nam sine bloet (vs. 1815-16, waarmee wordt verwezen naar vs. 564-574). 
De verzen ontbreken in RRmM-frm., waar de verteller volstaat met een brevitas-formule: 
Ic mochtu wel seggen hoe, / En dadic niet te lange dar toe, / Dat se Cephaluse gewan (vs. 221-223). 
De afloop is mogelijk ontleend aan Richars li Biaus, een Oudfranse avonturenroman uit 
de tweede helft van de dertiende eeuw die vermoedelijk als bron voor de RRmM heeft 
gediend (zie Smith 1988; Besamusca 1993: 132-135, en 2003: 108). Daarin zien we, tot 
twee keer toe zelfs, een door de held geholpen jonkvrouw in de echt treden met een 
van zijn schildknapen. In de RRmM belooft haar huwelijk met Cefalus de jonkvrouw 
overigens weinig goeds (nomen est omen...), want in de Metamorfosen van Ovidius vindt 
Procris, echtgenote van Cephalus, voortijdig de dood door zijn hand. Vgl. ‘[Cephalus] 
1’ in REMLT (Kuiper e.a. 1993-2015). 
106 Zo de titel van een monografie over dit thema: Adams 2005. Zie naast de aldaar 
genoemde literatuur (p. 252-253, noot 28 en noot 29) ook Chênerie 1986: 427 vlg.  
107 Morris 1988: 112. 
108 Zie voor een uitvoeriger analyse van deze episode Smith 2005b. 
109 Smith 1991: 167 (noot 16); licht herschreven in hoofdstuk 2, p. 62 (noot 17). Een tegen-
werping inzake evt. verband met Ferguut is te vinden in Besamusca 1993: 151 (noot 67). 
110 Dat het bedde wel gedaen waarop de RmM ongestoord slaapt (vs. 499) een ‘Gästebett’ 
blijft, en niet na een ‘Bettgespräch’ wordt tot ‘Minnebett’, is met betrekking tot de held 
een ‘Indikator in bezug auf den Stand seiner Entwicklung’ (Lerchner 1993: 358). 
111 Zie over dit motief Ménard 1969: 286 vlg., alsmede Chênerie 1986: 568-576. 
112 Morris 1988: 115. 
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113 Egletines naam roept associaties op met andere verliefde dames in de literatuur, en 
verwachtingen die niet worden ingelost. Verwijzend naar de eglantier als liefdessymbool 
zegt het antroponiem net zo veel over een amoureuze gastvrouw als over (bijvoorbeeld) 
belle Aiglentine in het ‘chanson de toile’ dat Jean Renart heeft opgenomen in Guillaume 
de Dole. En door deze naam toe te kennen aan de priores in zijn Canterbury Tales, plaatst 
Geoffrey Chaucer het personage in een ironisch licht (vgl. ook Smith 2014: 156-157). 
114 Een motief besproken in Morris 1988. 
115 Zie voor literatuur over de drossaard en over de komische kanten van zijn optreden 
Hogenbirk 2003: 165 (noot 2), alsmede De Pontfarcy 1994 en Hogenbirk 2005b. 
116 Waar in romans wonden als bijproduct van ‘amour’ dan wel ‘chevalerie’, en ziekte 
door bijvoorbeeld vergiftiging, een periode van rust en herstel voor ridders legitimeren, 
gaat dit niet op voor een griepje zoals dat Keye aan zijn bed lijkt te kluisteren aan het 
gefeminiseerde hof in de RRmM. Ook in het begin van Lanceloet en het Hert met de Witte 
Voet zien we de drossaard zich gemakkelijk ziek melden, in dit geval als excuus om zijn 
falen in een zelfgekozen avontuur te verbloemen. 
117 Wuttke 2006: 137 merkt over het gedrag van de drossaard op: ‘Abgesehen davon, 
dass Keye den Ridder beleidigt, scheint er auch Clarettes Handlung zu missbilligen.’ 
118 Literaire voorbeelden in Meesen 1985: 65 en in Smith 2004: 34 vlg. 
119 Ménard 1969: 457. Zie tevens Gutwald 2000: 170-173 over het aandeel van Keyes 
sarcasme in de ‘Lachkultur des Artushofes’. Een mooi voorbeeld van zijn spot waar de 
titelheld niet, doch het romanpubliek stellig wél om heeft kunnen lachen, is in de Roman 
van Walewein de sneer van Keye, dat Walewein zich een queeste had kunnen besparen 
door een touwtje te bevestigen aan het zwevende schaakbord: hij had het door Artur 
begeerde spel dan simpel naar zich toe kunnen trekken. Het is hier mede het avontuur 
zelf, de motor van het verhaal, dat wordt geridiculiseerd bij monde van de drossaard, 
die met zijn woorden het fictionele karakter blootlegt van de roman waarin hij zelf mag 
figureren. Zie voor een bredere context van hof, taal en literatuur Jaeger 1991: 145-147 
(over instrumenteel gebruik van taal als wapen aan het hof), Zemel 1991a (over Fergus, 
en in mindere mate Ferguut, als spottende held in de Arturwereld), en Veldhuizen 2014 
(over laatmiddeleeuwse opvattingen inzake ‘zonden van de tong’). 
120 Bangelijk toont Keye zich bijvoorbeeld in La Mule sans Frein en in Lanceloet en het Hert 
met de Witte Voet. En in Le Conte du Graal en Fergus doet een lansstoot door de getergde 
held de drossaard smadelijk (en gewond) ter aarde storten. Vgl. Chênerie 1986: 99-103. 
121 Haupt 1971: 128.  
122 Hogenbirk 2003: 166. 
123 Ibid.: 175. 
124 Zie Smith 1989: 123; Besamusca 1993: 141-144, 1994: 360 vlg., 2002b: 22, en 2003: 
109-110; Schrover 2008: 122-124; Finet-Van der Schaaf 2012: 26; Hogenbirk 2014b: 65-
66; en zie hoofdstuk 3, p. 78 vlg. 
125 Besamusca 1993: 167. 
126 Hogenbirk 2004: 153-154, en eerder Hogenbirk 2003: 168-175. De compilator lijkt 
ook verantwoordelijk voor het grove taalgebruik van de koningin, die in de geciteerde 
verzen alle hoofse mate uit het oog verliest en met haar uitbarsting en woordkeuze een 
komische indruk achterlaat (Hogenbirk 2004: 154). 
127 Hogenbirk 2003: 175. Vermoedelijk heeft de compilator de hand gehad in de parallel 
tussen Keyes vrese vander doet in de RRmM, en zijn doodsangst in een ingevoegde episode 
in Die Wrake van Ragisel, waar hij vermomd als vander Roetsen her Bayneel (editie Gerritsen 
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1963, dl. 2, vs. 2219) het onderspit delft tegen ook aldaar een zwarte ridder, Maurus. In 
beide, als humoristisch te bestempelen episoden is Keye een verwant van de koningin, 
en brengt hij het er levend van af Om dat hi hadde ridders name (vs. 1639), c.q. omdat hij 
geselle vander tavelronden is (vs. 2366). Vgl. Gerritsen 1963, dl. 1: 239-240; Hogenbirk 2003: 
168 vlg., en 2004: 135 en 154. Het is maar een kleine stap verder, ook de dodelijke ernst 
van de RmM, en de buitensporige wijze waarop hij Keye klop geeft, toe te schrijven aan 
de compilator. Zie Smith 1989: 130-131; Hogenbirk 2004: 153-154; en uitvoerig Smith 
2010, vooral p. 82-84. 
128 Schnell 1985: 39, 36. 
129 Zie over de minneboom Van der Poel 2001; en over het liefdestractaat in de RRmM 
hoofdstuk 3, p. 69, alsmede hoofdstuk 7, p. 187 vlg. 
130 De godvruchtige locatie vertoont trekken van een ‘prison d’amour’; vgl. Dragonetti 
1960: 107-110, Thompson 1979, en Schnell 1985: 32-40. De RmM wordt door vrouwe 
Venus gekloosterd om te bekinnen / Die treken van gerechter minnen (vs. 682-683), waarna 
hij als gerijpt minnaar Clarette mag gewinnen (vs. 1876). Dat het convent tot de strenge 
cisterciënzer orde behoort, wordt niet uitdrukkelijk vermeld maar mag waarschijnlijk 
heten; zie Smith 2005a: 79-80 (noot 93), en hoofdstuk 3, p. 87 (noot 19). 
131 Over ‘secular ethics of desire’: zie Gaunt 2006 (onder andere p. 209). 
132 Deze clausule verzwakt de interpretatie in Wuttke 2005: 10, als zou de RmM in het 
klooster komen tot matiging van een ‘Überschuss an männlichem Gewaltpotential’, een 
overdosis aan ‘kämpferischen Ambitionen’. Niet alleen heeft de held met zijn gevechts-
kwaliteiten grootse verlossingsdaden volbracht in dienst van de liefde, maar ook zal hij 
Clarette weldra gewapenderhand veroveren (vgl. Schrover 2008: 129, noot 28). Van 
belang is verder het volgende: ‘Character is a problematic subject in medieval romance. 
[…] To perceive individuals in any modern sense in characters of medieval romance is 
anachronistic’ (Kelly 1992: 231). En ten slotte moet de moniage van de RmM niet al te 
serieus worden genomen, zie Smith 2005a: 68-71, alsook het vervolg van dit hoofdstuk. 
133 Zie Schenck 1983, die in Le Moniage Guillaume, eerder dan in Le Moniage Rainouart, de 
bron ziet van ‘ce double caractère de moine et chevalier’: ‘nous suggérons que l’idée du 
“guerrier en froc” trouve son origine dans le MG, car c’est Guillaume qui demande la 
permission d’Henri [zijn abt, S.] de porter le haubert sous le froc’ (p. 244-245). 
134 Editie Rombauts e.a. 1982, vs. 1113-16. Bracht de zichtbaar dubbele identiteit van de 
RmM bij het publiek een optreden in herinnering van Perceval? Die blijft, aan het begin 
van Le Conte du Graal, onder de buitgemaakte wapenrusting van de rode ridder Welshe 
kleding dragen. 
135 De tegenstelling tussen werelds en gewijd lijkt in de Middeleeuwen overigens minder 
absoluut te zijn geweest dan lang is aangenomen. Michael Camille (1994: 175) schrijft: ‘how 
limiting has been […] our conception of two separate spheres, one secular and the other 
ecclesiastical.’ Recentelijk is erop gewezen dat literatuur, toneel en de beeldende kunsten 
demonstreren ‘how much the sacred could be combined with the secular in medieval 
times’ (Classen 2001-02: 63-64). Het gaat om een combinatie met komisch potentieel. 
Volgens Kipf (2005: 128) ‘lässt sich grundsätzlich eine Affinität zwischen Sakralität und 
Komik vermuten, da Personen, Handlungen, Gegenstände, die am Bedeutungsfeld des 
Sakralen im weiteren Sinne teilhaben, eine gute Voraussetzung dafür bieten, durch Ver-
bindung mit weniger erhabenen Handlungen, Personen und Situationen einen möglichst 
grossen Kontrast herzustellen.’ Vgl. ook Tudor 2006. 
136 De incongruentie manifesteert zich ook in de eigenaardige, dubbele (en daardoor 
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komische) kloostergelofte die de held aflegt: Hi swoer bi ridderscepe mede / Ende dar toe bi 
sinen ordinen (RRmM-frm vs. 148-149). 
137 Smith 1992: 55; en licht herschreven in hoofdstuk 3, p. 84. 
138 Vgl. Smith 2005a: 50 vlg. Ook in de Karelepiek geldt de typische kruising van ridder 
en monnik als potentieel humoristisch: ‘le paradoxe moine-chevalier devient, lorsqu’il se 
réalise dans une seule et même personne, objet d’une curiosité qui s’accommode vite du 
comique’ (Moisan 1995: 93). Zoals Schenck 1983 schrijft: ‘nos “moines/chevaliers” sont 
remarquables à cause d’un humour fondé sur se mélange de rôles’, en: ‘le comique est 
généré par le conflit entre les images du “moine” et du “chevalier”’ (p. 245, 246). 
139 Smith 1992: 55; licht herschreven in hoofdstuk 3, p. 83. 
140 Zie Zemel 1996b voor de visie dat Le Conte du Graal door Chrétien bedoeld is als een 
voltooide roman met een veelzeggend open einde. 
141 Daarom zet het zoeken naar ‘eine psychologische Erklärung der Abkehr vom Hof 
und des Klostereintritts’, en het duiden van ‘der Aufenthalt im Kloster als eine Zeit der 
Einkehr’ (Wuttke 2005: 7), op een interpretatief dwaalspoor (zie noot 132). De moniage-
episode in de RRmM is te beschouwen als een ‘fiktionalen Konstruktion’, waarin men 
er niet om heen kan ‘den eigentlichen Sinn im Spiel mit den intertextuellen Vorgaben 
zu suchen’, zoals Walter Haug schrijft over Le Chevalier au Lion en Iwein (1999a: 118, 
111). Tevergeefs speuren ‘nach einer psychologischen und/oder rationalen Begründung’ 
dwingt ertoe, ‘die Erfordernisse der Struktur als letzte Erklärung zu bemühen’ (p. 107, 
108). Wel ziet de dichter van de RRmM kans om de moniage nog enigszins te legitimeren: 
met een sfeer van crisis (de RmM is gewond, moet het stellen zonder helm, schild, lans 
en paard, en blijkt nog een vondeling te zijn ook; vs. 1738 vlg., RRmM-frm vs. 22 vlg.); 
door te onthullen dat de held clerc ende geleert is (vs. 1770; en vgl. oorzakelijk Want in 
RRmM-frm vs. 163); en door te onderstrepen dat de kloosterlingen pressie uitoefenen 
op hun gast (vs. 1758-60, RRmM-frm vs. 127 vlg.). Dat de held belooft om in geval van 
een nederlaag in het toernooi zich voorgoed aan een vita contemplativa te zullen wijden 
(vs. 1882-85), toont ook niet ‘hoezeer hij zich met het kloosterleven heeft vereenzelvigd 
(Schrover 2008: 131), maar vestigt alle aandacht op het absolute karakter van Miraudijs’ 
liefde voor Clarette, op de monomane en monogame mores van zijn minne. 
142 Zie noot 132. 
143 Deze epische formulering komt vaker voor, onder andere in de Roman van Walewein 
(vs. 2491) en in Moriaen (vs. 2546); vgl. Van der Stempel z.j. [1914]: XXV, en Hogenbirk 
2009a: 58, alsook 2010: 294. Andere voorbeelden in de Rijmbijbel, de Spiegel Historiael, de 
Rijmkroniek van Holland, en Loyhier ende Malaert (zie hiervoor de CD-rom Middelnederlands). 
144 Zie Smith 2005a: 70. Herkenden literair geschoolde toehoorders in deze episode een 
analogie met het gewapende optreden van Rainouart, de held van Le Moniage Rainouart? 
Deze figuur staat bekend om ‘la façon magistrale dont il manie son tinel’ (Batany 1983: 
229); zijn ‘coups horrifiques ont amusé le public médiéval’ (Ménard 1969: 58). 
145 Ook in Le Moniage Guillaume en Le Moniage Rainouart ontstaat een humoristisch effect 
door ‘l’incongruité d’un moine qui soit preux comme un chevalier’. Het is lachwekkend 
als een kloosterling getrainde tegenstanders fysiek de baas is: ‘L’incongruité, qui est tou-
jours à la base de l’humour, est naturellement responsable du comique et surtout d’une 
ironie éclatante qui apparaît chaque fois qu’un ennemi se trouve la victime (battue) d’un 
“moine”’ (Schenck 1983: 248, 241). 
146 De held wordt in de roman neergezet als een individuele toernooistrijder (vgl. Smith 
2005a: 79, noot 89); zie vs. 1994-95, 2034-36 en 2074 vlg. Alleen vs. 2050 suggereert, 
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dat zoals gewoonlijk twee partijen, van buten ent binnen, tegenover elkaar staan in het veld. 
Vgl. ook vs. 2106 vlg., waar de ridders van de Ronde Tafel, die zich op de valreep in het 
krijgsgewoel storten, stellig niet de langverwachte protagonist als mikpunt kiezen. 
147 Zie over het ‘tournoi matrimonial des romans arthuriens’ Chênerie 1986: 439-441, 
en vgl. ook Smith 2005a: 50-52 (met verdere literatuur). 
148 Vgl. Smith 2005a: 78 (noot 82 en noot 84). 
149 Ibid.: 38-41, 70-71. 
150 Zie Archibald 2003, p. 1: ‘Recognition scenes […] often provide comic closure to an 
episode or to a complete narrative.’ De ongeremde blijdschap die Clarette hier tentoon-
spreidt, roept de vergelijkbaar hyperbolische vreugde van Egletine in herinnering. Toen 
de RmM vanuit het Woud zonder Genade was teruggekeerd naar haar kasteel, was sijs so 
blide, twaren, / Dat si en wiste haer hoe gelaten! (vs. 1233-34). Vgl. ook vs. 3606-09. 
151 Zoals is opgemerkt in Wuttke 2006: ‘Man spürt deutlich ihre Erleichterung, als der 
Ridder am dritten Tag seine Mönchkutte abwirft und sie ihn erkennt’ (p. 141). 
152 Ibid.: 142. 
153 Dit motief komt al voor bij Chrétien. In Cligés zet eerst Alexander en later zijn zoon 
vijanden op het verkeerde been door zich uit te dossen met wapens van de tegenpartij. 
Zie Ménard 1969: 343 (en vgl. ook p. 105), Besamusca 1993: 167, en over ‘Der Typus 
des listigen Helden’ Sigl 2000 (in het bijzonder p. 151-157). 
154 Zie Ménard 1969: 67 vlg. over een behandeling zoals die de portier in de RRmM ten 
deel valt (met voorbeelden van soortgelijk geweld in de Karelepiek). In dezelfde sfeer 
vs. 1648-1703 in de Roman van Walewein, waar de held een oplettender poortwachter een 
kopje kleiner maakt met zijn zwaard, de burchtbevolking binnensluit en uitroeit, en de 
sleutels van het daarna van buitenaf vergrendelde kasteel in het water werpt. 
155 Zie over deze veronderstelde maar plausibele invoeging Smith 1989: 136 (noot 22); 
Besamusca 1993: 131; 1994: 366-367; en 2003: 117; en in extenso Smith 2008. 
156 Die bijvoorbeeld in Tristan Ménestrel, een episode uit het Perceval-vervolg van Gerbert 
de Montreuil, acteert als jongleur. Vgl. over ‘Tristan the Trickster’ Buschinger 1988, 
Blakeslee 1989: 59-95 en 113-126, Sigl 2000: 84-97, en Lawrence 2001: 20-60. 
157 Vermomming als speelman is een bekend literair motief, dat we behalve in Tristan 
Ménestrel (zie de vorige noot) aantreffen in onder meer Daurel et Beton, waar het titelduo, 
net als Ywein, zijn wapenrusting verbergt onder een jongleursoutfit (vgl. Ménard 1969: 
105-106, 345-346). Meer voorbeelden in Lawrence 2001 en Hartung 2003: 65 en 74, en 
in Menegaldo 2005. Wat maakt dat Ywein zich onderscheidt van zijn voorgangers, is 
dat hij zich niet uitdost als achtenswaardig voordrachtskunstenaar, maar als een artiest 
van laag allooi, die met lijfelijk optreden goed boven eer stelt (vgl. Hartung 2003: 8-13). 
158 Over voorstellingen met leeuwen berichten ook het ‘chanson de geste’ Aye d’Avignon 
(Faral 1971: 279, noot 43), en in Duitstalige literatuur het Rolandslied en Partonopier und 
Meliur (zie Bumke 1989: 285). 
159 Zie over het vermommingsmotief, naast de in noot 156 en 157 genoemde literatuur, 
Lunin 1954, Ménard 1969: 345 vlg., en Feistner 1996. Voor toepassing van het motief 
in Oudfranse Arturromans in verzen zie Guerreau-Jalabert 1992: 120-122. Vgl. verder 
Raudszus 1985 (vooral p. 171 vlg.) over ‘Die Zeichensprache der Kleidung’. 
160 Met zijn miserabele outfit komt Ywein voor de dag als artiest uit de sociale marge. 
Lawrence 2001: 30 constateert ‘that no one uniform distinguishes the minstrel’, maar 
dat Tristan, wanneer hij zich wil voordoen als speelman in de Folie Tristan (Oxford), als 
vermomming kiest voor ‘poor quality garments that generally signify their low social 
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status’. ‘The minstrel’s outfit in the Folie’, vervolgt Lawrence, ‘consists simply the top 
part of a hairy, rough tunic with a hood.’ Termen als minstreel, jongleur en speelman 
duiden in algemene zin beroepsentertainers aan, en laten zich onderling niet scherp af-
bakenen (Lawrence 2001: 40; Hartung 2003: 8-13). Met het predikaat triwant evenwel wordt 
de vermomde Ywein eenduidig gekwalificeerd als weinig meer dan een bedelaar. 
161 Lawrence 2001: 60. 
162 Bereidheid om in verschijningsvorm en gedrag afstand te doen van de ridderstatus, 
toont elders in het genre slechts Tristan: ‘le déguisement distingue le roman de Tristan 
du roman arthurien où jamais le héros ne se masque ni surtout n’abdique sa condition 
de chevalier’ (Buschinger 1988: 41). Een uitzondering op deze regel is, naast de Ywein- 
episode, Tristan Ménestrel, waar de minnaar van Iseut een dozijn Arturridders onder aan-
voering van Walewein overhaalt zich uit te dossen als speelman; een gedragswijze die 
later bij Perceval ongeloof en afkeuring oproept (Lawrence 2001: 58-59). In andere lite-
raire genres hebben helden er minder moeite mee te acteren als lid van een lagere stand 
(zie Ménard 1969: 103-108 en 342 vlg., en Lawrence 2001). 
163 Besamusca 1994: 366 typeert de episode als een ‘in der literarischen Überlieferung 
einmalige “Jahrmarktsvorstellung”’. 
164 Als rex omnium animalium is de leeuw in de Middeleeuwen een drager van merendeels 
positieve betekenissen (zie Rieger 1994). ‘The association of the lion with the knight is 
of considerable importance in the symbolic code, as the role of the lion in heraldry makes 
clear. To be the lion-knight is to be powerful, fierce, and brave’ (Rushing Jr. 1995: 124). 
Niettemin is de leeuw al in Le Chevalier au Lion ‘singularly domesticated’ (Hunt 1986: 69; vgl. 
Rieger 1994: 253-254), wat doet veronderstellen dat in de RRmM dit aspect humoristisch 
is uitvergroot. Dat de Ywein-episode met een knipoog verwijst naar Chrétiens roman, is 
aannemelijk omdat Yweins leeuw alleen daar, en in naar dit voorbeeld vertaalde dan wel 
bewerkte teksten, handelend optreedt. Elders verschijnt Ywein meestal slechts in ridder-
catalogi, waar hij – indien al getypeerd als ridder met de leeuw (zoals in Lantsloot vander 
Haghedochte en Torec, zie Van Oostrom 1981: 196-197, en zoals in Ferguut ) – zijn reputatie 
wellicht dankt aan zijn wapenteken: ‘he is consistently portrayed with a rampant lion on 
his shield’ (Rushing Jr. 1995: 251; zie ook Brault 1997: 48-50, en Pastoureau 2006: 167-
168). Mocht de Ywein-episode inderdaad bedoeld zijn als een komische toespeling op 
Le Chevalier au Lion, dan moet zowel de Vlaamse dichter als de compilator bekend zijn 
geweest met Chrétiens creatie. De RRmM bevat immers meer toespelingen op de Oud-
franse roman (Besamusca 1993: 146-151, 1994: 360-366, en 2003: 111-113), terwijl hier 
eveneens aan wordt gerefereerd in Die Wrake van Ragisel, in een door de compilator in-
gelaste episode (zie Gerritsen 1963, dl. 1: 237-239). Voor de bekendheid die Ywein moet 
hebben genoten in de Lage Landen, zij verwezen naar Uyttersprot 1987, Besamusca 1994, 
Zemel 2001: 64-66, Hogenbirk 2004: 71-75, en Caers 2011: 240. In de wereld van de RRmM 
is de leeuw van Ywein harde wide becant (vs. 3579). 
165 Ik ga uit van de aanname, dat de compilator hierna te citeren verzen niet woordelijk 
heeft ontleend aan enige bron. 
166 Zie Zemel 1991a en Harper 1999a. 
167 Vergelijkbaar is de spot die in Die Wrake van Ragisel (vs. 992-993) de belegerde ridder 
Maurus in de mond wordt gelegd door de compilator: Min duchten es vele meer bedie / Dat 
gi mi tirst sult ontflien! Vgl. Gerritsen 1963, dl. 1: 178. 
168 Een didactische dimensie is zichtbaar in vs. 175-196 (ridderethiek), vs. 676 vlg. (ware 
minne) en vs. 1084-87 (accepteren van het lot), alsook in uitdrukkingen (vs. 1167: Quaet 
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lijf es sculdech quaden inde; vs. 2262: conincs word mogen niet keren) en sententies (vs. 709-711, 
over premature liefde; vs. 2212-19, ware adel verloochent zich niet). In Lähnemann & 
Linden 2009: 7-8 wordt opgemerkt dat het thema van de liefde ‘eine besonders grosse 
Bandbreite zwischen didaktischem Ernst und literarischem Spiel abschreitet.’ Dat in de 
RRmM de meeste leerzame elementen te vinden zijn in het eerste deel, geeft te denken 
met het oog op de ingrijpende bewerking die de roman lijkt te hebben ondergaan. 
169 Vgl. Schmolke-Hasselmann 1980a: 246, en Pratt 2006: 1. Van Oostrom is, naar ik meen 
ten onrechte, een andere mening toegedaan: volgens hem bedoelde Bodel ‘die plezante 
luchtigheid uitdrukkelijk als compliment’ (Van Oostrom 2006: 281). 
170 Boutet 2000: 344. 
171 Zie Besamusca 1993: 85-122, en 2003: 73-91; Zemel 1996a; en Hogenbirk 2004: 124, 
2009a: 55-60 en 68-70, 2010: 290-296 en 304-305, 2011a: 129 en 138-140, en 2014b: 61-64. 
172 Vgl. Zemel 1994b, 2005a en 2010. 
173 Zie Zemel 1992 (en vgl. tevens Zemel & Besamusca 1999). 
174 Hogenbirk 2005b: 31. 
175 Waarmee niet gezegd wil zijn dat humor geen onderdeel zou uitmaken van andere 
episodische Arturromans in onze literatuur, zoals Ferguut (zie Zemel 1991b: 65-67, 122 
en 2011: 44 vlg.; Van Oostrom 2006: 269-274) en Die Wrake van Ragisel (vgl. noot 58). 
176 Zie over dit onderzoeksthema hoofdstuk 1, p. 19-25. 
177 De passage is om die reden uitgelicht in Besamusca 1993: 18. 
178 En zo ook in Ferguut, waar we over de ridders aan Arturs hof lezen: na etene worpsi ten 
spele / Scaec ende worptafle in die zele. / Selc telde andren sine avonture / Die heme worden was te 
sure (editie Rombauts e.a. 1982, vs. 17-20). 
179 Zie voor literaire aanwijzingen omtrent voordrachtsituaties tijdens en na de maaltijd 
Bumke 1989: 673-677; Green 1994: 71-77; Lieb 2002; Gordon 2007: 21-22. Vgl. tevens 
Däumer 2013: 360-398. 
180 Vgl. vs. 2485 in de RRmM, waar een bijfiguur in het verhaal vertelt dat de vader van 
de held alrehande tale kent. Zie over een avond vol verhalen in de burcht van Ardres, laat 
in de twaalfde eeuw, Gerritsen 1995: 157-158, 171-172. En vgl. Besamusca 2005b: 142-
150 over Ogier von Dänemark. 
181 Zie voor een recent en beknopt overzicht van vraagstukken rond de receptie van 
(Artur)romans Kelly 2006a: 162-163. Men veronderstelt dat in een voordrachtsessie van 
een uur zo’n duizend verzen ten gehore konden worden gebracht (Bumke 1989: 676). 
182 Vgl. over deze functie van wereldlijke literatuur vanaf de twaalfde eeuw Olson 1982 
en 2005. 
183 Pratt 2006: 3. Zo zegt de dichter van Claris et Laris in de proloog, zijn publiek een aan-
genaam verhaal te willen vertellen (zie Pierreville 2007: 47-48). Vgl. McLelland 2000: 234 
over Lanzelet, ‘the first Arthurian romance to dispense with any edifying pretensions. Both 
the narrator’s manner in the prologue and narrative reflections, and the distribution of 
comedy throughout the work attest to Ulrich’s primary desire not to edify, but to enter-
tain.’ Het resultaat is volgens McLelland ‘a lively and varied Arthurian Unterhaltungsroman’ 
(p. 236). Vgl. evenwel hoofdstuk 1, p. 44 (noot 254). 
184 Tomasek 1999: 16. 
185 Pratt 2006: 3-4. 
186 Hogenbirk 2004: 167-168. 
187 Zie onder meer Ménard 1969: 376-416, Haug 2003a en Ihring 2003. 
188 Ferlampin-Acher 2003: 45, 46. 
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189 Zie over deze episode Besamusca 1993: 146-151, en 2003: 111-113. 
190 Haug 2003a: 166. 
191 Of stuiten we in vs. 1148-54 op een uitzondering? De voorstelling van een koene 
held die het in een gevecht niet gemakkelijk heeft met een weliswaar sterke, doch door 
zijn korte beentjes gehinderde dwerg, is voor wie zich dit tafereel voor de geest haalt 
van een monty-pythoneske allure. En is het daarenboven niet lachwekkend, dat de RmM 
het uitgerekend in een woud vol vervaarlijke reuzen aan de stok krijgt met een lilliputter? 
192 In vs. 1194 vlg. moet de held door zijn schildknaap Cefalus worden bijgestuurd als 
hij, gewond en dus tegen beter weten in, zich wil meten met een overmacht aan reuzen. 
Later weet de held meer geduld te betrachten, wanneer hij het ruim een jaar uithoudt in 
het klooster voordat zijn liefde voor Clarette hem naar buiten lokt. Met slimheid kwam 
de RmM al in aanraking toen Amelant, verslagen in een gevecht, hem Behindelike met sire 
tale verbaal de baas was (vs. 1508; vgl. eerder de woordenstrijd in de verzen 936 en 940). 
Zelf toont de RmM zich naderhand op zijn beurt listig door in vermomming zijn vader 
te bevrijden uit Mauregaert. 
193 Zie over de literaire pose van deze vorst hoofdstuk 5, p. 146 vlg. 
194 Wuttke 2006: 138. 
195 Zie voor de typering van Keyes fictieve identiteit, in een episode waar ‘ongetwijfeld 
ironie in het spel’ is, Gerritsen 1963, dl. 1: 239. 
196 Vgl. Ménard 1969: 39-40, 46-47 en 576-579. 
197 Zie de CD-rom Middelnederlands en REMLT (Kuiper e.a. 1993-2015) voor welluidende 
riddernamen als Bruant vander Montangen, Druant vander Roetsebisen, Ydor vander 
Baser Rivire, Mares van der Roetsen, Eggelijn van den Dale, Drians van den Wilden 
Foreeste, Bliobleres van Deserte (dat nu heet Berri), Cristofles van der Valeyen, en last but 
not least Griffoen vanden Quaden Passe. 
198 Die maakt dat de RRmM vermelding verdient in een herdruk van Stemmen op schrift, 
waar Ferguut nu wordt geïsoleerd als ‘Onze enige heuse liefdesroman in het Arthurgenre’ 
(p. 280). 
199 Dit in aanleg vermakelijke karakter van de roman zal zich hebben gemanifesteerd in de 
concrete voordracht van (episoden uit) het verhaal, een aspect dat hier buiten beschouwing 
is gebleven, maar wordt aangestipt in hoofdstuk 8 (p. 216). We moeten ons realiseren dat 
‘very often, the difference between what is comic and what is not is simply in the telling’ 
(Tudor 2006: 137). 
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5. Valse vrijer∗ 
 

Literarische Lebensformen sind allemal exempla 
(Kaiser 1983: 80) 

 
Facetten des Thema Liebe werden an 
zahlreichen Nebenpersonen deutlich 

(Cormeau 1990: 26) 
 
In Stemmen op schrift noemt Frits van Oostrom Ferguut ‘onze enige heuse liefdes-
roman in het Arthurgenre’.1 Deze uitspraak doet geen recht aan de RRmM, die 
blijkens de minnethematiek van het verhaal, en getuige de vermelding van de held 
als lijder aan liefde in Van der Feesten een Proper Dinc,2 mag worden gerekend tot 
dezelfde subcategorie als waartoe Ferguut behoort.3 Net als deze roman beschrijft 
de RRmM de liefdesqueeste van een door vrouwe Venus aan beproevingen onder-
worpen miles amoris, althans in het eerste deel van het verhaal, waarin de minne van 
Miraudijs voor Clarette centraal staat, zoals blijkt uit onder meer een allegorische 
uitweiding over de boem van minnen (waarover aanstonds nader). Het tweede part 
echter draait om een ander thema, want hier hervat de goed en wel gehuwde held, 
een vondeling die van zijn toevallig teruggevonden moeder heeft vernomen hoe 
hij heet, een eerder afgebroken ‘Vatersuche’. Zijn echtgenote, Claretten der gravinnen, 
/ Walewains nichte (vs. 1547-48), verdwijnt dan nagenoeg uit beeld.4 Dit zal voor 
Van Oostrom reden zijn geweest, de RmM als minnaar niet op één lijn te zetten 
met Ferguut, wiens lotgevallen al gauw volledig (en komisch), tot aan zijn huwelijk 
met Galiene, in het teken staan van de liefde.5 

Nu kennen we de RRmM alleen in een (min of meer) complete vorm via de 
versie die is overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Vergelijking van een restant 
van een veertiende-eeuws afschrift van de oorspronkelijke roman met de over-
eenkomstige verzen in de grote cyclus wijst uit, dat de compilator zijn brontekst 
drastisch heeft ingekort.6 Waarschijnlijk heeft de compilator, achter wie men op 
goede gronden Lodewijk van Velthem vermoedt,7 zich niet beperkt tot een rol 
als abbreviator. Verschillende argumenten pleiten voor ‘die Annahme, dass der 
RmM ursprünglich als Liebesroman konzipiert war’.8 In de eerste opzet van het 
verhaal lijkt de ‘Vatersuche’ ondergeschikt te zijn geweest aan een overkoepelend 
liefdesthema. Heeft deze opvatting, dat in de Vlaamse RRmM de minnedimensie 
van begin tot eind toonaangevend was, nog de status van hypothese,9 zo goed 
als zeker is dat de roman oorspronkelijk zal zijn bedoeld als een exemplarisch 
liefdesverhaal, dat laat zien hoe vruchtbaar een wisselwerking kan zijn tussen 
ridderschap en liefde. Dat de auteur in zijn werk literair vorm heeft willen geven 
aan een symbiose van ‘chevalerie’ en ‘amour’, aan een zinrijke demonstratie van 
der minnen cracht als constructieve factor in de verwerkelijking van ideaal ridder-
schap (vs. 503, 686), laat zich nog aflezen uit de bewerking door de compilator. 
‘Die Riddere metter Mouwen is obviously a romance in which the labor of love is a 
prominent motif’.10 
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Niet iedere minnepretendent is in de wieg gelegd voor ‘the labor of love’, een 
inzicht dat in de RRmM wordt veraanschouwelijkt met exempla ex negativo. In het 
nu volgende hoofdstuk zal de aandacht vooral uitgaan naar het laatste exemplum, 
dat tegen het einde van de roman de koning van Cornwall opvoert als een mislukt 
imitator van de werkelijk hoofse minnaar. Maar eerst zal ik de liefdeshandeling 
bespreken, zoals deze in de compilatieversie van de roman gestalte krijgt.11 Om 
te beginnen komt de liefde van het protagonistenpaar aan bod: de voorbeeldige 
minne van Miraudijs en Clarette. Daarna richt ik de schijnwerpers op de ouders 
van de held, en op hun droevige liefdesgeschiedenis. Aansluitend wijd ik enkele 
woorden aan een agressieve aanbidder, de koning van Aragon, voordat ik een 
tweede vorst onder de loep neem, eveneens een monarch die op het liefdespad 
ontspoort: de ook letterlijk lelijke coninc van Cornuwalgen (vs. 3496). Hoofdpersoon 
en hekkensluiter van mijn betoog, is deze hypocriete belager een tegelijk mooi 
en weerzinwekkend voorbeeld van een valse vrijer. 
 
 
Die treken van gerechter minnen 
 
In een naar maatstaven van episodische Arturromans vroeg stadium, al aan het 
begin van de RRmM, wordt de kiem gelegd voor een wederkerige liefdesrelatie, 
wanneer de direct als heldin herkenbare Clarette een mouw als minnepand do-
neert aan de zojuist door Guenièvre tot ridder gepromoveerde en door haarzelf 
in ridderethiek onderwezen jongeman, die anoniem aan het hof verschenen was 
(vs. 192-195). Aan haar geschenk, dat voor de drager fungeert als uithangbord 
van ‘Frauendienst’, ontleent de held zijn voorlopige identiteit als RmM, terwijl 
de mouw als signum van de geliefde een bron zal zijn van amoureuze inspiratie.12 
Het is ook Clarette, die aan de onervaren ridder de weg wijst van chevalereske 
‘Bewährung’, welke koers de protagonist maar al te graag volgt: ‘Joncfrouwe, God 
lone u, ende tuwen wille’, / Sprac hi, ‘benic lude ende stille!’ (vs. 197-198). 

Zijn route voert de RmM naar tFelle Woud sonder Genade (vs. 546), dat zich in 
eerste instantie aan hem voordoet als een locus amoenus, een lieflijke plek Daer hi 
hoerde der vogeline sanc (vs. 667). In de juiste stemming gebracht, en gestimuleerd 
door een blik op Clarettes mouw, verzinkt de ridder in liefdesgepeins, waarna 
vrouwe Venus hem in overdrachtelijke zin een permanent bloeiende boom in 
het hart plant.13 Dan volgt een korte allegorische verhandeling over die treken van 
gerechter minnen (vs. 683), waarin de voorwaarden voor en de eigenschappen van 
ware liefde worden beschreven als betrof het twintig vruchten van deze boom. 
Oprechte liefde, zo komt aan het licht, vergt onder meer pine ende arbede (vs. 693), 
rouwe (vs. 694), pense, vruchten (vs. 698), beven, suchten (vs. 699), vaste ende waken (vs. 
700) en lange quale (vs. 704). Dit ende meer moten si bekinnen, / Die herte daer die boem 
van minnen / In sal wortelen ende dragen (vs. 706-708), luidt de les die de verteller met 
dit miniatuur-minnetractaat voorhoudt aan zijn publiek. Zonder langdurige be-
proeving kan echte liefde niet tot wasdom komen,14 en wat der minnen bedwanc 
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(vs. 685) van verliefden vraagt, zullen Miraudijs en sire vrindinnen (vs. 2067) weldra 
ondervinden. 

Zowel bij de held als bij Clarette neemt der minnen cracht mettertijd toe.15 Een 
hoogtepunt volgt na een verrassend verblijf van de protagonist in een klooster. 
Gewond en gehavend na een gevecht, laat de RmM zich overhalen tot moniage, 
met als opzienbarend resultaat dat hij later in de hoedanigheid van monnik zal 
strijden in een toernooi om de hand van die scone creature, / Clarette (RRmM-frm 
vs. 154-155).16 Op die plaats in het verhaal vernemen we dat hi hevet lange stont / 
Claretten gemint (RRmM-frm vs. 272-273; vgl. tevens vs. 1850), en gedurende zijn 
stationering in het convent ondervindt de amoureuze monnik de lange quale die 
zijn liefde voor Clarette nu eenmaal eist.17 Dor har versuchte hi gedichte (RRmM-frm 
vs. 196), aldus de verteller, en het is groten [rou]we (RRmM-frm vs. 198) die de held 
ten deel valt. Het contemplatieve bestaan in het klooster brengt hem blijkbaar 
geen enkele gemoedsrust, want hij dogede I swar leven / Dor Claretten wille van Spangen 
(RRmM-frm vs. 306-307). 

Dat hij pine doget dor hare (RRmM-frm vs. 277), is de prijs die de RmM betaalt 
voor zuivere liefde. Maar gelukkig kent minne ook een zonniger zijde. Die komt al 
naar voren in de volgende, programmatische verzen aan het begin van de roman, 
waar de held bij monde van een postillon d’amour aan Clarette laat weten 
 

Dat icse minne, ende sal na desen 
Haer lief ende haer riddere wesen. 
Ende canic met wapinen verdinen dan 
Datmen mi priest*, ende werde goet man, * looft 
Soe doe mi doch in haren sen*; * dan hoop ik dat zij aan 
Ende vernemtsi dat ic blode** ben,     mij denkt ** laf 
Soe sijs quite*, ende alle wijf, * vrijgesteld ** ook 
Te pensene iet** om min lijf!     maar iets   (vs. 346-353) 

 
Blijkbaar zijn, in de ogen van de protagonist, eervolle ridderacties de sleutel tot 
het hart van de beminde. Omgekeerd wordt daarna ook duidelijk, dat liefde een 
stimulerende uitwerking heeft op de ridder en aanbidder: der minnen cracht / Maect 
menegen coene, ende gevet macht (vs. 686-687). Het is met name Clarettes mouw als 
minnemascotte die de RmM via een enkele aanblik inspireert tot grootse daden, 
bijvoorbeeld wanneer hij in het Woud zonder Genade, als dat zijn karakter van 
meedogenloze ‘autre monde’ openbaart, na een geweldig gevecht de formidabele 
rode ridder Elyconas weet te doden. Later herhaalt de held dit kunststukje als hij, 
wederom gedreven door Claretten minne (vs. 1732), erin slaagt om een niet minder 
reusachtige roofridder te liquideren: dus can die minne werken ter noet (vs. 1737; vgl. 
RRmM-frm vs. 19-21). De roman laat er geen twijfel over bestaan, dat ridderschap 
en liefde elkaar over en weer versterken. 

Met deze symbiose van ‘chevalerie’ en ‘amour’ correspondeert de volstrekte 
wederkerigheid van de liefde tussen held en heldin.18 ‘Clarette erfüllt deutlich die 
epische Funktion der Minnedame’,19 maar dit weerhoudt haar niet, de liefde van 
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Miraudijs uit de grond van haar hart te beantwoorden, zoals meermalen wordt 
onderstreept. Si ward van sire minnen ontsteken / Soe sere, haer dochte therte breken (vs. 
1360-61), heet het wanneer de edele joncfrouwe (vs. 1023) hoort over de dappere 
daden verricht door de ontvanger van haar mouw,20 en zodra haar minnaar het 
toernooi waar zij in presente staat wint (vs. 1851), en zich kenbaar maakt als haar 
aanbidder, laat de enthousiaste uitroep waarmee die scone maget zijn zege begroet 
(RRmM-frm vs. 262) geen ruimte voor misverstand: Desen willic, ende el ne genen! 
(vs. 2103). Geen wonder, dat beider liefde uitmondt in een ‘happy end’. Onder 
het goedkeurend oog van koning Artur treedt Miraudijs ten langen leste in het 
huwelijk met Clarette, Die hi begeerde vor alle vrouwen; / Ende si hem weder, met goder 
trouwen (vs. 2228-29). 
 
 
Voorbeeldig vermaak 
 
Het liefdesverhaal van Miraudijs en Clarette wordt gepresenteerd met op zijn 
tijd een knipoog, bijvoorbeeld wanneer de RmM in het Woud zonder Genade, 
naar het voorbeeld van Lancelot in Le Chevalier de la Charrette, acteert in de stijl 
van een minnaar uit het hoofse canso die een onbereikbare domna adoreert.21 
Gelet op de wederliefde van Clarette, die zich reeds in het begin van de roman 
had opgeworpen als initiatrix van zijn minnequeeste, put de held uit een weinig 
adequaat en derhalve amusant register. Vermakelijk is voorts de incongruentie 
tussen de proeftijd die de protagonist in het klooster moet uitzitten omdat ware 
liefde lange quale voorschrijft, en het feit dat zijn beminde onderwijl reikhalzend 
uitkijkt naar haar aanbidder. Dramatische ironie is het resultaat, want waar de 
ridder-monnik wanhoopt Dat hi die scone sal verlisen (vs. 1838), weet het publiek 
wel beter. Zeker van een gelukkige afloop, konden recipiënten tijdens het weldra 
volgende ‘tournoi matrimonial’ genieten van de manier waarop de held onver-
moeibaar strijdt als krijgshaftige monnik: Die minne en liten resten niet (vs. 2025). 
Gretig houdt de kloosterling huis in het steekspel om een prijs die, als ‘Lockvogel’ 
en ‘Trophäe’,22 zich maar al te graag had laten uitloven. 

Hoe humoristisch opgediend ook, het verhaal over de minne van Miraudijs 
en Clarette blijft niet verstoken van educatieve ingrediënten. Bij alle amusement 
pleit deze liefdesgeschiedenis voor een ethisch verantwoorde hoofse liefde. Die 
boodschap wordt ondersteund door de betekenis als normgevende instantie 
van het Arturhof, dat in het eerste deel van de roman fungeert als startpunt, 
tussenstop en finish van het parcours dat de protagonist aflegt. Kardoel is hier 
de verblijfsplaats van Clarette, de locatie voor het beslissende toernooi en de 
plaats waar de held en de heldin elkaar uiteindelijk het jawoord geven. 

 
Om de voorbeeldfunctie van hun helden optimaal te doen uitkomen, zetten 
dichters vaak contrastfiguren in, zoals kan worden geïllustreerd met onder meer 
de tegenstelling tussen Walewein, der avonturen vader, en zijn tegenvoeter Keye, 
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de drossaard, in Walewein ende Keye, het Arturverhaal dat in de Lancelotcompilatie 
op de RRmM volgt.23 Door toepassing van deze techniek wordt de liefdesrelatie 
van Miraudijs en Clarette positief belicht in een context die ook andere, minder 
of helemaal niet exemplarische minnaars in beeld brengt. ‘Die Liebesbeziehung 
zwischen Clarette und dem Ridder nimmt im RmM eine herausragende Stellung 
ein. An ihr müssen die anderen Liebesverhältnisse im Roman gemessen werden’, 
aldus Ulrike Wuttke.24 Het omgekeerde geldt intussen evenzeer. 

Een eerste vergelijking die zich opdringt, is er een met de geschiedenis van 
Miraudijs’ ouders, een relaas dat thematisch een brug slaat tussen de liefdes-
queeste van de held in het eerste deel van de compilatie-RRmM en zijn ‘Vater-
suche’ in het tweede part.25 De vergelijking wijst uit dat de appel niet ver van de 
boom valt, maar ook niet pal ernaast. 
 
 
Van groet verdriet  tot bliscap groet 
 
Al voordat hij wordt tot ‘de ridder met de mouw’, excelleert Miraudijs in zijn 
gedrag en in zijn verschijning als een knape van sconen leden (vs. 90).26 Naderhand 
onderscheidt de held – scone was hi van allen maniren (vs. 1763) – zich opnieuw 
Dor sine groete hovesscheide en Dor dat hi was wel geraect / In alre doeght ende vulmaect 
(RRmM-frm vs. 126, 129-130). Zo voortreffelijk is hij, dat 
 

Men soude sijn gelike niet vinden, 
Die ginge dese werelt dore, 
No soe scone creature*, * fraai schepsel 
Ende wel geraect in sine tale*. * welbespraakt ** paste hem 
Aldat hi dede sat hem wale**!   (RRmM-frm vs. 140-144) 

 
Zijn nobele kwaliteiten heeft de held van geen vreemde, want ook zijn moeder, 
een koningsdochter,27 wordt omschreven als scone,28 terwijl zijn vader volgens 
haar eertijds niet alleen die scoenste ridder was (vs. 2182), maar ook de beste man 
in dienst van haar vader (vs. 2182-84). Dat de RmM wordt gekeurmerkt als Een 
die beste riddere die leeft (vs. 419), zelfs als di beste riddere een / Die de sonne nie besceen 
(vs. 1032-33), is genealogisch dus niet echt verrassend, en staat in verband met 
een frappante gelijkenis tussen vader en zoon. Als de moeder van Miraudijs haar 
noodgedwongen te vondeling gelegde kind na jaren terugziet, valt zij in zwijm, 
Soe gelijc was hi den vader (vs. 2138). Later merken ook anderen in de held trekken 
op van zijn vader (vs. 2398-2403, vs. 2471-79). De volgende sententie, halverwege 
de compilatie-RRmM, verwoordt de achterliggende natuurwet: 
 

Een man en ware nember* daer, * nooit 
Dat wetic wel al over waer, 
Hine toget* wanen** hi es comen, * toont **  waarvandaan 
Alse die rose doet boven ander blomen.    (vs. 2212-15) 
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De erfelijke overeenkomsten waarop deze verzen doelen, hebben betrekking op 
edele eigenschappen, waarvan uiterlijke schoonheid het visitekaartje vormt. Dit 
komt tot uitdrukking in een zelfverzekerde uitspraak van de held, wanneer hij 
een hoofs-ridderlijke daad van zijn vader uitlegt als betrof het een DNA-test: 
Doe seide die riddere metter mowen: / ‘Bi Sente Mariën, onser Vrouwen, / Nu benic seker 
ende gewes, / Dat dit min here min vader es. / Hine was noit dorper no corliaen, / Die dese 
coenheit heeft gedaen!’ (vs. 3889-94).29 
 
Verschillen tussen ouders en kind, in het bijzonder tussen vader en zoon, zijn er 
ondertussen ook, en deze betreffen hun omgang met minne. Van zijn moeder 
verneemt de RmM dat haer amijs (vs. 2140) ooit het hof waar hij diende ontstal, 
nadat zij door zijn inbreng met kinde was bevaen (vs. 2185-87). In sagene noisint, ver-
zekert de vrouwe haar zoon (vs. 2188), en verderop wordt onthuld dat zij sinds-
dien veel smerte heeft geleden (vs. 3621). De trouw van de koningsdochter aan 
de ridder die haar zwanger had achtergelaten was zwaar op de proef gesteld, want 
niet alleen had zij haar pasgeboren zoontje te vondeling moeten leggen Om datmense 
alle steinde dan, / Die kint hadden sonder getrouden man (vs. 2178-79),30 maar ook was 
ze welbewust sonder man gebleven (vs. 2126, 2135, 3485), omdat ze, naar later blijkt, 
wilde wachten op haar live man (vs. 3624): 
 

Nu hadde die vrouwe gesworen, 
Dat hare nembermer man quame voren* * dat zij niemand anders 
Dans ridders vader, wats gesciet**,    zou huwen ** wat er ook 
Diemen metter mouwen hiet.    gebeurde   (vs. 3486-89) 

 
Op het eerste gezicht lijkt deze minnaar van weleer de liefde van zijn vorstelijke 
vriendin niet waardig. Net als de vader van Richars li Biaus, de titelheld van een 
dertiende-eeuwse Oudfranse avonturenroman die door de auteur van de RRmM 
lijkt te zijn benut als bron,31 had hij na een amoureuze escapade, toen hij moest 
vrezen voor zijn leven,32 het hazenpad gekozen.33 Later wordt echter duidelijk, 
dat de verwekker van de RmM niet dan onwillig zijn geliefde had achtergelaten.34 
Hierop wijst het feit dat de gevluchte amant droech […] groet verdriet / Verholenlike 
ende groten rouwe (vs. 2407-08), een gemoedstoestand die werd gesignaleerd door 
een kasteelheer. De RmM, aan wie dit jaren nadien ter ore komt, trekt hieruit een 
voor de hand liggende conclusie: Om dat hi van mire moder sciet, / Dreef hi rouwe 
ende mesbaer (vs. 2411-12). Het vraagstuk van morele schuld lost op in het niets, 
wanneer Miraudijs’ moeder tegen het einde van het verhaal, vervuld van bliscap 
(vs. 3620), zich richt tot de man op wie zij trouw had gewacht: Dat gi dus lange 
hebt gemerd, / Dies was min herte sere verert’(vs. 3626-27).35 Met haar woorden wekt 
zij de indruk, dat alleen langdurige opsluiting in sduvels kasteel Mauregaert (vs. 
2366), waar men de onprettige sede onderhield ridderen van aventuren gevangen te 
nemen of te doden (vs. 2371, 2456), de vader van de held had weerhouden van 
een spoediger weerzien met zijn geliefde.36 
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De langverbeide hereniging van het paar, binnen luttele dagen bekroond met 
een huwelijk voltrokken door een pape (vs. 3643), vormt een bron van vreugde 
voor iedereen: Daer was bliscap groet gedreven; / En mochte niet lichte sijn bescreven / 
Die feeste die daer was (vs. 3628-30; vgl. ook vs. 3646-49). Blide zijn onder anderen 
de gesellen van de RmM (vs. 3640-41), te weten Walewaine ende Perchevale […] ende 
Lancelote, alsook Ywein metten lybaerde (vs. 3319-21, vs. 3531). Dit niet in de laatste 
plaats omdat de moeder van de held, om te meerne sinen ere (vs. 3638), met haar 
huwelijk een legitimatio per subsequens matrimonium voor haar zoon bewerkstelligt, 
een wettiging door navolgend huwelijk.37 De buiten echt verwekte protagonist 
promoveert aldus, tegen het einde van de roman, van onwettige nazaat tot getrout 
kint (vs. 3484). 

Met de hereniging en het huwelijk van de zo langdurig gescheiden minnaars, 
resulterend in legitimering van hun zoon, komt het tot een gelukkige finale van 
een door lijden gekenmerkte liefde, die decennia had overbrugd.38 Daarmee was 
de lange quale die Miraudijs’ ouders hadden moeten doorstaan niet alleen kwali-
tatief, maar ook kwantitatief van een andere orde dan die van hun zoon, wiens 
proeftijd ruim één jaar had geduurd.39 Tegenover I swar leven van de held, die in 
het klooster gedurende deze tijd had moeten zuchten onder de last van de liefde, 
stond een gevancnesse swaer van zijn vader (vs. 2496), die in Mauregaert vele jaren 
in kommervolle omstandigheden achter slot en grendel had gezeten. Ofschoon 
deze tegenstelling in het verhaal niet in het oog springt, doordat de geschiedenis 
van Miraudijs’ ouders retrospectief en samenvattend wordt verteld, zal de essentie 
ervan recipiënten niet zijn ontgaan. Waar de RmM al in zijn jonge jaren trouwt 
met de liefde van zijn leven, kan zijn vader eerst na een zwaar leven huwen met 
zijn geliefde uit jonger jaren. 
 
Gezien de minnethematiek in de RRmM is het niet onwaarschijnlijk, dat de vader 
van de held zijn lange lijdensweg hoofdzakelijk te wijten heeft aan zichzelf. Als 
jonge minnaar was hij al te voortvarend overgegaan tot consummatie van zijn 
liefde, daarmee Die treken van gerechter minnen uit het oog verliezend. Niet voor 
niets laat het mini-minnetractaat in het verhaal aan toehoorders en lezers weten: 
Die minne mach haer sere beclagen / Over die gene die wanen minnen / Ende te vriene dan 
beginnen (vs. 709-711)! De verliefde ridder had bovendien sociaal onaanvaardbaar 
gehandeld, door de dochter en tevens erfgename van zijn heer het hof te maken 
en zelfs te bevruchten. Zijn inbreuk op de spelregels van gerechter minnen zal er, in 
combinatie met zijn vergrijp tegen de feodale gedragscode, de oorzaak van zijn 
geweest dat hem een heel wat langere beproeving ten deel viel dan later zijn zoon. 
Niettemin wacht hem en zijn lief, valse start of niet, dankzij wederzijdse trouw, 
en na duurzame loutering, vervulling van oprechte minne. Dat ook deze liefde 
culmineert in een huwelijk, tot heil van de gemeenschap en van de protagonist, 
zegt iets over de thematiek van de roman, die naast wederkerigheid harmonie in 
minnezaken centraal stelt, en aldus een hoofs ideaal tot uitdrukking brengt. 
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‘Bestormachtige’ liefde 
 
Voor waarachtige minnaars is ‘Zurückhaltung und Verzicht auf raschen Liebes-
genuss geboten’.40 Sommige liefhebbers in de dop, zoals aanvankelijk de ouders 
van de held, weten dit geduld helaas niet op te brengen, en komen prematuur tot 
voltrekking van minne. Maar ook met vergrijpen van ernstiger aard ziet de liefde 
zich geconfronteerd. Niet zonder reden verzucht de verteller dat die werelt es nu 
soe cranc, / Dat si al laet der minnen bedwanc (vs. 684-685). In het tweede deel van de 
compilatie-RRmM demonstreert een als exemplum ex negativo opgevoerd personage 
hoe het nu bij uitstek niét moet in de liefde. Residerend in Spanje wordt Clarette, 
goed en wel getrouwd, plotseling – en zonder te kunnen terugvallen op haar echt-
genoot, die net zijn ‘Vatersuche’ heeft hervat – belegerd door een zich afgewezen 
voelende minnaar. Haar noodkreet bij monde van een bode reikt tot aan Arturs 
hof: 

 
Die coninc van Arragoen 
Wilse winnen ende onder doen*, * onderwerpen 
Om dat sine te manne nine wilde*, * hem niet bliefde als 
Doen si nam den riddere milde**.    echtgenoot ** de RmM 
Hi wilse winnen ende tere amien* * als minnares ** zonder 
Houden met crachte, sonder vrien**.    aanzoek    (vs. 2854-59) 

 
Door zich niets gelegen te laten liggen aan de eis van wederkerigheid, begaat de 
malicieuze minnaar een misdaad tegen wat ware liefde gebiedt. Als opdringerig 
aanbidder treedt hij toe tot de categorie van onhoofse ‘predatory lovers’,41 sub-
klasse belagers van ‘besieged ladies’.42 

In deze kwalijke hoedanigheid blijkt Clarettes kwelgeest niet de enige te zijn 
in het verhaal, want verderop wordt zijn voorbeeld nagevolgd door een andere, 
eens zo vileine vorst: die coninc van Cornuwalgen.43 Tegen het einde van de RRmM 
opgevoerd als jager op Miraudijs’ langdurig ongehuwde moeder, die nog immer 
wacht op de rentree van haar jeugdliefde, wordt deze figuur met een ‘portrait de 
la laideur’ geïdentificeerd als een dorper, wiens afstotende fysionomie congrueert 
met verwerpelijk gedrag. Net als de mediterrane monarch doet ook deze coninc 
fel (vs. 3691) een poging om een vorstin, op wie(r land) hij zijn begerig oog heeft 
laten vallen, niet figuurlijk te veroveren – dat wil zeggen: als oprechte minnaar, 
via liefdesdienst – maar letterlijk, door middel van een belegering: 
 

Daer lach* die coninc van Cornuwalgen, * was gelegerd 
Die daer niet ne waende falgen*, * van plan was op te geven 
Hine soude* die vrouwe hebben te wive * of hij moest 
Ende houdense te sinen live*, * heel zijn leven 
Die hi beseten* hadde daer binnen; * belegerd ** kwaad- 
Waerd met storme**, waerd met minnen!    schiks    (vs. 3496-3501) 
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Om de valsheid van deze vrijer te accentueren, wordt in het verhaal niet onder 
stoelen of banken gestoken dat zijn ‘bestormachtige liefde’ weinig meer is dan 
een dekmantel voor expansionistische ambities. Nog vrij subtiel komt dit naar 
voren in het laatste van de volgende verzen: 
 

Die coninc van Cornuwalge […] 
Heeft gesworen bi sire trouwe*, * op zijn woord van eer 
Dat hi winnen sal die vrouwe * tot zijn vrouw zal maken 
Ende hebben oec tenen wive*, ** zijn leven 
Ende bliven hier here tsinen live**.      lang    (vs. 3539-43) 

 
Onverhuld komen de motieven van de valse minnaar hierna aan het licht, als hij 
te kennen geeft die stat entie vrouwe te willen veroveren (vs. 3701), en sonder scamp 
(vs. 3752) zegt uit te zijn op die vrouwe scone / Ende al haer lant mede (vs. 3758-59). 
Wanneer een tweekamp met de vader van Miraudijs, die intussen vergezeld van 
zijn zoon en vier Arturridders op het toneel verschenen en met zijn vroegere 
geliefde getrouwd was, de oorlog tussen belegeraars en belegerden beslechten 
moet, is tekenend dat raadgevers hun vorst een advies geven waarin die vrouwe 
niet eens genoemd wordt: laet hen dlant, dat radewi mere (vs. 3769).44 
 
Wat aan deze ogenschijnlijk grimmige episode een onderhoudend karakter ver-
leent, en de koning maakt tot een minstens zo komisch als kwalijk personage, is 
dat de schijnverliefde veroveraar poseert als aanbidder volgens normen van de 
contemporaine liefdesliteratuur.45 Waar bijvoorbeeld eerder de protagonist zich 
onverzettelijk had getoond in minne-aangelegenheden, onder andere tijdens het 
toernooi om de hand van Clarette,46 acteert nu de koning van Cornwall als een 
vastberaden minnaar, daarbij ogenschijnlijk zijn werkelijke drijfveer uit het oog 
verliezend. Gesteld voor de keuze tussen duel en nederlaag, wijst hij de laatste 
optie resoluut van de hand: Ic hadde mi liver dlijf verloren! (vs. 3695). Kiezend voor 
de kamp, Gaet mi te vernoye oft te vrome (vs. 3699; vgl. vs. 3771-72), wil de despoot 
in een krachtmeting met zijn plotseling opgedoken concurrent, als had nog geen 
trouwpartij plaatsgevonden, uitmaken aan wie de dame toekomt: Die verwint, hi 
hebse vri! (vs. 3707). 

In de kritieke situatie van een beslissend duel lijkt de koning van Cornwall 
tot het uiterste te willen gaan: In salne doden, oft hi mi! (vs. 3733). Als puntje bij 
paaltje komt blijkt hij de soep echter niet zo heet te willen eten als hij haar zelf 
had opgediend. De verzen 3754-56 reveleren dat de verliezer van de tweekamp 
het land levend verlaten zal,47 en ook blijkt de geweldenaar, zodra het er in de 
strijd echt op aan komt, te willen spreken om die sone (vs. 3881). Het onvoorwaar-
delijke ‘alles of niets’ van de RmM is deze quasi-liefdesdiscipel dus vreemd. 

Dit neemt niet weg, dat de dwingeland langdurig de fictie cultiveert onder 
der minnen bedwanc te staan. Zo presenteert de belegeraar zich in een toespraak 
tot zijn manschappen, in vs. 3694-3707, als Die hier so lange hebbe gelegen (vs. 3704); 
woorden waarmee een beeld wordt opgeroepen van duurzame liefdesdienst. 
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Dat deze lezing niet gezocht is, blijkt wanneer de koning zijn prooi betitelt als 
min lief (vs. 3730), als een vereerde vrouwe, die zijn eensklaps verschenen rivaal, 
Dise te wive heeft genomen (vs. 3698), hem nu nemen wilt (vs. 3731). Vervolgens zien 
we de verteller dit literaire vertoon, fictie in een wereld van fictie, vermakelijk 
ondermijnen door de vorst in een passend literaire situatie – het object van zijn 
begeerte kijkt vanaf de tinnen van haar kasteel neer op de vasthoudende vrijer – 
te portretteren als allerminst een adonis:48 
 

Sijn voerhoeft was hem gelesen*; * gerimpeld 
Die ogen clene gelijc der ratten; 
Men sach nie nese soe platten*! * nooit zo’n platte neus 
Hi hadde lange, hangende oren; 
Sine tande waren hem gelu* voren.  * geel 
Hi hadde den mont ongemicke* * bovenmatig 
Wijt, ende die lippe dicke.    (vs. 3715-21) 

 
Over veel zelfkennis blijkt de weerzinwekkende pretendent niet te beschikken, 
want tijdens de weldra uitgevochten tweekamp met zijn mededinger, als scoenste 
ridder, trouw amijs en edelmoedig tegenstander (zie vs. 3882-88) in elk opzicht 
zijn tegenvoeter, meent de koning te worden geïnspireerd door zijn verzonnen 
(ge)liefde. In enkele amusante verzen, waarin de verteller ironisch meegaat in de 
fictie van zijn verbeeldingsrijke personage, modelleert de monarch zijn optreden 
voor de laatste keer naar wat een ware minnaar betaamt: 
 

Die coninc sach die scone vrouwe, 
Die hi minde met goder trouwe*; * oprecht (ironisch) 
Hi dochte* dat sine mochte haten, * vreesde 
Dat hi niet en conde gematen* * overmeesteren 
Den riddere daer hi jegen vacht.  * uit die gedachte putte hij 
Daer af gewan hi* groten cracht49    (vs. 3831-36) 

 
Als valse vrijer beschikt hij echter niet over der minnen cracht, zodat hij, de illusie 
van inspiratie ten spijt, het onderspit delft tegen de vader van de held. Deze stelt 
middels zijn zege de hereniging en het huwelijk met zijn geliefde veilig, terwijl 
de verliezer een smadelijke afgang rest: die coninc […] hadde bejaget scade ende scande 
(vs. 3953-54). Aldus komt Miraudijs’ vader, net als eerder de protagonist, via 
een overwinning op de concurrentie tot een langverwacht leven in liefde met de 
hooggeboren erfdochter van zijn hart. Zoals Miraudijs tegen het einde van het 
eerste deel van de compilatie-RRmM zijn mededingers naar de hand van Clarette 
had verslagen in een toernooi, zo rekent zijn vader aan het slot van het tweede 
part in een ‘Entscheidungskampf’ (eveneens een ultieme ridderproef) krachtdadig 
af met een hypocriete rivaal.50 
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Besluit 
 
Behalve de geschiedenis van Miraudijs en Clarette, verleent ook het optreden van 
secundaire personages aan de RRmM het karakter van een ‘heuse liefdesroman 
in het Arthurgenre’. Dit geldt allereerst voor de rol gespeeld door de ouders van 
de held. Hun lotgevallen in de liefde leren, in samenhang met die van hun zoon, 
dat minne tijd nodig heeft om te wortelen ende dragen, en dat consummatie niet aan 
een huwelijk moet voorafgaan, doch hierop dient te volgen. 

Het spoor van ware liefde bijster is de koning van Aragon, vrouwendwinger 
en contrastfiguur in het verhaal. Als zodanig wordt hij nog overtroffen door de 
koning van Cornwall, op liefdesgebied wel het fraaiste exemplum ex negativo. Ook 
deze vorst belaagt een dame, maar daarbij meet hij zich een rol aan als gedreven 
minnaar. Hoewel stellig beter geëquipeerd om militair verzet te breken dan een 
vrouwenhart, tracht de despoot aan zijn ‘bestormachtige liefde’ de schone schijn 
te geven van gerechter minnen. Meer amusant dan misleidend, illustreert zijn act in 
de roman dat Menech der minnen onrecht doet (vs. 712). Vergeleken met deze schijn-
heilige zondaar in liefdeszaken komen de held, waarlijk gedreven door der minnen 
cracht, alsmede zijn vader, Die lange hadde geweest met sere (vs. 3651), als onvervalste 
minnaars des te beter uit de verf. 
 



Der minnen cracht 

150 
 

Noten 
 
 

∗ Eerder verschenen onder de titel: ‘Ware minnaars en valse vrijers. Over de liefdesthema-
tiek in Die Riddere metter Mouwen’. In: Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 27 (2009), 7-23. 
1 Van Oostrom 2006: 280. 
2 Editie Vekeman 1981: 12. In vs. 190-204 van dit veertiende-eeuwse gedicht lezen we 
over Die hem der minnen onderwonden / Entie van hare dicke ontfinghen / Toter doot wel diepe 
wonden, / Alse Partonopeus ende Amadas, / Piramus ende oec Florijs, / Athijs ende Porphirias, / 
Eneas, Triestram ende oec Parijs; / Ende die Ridder metter Mouwen / Machmen wel noemen mede. 
/ Dese waren sere te blouwen / Van minnen te menegher stede, / Eer si der minnen cracht bekinden 
/ Ende algader haer natuere. / Eer si ghecreghen dat si minden, / Godweet, het wert hem te suere! 
3 Bart Besamusca had Van Oostrom ‘graag zien uitweiden over de Ridder metter Mouwen, 
waarin liefde en ridderschap zo ideaaltypisch samenkomen’ (Besamusca 2006: 74). 
4 Over verschillen tussen de twee delen van de RRmM wat betreft de rol van Clarette: 
zie Wuttke 2006. 
5 Ook volgens Sullivan & Wyatt 2014 ‘we might not go quite so far as to view love as the 
romance’s overarching theme’, hoewel ‘bonds of erotic love between men and women 
figure centrally in Die Riddere metter Mouwen’ (p. 101, 100). De auteurs zien ‘the question 
of what proper love is’ veeleer als ‘a narrative leitmotif’ (p. 101), maar spreken op p. 119 
(noot 13) wel over ‘the love theme in this romance’. 
6 Een vergelijking van RRmM-frm met de corresponderende verzen in de Lancelotcompilatie 
bieden Deschamps 1968 en Besamusca 1993: 125-130. De tekst van het fragment, uit-
gegeven door Deschamps 1968, De Haan 1975a en De Haan e.a. 1983, is net als de tekst 
van de compilatieversie ook te vinden op de CD-rom Middelnederlands en op www.dbnl.org. 
7 Zie Biemans 2009, en Hogenbirk 2009b en 2014a, alwaar verdere literatuur. 
8 Wuttke 2006: 145. Dit vermoeden werd al uitgesproken in Janssens 1987b: 294 en in 
Janssens 1988: 216 (noot 277). 
9 Zie over deze theorie Smith 1989: 124 vlg., en vgl. ook Smith 2008 en 2010: 65 vlg. 
Bedenkingen zijn uitgesproken in Besamusca 1993: 130, 2000c: 219 en 2003: 114-115, 
en in Sullivan & Wyatt 2014: 118 (noot 6), 120 (noot 18) en 126-127 (noot 66). 
10 Johnson & Claassens e.a. 2003: 27. In de ruim 87.000 verzen tellende codex komt dit 
ook tot uitdrukking in het volgende detail. De voornaamste kopiist, ‘B’, heeft in de marge 
naast (slechts) elf, blijkbaar belangrijk geachte passages een glosse aangebracht, Nota, soms 
gevolgd door een inhoudelijk trefwoord (zoals Artur of minnen); zie De Haan e.a. 1983: 
24 (noot 58), alsmede Hogenbirk 2014a. Twee van zulke glossen treffen we aan in de 
RRmM, welke roman met ca. 4.000 verzen nog geen 5% van het handschrift beslaat. Bij 
een sententie die begint in vs. 2212 staat het gebruikelijke Nota, terwijl we naast vs. 677 
stuiten op een bijzondere – want de enige – glosse waarin dit woord ontbreekt (maar vgl. 
het quasi-kapittelopschrift Mordrets doet op fol. 235recto). Hier heeft ‘B’ ervoor gekozen 
om de, voor de liefdesthematiek in het verhaal cruciale, episode over vrouwe Venus en 
haar boem van minnen te markeren met een enkelvoudig trefwoord: Minne. Vgl. ook, over 
marginale nota-tekens in een uit ca. 1325 daterend handschrift van Die Rose, Van der Poel 
1994: 105 vlg. 
11 Over de liefdesthematiek in de RRmM: zie naast dit proefschrift Smith 2004: 54-56, 
2005a: 61 vlg., en 2005b; Wuttke 2006: 133 vlg.; en Smith 2014: 157 vlg.  
12 Nader over de betekenis van de mouw als minnesymbool en ridderlijk wapenteken: 
Meesen 1985: 64-66; Smith 2004: 49 vlg.; Wuttke 2006: 134-137, 144-145.  
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13 Zie over dit beeld, en over de mnemotechnische functie van boomschema’s, Van der 
Poel 2001 (241-243 en 253 over de RRmM). Vgl. ook hoofdstuk 3, p. 69, en 7, p. 187 vlg. 
14 Vgl. Schnell 1985: 141 (‘Wer sich als “höfisch” Liebender auszeichnen will, […] muss 
bereit und imstande sein, lange um die begehrte Person zu werben’). Voorbeelden van 
deze levensles over liefde in Van der Feesten, zie noot 2. 
15 Zie Wuttke 2006: 136 vlg., en in dit proefschrift hoofdstuk 7, p. 173 vlg. 
16 Over deze curieuze en cruciale episode in de roman handelen Smith 2005a: 53 vlg., 
en Wuttke 2005: 7 vlg. 
17 Meer hierover in hoofdstuk 3, p. 72 vlg., en in hoofdstuk 4, p. 109. 
18 Vgl. over deze voorstelling van volmaakte hoofse minne Schnell 1985: 136 (‘Das Ideal 
“höfische Liebe” besteht in der Aufrichtigkeit gegenseitiger Liebe’). 
19 Wuttke 2006: 142. 
20 Vgl. ook de verzen 439-442, 1534-38 en 2006-08. 
21 Zie hoofdstuk 4, p. 101. 
22 Wuttke 2006: 141-142. Zie ook hoofdstuk 4, p. 114. 
23 De belangrijkste studies over deze roman zijn Hogenbirk 2004 en de inleiding van 
Hogenbirk & Gerritsen 2011. 
24 Wuttke 2006: 134. 
25 Een tweede brug wordt gevormd door het optreden van Galyas, een neef van Keye, 
die met een ‘don contraignant’ als middel tot een gerechtelijk duel het verhaal en de 
held na diens huwelijk weer in beweging zet. Zie over deze (waarschijnlijk ingevoegde) 
verhaaldraad Smith 2010.  
26 Zie over de typering van de protagonist hoofdstuk 2, p. 52 vlg. Nog maar net is de knaap 
ridder, of een jonkvrouw voorspelt: Leeft hi iet lange, hi comt te boven / Alle den genen die ic 
kinne (vs. 397-398). Niet veel later blijkt de RmM een lust te zijn voor het oog van de 
dadelijk verliefde vrouwelijke bevolking van een kasteel, want hij Docht hen een die scoenste 
man / Die si nie hadden gesien (vs. 471-472). 
27 Zie over dit personage Besamusca 2002b: 28-31. 
28 In de verzen 2169, 3644, 3758, 3828, 3831 en 4014. 
29 Mogen we in deze omkering van erfelijke logica humor vermoeden? 
30 Het gaat hier om een uitzonderlijke en naar het lijkt archaïsche voorstelling van een 
oneervolle, door het volk voltrokken straf, die uitstoting symboliseert (Hirzel 1909: 238; 
Riedel 1938: 93; Schild 1980: 195, 216). In Milun, een lai van Marie de France, vreest de 
buiten echt zwanger geraakte vriendin van de held gemarteld of als slavin verkocht te 
worden. Ook de lai dicht zulke drastische represailles toe aan een voorbije tijd. 
31 Zie over verwantschap tussen deze teksten Van der Stempel z.j. [1914]: XI-XXI; Van 
der Lee 1957: 197-212 (kritisch); Smith 1988; Besamusca 1993: 131-135, en 2003: 108.  
32 Dit wegens overtreding van een feodale regel: ‘in anderen mittelalterlichen Dichtungen 
wird ein unerlaubtes Liebesverhältnis mit der Tochter des Lehens-(Dienst-)Herrn als Ver-
letzung der Treuepflicht aufgefasst’ (Schnell 1984: 31). 
33 Dat de vader van de RmM in een vergelijkbare situatie anders handelt dan de vorste-
lijke verwekker van Tristan, die zijn zwangere geliefde had meegevoerd naar zijn land 
om daar met haar in het huwelijk te treden (zie de Tristan van Gottfried von Strassburg 
en de Oudnoorse Tristrams Saga ok Ísöndar), is toe te schrijven aan zijn bescheiden status 
als ridder, die de prinses in de ogen van haar vader weinig te bieden zal hebben gehad. 
Vgl. ridder Milun (noot 28), die na de geboorte van zijn zoon lange tijd alleen maar een 
correspondentierelatie kon onderhouden met zijn (inmiddels uitgehuwelijkte) geliefde. 
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34 In De Haan e.a. 1983: 22-23 (noot 40) wordt gewezen op de mogelijkheid, dat een 
afspraak tot spoedige hereniging van het liefdespaar door de compilator is gecoupeerd. 
35 Dat verert hier ‘boos’ zou betekenen (De Haan e.a. 1983: 174), is niet erg waarschijn-
lijk; de betekenis ‘bedroefd’ ligt in de context meer voor de hand. Zo oordelen ook drie 
vertalers, te weten Johnson & Claassens e.a. 2003: 349, Biesheuvel 2012: 496, en Finet-
Van der Schaaf 2012: 223. 
36 De verklaring die Miraudijs’ moeder in vs. 2185-89 aflegt over zijn vader (doen hi wiste 
die waerhede, / Dat ic met kinde was bevaen, / Ontstal hi minen vader saen. / In sagene noisint, sijt 
seker des. / In weet oft hi doet of levende es), nodigt op zichzelf beschouwd uit tot een andere 
interpretatie, namelijk dat in de oorspronkelijke roman haar minnaar ordinair de benen 
had genomen, waarna de compilator zijn vlucht heeft willen vergoelijken. Omdat een 
dergelijk onhoofs gedrag een knappe en voortreffelijke ridder in een episodische Artur-
roman geenszins betaamt, en ook allerminst past bij de vader van een protagonist die 
toget wanen hi es comen, staat deze lezing naar mijn oordeel niet sterk. 
37 Zie over deze kerkrechtelijke mogelijkheid Kogler 1904, Van de Wiel 1962, Godding 
1987: 114-115, en de artikelen hieromtrent in Lefebvre-Teillard 2008: 277 vlg. 
38 Ongeveer een kwart eeuw. Toen zijn moeder hem te vondeling legde, was Miraudijs 
een kindekijn / Om die mate van VII dagen (vs. 2154-55). Daarna, te Doevre in Ingelant, / […] 
ginc hi ter scolen X jaer (vs. 1773-74). Sider scaemdi hem sere das, / Dat hi een vindelinc was, / 
Ende voer en wech wel VII jaer / Sinen vader soeken daer naer (vs. 1778-81; VIII jaer volgens 
RRmM-frm vs. 176). Miraudijs zal als vijf- à achtjarig kind voor het eerst ter scolen zijn 
gegaan (vgl. Shahar 1990: 21 vlg., 162 vlg.; Schultz 1995: 82 (noot 71) en 90 (noot 122); 
zie ook p. 37-40 en 88-91). Aan het begin van de RRmM moet hij twee- à zesentwintig 
jaar zijn geweest. Ter vergelijking: Richars li Biaus was twintig toen hij begon aan zijn 
‘Vatersuche’, en Moriaen XXIIII jaer (editie Finet-Van der Schaaf 2009, vs. 662; soms 
geëmendeerd tot XIIII jaer, omdat Moriaen in vs. 775 van kinscen dagen wordt genoemd). 
39 Als eerst patiënt en daarna monnik, heeft de RmM Lettel meer dan I jaer doorgebracht 
in het klooster (RRmM-frm vs. 188), om vervolgens opten XIIsten dach (vs. 1830) deel te 
nemen aan een driedaags toernooi (vs. 1801-02, RRmM-frm vs. 257-259). Tijdindicaties 
in het verhaal zijn soms vaag (vgl. nu ter uren in vs. 1317; Nu in vs. 1410 en vs. 1468; eer 
in vs. 1464; So(e) lange in vs. 1648 en vs. 1759, alsook in RRmM-frm vs. 135; tot desen in 
vs. 1752; Doen in vs. 1764; teersten in RRmM-frm vs. 121), maar tussen Miraudijs’ liefdes-
verklaring in vs. 339-353 en zijn toernooizege in vs. 2093-2113 verstrijkt aantoonbaar 
een periode van een jaar plus een à twee maanden. Tot op zekere hoogte verschaft de 
roman dus wel degelijk informatie om ‘de chronologie van het verhaal vast te stellen’ 
(Besamusca 1993: 165). Vgl. vs. 5, 500/507, 1257-58/1289/1302/1317/1369, 1408-09, 
1900, 1920-23 en 1933 vlg. 
40 Schnell 1985: 39. 
41 Deze typering ontleen ik aan Topsfield 1981: 173. 
42 Over dit motief in Arturromans: Newstead 1948, Chênerie 1986: 446-451. 
43 Mijns inziens een creatie van de compilator, is de koning van Aragon tekstgenetisch 
gezien juist een navolger van zijn collega uit Cornwall. In een volgende bijdrage kom ik 
terug op de relatie tussen de twee ‘besieged ladies’-episoden in de RRmM. 
44 Eigenaardig in deze episode is, dat ook de vader van de held zich baatzuchtig opstelt: 
hij Pensde, mocht hi winnen die vrouwe, / Soe soudi hebben lant ende stat (vs. 3916-17). Zijn dub-
bele drijfveer contrasteert met de absolute minne-motivatie die zijn zoon aan de dag had 
gelegd. In het toernooi had Miraudijs naast de hand van Clarette ook tgoet datter toe behort 
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gewonnen (RRmM-frm vs. 265), maar daar was het hem niet om te doen geweest: zie de 
verzen 1182-83, 1426-28 en 2027-29, alsook RRmM-frm vs. 280. 
45 De nu volgende analyse vormt een addendum bij hoofdstuk 4: Vermakelijk verhaal. 
46 Vgl. vs. 1844 (Gevallet hem quaet ofte goet), vs. 1853 (Comter mi goet af ofte pine), vs. 1855 
(Al ne waendics meer genesen), en vs. 1887 (Gaet mi te vromen oft te vernoye). 
47 De vorst zweert namelijk enen eet, / Welc harre dat onder geet, / Dat hi rume lant ende stede. 
48 Zie over dit lelijkheidsportret Smith 1995: 45-46, en hoofdstuk 4, p. 96. 
49 Schaamte over het uitblijven van een overwinning in een duel (vgl. vs. 3266-67: die 
riddere scaemde hem das, / Dat so lange geduerde Galias), en hernieuwde kracht ontleend aan 
een blik op c.q. gedachte aan de geliefde (vgl. vs. 1731-33: Die riddere quam te voren nu / 
Claretten minne in sine gedochte, / Daer hi wonder ombe wrochte), zijn welbekende motieven in 
Arturromans. Gecombineerd treffen we ze onder meer aan in de sperwerkamp tussen 
Erec en Yder in Erec et Enide, en in het eerste gevecht tussen Lancelot en Meleagant in 
Le Chevalier de la Charrette. 
50 De structurele samenhang die hiermee is gecreëerd, komt – als de ‘Vatersuche’ van de 
held, de hereniging van zijn ouders en het tweegevecht met de koning van Cornwall in 
de Vlaamse RRmM inderdaad, zoals ik meen, zijn voorafgegaan aan het (slot)huwelijk 
van Miraudijs en Clarette (vgl. noot 9) – voor rekening van de compilator. 
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6. Vermaarde minnaars∗ 
Après Tristan, 

voici donc Lancelot démythifié à son tour 
(Payen 1973: 629) 

 
Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, stuiten we ook in het tweede 
part van de compilatie-RRmM op passages die verband houden met de liefdes-
thematiek. Het zwaartepunt hiervan ligt evenwel in het eerste part, zoals vooral 
blijkt uit de lotgevallen van de protagonist. Maar ook andere verhaalelementen 
in dit deel dragen een steentje bij, waaronder verwijzingen naar de geschiedenis 
van twee illustere voorgangers van Miraudijs op het liefdespad: Tristan, minnaar 
van Iseut, de vrouw zijn oom, koning Mark; en Lancelot, aanbidder van Gueniè-
vre, die is gehuwd met zijn heer, koning Artur. In wat volgt onderwerp ik deze 
verwijzingen aan een diepgaander onderzoek dan tot dusver is gebeurd. Maar 
eerst, als kader voor een detailanalyse, recapituleer ik hoe het liefdesthema in de 
RRmM vorm krijgt. 
 
 
Liefdesqueeste 
 
Het belang van de liefde in de RRmM komt allereerst tot uiting in een queeste 
die de held onderneemt om zich de minne waardig te tonen van gravin Clarette, 
nicht van Walewein en erfopvolgster van een Spaanse troon.1 Een mouw, hem 
na een geïmproviseerde ridderpromotie aan het Arturhof door haar geschonken 
als signum van amoureuze welwillendheid, bezorgt hem zijn toenaam.2 

Aan het begin van zijn tocht belandt de RmM in het woeste Woud zonder 
Genade, dat in eerste instantie op hem de uitwerking heeft van een locus amoenus, 
want: Hi reet int wout, eer iet lanc, / Daer hi hoerde der vogeline sanc, / Ende hem quam 
doe in sinen sinne / Starkelike Claretten minne (vs. 666-669). Tijdens zijn pensen (vs. 
672) plant vrouwe Venus, allegorische leidsvrouwe in de liefde,3 hem een dito 
boem van minnen in het hart (vs. 707), waarvan twintig vruchten in een miniatuur-
minnetractaat worden geduid als eigenschappen en ervaringen die liefde van de 
ware minnaar vraagt.4 Deze opsomming, met beproevingen als pine ende arbede, 
rouwe, pense, vruchten, beven, suchten, vasten ende waken en lange quale (vs. 693 vlg.), 
biedt een blik op de toekomst van de protagonist, die een weg voor zich heeft 
van ridderlijk-amoureuze ‘Bewährung’. Zijn liefdesqueeste, in combinatie met 
de reacties van Clarette op hetgeen haar hierover ter ore komt, maakt zichtbaar 
wat ware minne behelst.5 Werkelijke liefde is wederzijds, en vergt tijd en geduld 
om tot wasdom te komen; werkelijke liefde inspireert middels der minnen cracht 
(vs. 503, 686) tot grootse ridderdaden, die op hun beurt het liefdesvuur verder 
aanwakkeren; en werkelijke liefde mondt uit in een ‘happy end’, in de RRmM 
een met koningschap bekroond huwelijk, ten teken van tegelijk individuele en 
sociale harmonie. 
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Contrastfiguren 
 
Dat de RRmM is opgezet als een exemplarische liefdesroman, blijkt ook uit de 
belevenissen van andere personages. Waar de held met zijn beminde laat zien 
hoe het hoort in de liefde, leert de geschiedenis van zijn ouders, voor wie pas 
aan het slot van de roman een huwelijk is weggelegd, dat die gene die wanen minnen 
/ Ende te vriene dan beginnen (vs. 710-711), minnaars dus die al te voortvarend af 
gaan op hun doel, alsnog te maken krijgen met lange quale. Toch is uiteindelijk 
ook voor de ouders van de RmM, na een oprechte doch verboden liefde in hun 
jonge jaren en een langdurige scheiding sindsdien, het geluk weggelegd van een 
hereniging, dit dankzij wederzijdse volharding in gerechter minnen (vs. 683). 

Minder voorspoedig vergaat het Egletine, een kasteelbewoonster die even 
mag optreden als gastvrouw van de aantrekkelijke protagonist, prompt voor hem 
valt en dientengevolge ’s nachts de slaap niet kan vatten.6 Haar begeerte vindt 
mede een verklaring in de ridderloze staat van haar hof, dat afgezien van haar 
broer Cefalus en een aantal knapen (vs. 484) wordt bewoond door enkel dames. 
Die tonen zich niet minder gecharmeerd van hun logé: Om hem worden pensende 
mettien / Alle die joncfrouwen vandaer binnen; / Alle begeerden si sire minnen (vs. 473-
475). Dit collectief gekoesterde liefdesverlangen leidt na bedtijd tot synchrone 
slapeloosheid: die joncfrouwen ende Egletine / Pensden om hem dicke dien nacht – / Maer dat 
dede der minnen cracht. / Dus hadden si van haren gaste / Van minnen pine ende onraste 
(vs. 501-505). 

Als burchtvrouwe combineert Egletine de rol van ‘hôtesse amoureuse’ met 
die van ‘superfluous lady’.7 Die tweede rol kan haar echter niet bekoren, daar zij 
uit is op een hoofdrol als heldin. Haar ambitie blijkt te hoog gegrepen, want de 
RmM is al bezet, maar de vasthoudende jonkvrouw geeft zich niet zonder slag 
of stoot gewonnen. Als de held, teruggekeerd aan haar hof na in het gevreesde 
Woud zonder Genade een beproevingsavontuur te hebben doorstaan, Clarette 
te hulp wil spoeden wanneer reuzen uit het foreest Arturs residentie Kardoel 
belagen, doet zijn gastvrouw haar uiterste best om hem van zijn voornemen af 
te brengen, dit in een vruchteloze poging haar beoogde geliefde te behouden 
aan haar hof: Here, wildi nu varen / Daer gi niet moget ontfaren? / Al ne vaerdi daer niet 
vechten, / Die coninc sal hem wel berechten! (vs. 1418-21). Met deze woorden valt de 
jonkvrouw door de mand als ontspoorde liefdesadepte, want Minne haet al dat es 
loes (vs. 688). In haar zelfzuchtig streven laat Egletine, ‘classic eager hostess’,8 
zich kennen als antipode van de ideale, tot ridderschap inspirerende geliefde. 

Nog veel afschrikwekkender als exempla ex negativo treden, in het tweede part 
van de compilatie-RRmM, twee ‘bestormachtige’ aanbidders op die met kwade 
praktijken demonstreren dat Menech der minnen onrecht doet (vs. 712). Zowel de 
offensieve vorst van Aragon als later de agressieve koning van Cornwall tracht 
met crachte sonder vrien (vs. 2859) hand en land te veroveren van een dame die 
daarvan geenszins gediend is, respectievelijk Clarette en de moeder van de held. 
Beide ‘predatory lovers’ kiezen voor een belegering als middel om de ‘besieged 
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ladies’ hun wil op te leggen.9 Door zich niets gelegen te laten liggen aan de eisen 
van ware want oprechte, wederzijdse en langdurig beproefde liefde, illustreren 
de twee booswichten metterdaad een ‘Zeitklage’ in het miniatuur-minnetractaat: 
die werelt es nu soe cranc, / Dat si al laet der minnen bedwanc (vs. 684-685).10 
 
 
Tristan 
 
Wederkerigheid in de liefde alleen is niet genoeg om te komen tot harmonische 
vervulling ervan, zoals de ouders van de held pijnlijk ondervinden. Dit inzicht 
wordt al aan het begin van de RRmM onder de aandacht gebracht wanneer een 
bode aan koning Artur, die met Pinksteren hof houdt in Kardoel en daar wacht 
op avontuurlijk nieuws, een droevig want zwart-omrand bericht brengt: Tristan 
en Iseut, de vrouw van Tristans oom Mark, hebben als gevolg van hun liefde de 
dood gevonden. Dit dubbele sterfgeval heeft Mark rouwe groet gebracht (vs. 72), 
en doet nu datzelfde aan het Arturhof, van waaruit de vorst met al zijn ridders, 
vijfduizend in getal (vs. 19), stante pede vertrekt om de begrafenis bij te wonen. 
Onderweg ontmoet hij de held van het verhaal, een knaap die op zijn aanraden 
naar het nog slechts door de koningin, tachtig hofdames (vs. 32), het personeel 
(vs. 113) en de zieke drossaard Keye bevolkte Kardoel rijdt om daar bevordering 
tot ridder af te wachten. Eerst dan komt het door Artur gewenste avontuur op 
gang: een onverlaat mishandelt vlak buiten het hof een jonkvrouw, en verstoort 
met zijn vergrijp de hoofse ordo. Het voorval leidt tot een versnelde promotie 
van de held, die bij deze gelegenheid zijn aankomende geliefde en bruid in spe 
ontmoet: Clarette.11 
 
In het tijdvak tussen pakweg 1250 en 1350, jaren waarin de RRmM eerst in de 
originele en later ook in de compilatieversie ten gehore zal zijn gebracht, moeten 
Vlaamse en Brabantse recipiënten de aansluiting ervan op het even beroemde 
als tragische liefdesverhaal over Tristan en Iseut hebben herkend.12 Hoewel de 
overspelige relatie van het roemruchte paar, gelet op de bedroefde reactie van 
de bedrogen echtgenoot, de bestelling per express van het overlijdensbericht en 
de resulterende exodus uit Kardoel, in herinnering wordt geroepen op een meer 
komische dan afkeurende manier (de roman vertoont geen spoor van kritiek op 
het uitzichtloze karakter van de verhouding, noch van enig commentaar op de 
betekenis van een minnedrank als dwingende macht), is onmiskenbaar dat de 
verwijzing in de RRmM naar de controversiële liefdesgeschiedenis een contrast 
creëert met de ideale minne waarvoor behalve de held ook het relaas van diens 
queeste bij herhaling een lans breekt. Door te refereren aan de dood van het 
alleen figuurlijk onsterfelijke liefdespaar, laat de dichter zijn verhaal in de tijd 
aansluiten op de Tristanstof, waarna hij een fundamenteel ander liefdesconcept 
uitwerkt. Zoals ook de auteur van de Roman van Heinric en Margriete van Limborch 
doet in het verhaal over Evax en Sibilie, kiest onze dichter voor ‘een thematiek 



Der minnen cracht 

158 
 

van “chevalerie” en “amour” die ooit in de romanliteratuur als correctief van de 
Tristan werd gepresenteerd’: ook in de RRmM, die wat dit betreft niet verschilt 
van de eerste Arturroman, Erec et Enide, ‘gaat het om een hoofse thematiek die 
antithetisch staat tegenover de Tristan’.13 In deze thematiek is geen plaats voor 
een problematische, verabsoluteerde en fatale passie. Wat de dichter propageert, 
is een sociaal heilzame en door de wereld van het hof gesanctioneerde minne. 
Met de dood van Tristan en Iseut, die de kracht van liefde demonstreert maar 
ook de gevaren ervan blootlegt, wordt in de RRmM op niet mis te verstane wijze 
de weg vrijgemaakt voor een nieuw koppel, dat kiest voor constructieve liefde: 
een minne die, na een vereiste proeftijd van lange quale, zal uitmonden in een 
vreugdevol slot. De held van het verhaal, zo wordt onderstreept in de finale – en 
het verschil met Tristan kon niet groter zijn – levede lange in goeder maten (vs. 2236).14 
 
 
Lancelot 
 
Al sinds de twaalfde eeuw ondervond Tristan concurrentie van een welhaast nog 
gedrevener, want niet door een magische drank aan de liefde geraakte minnaar. 
‘The Middle Ages’ two most famous lovers were undoubtedly Tristan and Lan-
celot’, zegt Simon Gaunt,15 en deze reputatie gaat gepaard met langdurige inter-
tekstuele rivaliteit.16 ‘Given their iconic status, a constant comparison between 
Tristan and Lancelot is unavoidable’, aldus Gaunt.17 In Le Chevalier de la Charrette, 
zijn roman over Guenièvres minnaar, verwerkte Chrétien ‘unmistakable allusions 
to the Tristan material’, dit met de bedoeling ‘to avert the tragic potential of the 
Tristan story’.18 Het verhaal, waaraan de dichter zegt te zijn begonnen op instigatie 
van gravin Maria van Champagne, ‘projects the possibility for a different kind 
of ending by rewriting the secret love that engages the Queen as an ennobling, 
even redemptive passion’.19 Zo’n halve eeuw later, in La Mort le Roi Artu, leggen 
‘interactions with the Tristan story’ nogmaals een link tussen de lotgevallen van 
Lancelot en die van zijn voorganger, deze keer echter juist met de bedoeling ‘to 
underline the destructive nature of Lancelot’s love’.20 En de Tristan en prose, waarin 
we Tristan- en Arturstof zien samenkomen, laat tussen de twee exponenten van 
buitenechtelijke liefde een karakteristiek spanningsveld ontstaan. ‘Problematisch 
wird die Tristanliebe […] dadurch, dass sie sich in der Lancelotliebe spiegelt’, heeft 
Cora Dietl opgemerkt. ‘Tristan ist ein Ehebrecher, den Artus selbst unterstützt, 
während Tristans Freund und Spiegelbild Lancelot Artus hintergeht und damit 
die Idealität des Artushofs untergräbt’.21 

Het mag opvallend heten, dat voor de vermaarde minnaar van Arturs eega 
(die overigens ontbreekt op de lijst van lijders aan liefde in Van der Feesten) in de 
compilatie-RRmM slechts een uiterst ondergeschikte rol is weggelegd als ridder, 
weinig meer dan een figurant, wiens naam in één adem wordt genoemd met die 
van wapenbroeders als Walewein, Perceval en Ywein.22 In niets is Lancelot hier 
herkenbaar als de bevlogen aanbidder van Guenièvre.23 Zo begeleidt hij tijdens 
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de hofdag aan het begin van de roman niet de vorstin – aan wier zijden Walewein 
en Perceval te vinden zijn – maar Clarette naar de mis, en als later Arturs rijk 
wordt binnengevallen door de koning van Ierland, terwijl gelijktijdig in Spanje de 
heldin wordt belaagd door de vorst van Aragon, aarzelt Lancelot geen moment 
om met een reddingsteam Clarette hulp te bieden – daarmee behalve Artur ook 
Guenièvre achterlatend in cranke aventure en grote pine (vs. 2953, 2955). Maar zelfs 
in deze context komt het als een volslagen verrassing, dat, waar Lancelot elders 
toch bekend staat als de ridder-aanbidder van de koningin,24 hij in de compilatie-
RRmM pardoes wordt gebombardeerd tot, naar verluidt, een der vele minnaars 
van een edele joncfrouwe (vs. 1023), een maget rene (vs. 1832), en wel die scone creature 
Clarette (RRmM-frm vs. 154). Dat een contemporain publiek door deze bewering 
overrompeld zal zijn geweest, spreekt uit de woorden waarmee de verteller het 
gerucht uit- en meteen ten stelligste tegenspreekt: Men seit datse Lanceloet van Lac 
/ minde. Dat was sceren ende een blijf: / Hi minde Genevren, Arturs wijf ! (vs. 717-719). 
 
Algemeen wordt tot op heden aangenomen, dat Lancelot in de oorspronkelijke 
RRmM werkelijk werd gerekend tot Clarettes aanbidders, en dat de compilator 
deze buitenissige voorstelling van liefdeszaken in zijn bewerking van de roman 
weersprak, omdat de hoofdpersoon van de Lancelotcompilatie alom bekend stond 
als minnaar van Guenièvre.25 De compilator zou, in deze visie, met de woorden 
Men seit hebben gereageerd op een feitelijke, volstrekt onconventionele typering 
van Lancelot in zijn voorbeeld: met Men verwees hij naar de Vlaamse dichter, met 
seit naar diens presentatie van Lancelot als kandidaat-vrijer van de heldin. 

Hoewel deze interpretatie op het eerste gezicht plausibel genoeg lijkt, en een 
verklaring biedt voor Lancelots rol als begeleider van Clarette aan het begin van 
het verhaal, kunnen hierbij wel enkele bedenkingen worden geuit. Want ook al 
stelt Bart Besamusca, dat ‘there was no reason why the Flemish poet should not 
list Lanceloet among Clarette’s lovers’:26 hoe waarschijnlijk is het welbeschouwd 
dat een dichter, in een streek waar verschillende Middelnederlandse vertalingen 
van de Lancelot-verhaalstof circuleerden,27 de sensationele affaire van Lancelot 
en Guenièvre niet alleen zou negeren, maar deze zelfs regelrecht zou ontkennen 
door Lancelot te degraderen tot mislukt minnaar van een ander? En dat, terwijl 
diezelfde auteur enkele tientallen verzen verderop, in een passage waarin hij de 
RmM laat acteren als fin’amant naar het voorbeeld van Lancelot, voor goede ver-
staanders alludeert op Chrétiens Charrette, de roman waarin de verhouding tussen 
Lancelot en de koningin prominent in het middelpunt staat.28 Verder kan men 
zich afvragen waarom Lancelot, als hij werkelijk ooit lid was van Clarettes fanclub, 
zijn geluk dan niet beproeft in het huwelijkstoernooi om haar hand.29 En waar-
om eigenlijk zou de compilator over een omstreden bewering in debat zijn gegaan 
met zijn voorganger, terwijl hij toch eens zo simpel Lancelots naam had kunnen 
schrappen?30 

Met het oog op deze vragen dienen ook andere verklaringen voor de herkomst 
van vs. 717-719 in overweging te worden genomen. Denkbaar is bijvoorbeeld, 
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dat de compilator dit drietal verzen heeft ingevoegd om de liefde van Lancelot 
en Guenièvre, het ‘Leitmotiv’ van zijn cyclus, tussentijds te memoreren. In dat 
geval echter zou hij, elders in zijn bewerking van de RRmM, Lancelot duidelijk 
hebben laten optreden als ridder van de koningin: als háár begeleider op de hof-
dag aan het begin van de roman, en als niet alleen door Artur, maar ook door 
háár gezonden bode in vs. 1539 vlg., waar Lancelot een vergeefse poging doet 
om de held, buiten Kardoel verzonken in liefdesgepeins, te overreden nogmaals 
zijn opwachting te maken aan het hof.31 Daar komt bij, dat Lancelots verrassende 
keuze om in Spanje bijstand te verlenen aan Clarette, terwijl Artur en Guenièvre 
aan het thuisfront in Brittannië in groot gevaar verkeren, deel uitmaakt van een 
episode die de compilator wellicht zelf verzonnen en ingelast heeft.32 

Dan valt misschien meer te zeggen voor een derde verklaring voor Lancelots 
vermeende status als minnaar van Clarette. Ruim een eeuw geleden heeft Bertha 
van der Stempel op de mogelijkheid gewezen, dat de Vlaamse dichter tot deze 
bewering was gekomen om aldus ‘op de bekoorlijkheid zijner heldin nog des te 
meer de aandacht te vestigen’.33 Zulk een bedoeling impliceert echter niet, dat 
de auteur zijn publiek heeft willen verbazen met een Lancelot die ook wérkelijk 
aansluit in de rij van kandidaten voor Clarette. Is het niet aannemelijker dat de 
dichter, met zijn als authentiek te beschouwen, en door de compilator gehand-
haafde uitspraak Men seit datse Lanceloet van Lac / minde, heeft willen verwijzen 
naar een intratekstueel gerucht, naar roddel en achterklap in de wandelgangen 
van Kardoel (‘Zelfs Láncelot zou, zo werd aan het hof gefluisterd…’),34 in de 
hand gewerkt door het pikante feit dat de ridder op de hofdag met Pinksteren 
was ‘gespot’ aan Clarettes zijde? En dat de dichter inderdaad, met een knipoog 
naar de genretraditie, door middel van een gerucht in de fictie van zijn verhaal 
heeft willen onderstrepen hoe begerenswaardig zijn heldin wel niet was voor ál 
de ridders in zijn roman?35 Deze interpretatie lijkt hout te snijden, doet niet onder 
voor de gangbare verklaring voor Lancelots rol in de RRmM als vermeend aan-
bidder van Clarette, en roept de vervolgvraag op wie we dan verantwoordelijk 
moeten houden voor de op het gerucht volgende ontkenning Dat was sceren ende 
een blijf: / Hi minde Genevren, Arturs wijf!  

Voor de Vlaamse auteur zal er, naar ik meen, weinig aanleiding zijn geweest 
om zijn knipoog naar Lancelots geheime liefde te voorzien van een correctief 
addendum.36 Ook zonder hulp zullen recipiënten van zijn roman het fictieve 
gerucht, intertekstueel beluisterd, probleemloos hebben kunnen beoordelen op 
(on)waarheidsgehalte. Mutatis mutandis gaat deze redenering op voor het publiek 
van de Lancelotcompilatie, vertrouwd als dit was met de relatie tussen Lancelot en 
de koningin. Desalniettemin komt het mij voor, dat de kracht waarmee iedere 
twijfel aan deze in de cyclus cruciale verhouding van tafel wordt geveegd, prima 
past in het beeld dat wij hebben van de compilator. Had deze aan het slot van 
Die Wrake van Ragisel, geïnterpoleerd in aansluiting op de Queeste vanden Grale, niet 
een episode toegevoegd waarin hij Lancelot (die in de Queeste zijn liefde voor de 
koningin nog afgezworen had) kritisch opvoert als pathologisch minnaar, geobse-
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deerd door zijn passie voor Guenièvre?37 En had de titelheld van Lanceloet en het 
Hert met de Witte Voet, eveneens in de Lancelotcompilatie, zich niet danig opgelucht 
getoond toen hij, met dank aan Walewein, ontkomen was aan een huwelijk met 
een jonkvrouw die zichzelf had uitgeloofd als beloning voor een avontuur dat 
uitgerekend volbracht was door hém?38 Ik acht het zeker niet uitgesloten dat de 
samensteller van de Lancelotcompilatie de woorden Men seit uit de oorspronkelijke 
RRmM heeft opgevat als refererend aan een extratekstuele bewering in plaats van 
een intratekstueel gerucht, naar een ongehoorde voorstelling van minnezaken in 
een bron van het Vlaamse verhaal; een voorstelling die in zijn ogen niet onweer-
sproken mocht blijven!39 Elk mogelijk misverstand rond de amoureuze focus van 
zijn held diende te worden vermeden, reden dat ‘the compiler had to comment 
on the unlikelihood of Lanceloet’s presence in the list’.40 
 
 
Miraudijs 
 
De liefde van Tristan en Iseut zoals geboekstaafd in de verstraditie, dient zich 
aan als een allesoverheersende, met normen van het hof conflicterende passie, 
waarin zich een kracht manifesteert die het duo op den duur fataal wordt en 
hen pas werkelijk en voorgoed verenigt in de dood. Door in de ‘Romananfang’ 
te verwijzen naar deze minnedood, koppelt de auteur van de RRmM zijn roman 
zoals gezegd aan het omstreden liefdesverhaal, waardoor hij het thema van een 
ideale, wél navolgenswaardige minne des te duidelijker laat uitkomen. Verdween 
voor Tristan het ridderschap naar de achtergrond nadat hij was getroffen door 
liefde voor de vrouw van zijn oom (en tevens heer),41 Miraudijs, de ‘ridder met 
de mouw’, toont heel wat meer inzicht in Die treken van gerechter minnen (vs. 683). 
Voor hém geen magische liefdesdrank per ongeluk, maar een boem van minnen, 
hem doelgericht in het hart geplant door een positieve vrouwe Venus.42 Voor 
hém geen destructieve hartstocht ten koste van ridderlijke kwaliteiten en sociaal 
aanzien, maar een constructieve liefde, grondslag voor een glorieuze loopbaan. 
En voor hém geen uitzichtloze affaire hals over kop, bron van onrust aan het hof, 
maar een legitieme en beproefde minne tot heil van Arturs rijk. Een liefde die, 
eenmaal voldragen, haar bekroning vindt in de harmonie van het huwelijk. 
 
De minne die Lancelot als ridder koestert voor Guenièvre, is van een gedeeltelijk 
andere signatuur dan de passie die Tristan ooit bond aan Iseut. Weliswaar belijdt 
ook Lancelot zijn liefde buiten echt en in het geheim, maar tot stand gekomen 
zonder een dwingend elixer, inspireert minne hem als fin’amant tot hoogstaand, 
want onvoorwaardelijk dienstbaar ridderschap, dat in Le Chevalier de la Charrette 
– waar de ridder-aanbidder wordt tot een redder van mythische proporties – de 
hoofse samenleving tot voordeel strekt, en dat eveneens menig jaar doet in de 
Lancelot-Graalcyclus. Pas nadat in La Queste del Saint Graal vertrouwde waarden 
van ‘chevalerie terrienne’ hebben moeten wijken voor een nieuw ideaal, dat van 
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‘chevalerie célestielle’, en nadat in La Mort le Roi Artu de verborgen liefde van 
de ridder en zijn koningin aan het licht is gekomen, wordt ook Lancelot in alle 
hevigheid geconfronteerd met ‘the conflict of love and honor’,43 waarna twist 
en tweespalt de eens zo saamhorige Tafelronde splijten en een catastrofe volgt: 
de ondergang van het rijk en het onherroepelijk failliet van de Artur-utopie.44 

In de RRmM volgt de verliefde protagonist aanvankelijk in menig opzicht 
het voorbeeld van Lancelot, met wie hij ook, gelet vooral op diens biografie in 
de Lancelot-Graalcyclus,45 veel gemeen heeft. Beiden zijn buiten de wereld van 
het hof grootgebracht en onderwezen, maken als jonge ‘Fair Unknown’ hun 
opwachting aan het Britse hof met de bedoeling er tot ridder te promoveren, 
treffen daar terstond hun geliefde in spe aan – hetgeen elders in het genre pas 
later pleegt te gebeuren, in een gebied buiten de invloedssfeer van Artur – en 
ontvangen hun zwaard niet uit handen van de koning maar (verrassend) uit die 
van de vorstin, waarna Lancelot als witte ridder, en Miraudijs als zwarte ridder 
metter witter mouwe (vs. 1356), aangejaagd door liefde voor de vrouw die hem als 
‘chevalier nouveau’ haar ridder en haar vriend had genoemd, beiden beginnen 
aan een glansrijke carrière.46 Net als Lancelot beoefent de RmM vol overgave 
een dienend ridderschap, want hij wil Clarettes wederliefde met wapinen verdinen 
(vs. 348) – een streven waarin hij zijn voorganger naar de kroon steekt.47 Net 
als Lancelot tracht de held zijn liefde langdurig te helen voor de buitenwacht (vs. 
336). En net als Lancelot in de Charrette zal de protagonist, incognito en onder 
het toeziend oog van zijn beminde, alle aandacht op zich vestigen tijdens een 
meerdaags toernooi, dat hem had aangetrokken vanuit een droevig isolement.48 

Maar nog het meest treedt Miraudijs in de voetsporen van zijn voorganger, als 
hij in het Woud zonder Genade in een pose van gepens (vs. 771) doof blijft voor 
een hem driemaal toegeroepen uitdaging, en zich door een antagonist uit het 
zadel laat steken. De exaltatie van de held, in combinatie met een ‘Minneklage’ 
over de onbereikbaarheid van zijn geliefde en het verband dat hij legt tussen 
liefde en dood,49 tekent de RmM als vooralsnog een minnaar die meent in een 
verticale relatie een hooggeplaatste dame te adoreren – en daarmee als leerling 
van Lancelot, die in de roman van Chrétien eveneens zijn liefde had gestileerd 
naar het model van het hoofse canso, en in vervoering zich van zijn paard had 
laten stoten.50 Doch waar de liefde die Lancelot koestert, gericht als deze is op 
een (in de wereld van het hof althans) onbereikbare vrouwe, werkelijk verticaal 
van karakter is, en dat ook blijft,51 kantelt de liefdesvoorstelling in de RRmM al 
spoedig, en komen Miraudijs en Clarette voor de dag als gelijkwaardige partners 
in een ethisch verantwoorde relatie die met een huwelijk wordt bekroond.52 De 
geëxalteerde staat die voor de held van Le Chevalier de la Charrette chronisch was 
gebleken, is voor de RmM teruggebracht tot een doorgangsfase,53 tot een met 
humor beschreven amoureuze groeistuip op zijn weg naar een evenwichtig en 
duurzaam leven in liefde.54 Net zoals in Erec et Enide en in Le Chevalier au Lion, 
is ‘der Weg zur Integration der Liebenden in die höfische Gesellschaft in einer 
harmonischen Ehe-Liebe’ de koers die de dichter van de RRmM heeft uitgezet 
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voor zijn held en heldin,55 waarbij hij evenals bijvoorbeeld Guillaume le Clerc, 
auteur van Fergus,56 koos voor een traject met finaal huwelijk.57 Verder dan dit 
kon Miraudijs onmogelijk verwijderd blijven van ‘der Bestimmung Tristans zu 
Trauer und Tod und Lanzelots Verstrickung in Sünde und Schuld’,58 van de 
rampzalige route afgelegd door Tristan in de twaalfde-eeuwse vers-, en door 
Lancelot in de dertiende-eeuwse prozatraditie. Waar deze grootheden uit het 
genre, en mét hen hun geliefden, ‘den beiden berühmtesten Ehebrecherinnen 
der mittelalterlichen Literatur’,59 in de RRmM in herinnering worden geroepen, 
is hun status die van ook letterlijk onnavolgbare minnaars. 
 
 
Besluit 
 
In de tweede helft van de twaalfde eeuw stelde Chrétien de Troyes zijn helden 
Erec en Ywein voor de taak, een duurzame balans te vinden tussen ‘amour’ en 
‘chevalerie’, een missie waarin de twee ridders slagen door, ná hun huwelijk, een 
faux pas te corrigeren waarmee zij een tussentijds bereikt evenwicht hadden ver-
stoord. Naar het voorbeeld van Chrétiens wegbereiders werden protagonisten 
van episodische Arturromans uit later tijd eveneens beloond voor chevalereske 
inspanningen, waarbij de begeerde bruiloft in de regel echter pas plaatsvindt aan 
het einde van het verhaal.60 Maar voor de twee beroemdste van al de minnaars 
in het genre, Tristan en Lancelot, is en blijft een huwelijk met de geliefde vrouw 
onmogelijk: hun mateloze minne, gericht op de echtgenote van hun heer, mag 
nu eenmaal niet publiekelijk zichtbaar worden, laat staan officieel bekrachtigd. 

Het kon niet uitblijven, of de problematische liefdesrelatie tussen Tristan en 
Iseut moest leiden tot reacties in de literatuur.61 Na de repliek die Erec et Enide is, 
vormt Cligés in veler ogen ‘een contrafactuur van de Tristan’.62 En in Le Chevalier 
de la Charrette laat zelfs Lancelot zich kennen als een ‘tegen-Tristan’, omdat hij een 
schandaal kan vermijden, en – tot heil van de Arturgemeenschap – liefde vermag 
te combineren met ridderschap, als bron van inspiratie die hem doet uitgroeien 
tot een verlosser van messiaanse allure. Toch zal in een secundaire receptie, voor 
toehoorders bekend met de Lancelot-Graalcyclus, de verzuchting in de RRmM 
dat Menech der minnen onrecht doet mogelijk ook déze buitenechtelijke aanbidder 
hebben gegolden. 

De dichter van de Vlaamse roman brengt Tristan en Lancelot voor het voet-
licht als voorlopers van zijn nieuwe held en ideale amant – en na de één wijst hij 
de ander zijn plaats. Verdwijnt Tristan, een tragische dood gestorven, direct en 
definitief uit beeld bij monde van een bode, Lancelot ziet zich voor de duur van 
het verhaal tot bode gedegradeerd, en ook tot ridder van de tweede garnituur, 
wiens krijgskunst het lelijk laat afweten en wiens liefdesleven verwordt tot een 
onderwerp van speculatie. ‘Après Tristan, voici donc Lancelot démythifié à son 
tour’, heeft Jean-Charles Payen ooit gezegd over de Lancelot-Graalcyclus,63 en 
deze uitspraak is geheel van toepassing op de RRmM. Door in zijn roman over 
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een jeugdige debutant op het liefdespad niet alleen enkele uitgesproken exempla 
ex negativo te belichten, maar toehoorders ook te herinneren aan twee minnaars 
van veelbesproken gedrag, heeft onze auteur de contouren van gerechter minnen, 
voorbeeldig in praktijk gebracht door Miraudijs en Clarette, nog aan contrast-
rijkdom laten winnen. 
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Noten 
 
 

∗ Eerder verschenen onder de titel: ‘Tristan – Lancelot – Miraudijs. Over drie minnaars 
in Die Riddere metter Mouwen’. In: Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 29 (2011), 7-28. 
1 Het toponiem Spangen (vs. 341 en vs. 2848, RRmM-frm vs. 307; Spaengen lant in vs. 2235, 
Spangelant in vs. 2908) verwijst naar een conglomeraat van vorstendommen, waaronder 
in Karolingische tijd markgraafschappen, ten zuiden van de Pyreneeën; zie bijvoorbeeld 
Linehan 2008: 6, alsook REMLT (Kuiper e.a. 1993-2015) onder ‘Spaengen’. In de RRmM 
lijkt Aragon te grenzen aan het erfgebied van Clarette, dat Castilië en Léon zal hebben 
omvat. 
2 De werkelijke naam van de held, die naar zal blijken een vondeling is, wordt pas laat 
onthuld, en luidt veelzeggend (want afgeleid van de edelsteen miraude, oftewel smaragd): 
Miraudijs. Zie Smith 2014: 157 vlg. Over Clarettes mouw als kledingattribuut, liefdes-
symbool en wapenteken handelen Meesen 1985: 64-66, Smith 2004, en Wuttke 2006: 
134-137 en 144-145. 
3 Andere Middelnederlandse Arturromans waarin we de mythische godin van de liefde 
aantreffen, zijn Die Wrake van Ragisel en Ferguut. In de Roman van Walewein wordt Venus, 
die godinne / Die ghebod heift over de minne, genoemd als graadmeter en distributeuse van 
schoonheid (editie Van Es 1957, vs. 3425-26 en vs. 3446-47; zie over deze passages ook 
Winkelman 2004: 344 vlg.). Meer over de minnegodin in hoofdstuk 7, p. 181 vlg. 
4 Zie over deze boom Van der Poel 2001: 241-243 en 253. De bijzondere presentatie in 
de RRmM van Venus met een boem van minnen in plaats van haar traditionele fakkel dan 
wel pijl en boog (of werpspies) komt aan bod in het volgende hoofdstuk. 
5 Voor middeleeuwse denkbeelden over de liefde: zie onder meer Schnell 1985 en 1990, 
Kay 2000, Haug 2004, en Adams 2005. De regel dat ‘the love episodes in the romances 
[…] treat amor as a sort of pathology – at least initially – that strikes the subject, unsought’ 
(Adams 2005: 20; mijn cursivering), vindt een uitzondering in de RRmM: hier kiezen de 
held en de heldin naar het lijkt welbewust zélf voor het perspectief van minne (zie resp. 
vs. 335 vlg. en vs. 192-195), alvorens voluit in liefde te ontvlammen (in vs. 666 vlg. en 
vs. 439-442, met nog een superlatief in vs. 1359-61). Zie ook Wuttke 2006: 136, en verder 
hoofdstuk 7 van dit boek. 
6 Meer over deze episode in Smith 2005b. 
7 Zie over ‘l’hôtesse amoureuse’ Ménard 1969: 286-292, en Chênerie 1986: 571-576; over 
boventallige dames in Arturromans Morris 1988. 
8 Morris 1988: 119. 
9 Zie voor het eerste predicaat Topsfield 1981: 173, en voor het tweede Newstead 1948 
(vgl. over dat motief ook Chênerie 1986: 446-451). 
10 Deze ‘Zeitklage’ laat zich vergelijken met de laudatio temporis acti aan het begin van Le 
Chevalier au Lion: ‘De Orde van de Liefde was toen […] nog sterk en machtig, terwijl ze 
nu maar weinig aanhangers telt omdat bijna iedereen is uitgetreden. En dat heeft de Liefde 
bepaald geen goed gedaan. Vroeger had een minnaar een eervolle reputatie en was [hij] 
hoffelijk, onversaagd en edelmoedig. Nu is Liefde nog slechts een loze kreet want velen 
beroepen er zich ten onrechte op en liegen als ze beweren te weten wat echte Liefde is. 
Het maakt dat ze er alleen maar onzin over kunnen vertellen’ (Kisling 1994: 5). 
11 Zie over de openingsepisode van de RRmM De Haan e.a. 1983: 15 en Besamusca 1993: 
158-159, alsmede hoofdstuk 2, en hoofdstuk 4, p. 97-100. 
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12 Over de bekendheid van deze verhaalstof in onze contreien handelen Kettenis 1985, 
Duijvestijn 1996, Besamusca 1999c en 2000c: 203-204, en Meuwese 2011. Vgl. tevens 
Janssens 1987a: 113-119 en 132-137, Van Oostrom 2006: 151-154 en 288-290, Smith 2008: 
57, en REMLT (Kuiper e.a. 1993-2015), ‘Tristram’. Over de Nederfrankische (of ook 
wel: ‘Gelderse’, ‘Limburgse’, ‘Maaslandse’) Tristant-fragmenten: zie De Smet & Gysseling 
1968: 197-234; Winkelman 1998a en 1998b; Tomasek 2002; Tervooren e.a. 2005: 98 en 
258; Van Oostrom 2006: 182-185; Winkelman 2013. Haug 1999b: 26-28, Zemel 2005b 
en Winkelman 2007 gaan in op de intertekstuele relatie tussen de Tristan en de Roman 
van Walewein. Zemel 1998 bespreekt de receptie van Tristanstof in Oudfranse literatuur 
en in het verhaal van Evax en Sibilie in de Roman van Limborch. In Van der Feesten wordt 
behalve de RmM ook Triestram gerekend tot de illustere minnaars Die hem der minnen 
onderwonden / Entie van hare dicke ontfinghen / Toter doot wel diepe wonden (editie Vekeman 1981, 
vs. 190-192). 
13 Zemel 1998: 7, 9. 
14 Zie eerder over de Tristan-verwijzing in de RRmM Janssens 1988: 56; Besamusca 1993: 
136-141 (met kanttekeningen in Smith 1995: 45-46), 1999c: 419-421, 2000c: 220, en 2003: 
108-109; en Johnson & Claassens e.a. 2003: 28-29. Dat de Vlaamse dichter de Tristan in 
de versie van Béroul heeft gekend, wordt gesuggereerd door het feit dat Artur en Mark, 
anders dan bij Thomas, tijdgenoten zijn en, anders dan in de Tristan en prose, op goede 
voet met elkaar lijken te staan (Besamusca 1993: 137-140). Echter, ‘als auteurs elementen 
uit het Tristan-verhaal verwerken, komt het voor dat zij uit meer dan één versie putten’ 
(Zemel 1998: 7; zie ook Gerritsen 1995: 161 over ‘de proteïsche veelvormigheid van de 
Tristan-traditie’). Invloed vanuit diverse bronnen valt dus niet uit te sluiten. Zo lezen we 
in de RRmM hoe Tristan doet […] opten vloer lag toen de bode vertrok (vs. 67), wat doet 
denken aan Tristrams Saga ok Ísöndar, de Oudnoorse vertaling van de Tristan van Thomas, 
waarin Ísöndar het lichaam van haar gestorven minnaar (dat in de Tristrant van Eilhart 
von Oberg is opgebaard) eveneens liggend op de grond aantreft. Verder vindt de on-
gekende rouw die men in de Tristan en prose gedurende een jaar bedrijft aan Arturs hof, 
een (weliswaar minder hyperbolisch) pendant in het grote verdriet aan datzelfde hof in 
de RRmM: Doen hoerdemen sere clagen / Beide heren ende oec vrouwen! (vs. 76-77). 
15 Gaunt 2006: 104. 
16 Wellicht in dit licht te bezien: een ingelaste, naderhand niet afgehechte episode in de 
compilatie-Perchevael, waarin Tristan tijdens een tweegevecht met als inzet wie zijn naam 
moet bekendmaken aan de ander de mindere blijkt van de anoniem acterende Lancelot. 
Was het de compilator er met deze episode, die helpt om Perchevael te verankeren in de 
Lancelotcompilatie (en dus bijdraagt aan de coherentie van de cyclus; Besamusca 2003: 72), 
mede om te doen Lancelot, als door liefde tot grandioos ridderschap geïnspireerde held, 
te profileren als superieur aan de ook hier reeds in een verrassende context opgevoerde 
Tristan? Deze laat zich, queesteverplichtingen ten spijt, op een zijspoor zetten om Iseut, 
zijn geliefde en hier nota bene echtgenote, bij te staan in barensnood(!); een aftocht die 
naar eigen zeggen onnere ware ende scande (editie Oppenhuis de Jong 2003: 458, vs. 3950). 
Vgl. Kettenis 1985: 35; Duijvestijn 1996: 132. 
17 Gaunt 2006: 104. Over ‘Lancelot-Tristan pairing’ (Walters 1996a: XXIV): Lot-Borodine 
1927; Payen 1973; Von Ertzdorff 1983; Chênerie 1990; Grimbert 2005a; Richard 2007; 
en Grigoriu 2008. En zie Hoffman 2003 over ‘the increasing importance of the Tristan-
Lancelot relationship in the Italian tradition’ (Walters 1996a: XXXVII).  
18 Bruckner 1993: 94, 95. 
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19 Ibid.: 104. 
20 Kennedy 1996: 95, 99. 
21 Dietl 2007: 41, 42. 
22 Namelijk in de verzen 35-38, 538-539, 635-638, 919-922, 2910-17, 2929-30, 3124-28 
en 3319-21. 
23 Op zich is dit nog niet uitzonderlijk: ‘In post-Chrétien verse romance, Lancelot often 
functions simply as member of a general array of Arthurian knights’, en ‘these works 
usually make no mention of the love of Lancelot and Guinevere’ (Walters 1996a: XXIII). 
24 Dat wil zeggen: in de Oudfranse, Zuideuropese en Middelnederlandse Arturliteratuur. 
In Duitsland, Noorwegen en Wales kreeg Lancelot als minnaar van de vorstin nauwelijks 
voet aan de grond (zie Walters 1996a: XXV-XXVII, en Wolf 2007; verdere literatuur aldaar). 
Overigens is in de Oudfranse episodische Arturroman voor Guenièvre (vgl. Gerritsen 
1963, dl. 1: 253), noch zelfs voor Lancelot trouw in de liefde een constante. ‘In one of 
the last Arthurian verse romances, the Merveilles de Rigomer (‘Marvels of Rigomer’, ca. 1250), 
his fidelity to the queen is compromised by an affair with another woman’, aldus Walters 
1996a: XXIII. Na een warm onthaal aan het hof van koning Frion laat Lancelot diens 
dochter achter als ‘superfluous lady’, en dat niet alleen met een ‘false promise of return’, 
maar ook met het vooruitzicht van ongehuwd moederschap (Vesce 1988: 103). 
25 Vgl. Van der Stempel z.j. [1914]: XXX-XXXII; Besamusca 1993: 130, 1996: 117 en 2003: 
116-117. 
26 Besamusca 2003: 117. 
27 Zie Besamusca 2000c: 195-203; Claassens & Johnson 2000a: 21-25; Brandsma 2003; 
Van Oostrom 2006: 306 vlg.; Brandsma & Knapp 2010: 396-397, 416-418, 424-448. 
28 Vgl. Smith 1989: 122-123; Besamusca 1993: 144-146, en 2003: 110-111. Zie tevens 
hoofdstuk 4, p. 100-01. Verderop kom ik terug op de bedoelde passage. 
29 Over dit toernooi: Smith 2005a, Wuttke 2005. Dat Lancelots aandeel in het steekspel 
door de compilator zou zijn gecoupeerd, kan als verklaring niet overtuigen. Alle ridders 
van de Tafelronde houden zich tijdens het toernooi afzijdig, en pas wanneer de RmM 
verzekerd is van de overwinning (zie vs. 2093) volgt een kortstondige participatie door 
coninc Artur ende sine man (vs. 2106). Daarbij mag de deelname van de vorst opmerkelijk 
worden genoemd, want in strijd met een blijkens Torec, verderop in de Lancelotcompilatie, 
door zijn ridders aan hem opgelegd toernooiverbod – wat pleit voor de authenticiteit 
van deze passage in de RRmM. 
30 Dat Lancelots toenaam, van Lac, waarschijnlijk al in de brontekst in rijmpositie heeft 
gestaan (… / Den swerten riddere, die nu tfier / Van Claretten minne ontstac. / Men seit datse 
Lanceloet van Lac / minde, vs. 715-718; vgl. vs. 1394-95), zou hierbij geen probleem zijn 
geweest. Ofschoon rijmparen op -ac niet erg frequent voorkomen, was een nieuwe rijm-
partner snel genoeg gevonden, bijvoorbeeld *Hem dochte dat sijn herte brac (vgl. vs. 1361). 
31 Voorstelbaar is, dat Lancelot hier oorspronkelijk handelde namens Guenièvre, die in de 
Vlaamse roman ook zou optreden als initiatrix van het huwelijkstoernooi, maar door de 
compilator uit die rol verdrongen werd ten gunste van koning Artur (vgl. Deschamps 
1968: 69; De Kruyter 1975: XVII; Besamusca 1993: 129-130; Wuttke 2006: 147-149). In 
de compilatie-RRmM treedt Lancelot in het tweede part uitdrukkelijk op als bode van 
de koningin, uit wier naam hij de RmM verzoekt om haar neef Galyas, verslagen in een 
gerechtelijk duel, te sparen. Naar alle waarschijnlijkheid is de verhaaldraad over Galyas 
een product van de compilator (zie Smith 2010: 65-77), die meteen Lancelot even in 
beeld heeft willen brengen. 
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32 Vgl. Wuttke 2006: 143. In de catalogus van Tafelronderidders die deel uitmaken van 
het reddingsteam, onder wie Walewein, Ywein, Erec en zelfs – als was hij in de Queeste 
vanden Grale niet gestorven – Perceval (vs. 2910-17), mocht Lancelot niet ontbreken. 
33 Van der Stempel z.j. [1914]: XXXII. 
34 Dat ‘gossip’ aan literaire hoven schering en inslag is, illustreren Erec et Enide (waar de 
‘recreantise’ van de held onderwerp is van gesprek), La Mort le Roi Artu (waar Lancelot 
en Guenièvre over de tong gaan), teksten over kuisheidsproeven, en de Tristanstof. 
35 Die knipoog omvat wellicht ook de keuze van de auteur, Lancelot van Lac te scharen 
in de gelederen van ridders met nogal ‘seltsam klingenden geographischen und floralen 
Namen’ (Wuttke 2006: 138), buitengewestelijke eigennamen als Gastolus vanden Gronen 
Dale, Carados vander Riviren, Amelant vander Montaengen en Marchelijs vander Linden (vs. 720-
731) zoals we die wel vaker aantreffen in het genre, en die een herkomst vér van Arturs 
hof doen vermoeden. Vgl. hoofdstuk 4, p. 123. 
36 Al valt te overwegen, dat de bewering inclusief aansluitende ontkenning een komisch 
geïntendeerde eenheid vormt, in de trant van een – daar serieus bedoelde – uitspraak in 
Der Leken Spieghel, waar Jan van Boendale schrijft: Men leest dat Kaerle voer stelen: / Ic segt u, 
al zonder helen, / Dat Kaerle noit en stal (editie De Vries 1844-48, boek 3, kap. 15, vs. 133-
135). Zie voor andere voorbeelden van expliciete auteurscorrecties Kelly 1992: 26-27. 
37 Zie Gerritsen 1963, dl. 1: 250-256; dl. 2: 448-452. In Oudfranse Arturromans uit de 
‘historische’ traditie, zegt Dybel 2006: 287, zien we dat ‘tous les protagonistes masculins 
qui subissent les assauts de la passion sont des personnages frénétiques. Leur frénésie se 
manifeste dans leur inclination au désespoir, à la dépression, à l’emportement, à la fureur 
ou à la folie.’ 
38 Een blik in Lancelots hart bewijst hier zijn onvoorwaardelijke trouw aan Guenièvre: 
in nereste no in spel, / Noch oec om lief, no om leet, / Noch om gene dinc die hem over geet, / Noch 
om al die werelt oec mede, / En haddise niet genomen ter stede, / Ende al omder coninginnen wille, / 
Die hi minde lude ende stille; / Dit was hem die meeste sake (editie Zemel & Besamusca 1999: 
200-201, vs. 824-831). 
39 Dit zal de reden zijn geweest, dat de compilator niet verkoos de gewraakte bewering 
eenvoudig dood te zwijgen. Zijn ontkenning doet denken aan de proloog van Moriaen, 
waar hij, eveneens met kracht van argumenten, Som die boeke tegenspreekt die beweren 
dat Perceval de vader van de held zou zijn (editie Finet-Van der Schaaf 2009: 26, vs. 4); 
vgl. Besamusca 1993: 88-91, en 2003: 84-87. 
40 Besamusca 2003: 117 (mijn cursivering). 
41 Dit geldt voor Tristan in de verstraditie, want zoals Chênerie 1990: 76 zegt over de Tristan 
en prose: ‘La vie de chevalier errant devait transformer l’amour fatal en amour courtois 
chevaleresque, en amour de loin, dont Lancelot était le prototype.’ In reactie op de Lancelot 
en prose, ‘le nouveau Tristan mène à bien son inavouable objectif de devenir le numéro 1 
de tous les classements chevaleresques’, met als gevolg dat ‘L’amoureux asocial se mue 
en héros fort sociable, et sa face positive rayonne sur toute la chevalerie’ (Grigoriu 2008: 
8). Om dit mogelijk te maken, werd de controversiële liefde van Tristan en Iseut in een 
gunstiger licht gezet met een kritische kijk op koning Mark, ‘a desloial and felon throughout’ 
(Bogdanow 1985: 100): ‘Durch die negative Überzeichnung Marcs wird im Prosaroman 
die Ehebruchsliebe Tristans entproblematisiert’ (Dietl 2007: 41). 
42 De middeleeuwse Venus staat voor ‘a whole plethora of meanings’, maar belichaamt 
vaak liefde als lust. Zie Economou 1975; Schnell 1985: 28-32 en 349 vlg.; Zemel 1991b: 
248-251; Tinkle 1996 (citaat op p. 5); Kern 1998: 398-489 (over ‘Die höfische Venus’). 
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43 Zoals de titel luidt van Ferrante 1973. Chrétien heeft het conflict gecomprimeerd in één 
enkel dilemma: innerlijke tweestrijd tussen amour en raison doet Lancelot even aarzelen, 
voordat hij op een schandkar klimt die hem op het spoor zal brengen van de ontvoerde 
koningin. 
44 Van een andere orde is het liefdesthema in de Charrette, waar volgens Adams 2005: 234 
‘the fact that Lancelot and Guenevere’s affair is adulterous is a non-issue.’ Adams stelt 
‘that the early verse romances do not oppose adulterous to married love. Certainly they 
juxtapose different relationships for comparison and contrast, but not with the goal of 
commenting upon the morality of adulterous love. Rather, the goal is always to demonstrate 
that marriage based upon love is good for society. […] Romances based upon adulterous 
relationships are in fact about marriage: about how marriage should be’ (p. 239). Vgl. 
Schnell 1985, Register, ‘Aussennormen’, ‘Innennormen’, en 1990: 293 vlg. Zie tevens – maar 
dan over de Lancelot en prose ! – Haug 2001: 201 (‘Der Lancelot-Roman will nicht den Ehe-
bruch propagieren, sondern im Rahmen dieser fiktiven Konstellation offenbar machen, 
was Liebe in ihrer höchsten Möglichkeit sein kann’). 
45 De hierna te noemen overeenkomsten getuigen mijns inziens van een intertekstuele 
relatie tussen de Vlaamse RRmM en de Lancelot-Graalcyclus, gekend in een Oudfranse 
of een Middelnederlandse versie. Vgl. (naast Smith 1995: 46) hoofdstuk 2, p. 58-60, en 
vooral hoofdstuk 8, p. 211 vlg., alsmede schema 4 op p. 254. Bart Besamusca heeft zijn 
twijfels hieromtrent uitgesproken, maar noemt één van de gesignaleerde parallellen (de 
‘Schwertleite’ van de held door de koningin in plaats van, zoals beoogd, door Artur) toch 
‘opvallend’ (Besamusca 1993: 156, noot 78). 
46 Janssens 1988: 56 en Besamusca 1993: 136-137 (alsook Besamusca 1999c: 420-421) 
wijzen op enkele overeenkomsten van algemener aard tussen de RmM en Tristan. Zie 
hierover evenwel Smith 1995: 46. 
47 Had Lancelot zich in de Charrette en de Lancelot-Graalcyclus onderscheiden als een 
vechter van formaat, in de RRmM overtreft Miraudijs de gevierde Tafelronderidder in 
martiaal opzicht al snel. Waar Lancelot, met vier gezellen en zelfs een compleet conroet 
(vs. 539), roemloos was verjaagd uit het Woud zonder Genade (vs. 534-546, 919-924, 
1374-80), beëindigt de RmM de inordinatio daarvan geheel op eigen kracht. En als later 
reuzen uit dit woud Kardoel attaqueren, weet Lancelot hun aanval maar nauwelijks te 
stoppen, waarna het opnieuw Miraudijs is die excelleert als ridder en redder in nood. 
48 Naast overeenkomsten zijn er natuurlijk ook verschillen tussen het toernooi-optreden 
van Lancelot en dat van de RmM. Acteert de eerste op afroep van de koningin ook als 
lafhartig strijder, de laatste spreidt uitsluitend magnifiek ridderschap ten toon. En waar 
het steekspel bij Chrétien, hoewel geadverteerd als huwelijkstoernooi, door toedoen van 
Lancelot teleurstellend afloopt zonder bruiloftsfeest, leidt het toernooi in de RRmM tot 
een lang verwachte en gewenste trouwpartij: die van Miraudijs en Clarette.  
49 Zie resp. vs. 666 vlg., vs. 740-752 en vs. 753-754 (Nu neme, dat icker ane winne, / Dat sal 
int inde sijn die doet). Zie over laatstgenoemd aspect Öhlinger 2001: 38-42 en Gaunt 2006. 
50 Vgl. hoofdstuk 4, p. 100-02. Het minnetrance-motief krijgt in de RRmM een overtref-
fende herhaling wanneer de held – deze keer naar het voorbeeld van Perceval in Le Conte 
du Graal, dus zonder liefdesverdwazing – bij Kardoel met gepense hilt bevaen (vs. 1541); dit-
maal niet na een blik op de witte mouw, maar na oogcontact met Clarette zélf. 
51 ‘Die ekstatisch-verehrende Hingerissenheit Lanzelots vor der Königin’, schrijft Von 
Ertzdorff 1983: 44, ‘verhindert die Liebe der Gleichen’. Illustratief is Lancelots dwaze 
optreden in de eerste episode die de compilator liet volgen op Die Wrake van Ragisel. 
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52 Vgl. in dit verband het contrast tussen Guenièvre – een aanvankelijk nog hooghartige 
domna bij Chrétien, en een jaloerse minnares in de Lancelot-Graalcyclus – en Clarette, 
die als vrouwelijke evenknie van de held diens gevoelens volkomen deelt (zie vs. 439-
442, 1359-61, 1534-38, 2006-08, 2099-2103 en 2229), en die zich presenteert als niet 
alleen een inspirerend object, maar ook een wilskrachtig subject van ware minne. Vgl. 
Wuttke 2006: 133 vlg. 
53 De Charrette en de RRmM dienen zich hiermee aan als respectievelijk een uitzondering 
op en een bevestiging van een literaire regel: ‘the very emotion which may sustain the 
lyric poet for song after song can only be treated as a temporary state in the protagonist 
of the romance’ (Economou 1975: 32). Zie ook Ferrante 1975, met name p. 150-156, en 
vgl. hoofdstuk 7, p. 195 (noot 80). 
54 Over Oudfranse niet-historische Arturromans schrijft Dybel 2006: 287, dat ‘le mals 
d’amors n’était qu’un épisode, un symptôme de l’amour naissant, qui se laissait rapide-
ment guérir et menait à une vie heureuse des amants qui souvent devenaient époux.’ 
55 Von Ertzdorff 1983: 22 (en vgl. Besamusca 1993: 184). Deze koers liet zich al raden 
toen aan het hof, anders dan voor Tristan en Lancelot, niet de koningin het richtpunt 
werd voor de held, maar, naar het voorbeeld van Soredamor in Cligés, een van haar hof-
dames, een nicht van Walewein: Doe quam Clarette gegaen / Ute ere cameren (vs. 175-176). 
In hoofdstuk 8, kom ik op dit onderwerp terug. 
56 Zie Zemel 2006 over deze roman uit de school van Chrétien, en Zemel 1991b: 57-67, 
115-122, 169-177 en 183 vlg. over de Middelnederlandse versie ervan, Ferguut. 
57 Een opeenstapeling van argumenten pleit voor de hypothese, dat de echtvereniging 
van Miraudijs en Clarette, in de Lancelotcompilatie onderdeel van een eigenaardig pseudo-
slot halverwege het verhaal, oorspronkelijk het sluitstuk vormde van de RRmM. Smith 
2010: 65 vlg. biedt, met verwijzing naar eerdere publicaties, een overzicht. 
58 Von Ertzdorff 1983: 33. 
59 Mertens 1996: 375. 
60 Dat is althans het geval in de Oudfranse niet-historische Arturroman, Floriant et Florete 
en in mindere mate Durmart en Claris et Laris uitgezonderd; zie Schmolke-Hasselmann 
1980a: 20, 45 en 64, en 1981a: 284 (‘Der Artusroman des 13. Jahrhunderts ist ein Liebes-
roman, der mit der Hochzeit endet’), alsmede Chênerie 1986: 466-467. ‘Durch Hartmanns 
Versionen des Erec und des Yvain’, schrijft Walter Haug (1991: 343), ‘wurde im deutschen 
Sprachraum das Chrétiensche Strukturmuster in seiner klassischen Form zum Leitmodell.’ 
Hierdoor beleven protagonisten van Middelhoogduitse Arturromans vaak ook na hun 
huwelijk nog avonturen. Vgl. Smith 2010: 86 (noot 6), en zie tevens hoofdstuk 9, p. 227, 
alsook schema 5 op p. 255. 
61 Gaunt 2001: 137 stelt dat ‘numerous other texts invite us to read love stories in relation 
to the Tristan narrative.’ 
62 Zemel 1998: 10. Grimbert 2005b (en zie ook Grimbert 2001) typeert Cligés, waar de 
liefdescasuïstiek een hoofs publiek oproept tot reflectie, als ‘bizarre reworking’, en het 
slot van de roman als ‘the ultimate deformation of the Tristan legend’ (p. 120, 135). 
63 Payen 1973: 629. 
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7. Vreedzame Venus∗ 
poets may fashion anew 

the diverse and contradictory discourses 
that converge on Venus 

(Tinkle 1996: 104) 

 
Ook in de overgeleverde, waarschijnlijk flink bewerkte vorm kan de RRmM 
worden getypeerd als een liefdesverhaal pur sang.1 De protagonist bezoekt het 
Arturhof in Kardoel, promoveert er tot ridder en ontmoet bij die gelegenheid 
een nicht van Walewein, de hofdame Clarette. Deze jonkvrouw onderwijst de 
knaap in waarachtig ridderschap, en schenkt hem bovendien een mouw als blijk 
van amoureuze welwillendheid.2 Hierna onderneemt de jonge held, nu ‘ridder 
met de mouw’, een queeste die in het teken staat van zijn streven, de liefde van 
Clarette met wapinen te verdinen (vs. 348). Dat zijn inspanningen zich te bewijzen 
als miles amoris uiteindelijk resulteren in een huwelijk,3 zal wel niemand verbazen. 
Opmerkelijk daarentegen is de manier waarop dit gebeurt. In een toernooi om 
Clarettes hand weet de protagonist een overmacht aan rivalen uit te schakelen, 
een krachtdaad die hij – onverwacht ingetreden in een klooster – niet verricht 
als ridder maar als gewapende monnik.4 Meer dan eens profileert de auteur zich 
als aanhanger van een ‘poetics of surprise’, want net zo verrassend was eerder al 
de wijze gebleken waarop de liefde tussen de held en de heldin haar beslag kreeg. 
Over causae amoris in de RRmM, en over de instrumentele rol daarbij van Venus, 
godin van de liefde, gaat dit hoofdstuk. 
 
 
Sobere schoonheid 
 
Aan de orde van de dag in Arturromans is dat een beauty, wier uiterlijk wordt 
beschreven in hyperbolische termen, het hart van een held eensklaps doet ont-
vlammen in liefde. Reeds het oeuvre van Chrétien getuigt hiervan bij herhaling. 
Zo raakt in Cligés de Griekse kroonprins Alexander op slag verliefd wanneer hij 
Soredamor ontmoet, een mooie hofdame van koningin Guenièvre en een zuster 
van Walewein. De hand hierin heeft amors, die de jonge prins in Ovidiaanse stijl 
bestookt met een liefdespijl, die – een lichtstraal gelijk – Soredamors schoon-
heid overbrengt via zijn ogen, afdaalt in zijn hart en daar een als dodelijk be-
stempelde wond veroorzaakt. Ook de liefde die Cligés en Fenice verenigt in het 
tweede part van de roman wordt aangericht door amors, en ook daar munt de 
jonkvrouw uit in schoonheid: ‘nooit zou Vrouwe Natura er meer in slagen haar 
gelijke te maken’.5 Hier en elders steekt Chrétiens verteller de loftrompet over 
bekoorlijke dames in portretten van niveau.6 Descripties in romans uit later tijd 
zijn evenwel toenemend stereotiep van opzet,7 al gaat een auteur als Guillaume 
le Clerc, die zich een begaafd leerling toont van Chrétien, er nog origineel mee 
om in zijn Arturroman Fergus.8 Deze roman zal verderop nog ter sprake komen, 
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net als Ferguut. In de Middelnederlandse roman laat de verteller aan een lovend 
oordeel over heldin Galiene, Scoenre wijf noit man bekande, een conventionele be-
schrijving voorafgaan Vander joncfrouwen scoenheit.9 

Wie met kennis van romans als deze het begin leest van de RRmM, verwacht 
dat ook hier de heldin wel zal uitmunten in schoonheid, bejubeld in een min of 
meer gestandaardiseerd portret, en vanzelfsprekend oorzaak van acute liefde bij 
de held. Maar niets van dit alles. Clarette maakt haar entree in het verhaal met 
een karige naamsvermelding,10 en ook bij haar optreden na de ‘Schwertleite’ van 
de protagonist ontbreekt iedere vorm van introductie. Niet het uiterlijk van de 
jonkvrouw telt, maar wat zij de knaap te zeggen heeft: Doe quam Clarette gegaen / 
Ute ere cameren, ende gaf hem saen / Ene witte mouwe, ende seide… (vs. 175-177). Haar 
naam valt kort hierna nog tweemaal, in de verzen 200 en 210, maar van nadere 
informatie blijven we vooralsnog verstoken. Slechts geleidelijk worden enkele 
tipjes opgelicht van de sluier, en vernemen we dat de jongedame voluit Claretten 
van Spangen heet,11 de titel voert van gravin, en erfgename is van Spaengen lant.12 
Verder blijkt haar staat van edele joncfrouwe (vs. 1023) te worden gelegitimeerd 
door nobel bloed, want zij ontpopt zich als Walewains nichte.13 Deze bloedband 
verbindt Clarette denkelijk niet toevallig met Soredamor in Cligés, zuster immers 
van Walewein, eveneens hofdame van de koningin, en net als zij uitverkoren als 
geliefde van een held. Maar waar de jonkvrouw bij Chrétien wordt gekenmerkt 
door letterlijk hartveroverende schoonheid, komt Clarette er bekaaid van af en 
moet zij, naast een aanduiding als maget rene (vs. 1832), genoegen nemen met het 
geijkte predicaat scone,14 dat in de RRmM ook andere dames siert, onder wie de 
moeder van de protagonist.15 

Als keurmerk voor mooie mensen in Middelnederlandse Arturromans lijkt 
het stempel scone, behalve onmisbaar, ook ontoereikend.16 Hier valt tegen in te 
brengen dat ‘le qualitatif bel est l’un des supports privilégiés de l’idéologie de la 
classe dominante: il traduit toutes les qualités de la dame’.17 Neem nu de Tristan 
van Béroul, waar een descriptio personae van ‘la bele Yseut’ ontbreekt, en waar we 
enkel terloopse kwalificaties aantreffen van haar voorkomen.18 In het afzien van 
schoonheidsportretten door latere dichters kan bovendien meespelen ‘that the 
depiction of a woman’s beauty is both a stereotyped and a worn-out theme’.19 
De plichtmatige pracht van een jonkvrouw wordt daarom nogal eens afgedaan 
met een ‘Unsagbarkeitstopos’ of met een brevitas-formule, of geeft aanleiding tot 
(ook humoristische) variaties.20 Maar juist in het geval van Clarette, wier naam – 
net als die van Soredamor – lumineuze schoonheid verraadt,21 ligt een literair 
portret in de lijn der verwachting, als opmaat tot een op handen lijkende ‘coup 
de foudre’ bij de held. 

Het is derhalve voorstelbaar dat de Vlaamse RRmM een lofzang op Clarette 
heeft bevat, die ten prooi is gevallen aan bekortingsdrift van de compilator. Van 
der Stempel verbaasde zich al over het ontbreken van schoonheidsportretten in 
de Lancelotcompilatie op plaatsen waar ze te verwachten zijn,22 en Ulrike Wuttke 
trekt deze denklijn door in haar artikel over de rol van Clarette in de RRmM, 
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waar zij het vermoeden uit dat de jonkvrouw ‘ursprünglich einen recht grossen 
Anteil am Verlauf der Geschichte hatte’.23 Clarettes rol in de compilatie-RRmM 
maakt de indruk te zijn gereduceerd, en dit, aldus Wuttke, is ‘auf die allgemeine 
Bearbeitungsstrategie des Kompilators zurückzuführen, der die Erzählung vor 
allem auf die Handlung konzentriert hat und dabei viele Beschreibungen, Kom-
mentare und psychologische Details weggelassen hat’.24 Plausibel lijkt daarom, 
dat de bewerker ook het mes heeft gezet in een descriptie van Clarette. ‘Es hat 
den Anschein, als ob eine detaillierte Darstellung ihrer Person dem Kompilator 
nicht dienlich war’.25 

Toch zijn er aanwijzingen, dat Clarette het al in de Vlaamse RRmM moest 
stellen zonder schoonheidsportret. Wuttke vestigt zelf onbedoeld de aandacht 
op deze mogelijkheid, door te signaleren dat in de roman geen sprake is van 
ogenblikkelijke liefde. ‘Keiner der beiden Protagonisten verliebt sich in den 
anderen auf den ersten Blick, wie in vielen anderen Texten beschrieben’,26 wat 
de RRmM doet verschillen van een roman als Cligés. Liefde ontstaat in hoofse 
verhalen veelal op het eerste gezicht, na het aanschouwen van overweldigend 
schoon, waarbij een prijzend portret de – volgens sommigen hoogst bedenkelijke 
– ‘Blickminne’ moest legitimeren.27 Deze functie maakt schoonheidsdescripties 
tot ‘more than a mere decorative device’,28 en leidt tot de vraag of een portret 
van Clarette, die scone creature (RRmM-frm vs. 154), wel zou hebben gerijmd met 
het liefdesconcept dat in de RRmM ontvouwen wordt. Dit is niet het geval, zal 
ik in het navolgende betogen. Hiertoe besteed ik eerst aandacht aan de typering 
van Clarette als gids van ridderdeugd. Daarna komt aan de orde, hoe de liefde 
tussen held en heldin niet ogenblikkelijk ontstaat maar geleidelijk, stapsgewijs. 
 
 
Dominante deugd 
 
Hoewel Clarette wat betreft uiterlijke kwalificaties schaars is bedeeld, weet de 
dichter van de RRmM haar neer te zetten als een markant personage,29 dat zich 
laat typeren met twee woorden: initiatief en deugd. 

Bijzonder is het initiatief dat Clarette aan de dag legt, wanneer zij de jonge 
en onbekende protagonist, amper tot ridder gewijd door de koningin,30 een verre 
van neutraal geschenk overhandigt, onderdeel van haar persoonlijke garderobe. 
Deze witte mouw, teken van amoureuze welwillendheid, is niet mis te verstaan 
als symbool van potentiële minne.31 Hoe moeten we dit voortvarende optreden 
van Clarette nu opvatten: als gepast gebaar van jonkvrouwelijke faveur, keurig 
binnen de perken van de hoofse ethiek, of als grensoverschrijdend gedrag van 
een meisje dat, gelijk Galiene in Ferguut, Ysabele in de Roman van Walewein en de 
jonkvrouw Egletine verderop in de RRmM, geen weerstand kan bieden aan de 
charmes van een knappe bezoeker, een knape van sconen leden (vs. 90)? 

Het aantrekkelijke uiterlijk van de held wordt al even summier benoemd als 
de schoonheid van Clarette. Hij is blijkens vs. 471 een die scoenste man, en net als 
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de jonkvrouw een scone creature (RRmM-frm vs. 142). Meer komen we niet aan de 
weet over de verschijning van de held, wat onwaarschijnlijk maakt dat Clarette 
bij hun kennismaking zou zijn getroffen door ‘Blickminne’.32 Wuttke noemt ‘die 
Geste, dass Clarette dem Ridder einen Teil ihres Gewandes gibt, keinesfalls un-
schuldig’,33 maar dit doneren van een minneteken komt niet voort uit liefde in een 
oogopslag. Alleen het zuivere wit van Clarettes mouw al, in combinatie met haar 
lumineuze naam, staat gedachten aan cupiditas in de weg.34 De werkelijke drijf-
veer van Clarette wordt door Wuttke treffend verwoord: ‘Die Ärmelübergabe 
im RmM muss […] im Zusammenhang mit dem […] Turnierbrauch betrachtet 
werden: um die durch diese Handlung implizierte Belohnung zu bekommen, 
muss sich der unbekannte Jüngling ritterlich beweisen. […] Clarette schenkt 
dem Ridder den Ärmel, weil es ihr Part des höfischen Liebesspiels ist, sich einen 
Ritter auszusuchen, dem sie ihre Gunst schenkt. Durch ihr Minnegeschenk 
motiviert, kann dieser Grosses erreichen’.35 Met deze formulering, ‘ihr Part des 
höfischen Liebesspiels’, plaatst Wuttke de actie van Clarette in een positief licht, 
en dat doet ook de explicatie die volgt. ‘An sich ist es nicht ungewöhnlich, dass 
Clarette die Initiative ergreift. In Liebesdingen ergreifen Frauen in der mittel-
alterlichen Epik diese relativ oft. […] Die weiblichen Figuren “müssen” in der 
Epik den aktiven Part am Anfang der Minnebeziehung übernehmen, damit die 
männlichen Romanfiguren dem passiven Rollenbild aus der Minnelyrik näher 
bleiben können. Die Frauen “dürfen” deshalb die Romanhandlung initiieren, 
ohne dafür moralisch verurteilt zu werden’.36 

Toch is er iemand die het doelgericht optreden van Clarette laakt, en wel de 
hofmaarschalk Keye, die sarcastische woorden richt tot de koningin: 

 

Clarette heeft wel bespiet* * heeft het goed bekeken 
Haer scoenheide* te gevene enen man * kostbare geschenk 
Die vele bat derschen* can, * dorsen 
Ofte met ere ploech eren*, * ploegen 
Dan vor* enen riddere hem verweren! * als    (vs. 210-214) 

 
Het is duidelijk dat de drossaard geen kritiek uit op Clarettes hoofse geste als 
zodanig, die de jonkvrouw nog verplicht tot niets,37 maar het oog heeft op haar 
uitverkiezing van een onbekende, wiens afkomst en status wellicht niet stroken 
met die van haar. De spotrede van Keye is in lijn met zijn rol als criticaster in 
andere Arturromans, en past in een literaire traditie, aangezien ‘in “höfischen” 
Texten den Frauen immer wieder nahegelegt wird, ihre Liebhaber sorgfältig zu 
prüfen, sich über deren Herkunft und Verhalten genauestens zu erkundigen’.38 
Raadzaam is voor dames van stand, zich niet te laten meeslepen door influis-
teringen van hun hart. ‘A woman must exercise great prudence in bestowing 
her favor on any man lest she lose her reputation’,39 een regel die door Mabilie 
van Montesclare, in Torec na kennismaking met de held belust op een bruiloft, 
totaal wordt veronachtzaamd. Raadslieden moeten de impulsieve jonkvrouw 
wijzen op het ontbreken van de noodzakelijke antecedenten: 
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... Joncfrouwe, bi mire wet*, * bij al wat mij heilig is 
Gi sprect dompelike* hier an! * dwaas 
Gine wet niet wie hi es, di man, 
Anders dan hi seget* hier nu.40 * zegt 

 
In de RRmM maakt Keye de koningin er dus niet zonder reden op attent, dat de 
door Clarette begunstigde anonymus aan het hof geen akte van adel voorgelegd 
had. Met hetzelfde formele recht van spreken als Mabilies adviseurs, maar dan 
in onhoofs-sarcastische bewoordingen, vertegenwoordigt Keye hier de ‘Aussen-
normen’ van het hof,41 en zijn kritiek doet de vraag rijzen of de naamloze held 
wel behoort tot de maatschappelijke elite die gerechter minnen cultiveert (vs. 683). 

Over de sneer die de drossaard uitdeelt aan Clarette, schrijft Wuttke: ‘Keye 
könnte mit seinem Kommentar, dass sie sich einen tumben Bauerntölpel aus-
gesucht hat, durchaus Recht behalten. Dagegen spricht jedoch das von Anfang 
an vorbildliche höfische Benehmen des Ridders’.42 Weer slaat Wuttke de spijker 
op de kop, want Clarette – die anders dan minzieke dames als Galiene, Ysabele 
en Mabilie zich niet laat meeslepen door amoureuze aandrift – schenkt haar 
gunst aan een knaap die hiervoor ook zonder legitimatiebewijs in aanmerking 
komt. Van meet af aan exemplarisch is inderdaad Miraudijs’ gedrag, want hij 
spreidt steeds groete hovesscheide ten toon, en men beoordeelt hem als wel geraect / 
In alre doeght ende vulmaect (RRmM-frm vs. 126, vs. 129-130).43 Ook het knappe 
uiterlijk van de protagonist, hoewel en passant genoemd, zal voor jonkvrouw en 
publiek boekdelen hebben gesproken. ‘Since one cannot be beautiful unless one 
is of noble birth, great beauty necessarily indicates noble birth’, aldus James A. 
Schultz over de zienswijze van de middeleeuwse aristocratie, samen te vatten als 
‘beauty is nobility’.44 ‘Niemand kan zo mooi zijn als hij niet een edelman is van 
hoge geboorte’, zegt een personage over de titelheld van Hendrik van Veldekes 
Eneasroman,45 en even positief luidt een oordeel over Fergus in de gelijknamige 
roman, waar koning Artur ‘was able to tell clearly from his appearance that he 
came from a good family’.46  

Dat het met de sociale status van de ‘Fair Unknown’ in de RRmM wel goed 
zit, konden recipiënten eveneens opmaken uit zijn rol als held van wat belooft 
een hoofs liefdesverhaal te worden.47 Niet alleen blijkt ‘auf der Basis einer um-
fassenden Typologie der literarischen chevalier errant-Figuren des französischen 
Artusromans im 12. und 13. Jh., dass mit wenigen Ausnahmen die Protagonis-
ten der Romane königliche bzw. hochadelige Einzelsöhne seien’,48 maar ook 
voorspelt de nobele stand van Clarette een vergelijkbare positie voor de RmM. 
‘Courtly lovers’, schrijft Schultz, ‘are aristophiliacs: they fall in love with nobility 
and courtliness’,49 iets wat vraagt om gelijkwaardigheid van hoofse minnaars – 
althans wat betreft hun ordo. Marie de France zegt dit zelfs met zoveel woorden 
in Equitan: ‘liefde heeft slechts waarde tussen gelijke partners’.50 Het publiek van 
de RRmM ziet de opgeroepen verwachtingen aangaande de held ingelost, zodra 
hij buitengewone ‘Tugendadel’ begint te etaleren. Miraudijs’ door velen geprezen 
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demonstraties van de kwaliteiten die zijn uiterlijk en zijn omgangsvormen reeds 
voorspelden,51 worden uiteindelijk geratificeerd wanneer ook zijn ‘Geburtsadel’ 
aan het licht komt. 
 
Ook Clarette wordt geprezen, en wel meteen nadat zij de held het attribuut heeft 
geschonken waaraan hij zijn toenaam zal ontlenen. Clarette, dit was wel gedaen! (vs. 
200), complimenteert de koningin het meisje, mogelijk minder doelend op de 
overhandiging van een mouw dan op het verrassende, want zelden uit vrouwen-
mond klinkende hoorcollege waarmee Clarette de jonge ridder had klaargestoomd 
voor zijn professie.52 In haar referaat zet de jonkvrouw uiteen dat eer, godvrucht, 
hoofsheid, rechtschapenheid en andere deugden essentieel zijn voor waarachtig 
ridderschap: 
 

… Here, 
God gesterke u in die ere! 
Pijnt om* die ere vroech ende spade**, * streef naar ** altijd 
Ende dient Gode in al uwe dade, 
Ende sire moder, onser Vrouwe, 
Ende sijt hovesch* ende getrouwe; * hoofs 
Hord messe* gerne, in elker stede. * woon de mis bij 
Dien gi hort prisen van goder sede*, * goede levenswijze 
Daerna werct*, dat radic u wel. * volg diens voorbeeld 
Van nane*, van roden, van die sijn fel, * dwergen 
Wacht u daer af* in allen tide! * hoed u voor hen 
In u herberge soe sijt blide, 
Ende gelt oec gerne uwe scout*. * wat u verschuldigd bent 
Weduwen ende wesen sijt altoes hout* * gunstig gezind 
Daer mense* wil veronrechten** iet. * iemand hun ** onrecht 
    aandoen    (vs. 177-191) 

 
Hier komt de allerbelangrijkste eigenschap van Clarette naar voren: door op te 
treden als spreekbuis van ridderethiek, betoont de jonkvrouw zich een eerzaam 
object van hoofse minne. Waar veel van haar voorgangsters op clericaal bezien 
suspecte wijze protagonisten aan zich plachten te binden met hun ‘aphrodisiac 
body’,53 doet Clarette dat middels onverdachte ‘aphrodisiac courtliness’,54 om 
precies te zijn ‘als Erzieher des Mannes und als Inbegriff aller Tugenden’.55 Met 
haar initiatief profileert de hofdame zich als tegelijk wegwijzer voor en doel van 
de ridderlijke queeste die de held zal ondernemen,56 een tocht van aventure (vs. 
1093) in het teken van totale dienstbaarheid aan haar, zoals de RmM Clarette 
verzekert: Joncfrouwe, God lone u, ende tuwen wille,’ / Sprac hi, ‘benic lude ende stille! (vs. 
197-198). Van een liefdesverklaring door Miraudijs is hier nog geen sprake, maar 
lang zal deze niet op zich laten wachten. Het publiek zal hebben begrepen dat 
er liefde in de lucht hangt, met Clarettes mouw als te verwachten bron van in-
spiratie voor de jonge ridder en weldra aanbidder. 
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Nu gebleken is dat noch Clarette, die op gepaste wijze ‘ihr Part des höfischen 
Liebesspiels’ ten uitvoer brengt, noch de RmM, die zich richt tot de jonkvrouw 
als spreekbuis van ridderdeugd, ogenblikkelijk valt voor de ander,57 rijst een 
volgende vraag. Wanneer in de RRmM niet, zoals gebruikelijk, uiterlijk schoon 
fungeert als dwingende causa amoris, wat is het dan wél dat, met enig uitstel, de 
liefde tussen held en heldin laat ontluiken? Op de volgende pagina’s onderzoek 
ik een ongewoon kenmerk van Miraudijs’ en Clarettes minne: het geleidelijk aan 
groeien ervan. De factor tijd, zo blijkt, is van vitale betekenis voor ware liefde, 
van voorzichtig begin tot feestelijke bekroning. 
 
 
Ontluikende liefde 
 
‘Courtly love’, stelt Schultz, ‘begins when the lover sees the beloved, the image 
of the beloved enters through the eyes, lodges in the heart, and takes the lover 
captive’.58 Hoe herkenbaar deze woorden ook mogen zijn voor wie vertrouwd 
is met hoofse literatuur over liefde (en met literatuur over hoofse liefde), op het 
koppel in de RRmM zijn ze, naar we zojuist hebben gezien, niet van toepassing. 
Ook een andere recente uitspraak over fin’amor, namelijk dat ‘the love episodes 
in the romances […] treat amor as a sort of pathology – at least initially – that 
strikes the subject, unsought’,59 biedt lezers van de RRmM maar weinig punten 
van herkenning. Zo veel is duidelijk: de auteur van onze roman wilde met zijn 
voorstelling van nobele liefde vér verwijderd blijven van ‘die in moraltheolo-
gischen Schriften weitverbreitete Vorstellung von der gefährlichen Betörung 
des Mannes durch die verderbenbringende Schönheit einer Frau’.60 Juist ‘die 
Schönheit einer Frau weckt im Mann sinnliches Begehren und bringt ihn um 
Verstand, Tugend und Existenz’,61 reden genoeg voor de dichter om zijn held 
niet al bij het aanschouwen van Clarette te laten ontvlammen in liefde, maar 
hem pas tot minnaar te maken wanneer de jonkvrouw zich buiten zijn blikveld 
bevindt. Op haar beurt raakt ook Clarette niet direct hopeloos in de ban van de 
knappe knaap, want al roept haar mouw als minneteken mooie perspectieven 
op (voor het publiek van de roman niet minder dan voor de begunstigde), een 
liefdesverklaring betekent haar geschenk absoluut niet. Zo wordt in de RRmM 
‘die durch moraltheologische Vorstellungen belastete Verkettung von Sehen und 
sexuellem Begehren’ uitdrukkelijk vermeden.62 

Meer van toepassing op onze roman, maar wel met vertraging, is een andere 
oneliner uit de vakliteratuur: ‘Courtly lovers respond to courtliness by falling in 
love’.63 Het begrip ‘hoofsheid’ omspant een heel spectrum aan voortreffelijke 
kwaliteiten:64 inzicht in hoe het hoort aan het hof natuurlijk, maar in brede zin 
ook riddermoed in dienst van een goede zaak. En hiervoor is het dat Clarette 
mettertijd valt, terwijl omgekeerd de held eerder al blijk geeft van liefde voor de 
hoofse jonkvrouw als spreekbuis van ridderdeugd. 
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Op instigatie van de koningin, en in directe navolging van een oproep hiertoe 
door Clarette, verlaat de RmM na zijn ridderwijding spoorslags het hof om een 
belaagde jonkvrouw te bevrijden uit de greep van een geduchte rode ridder, zijn 
vrouwvijandige tegenpool. Met opvallend gemak weet debutant Miraudijs deze 
klus te klaren, en hij stuurt het verloste meisje naar Kardoel met een boodschap 
bestemd voor uitsluitend Clarette. Via een onverbloemde, hoewel dus indirecte 
‘déclaration amoureuse’,65 toont de held Clarettes affectieve hint begrepen te 
hebben, kordaat het initiatief naar zich toe trekkend: segt van minenthalven hare, / 
Dat icse minne, ende sal na desen / Haer lief ende haer riddere wesen (vs. 345-347). Met 
zijn liefdesverklaring per postillon d’amour, hoezeer ook zakelijk en imperatief 
geformuleerd, geeft de RmM voor het eerst en als eerste blijk van minne – geen 
onbeteugelde en extatische liefde, naar we kunnen vaststellen, maar integendeel 
juist ingetogen ‘Love under control’.66 Het vervolg van Miraudijs’ boodschap 
bevestigt nog eens, dat Clarette met haar vriendelijke woorden en suggestieve 
geste geen aanzoek in de zin had gehad. Op zijn amoureuze aanzegging laat de 
RmM, in reactie op Clarettes riddercollege, een programma van dienst volgen 
waarin hij (niet meer dan) hoop op wederliefde afhankelijk verklaart van zijn nu 
te beproeven ridderschap: 
 

Ende canic met wapinen verdinen dan 
Datmen mi priest*, ende werde goet man, * looft 
Soe doe mi doch in haren sen*; * dan hoop ik dat zij aan 
Ende vernemtsi dat ic blode** ben,    mij denkt ** laf 
Soe sijs quite*, ende alle wijf,  * vrijgesteld ** ook 
Te pensene iet** om min lijf!     maar iets (vs. 348-353)67 

 
Getuigen de gedecideerde toon en de doelgerichte aanpak van de protagonist 
misschien nog niet van werkelijk gloedvolle en allesbeheersende liefde, al snel 
ruimt Miraudijs elk mogelijk misverstand dienaangaande uit de weg. Tijdens zijn 
tocht van ridderlijke aventure roept hij Claretten minne (vs. 669, 716, 1732) uit tot 
zijn allerhoogste doel: Woudesi mi minnen, sekerlike, / In coerre niet vore Arturs rike! 
(vs. 1182-83). En wanneer de vrouw van zijn hart in nood komt te verkeren, 
heeft de held, die om Claretten / Niet wille dagen noch oec letten (vs. 1412-13), er echt 
álles voor over om haar te kunnen bijstaan: Mi langet so sere te wige ward: / Haddic 
wapine ende een pard, / In gaeft niet om een conincrike! (vs. 1426-28). Wat volgt is een 
geslaagde reddingsoperatie, na afloop waarvan de RmM zich door een genereus 
aanbod van gichten in twevout (vs. 1543 vlg.) niet laat overhalen tot terugkeer naar 
het Arturhof. Daarvoor is, ruim een jaar na zijn verbazingwekkende moniage, een 
toernooi nodig om Claretten wille (vs. 1802), uitgeroepen op advies van de konin-
gin, die blijkt te weten dat de gezochte held voor nog geen conincrike zou afzien 
van deelname (RRmM-frm vs. 280). Hebben andere participanten in het steek-
spel om Clarettes hand wellicht mede het oog op haer goet al gemene, al tgoet datter 
toe behort (vs. 1833, RRmM-frm vs. 265), Miraudijs – die ook een gebed wijdt aan 
zijn minnewens (vs. 2062-67) – wordt enkel en alleen gedreven door oprechte 
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liefde: Ander bejach noch ander gewin / Ne geerde die riddere metter mouwe / Dan te 
winne die joncfrouwe! (vs. 2027-29).68 
 
Hoewel Clarette meteen de kwaliteiten herkent van de nieuwkomer aan het hof, 
maakt zij hem duidelijk dat hij als ridder een proeve van bekwaamheid heeft af 
te leggen overeenkomstig de richtlijnen die zij hem voorhoudt. Vol goede moed 
laat de RmM haar na een eerste wapenfeit zijn liefdesdienst toezeggen, en zelf-
verzekerd begint hij aan zijn queeste. Maar het duurt niet lang, of de held heft 
plechtstatig een ‘Minneklage’ aan, eensklaps acterend als hoofse amant die zich 
voor zijn geliefde te min acht: 
 

Al waric here van al kerstenhede*, * heel de christenheid 
Ende van heidenesse* oec mede, * heidense gebieden 
Ende daer toe een die scoenste man* * een der knapste mannen 
Die ridders name ie gewan*; * die ooit de riddertitel 
Ende alle herten waren ene**    verwierf ** (samen) één 
Die van dorperheiden* waren rene**, * laagheid ** onbezoedeld 
Ende die herte dan ware mijn; 
Nochtan waendic* te dulde** sijn * meen ik ** onaanzienlijk 
Te pensene* om selke minne * denken aan (vs. 742-750) 

 
Dat er juist alle reden is voor optimisme, zal zonneklaar zijn geweest voor het 
publiek, dat zich door de literaire pose van de protagonist niet om de tuin liet 
leiden. Miraudijs is immers een die scoenste man, en zijn naderhand onthulde edele 
komaf,69 verbonden met macht en vermogen, vormt een obligaat en voorspel-
baar gegeven in de roman. Voor een evenwichtig huwelijk op niveau is nobele 
afkomst nu eenmaal een vereiste. 

Maar het zwaarst weegt beslist, dat de held en de heldin van meet af aan zijn 
verbonden door het sleutelbegrip deugd.70 Ay Clarette, gi […] hiet mi pensen om die 
doget, verzucht de RmM zodra hij de beschaafde wereld achter zich laat en in 
een woud als locus amoris zich concentreert op zijn gemoed (vs. 671-672). Het 
object van zijn minne neemt die raad intussen ook zelf ter harte, want de deugd 
waarvan Miraudijs’ riddermoed getuigt maakt haar ontvankelijk voor liefde. Als 
het slachtoffer van de rode ridder, na Guenièvre te hebben geïnformeerd over 
de bevrijdingsactie door de held, diens liefdesverklaring discreet overgebracht 
heeft aan Clarette, geraakt deze in selken sinne / Dat sine minde, sonder waen! (vs. 
441-442). ‘Erst an diesem Punkt setzt Clarettes Verliebtheit ein: der Ridder hat 
sich durch seine Taten würdig bewiesen und der Bericht der Jungfrau erweckt 
die eigentlichen Minnegefühle in Clarette’, zo observeert Wuttke.71 Het is een 
begin van wat heviger liefde worden moet, hetgeen vraagt om een tweede staal 
van onverschrokkenheid. Maar als Clarette eenmaal ter ore komt hoe manhaftig 
de RmM zich weinig later wederom heeft geweerd in het verraderlijke Woud 
zonder Genade, is het echt raak en vat de jonkvrouw volop vlam: Si ward van 
sire minnen ontsteken / Soe sere, haer dochte therte breken! (vs. 1360-61). Waar Clarette 
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als spreekbuis van ridderdeugd de held het juiste pad wijst, en de RmM zich op 
deze weg laat inspireren door liefde voor zijn leidsvrouwe, wekt omgekeerd de 
deugd die spreekt uit Miraudijs’ ridderdaden de wederliefde op van de gravin. 

In haar rol van voorbeeldig geliefde krijgt Clarette extra diepgang, doordat 
de dichter als contrastfiguur een juist wél ogenblikkelijk verliefde jonkvrouw 
naar voren schuift, te weten Egletine. Deze gastvrije dame, die de held logies 
verschaft in haar kasteel, wordt overweldigd door ‘Blickminne’ voor de knappe 
bezoeker, aan wie ze Een gordel […] van fijnre side cadeau doet als pendant van 
Clarettes witte mouw (vs. 467-468). Doch jammerlijk mislukt haar poging tot 
usurpatie van Clarettes hoofdrol als geliefde en heldin.72 
 
Wederzijdse minne zoals deze Miraudijs en Clarette exemplarisch verbindt,73 
ontstaat volgens de auteur van de RRmM niet in een ogenblik, maar vergt tijd 
om tot wasdom te komen. Ideale liefde vraagt om een in ware zin deugdelijk 
fundament, waarvan de draagkracht zich eerst bewijzen moet. Voor Clarette 
betekent dit: wachten tot de held het eindpunt heeft bereikt van zijn ridderweg, 
die terugleidt naar Kardoel. Miraudijs krijgt eveneens te maken met een tijd van 
stasis, en wel door zijn verblijf van Lettel meer dan I jaer in een klooster (RRmM-
frm vs. 188).74 Doch vóór de pauze is nog een ondernemende rol weggelegd 
voor de RmM. In het Woud zonder Genade, locus terribilis met ‘autre monde’-
kenmerken, mag de held zich meten met tegenstanders die voor zelfs de beste 
ridders van Arturs Ronde Tafel een maatje te groot waren gebleken, maar wier 
terreur hij geheel alleen weet te beëindigen dankzij der minnen cracht (vs. 686), 
met Clarettes mouw als bron van inspiratie. 
 
 
Wonderlijk woud 
 
Wanneer en hoe precies groeit de liefde van Miraudijs voor Clarette uit tot een 
inspirerende kracht? Dat moet zijn gebeurd tussen de simpele zege van de held 
op de rode ridder, waarop zijn eerder nuchtere dan bevlogen liefdesverklaring 
volgt, en daags daarna zijn aanmerkelijk zwaarder bevochten overwinningen in 
het Woud zonder Genade, die voor een belangrijk deel te danken zijn aan diep 
doorvoelde liefde als ridderlijke stimulans. In het navolgende zullen we zien dat 
het felle foreest, voordat dit zijn naam waarmaakt, zich eerst als locus amoris leent 
voor amoureuze introspectie. Voorbeeldige liefde komt in de RRmM tot bloei 
in een schijnbaar idyllisch overgangsgebied tussen de collectieve, nog maar net 
door de held verlaten kringen van het hof, en een antiwereld vol anarchie, waar 
hem individuele ridderlijke ‘Bewährung’ wacht. 

Aan het begin van zijn roman heeft de dichter een voorjaarsstemming ge-
evoceerd. Op enen tsinxen dach, genretypisch moment voor een feest, zijn ridderen 
ende joncfrouwen vreugdevol samen in Kardoel (vs. 5, 16), en ’s middags klinkt 
kort ‘Frühlingslob’ wanneer Artur met zijn ridders het hof verlaat: Die dach was 
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scone ende claer, / Die vogle songen oppenbaer (vs. 87-88). Ten tweeden male laat de 
lente van zich horen als Miraudijs de achtervolging inzet van de rode ridder en 
diens slachtoffer: Die riddere es na hen gesmeten / Ende quam gereden in een wout, / 
Daer vogle in songen menechfout. / Die sanc bequam hem harde wel (vs. 238-241). Na 
deze anticipaties komt het minder onverwacht, dat de RmM ook in het Woud 
zonder Genade wordt onthaald op het geluid van voorjaar: Hi reet int wout, eer iet 
lanc, / Daer hi hoerde der vogeline sanc (vs. 666-667). ‘Ein hartes Herz, das im Mai 
nicht liebt, wenn es in den Zweigen die zarten Verse der Vögel hört’, lezen we 
in de Roman de la Rose,75 en dit ‘emblème d’amour’ laat ook het hart van de held 
niet onberoerd.76 Als ‘an important distancing device through which individual 
sentiments may be revealed and where transformations are effected’,77 mani-
festeert het boze bos zich vooreerst van een vriendelijke kant: geen toneel van 
ridderlijk avontuur nog, maar decor voor minnereflectie, met trekken van een 
locus amoenus.78 Hier toont Miraudijs zich een prille, maar ware miles amoris, want: 
 

… hem quam doe in sinen sinne * toen raakte hij helemaal 
Starkelike* Claretten minne.     vervuld van 
Hi sach doe optie mouwe wit; 
‘Ay Clarette, gi gaeft mi dit 
Ende hiet mi pensen om* die doget**. * denken aan ** riddereer 
U gichte* heeft mi soe verhoget**, * geschenk   ** verblijd 
Dat mi soe fier es nu die sin,* * mijn hart nu zo trots is 
Dat ic en weet waer ic bin!’    (vs. 668-675) 

 

Vogelzang als amoureuze stemmingmaker, gevolgd door een blik op Clarettes 
mouw als olie op het liefdesvuur, bewerkstelligt in het woud dat Miraudijs komt 
tot contemplatie van liefde, een reflectie die uitmondt in zijn eerder geciteerde 
minneklacht. ‘Love under control’, door de held nog beleden in de omgeving 
van het hof, maakt in de afzondering van het foreest tijdelijk plaats voor ‘Love 
in control’,79 een kortstondige fase die de RmM leert bekinnen / Die treken van 
gerechter minnen (vs. 682-683).80 De wijze waarop dit gebeurt, verdient aandacht. 
 
 
Vreedzame Venus 
 

In de RRmM gaat met de omslag van als gevaarlijk geprofeteerd naar lieflijk 
lijkend woud een gewaagd te noemen wending gepaard, want waar Miraudijs bij 
het binnenrijden bescherming van hogerhand over zich afroept (hi selve riep met 
trouwen / Genaden op onser soeter Vrouwen, vs. 664-665), is het na zijn verzuchting 
in vs. 669 over Claretten minne niet de patrones van goddelijke liefde die hem 
bijstand verleent, maar zij die tegelijk geacht en gevreesd wordt als kampioene 
van aardse passie: Nu quam min vrouwe ver Venus vord, / Doen si verhord heeft dese 
word (vs. 676-677).81 En alsof haar verschijning nog niet opmerkelijk genoeg is 
in deze context, laat de godin van de liefde, die in theologische en didactische 
kringen een bedenkelijke reputatie genoot als aanstichtster van cupiditas, zich 
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gelden op een manier die mogelijk uniek is in de middeleeuwse literatuur.82 Zij 
bedient zich deze keer namelijk niet – zoals gewoonlijk – van wapentuig, maar 
kiest als ambassadrice van gerechter minnen voor een onorthodox, want vreed-
zaam en vruchtbaar instrument. Om deze transformatie in de Vlaamse roman 
thematisch te kunnen plaatsen, is het gewenst wat dieper in te gaan op de hart-
veroverende tactiek die Venus elders doorgaans volgt. 
 
Uit het arsenaal van wapens die de liefdesgodin veelal hanteert, is de combinatie 
van pijl en boog het meest geducht. Hiermee geeft Venus – dan wel amors of 
Amor, Cupido, minne of (Frau) Minne – in menig middeleeuws verhaal het start-
schot voor de liefde, waarbij haar (soms gouden) pijl vaak via het oog van haar 
slachtoffer penetreert in het hart, zetel van minne.83 Als beeld voor de ‘coup de 
foudre’, de overweldigende kracht van liefde op het eerste gezicht, dient de 
minnepijl het literaire doel ‘einen Vorgang noch unvermeidbarer und fataler 
erscheinen zu lassen’.84 De metafoor wordt vanaf de twaalfde eeuw frequent 
toegepast, en ‘hardens into a cliché of courtly literature’,85 andere teksten niet 
uitgesloten. Een vroeg voorbeeld biedt de Roman d’Eneas, waar volgens Lavines 
zelfdiagnose Amor met een gouden pijl haar hart treft via het oog.86 Eenzelfde 
lezing geeft Veldekes Eneasroman, waar eerder, in het drama rond Dido, evenwel 
Venus mag optreden als boogschutter. Beide romans passen een fraaie literaire 
kunstgreep toe: de overgang van metaforische naar reële pijl, als Lavine/Lavinia 
een dienaar haar liefdesbrief in de richting van Eneas laat schieten.87 

De meest befaamde minnepijl in een middeleeuwse roman is ongetwijfeld 
het eerder genoemde exemplaar van amors in Cligés, door Alexander als oorzaak 
van de gevoelens die hem overrompelen gelijkgesteld aan de schoonheid van 
zijn geliefde, Soredamor.88 In een monoloog van bijna 250 verzen,89 voor een 
deel gepresenteerd als ‘dialogue intérieur’,90 mag Alexander tijdelijk de rol ver-
vullen van verteller, dit in een poging tot analyse en verklaring van de liefde 
waaraan hij lijdt. De ridder bedient zich hiertoe van beeldspraak, instrument 
van clergie, en hij doet dit op een even amusante als abundante wijze. Zo noemt 
hij, metafoor op metafoor stapelend, liefde een kwaal en amors een strenge 
meester, terwijl hij zijn ogen en zijn hart gispt als ongehoorzame dienaren, 
nalatig hem te beschermen tegen Soredamors schoonheid. Het beeld daarvan 
had immers, als lichtstraal, ongehinderd het glasvenster kunnen passeren van 
zijn ogen, om als pijl zich vast te zetten in zijn onoplettende hart! Komisch is 
voorts, hoe Alexander zich in zijn beeldspraak verliest door deze letterlijk te 
nemen. Als ridder onvoldoende vertrouwd met metaforisch taalgebruik, maakt 
hij de minnepijl van amors in alle ernst tot startpunt van een schoonheidsportret. 
In de veertjes van de pijl, die wel van goud lijken, herkent de verliefde held 
Soredamors blonde vlechten, terwijl hij in de keep het onbedekte deel ziet van 
haar blanke boezem. Hoe graag had hij ook de schacht van de pijl kunnen be-
schrijven, maar helaas gaat deze schuil in de koker, dat wil zeggen de kleding 
die de jonkvrouw draagt…  
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Na Cligés voert Chrétien amors eveneens op als boogschutter van de liefde in Le 
Chevalier au Lion, waar de held Ywein eveneens in zijn hart wordt geraakt via het 
oog. Een variatie op het motief van de minnepijl biedt nadien Fergus, waar amors 
eerst Galiene en daarna de protagonist aan zich onderwerpt met een krachtige 
kruisboog. 

Als abstractum agens, de onpersoonlijke macht van aardse liefde,91 is amors 
prominent aanwezig in Oudfranse hoofse epiek en lyriek. Eind twaalfde eeuw 
echter dient zich, vooral in allegorische teksten, een persoonlijk pendant aan in 
de figuur van Amor, ‘de god van de Liefde’.92 En bij deze gestalte blijft het niet, 
want in de dertiende eeuw komt ook Venus, toch al geen onbekende in volks-
talige literatuur,93 langszij in ‘dits d’amour’, ‘chansons d’amour’, ‘arts d’aimer’ en 
minneallegorieën.94 ‘Um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert’, aldus Hans 
Robert Jauss, ‘werden im besonderen die antiken Mythen von Amor und Venus 
zum Kristallationskern, um den sich die höfische Liebe ritualhaft verfestigt und 
ihre neue Mythologie ausbildet’.95 In Venus la Déesse d’Amor bijvoorbeeld, een 
allegorisch gedicht uit de tweede helft van de dertiende eeuw, zien we de boog 
niet in handen van amors maar in die van de liefdesgodin, die hier figureert naast 
li deu d’Amor.96 Illustratief is ook de Roman de la Rose, waar Guillaume de Lorris 
de minnaar tot doelwit maakt voor li deus d’Amors (wiens pijl weer vrouwelijke 
schoonheid representeert),97 maar waar de tweede auteur een minder verheven 
visie op hoofse minne ventileert, en hiertoe uiteindelijk de godin van de liefde 
inzet. ‘Jean de Meun has Venus shoot the masculine, phallic “arrow” that enters 
the feminine’s tower’s “narrow aperture”, located between the two “pillars”. 
[…] In the end, then, Venus literally signifies intercourse, the union of male and 
female in one flesh’, aldus Teresa Tinkle in haar studie over de middeleeuwse 
liefdesgodin.98 
 
Keer op keer is door literatuurhistorici benadrukt dat minne, in welke gedaante 
dan ook, haar slachtoffers overmeestert met geweld.99 De voorstelling van Venus’ 
actie door Jean de Meun spreekt boekdelen, maar ook ‘Guillaume extrapolates 
to include the archer and the action of drawing the bow. In doing so, he accent-
uates the aggression, danger, and pain involved in love at first sight’.100 En wat 
te denken van Gottfried von Strassburgs Tristan, in welke roman, nadat Tristan 
en Iseut de fatale liefdesdrank tot zich hebben genomen, de dichter kiest voor 
het ‘Motiv von der Minne als Feldherrin, die ihre Siegesfahne in die Herzen der 
Liebenden stösst’?101 Een ander voorbeeld biedt Ulrich von Lichtenstein, die in 
zijn fictieve ‘Venusfahrt’, beschreven in Frauendienst, als martiale liefdesgodin de 
steekspelende ‘ik’ opvoert in Venusgewaad. ‘Other knight-lovers are invited to 
engage Lady Love in battle: the terms of the challenge establish that it is no 
shame to be vanquished by the goddess, while it is profoundly shameful to 
refuse the fight’.102 

Tijd om na te gaan hoe Venus voor de dag komt in de Middelnederlandse 
letteren. Betrekken we bij deze vraag ook schoonheid als causa amoris, dan zien 
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we in Ferguut iets buitengewoons. Hoewel Galiene hier wordt geprezen met een 
portret van perfectie,103 is het niet de protagonist die als eerste zwicht voor de 
liefde, maar zijzelf. Over de Oudfranse brontekst Fergus zegt Roel Zemel in dit 
verband het volgende: ‘Because of the emphasis on Galiene’s beauty one would 
expect the hero to fall in love with her straight away and for her to become the 
heroine of the story at once. […] But Guillaume goes against these expectations 
with a comical reversal. For it is not the hero who falls in love with Galiene: 
Galiene falls in love with him. For the time being all of Galiene’s beauty has no 
effect on Fergus. But it is seeing his great beauty which arouses the flame of 
love in Galiene’.104 Zo ook dus in Ferguut, waar evenwel amors als oorzaak van 
Galienes liefde vervangen is door een coöperatie van Venus die geeft die minne 
(aldus de verteller) en Minne zélf,105 die voor deze gelegenheid persoonlijk de 
(kruis)boog hanteert: 
 

Die Minne versiet wel ende verstaet* * begrijpt 
Dat tijt ware, datsi in haer quame 
Ende si te minnen vername*. * de liefde leert kennen 
Si sette een scicht* in haren boge * pijl 
Ende scoet der joncfrouwen dore doge 
In therte so diep, hen conste verdriven 
Noit meester*; het moeste met haer bliven. * geen heelmeester 
In wil niet dats mi yemen veronste* * het mij kwalijk neemt 
Dat ic seide, dat Minne conste 
Scichte schieten of quarele*. * kruisboog-pijlen 
Al ware een man in drie castele 
Dore wapent* met ysere ofte met stale, * helemaal gewapend 
Si dore scoten met haren strale*!106 * pijlen 

 
De dichter speelt hier met traditionele beeldspraak: Minne is in zijn roman ge-
worden tot een hyperbolisch militante kracht. Dat zulk een Minne en Venus als 
personificaties van aardse liefde niet scherp te onderscheiden zijn,107 toont ook 
Die Wrake van Ragisel, waar de jonkvrouw van Galastroet als mikpunt fungeert: 
 

… Venus, die minne, scoet haer tien stonden* * toen 
Een strael* in haer herte soe wel, * pijl 
Dat hare nembermer ontvel*; * dat zij deze nooit meer 
Want di minne ward in hare    zou kwijtraken 
Soe starc, datmen oppenbare* * duidelijk 
An haer gewerke* wel bekinde * aan wat ze deed 
Dat sine sere dullike* minde.108 * dwaas 

 
Aan het woord in deze passage, onderdeel van een episode die de Wrake-versie 
in de Lancelotcompilatie koppelt aan de Queeste vanden Grale, is niet de dichter van 
de oorspronkelijke roman, maar de compilator, of beter gezegd diens verteller, 
die de hier door Venus aangerichte liefde afserveert als dwaasheid. Afhankelijk 



7: Vreedzame Venus 

185 
 

van subject, object en oorzaak kan een oordeel over zinnelijke liefde echter ook 
gunstiger uitpakken, zoals te zien is in Torec. Volgens het script van deze Artur-
roman wordt een weldra ‘superfluous lady’,109 zodra de titelheld haar zaak heeft 
verdedigd in een juridisch duel tegen Tafelronderidder Ywein, zonder negatieve 
implicaties int herte binnen / Gescoten sere met sire minnen / Om die vromecheit dire an 
was,110 als gevolg dus van Torecs deugden.111 

Wordt in laatstgenoemd voorbeeld de identiteit van de schutter niet prijs-
gegeven, andere teksten, in diverse genres,112 tonen een pijlsnelle liefdesgodin. 
Venus scoet mettien hare strale in de Roman van Cassamus, van Venus strale maakt 
eveneens de Roman van Limborch gewag, en hertog Jan I van Brabant meldt in 
zijn derde lied dat de (ge)liefde, onder kennelijk toezicht van frouwe Venus, met ir 
minnestrale genezing belemmert van een liefdeswond.113 Verder wordt Venus in 
de Vlaamse Rose getypeerd als flexibel in het gebruik van fakkel en pijl, want zij 
kan naar verluidt met haren brande / Schieten of met haren strale.114 Een demonstratie 
geeft Venus in Die Rose van Heinric, waar zij door de mand valt als pyromane: 
 

Venus […] 
[…] nam dien brant* ende dien boge, * fakkel 
Ende togene in* wat si mach**, * spande de boog 
Ende scoet ... ** zo goed als ze kon 
... 
Den brant al bernende genendichlike* * vastberaden, krachtig 
Tote in die borch*115 * het kasteel 

 
Het gevolg is bekend: door dat vier vander Minnen kan het kasteel veroverd,116 de 
roos geplukt worden. Venus blijkt dus dubbel vuurgevaarlijk, en oppassen ook 
is het voor haar giften. In Der Minnen Loep verzucht Dirc Potter tenminste: Ach! 
hoe starck was dat venijn, / Dat Venus schoet mit haren strale.117 De auteur van Ferguut 
sprak, als had hij de pijlen van de liefde nog niet krachtig genoeg beschreven, 
eerder al waarschuwende woorden in dezelfde trant: 
 

Die Minne es soe ghetrahijnt*, * listig 
Hare scichte* sijn soe ghefenijnt**, * pijlen ** giftig 
Wien si scietet, wijf of man, 
Dat hijs genesen niet en can.118 

 
Wie de gang van Venus door de middeleeuwse literatuur volgt, ziet haar steeds 
acteren in een offensieve, zelfs masculiene rol. Menige man of vrouw wordt 
door haar met pijl en boog, fakkel, strik of ander agressief instrumentarium 
bejaagd, beroofd, gevangengenomen, verwond of zelfs (meestal metaforisch, nu 
en dan letterlijk) gedood.119 Het is op goede gronden, dat Lavinia in Veldekes 
Eneasroman de liefdesgodin ein quelerinne noemt, een kwelgeest!120 Omdat Venus 
bovendien de belichaming is van meer of minder verhulde, en zeker niet alom 
aangemoedigde zinnelijke liefde, amor carnalis,121 laat zich denken dat zij in de 
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loop der tijd kritiek over zich heeft afgeroepen. Huon de Méry bijvoorbeeld laat 
in zijn Tournoiemenz Antecrit de godin strijden aan de kant van het kwaad, tegen 
de ‘seignor du firmament’, die wordt bijgestaan door onder anderen de maagd 
Maria en gepersonifieerde deugden.122 Venus’ pijl, bedoeld voor ‘Virginité’ doch 
per ongeluk de verteller rakend (weer via het oog, in zijn hart),123 staat in Huons 
psychomachie niet enkel voor liefde, maar ‘ist vielmehr Zeichen der Berührung 
durch das Diesseitige überhaupt’.124 Streng over de godin als aanstichtster van 
blinde, begerende en bedrieglijke liefde oordeelt Wolfram von Eschenbach in 
Parzival, want daar is het ‘ungehiure minne, die sich im Pfeil Amors und im Feuer 
der Venus bildhaft manifestiert’.125 Liefdesdienst aan Orgeluse door Walewein, 
ten prooi gevallen aan haar schoonheid, brengt de verteller tot een gloedvol 
betoog over ware, bestendige minne, waarin onder anderen Venus de wind van 
voren krijgt: 
 

Vele van mijn meesters zeggen dat Amor en Cupido en hun beider moeder 
Venus de mensen minne schenken door middel van pijlen en vuur. Zulke 
minne is verderfelijk. Wie trouw van hart is, zal de minne nooit verlaten, 
of zij vreugde brengt of droefenis. Werkelijke minne is ware trouw. Cupido, 
jouw pijl mist mij iedere keer, net als heer Amors spies. Jullie tweeën mogen 
dan meesters der minne zijn, en Venus met haar gloeiende fakkel een mees-
teres, mij zijn die droeve zorgen onbekend gebleven. Moet ik van de ware 
minne getuigen, dan zal die dankzij de trouw tot mij moeten komen.126 

 
Nog negatiever over de liefdesgodin oordeelt Jan van Hocsem, een auteur die 
in Chronicon, een Luikse kroniek, Venus met haar pijl mede aansprakelijk stelt 
voor de noodlottige tocht, in 1294, van Jan I van Brabant naar Bar-le-Duc, waar 
de hertog het leven had gelaten in een toernooi.127 In de Vita van dominicaan 
Henricus Suso oftewel Heinrich Seuse, ten slotte, treffen we een combinatie 
aan van een verwerpelijke Venus en een gevaarlijk foreest, wat enigszins doet 
denken aan hetgeen zich in de RRmM afspeelt in het Woud zonder Genade. De 
‘minnezanger van de mystiek’ beschrijft in zijn autobiografie een christelijk-
allegorisch bos, zinnebeeld van de gevaren en verlokkingen in de wereld, en 
gemodelleerd naar het Arturiaanse avonturenwoud, waar volgens de scribent 
onheil niet alleen dreigt door toedoen van Fortuna, fro Selde, maar ook door ‘fro 
Venus mit ir losen blicken, mit den fúrinen stralen; sú hat honig in dem munde 
und gift in dem herzen’.128 
 
Van de aanvallende Venus, die als verlengstuk van fysiek schoon met haar pijl 
plots liefde doet ontbranden in het hart van haar machteloze slachtoffers, zien 
we in de RRmM niets terug. Om te beginnen heeft de held zonder inbreng van 
Venus zijn liefde verklaard aan Clarette. Uit vrije wil dus, en niet impulsief maar 
weldoordacht. Verder valt op dat, als Miraudijs de hoofse beschaving verlaat en 
de wereld van het woud betreedt, er weliswaar causaal verband bestaat tussen 
zijn amoureuze vervoering en het verschijnen van Venus, maar haar komst hier 
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geen oorzaak is doch een gevolg.129 Pas wanneer der vogeline sanc in Miraudijs’ 
gedachten Claretten minne heeft opgeroepen, hij dientengevolge een blik heeft 
geworpen optie mouwe wit, en door dit maagdelijke maar veelbelovende geschenk 
verhoget en fier vervuld is geraakt van liefdesvreugd (vs. 670-675), maakt Venus 
eindelijk haar opwachting: Nu quam min vrouwe ver Venus vord (vs. 676). 

En welk denkbeeld beheerst op dat moment de protagonist? Een innerlijk 
portret van de geliefde? Of een droom van minnespel? Niets daarvan. Waar de 
voorbeeldige held vol van blijkt, is de riddercatechese waarin Clarette hem had 
bezworen te pensen om die doget. Uitgerekend wanneer de RmM zich overgeeft 
aan stichtelijke overpeinzingen, en hij bijgevolg ontvankelijk is voor wat gerechter 
minnen vraagt, komt in overdrachtelijke zin Venus tevoorschijn: niet als godin of 
koningin, ‘ihren traditionell höfischen Titel als Minnepersonifikation’,130 en ook 
niet met het plan de held alsnog te bestoken met wapentuig, maar als min vrouwe 
(profane echo van onser soeter Vrouwen131), voornemens om in Miraudijs’ hiertoe 
geopende hart enen boem te planten Die nine verdroget, waer hi es: / Hi draget blomen 
over jaer (vs. 678-680). Als vreedzaam besteller van deze allegorische boem van 
minnen (vs. 707), een didactisch instrument waarvan de vruchten staan voor de 
eigenschappen en ervaringen van ware minnaars,132 toont Venus zich niet een 
destructieve krijgsgodin maar een instructieve leidsvrouwe in de liefde,133 als 
gids complementair aan Clarette, die richting had gegeven aan het ridderschap 
van de held. 
 
Met welk doel, zo mogen we ons afvragen, heeft de auteur van de RRmM de 
controversiële liefdesgodin opgevoerd in een nieuwe en opvallend constructieve 
rol?134 Het pas laat verschijnen van vrouw Venus hangt onmiskenbaar samen 
met het uitblijven in de roman van ‘Blickminne’, waarvoor als causa amoris geen 
plaats is in de stapsgewijze ontwikkeling van een voortdurend exemplarische 
liefde. De middeleeuwse gradus amoris, een opklimmende reeks van intimiteiten 
die teruggaat op de antieke topos van de quinque lineae amoris,135 laat amoureuze 
toenadering verlopen in doorgaans vijf stappen, te weten ‘zien’ (visus), ‘spreken’ 
(allocutio, alloquium, colloquium), ‘aanraken’ (tactus, contactus), ‘kussen’ (osculum, 
basium), en ‘copulatie’ (factum, actus, coitus). De voegzame RRmM echter, die een 
verliefde adolescent meer dan een jaar kuis laat zuchten in een klooster,136 toont 
slechts de twee beginstadia, zien en spreken, en dat nog ingetogen ook. Toch 
kunnen we in het verhaal over de liefde van Miraudijs en Clarette vijf stappen 
ontwaren, alleen dan niet met betrekking tot fysieke toenadering, maar als mijl-
palen op de route van gerechter minnen, met nadruk op de deugd van geduld: 
 
1. De opmaat. De geliefden in spe ontmoeten elkaar aan het Arturhof. Clarette 

onderricht de held in ridderschap, dat zij met haar mouw als vrijblijvend 
minneteken verbindt met liefde. Miraudijs begrijpt het gebaar en verklaart 
zich dadelijk dienstbaar aan de jonkvrouw. 
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2. De liefdesvonk. Na zijn eerste ridderdaad laat de RmM discreet een ‘déclaration 
amoureuse’ overbrengen aan Clarette. De vonk springt over, want op haar 
beurt vat de jonkvrouw liefde op voor de held. 

3. Het liefdesvuur. Spoedig vlamt het vuur van wederzijdse liefde hoog op. Nadat 
als gevolg van Venus’ actie in Miraudijs tfier / Van Claretten minne ontstac 
(vs. 715-716), komen zijn voortaan door der minnen cracht versterkte helden-
daden zijn geliefde ter ore, met voorspelbaar resultaat: Si ward van sire minnen 
ontsteken / Soe sere, haer dochte therte breken! 

4. De proeftijd. Kan tussen het liefdesmomentum bij Clarette en haar opluchting, 
als de held eindelijk haar hand wint in het toernooi, een zware proeftijd 
worden vermoed,137 een liefdestest vol lange quale (vs. 704) is wat Miraudijs 
zeker ten deel valt wanneer hij als monnik .i. swar leven leidt in het klooster 
(RRmM-frm vs. 306), een wachtkamer voor de ware minnaar, die wordt 
geacht niet prematuur te vriene (vs. 711). 

5. De finale. Moment suprême in de roman is de langverwachte vervulling 
van de liefde in de harmonie van een huwelijk, feestelijk voltrokken na 
de terugkeer van de RmM aan het Arturhof. De spontane wijze waarop 
Clarette in de slotfase van het toernooi lucht geeft aan haar gevoelens,138 
kan worden beschouwd als vrijmoedig pendant van Miraudijs’ geheime 
liefdesverklaring aan het begin. De cirkel van het minneverhaal is rond. 

 
De veel geduld vergende gang van liefdeszaken in de RRmM, waar minne géén 
gevolg is van overrompelende schoonheid, vraagt – in onderscheid van wat in 
middeleeuwse teksten over fin’amor gangbaar is – niet om ‘personifizierte Liebe 
als Liebesaggressorin’,139 maar om een vreedzamer Venus als reisleidster op het 
pad van oprechte liefde. De gewaltaerinne zoals door Gottfried opgevoerd in zijn 
Tristan,140 moet het veld ruimen voor een vriendelijker verschijning, die pas laat 
en ongewapend aantreedt. 

Door strijdmetaforen te mijden, heeft de auteur van de RRmM het over-
weldigende en dwingende karakter van de liefde gemitigeerd. ‘Liebe im Bild des 
Pfeilschusses bedeutet […] ein sofortiges, mit aller Macht hereinbrechendes 
Gefühl, das kein allmähliches Anwachsen oder gar verschiedene Abstufungen 
in der Intensität der Liebe zulässt’, verklaart Renate Kistler.141 Geheel anders 
komt liefde tot stand in onze roman. Niet alleen de metaforische pijl ontbreekt, 
maar ook Venus’ fakkel als oorzaak van tfier / Van Claretten minne. Deze brand, 
die ontstac nadat Venus haar boem van minnen in Miraudijs’ hart had geplant, lijkt 
hierdoor vanzelf te ontstaan. Het is niet dan sporadisch, dat in de RRmM nog 
‘Metaphern des “Liebeskriegs”’ doorklinken,142 bijvoorbeeld waar de verteller in 
een korte ‘Zeitklage’ betreurt dat die werelt es nu soe cranc, / Dat si al laet der minnen 
bedwanc (vs. 684-685). In het volgende verspaar is sprake van der minnen cracht, 
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maar anders dan in teksten als Ferguut, de Vlaamse Rose, Der Minnen Loep en 
Esmoreit wordt hiermee niet verwezen naar het overrompelende en in aanleg 
destructieve karakter van de liefde,143 maar integendeel naar het opbouwend 
vermogen ervan, tot profijt van de RmM: der minnen cracht / Maect menegen coene, 
ende gevet macht (vs. 686-687)!144 Lopen ridders ingevolge de liefde vaak (ook) 
metaforische verwondingen op, met minne als medicijn te genezen door Venus 
of vriendin,145 Miraudijs krijgt uitsluitend te maken met fysieke kwetsuren, te 
verzorgen door geneeskundige mannen.146 

Bij het positieve beeld van Venus in de RRmM past blijkens een vertellers-
terzijde het gegeven, dat de godin als almachtige liefdesinstantie de door velen 
begeerde minne van Clarette kan en zal vergunnen aan de held:  

 
Die riddere metter mouwen, dat wet*, * weet dat wel 
Behoeft te hebbene goet geval*, * zal geluk moeten hebben 
Sal hi dese maken al* * hen allen (zijn rivalen) 
In Claretten herte onmare* * van geen betekenis 
Ende selve sijn gemint van hare. 
Jahi wel, ans nu Venus*, * als Venus hem dit ver- 
Dine hier an heeft bracht aldus!    gunt    (vs. 733-739) 

 
Volgens deze verzen staat vrouwe Venus in liefdeszaken op gelijke voet met 
Gode en met onser Vrouwen, der maget soeten, tot wie de RmM tijdens het toernooi 
zal bidden om bijstand (vs. 2062-67).147 En zoals we reeds zagen is het niet onser 
soeter Vrouwen – wier genade Miraudijs nog had aangeroepen toen hij het Woud 
zonder Genade betrad – maar profane liefde die hem daar sterkt in de strijd, 
méér nog dan Gode, onsen hemelscen Vader (vs. 857). 
 
 
Van botsing naar beproeving 
 
Waar menige middeleeuwse auteur ‘die Personifikation “Liebe” zur Verhüllung 
sexueller Begehrlichkeit einsetzt’, is hetgeen vooropstaat voor de dichter van de 
RRmM zeer zeker niét ‘die potentielle Funktion der Liebesgöttin, menschliche 
Leidenschaften zu entschuldigen’.148 Cruciaal in de Vlaamse roman is een heel 
andere functie voor Venus. De elders vaak agressieve godin verleent ditmaal als 
vrouwe constructief gewicht aan de liefdesthematiek, wat verband houdt met een 
nieuwe focus. Het zijn nu eens niet causae amoris en signa amoris, waarnaar bijna al 
de aandacht uit gaat – want primair draait het in de RRmM om de volharding die 
oprechte liefde van minnaars vraagt. 

Rüdiger Schnell heeft in zijn boek over hoofse liefde gewezen op de mogelijk-
heid, ‘dass die Personifizierung der Liebe dort verwendet wird, wo eine Szene 
rhetorisch überhöht und in ihrer Bedeutung hervorgeheben werden soll’.149 Deze 
mogelijkheid wordt door dichters gebruikt ter ‘Dramatisierung und Veranschau-
lichung seelischer Vorgänge’, en als ‘Mittel der “Mythisierung” und Idealisierung 
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eines Liebesverhaltens’.150 Een tegelijk marginale en prominente receptiegetuige 
in dit verband is te vinden in de compilatie-RRmM. De voornaamste kopiist van 
de Lancelotcompilatie, bekend als ‘B’, heeft het verschijnen van Venus in de roman 
kennelijk opgevat als een signaal van thematische importantie. Naast de derde 
kolom op fol. 168verso, waar te lezen is hoe vrouwe Venus later dan normaal, en 
met enen boem als ongewoon instrument, haar opwachting maakt in het verhaal, 
heeft ‘B’ ter hoogte van vers 677 een van de weinige glossen aangebracht die de 
lijvige codex rijk is: Minne.151 

‘Although love conquers from without, it immediately establishes itself with-
in the lover’s heart’, stelt Schultz.152 Uitspraken als deze attenderen ons op de 
onconventionele wijze waarop in de Vlaamse roman de liefde haar beslag krijgt. 
We zien Venus hier niet ogenblikkelijk en hartveroverend een slachtoffer over-
meesteren, maar als ambassadrice van fin’amor rustig en vreedzaam haar bijdrage 
leveren aan het ontluiken van ware liefde. In het begin van het verhaal treedt 
Clarette op als spreekbuis van ridderdeugd, zonder de held met overweldigende 
schoonheid hoofd en hart op hol te brengen. Analoog hieraan acteert Venus 
verderop niet offensief maar dienstvaardig als bodesse met een boem van minnen, 
vruchtdragend symbool van de eigenschappen en ervaringen die oprechte liefde 
doen gedijen, en tegelijk de sleutel welke in Miraudijs’ hart der minnen cracht ont-
ketent. De klassieke liefdesgodin ondergaat aldus een ingrijpende metamorfose. 
Doordat zij haar pijlen dit keer in de koker laat, en geen liefdeswond toebrengt 
maar een milde implantatie verricht in het hart van de held, wordt ware liefde in 
de RRmM belicht als niet een botsing maar een beproeving, als niet een pijnlijk 
conflict maar een moeizame doch moreel verheffende queeste – een avontuur 
waarin de protagonist zich bewijzen kan als niet door blinde begeerte gedreven, 
maar door gerechter minnen geïnspireerd liefhebber van Clarette, de uiteraard scone, 
maar bovenal edele gravin. 
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Noten 
 
 

∗ Eerder verschenen onder de titel: ‘Vreedzame Venus. Over ontluikende liefde in Die 
Riddere metter Mouwen’. In: Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 30 (2012), 55-86. 
1 Zie over de bewerking die de RRmM lijkt te hebben ondergaan Smith 1989: 124 vlg., 
2008, en 2010: 65 vlg.; over de liefdesthematiek (naast de bijdragen in dit proefschrift) 
Smith 2004: 54-56, 2005a: 61 vlg., en 2005b; Wuttke 2006: 130-142. 
2 Zie over Clarettes mouw als kledingattribuut, liefdessymbool en wapenteken Meesen 
1985: 64-66 en Smith 2004, alsmede Wuttke 2006: 134-137 en 144-145. 
3 Met deze bruiloft eindigt het eerste deel van het verhaal zoals dit is overgeleverd in de 
Lancelotcompilatie. In het tweede part, dat sporen vertoont van ingrijpende bewerking, is 
de rol van de liefde aanmerkelijk kleiner. Ter illustratie: het eerste deel van de RRmM 
telt niet minder dan 37 vermeldingen van minne(n) in de betekenis van profane liefde, 
het tweede deel geen enkele. 
4 Zie over deze episode Smith 2005a: 53 vlg., Wuttke 2005: 7 vlg., en beknopt hoofdstuk 
4, p. 109-14. 
5 Stuip 2003: 52. 
6 Zie Colby 1965: 122-169. 
7 Vgl. de Poetria Nova van Geoffroi de Vinsauf, begin dertiende eeuw: ‘the description of 
beauty is an old and even trite theme’ (Nims 1967: 38). Ook in Documentum de Modo et 
Arte Dictandi et Versificandi (na 1213) laat Geoffroi zich uit in deze zin (zie Parr 1968: 46). 
8 Zie Zemel 1991b: 291-295, en 2006: 185-186. 
9 Editie Rombauts e.a. 1982, vs. 1196, 1170. 
10 In vs. 38. Dit neemt niet weg, ‘dass sie die erste Frau ist, die explizit namentlich ge-
nannt wird. Dadurch wird Clarette von allen weiblichen Figuren am Artushof unter-
schieden und ihre erzähltechnische Funktion vorbereitet’ (Wuttke 2006: 133). 
11 Aldus de RmM in vs. 341. Dat de herkomst van zijn kennis deels in het ongewisse 
blijft in de compilatie-RRmM (waar Miraudijs alleen Clarettes voornaam heeft kunnen 
opvangen, zie vs. 200-201, 210 en 218-219), wijst op bekorting. 
12 Vs. 1547 en vs. 2235. Vgl. ook de verzen 2848 en 2908, alsmede RRmM-frm vs. 307. 
13 Zie de verzen 1548 en 1558, alsook RRmM-frm vs. 195 en vs. 308. 
14 Afgezien van de typering sconen joncfrouwen in vs. 31 overigens voor het eerst pas in vs. 
1042, waar de RmM refereert aan der scoenre raet. Daarna nogmaals door de held in vs. 
1052 en vs. 1861, door een naamloze jonkvrouw in vs. 1357, en door de verteller in de 
verzen 1838 en 2938. Zie ook RRmM-frm vs. 154 en vs. 262. ‘Es gibt von Clarette, aus-
ser allgemeinen Bemerkungen über ihre besondere Schönheit, keine Beschreibung ihres 
Aussehens’, constateert Wuttke 2006: 147, die tevens wijst op het summiere profiel van 
de jonkvrouw: ‘Ihre hohe soziale Stellung ist im Kompilationstext Clarettes wichtigste 
Eigenschaft […]. Andere individuelle Eigenschaften werden ihr nicht verliehen’ (ibid.: 
141). Dat dit laatste niet helemaal juist is, zullen we verderop zien. 
15 Zie vs. 31, 281, 403, 564, 641, 1352, 1364, 1813, 2169, 3644, 3758, 3828, 3831, 4014. 
16 Vgl. Van der Stempel 1910: 2. 
17 Moroldo 1983: 156. 
18 Zie Burns 1993: 220-227 (‘at least [...] in the parts of the text that have survived’, p. 220).  
19 Colby 1965: 92. Zie ook Gerritsen 1963, dl. 1: 124-127, en vgl. hierboven noot 7.  
20 Vgl. Chênerie 1986: 483-486. In de Roman van Walewein neemt koning Amoraen, van 
verre verliefd op Ysabele, alle tijd om deze scone joncfrouwe te roemen als superlatief van 
 



Der minnen cracht 

192 
 

 

een lange rij dames van naam en faam. In het literaire portret van zijn droomvrouw be-
schrijft hij echter slechts twee van haar schoonheidskenmerken: Wit alse die snee heift soe 
die huut, en Venus die godinne / Gaf hare dat scone goudine haer (editie Van Es 1957, vs. 3445, 
3422, 3446-47). 
21 Vgl. Lat. claritas, Ofr. clarté, Mhd. klârheit, Mnl. claerheit, Me. clarite. Noacco 1998: 193 
stelt dat ‘la perfection de la beauté féminine est liée à une “esthétique de la lumière”.’ In 
Cligés kent Soredamor zelf betekenis toe aan haar naam (Stuip 2003: 27-28). Zie over de 
complementariteit van de antroponiemen ‘Clarette’ en ‘Miraudijs’ Smith 2014: 157 vlg. 
22 Van der Stempel 1910: 10-11. 
23 Wuttke 2006: 142 (noot 44). 
24 Ibid.: 147. 
25 Ibid.: 149. 
26 Ibid.: 136. 
27 ‘“Blickminne” […]: körperliche Anziehung durch unmittelbare Nähe des Geliebten mit 
sofort aufflammendem Verlangen nach sexueller Besitzergreifung des Objektes’; ‘versucht 
wurde, der erotischen “Blickminne” den Anschein von sündhaft sexueller Begierlichkeit 
zu nemen’ (Schnell 1985: 278, 252). 
28 Colby 1965: 99. 
29 Opmerkelijk is ook het beginpunt van Clarettes narratieve functie. Als aankomend 
geliefde van de held vertoevend aan het Arturhof, waar zij al meteen haar opwachting 
maakt in het verhaal, onderscheidt de heldin zich – in het voetspoor van Soredamor – 
van veel voorgangsters in het genre, met wie de protagonist pas kennismaakt nadat hij 
goed en wel begonnen is aan een queeste. 
30 Omdat Artur met zijn mannen het hof verlaten heeft, is daar nog slechts één ridder 
aanwezig: de ziek achtergebleven Keye. Deze adviseert de vorstin, als buiten Kardoel een 
jonkvrouw wordt belaagd, de knaap te promoveren tot ridder en uit te sturen als redder. 
31 Vgl. Smith 2004: 33-41, 49 vlg. Zie tevens hoofdstuk 4, p. 99-100. 
32 Natuurlijk is ook hier bekorting te veronderstellen, al zijn descripties van mannelijke 
schoonheid in dertiende-eeuwse literaire teksten minder courant dan damesportretten 
(vgl. Colby 1965: 17, 92, 103; Bumke 1989: 93; Öhlinger 2001: 122-124; Schultz 2006: 
31). Maar ook die aanname ketst af op het liefdesconcept dat de auteur van de RRmM 
propageert: van beide kanten ontstaat liefde niet plotseling, maar in fasen (cf. infra). 
33 Wuttke 2006: 134. Soms, zoals in Eliduc van Marie de France, vloeit de schenking van 
een minnesymbool voort uit reeds opgebloeide liefde. ‘Ce geste contribue à cristalliser 
et à révéler les sentiments de la pucelle’, oordeelt Ménard 1969: 215. Ook is het gebaar 
als volgt geduid: ‘this sort of gift is, in fact, a figurative giving of oneself. The love token 
is not only an emblem of love, but […] it becomes a physical substitute for the body of 
the sender’ (Wright 2011: 557. Zie eerder hierover Burns 2002: 3-11). 
34 ‘Wit’ en ‘helder’ zijn beide manifestaties van het goddelijke licht, zie Hedwig 1980: 
291 onder het lemma ‘Klarheit (claritas)’, en Biernoff 2002: 245 onder het lemma ‘light’. 
35 Wuttke 2006: 136. 
36 Ibid.: 135. ‘In romance, things happen to men, including being the recipients of love 
tokens given them by women’, schrijft Monica Wright (2011: 561); ‘The men receive 
tokens of love from women desiring to be their objects of affection, but the initiation 
lies with the women. The ladies act first, leaving the men to react.’ Het literaire doel van 
liefdesgeschenken is veelal, zoals in de RRmM, het wederzijdse karakter van de liefde te 
benadrukken; vgl. Burns 2002: 8. 
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37 Dat donatie van een mouw als pars pro toto voor de eigenares geen belofte impliceert, 
toont Chaitivel, van Marie de France. Hier doet een jonkvrouw geschenken toekomen 
aan een kwartet van vrijers, die in onderlinge competitie dingen naar haar hand. ‘Alle 
vier hielden ze haar voor hun vriendin, en droegen een liefdespand van haar bij zich, 
een mouw, een ring of een vlaggetje’ (Verhuyck & Kisling 2009: 88). Iets vergelijkbaars 
in de Roman van Limborch, waar een jonkvrouw elk van drie verliefde ridders op verzoek 
ene siden mouwe schenkt als toernooimascotte (ook hier, net als in de RRmM, aangeduid 
als een scoenhede). Zie editie Van den Bergh 1846-47, boek XI, vs. 973, 971. 
38 Schnell 1985: 156-157. 
39 Schultz 2006: 162. 
40 Editie Johnson & Claassens e.a. 2003, vs. 959-962. 
41 Vgl. Schnell 1985: 124-126, 1990: 293 vlg. 
42 Wuttke 2006: 137. 
43 Zie hoofdstuk 2, p. 52 vlg. Om reden van stijl benoem ik de RmM soms met zijn naam, 
ook al valt die in de roman pas laat, en slechts één enkele keer (in vs. 2208). 
44 Schultz 2006: 81, 169. Vgl. Bender 1976: 39, 40 (‘la beauté […] fait parti des valeurs 
courtoises les plus importantes’, en geldt als ‘une qualité intrinsèque de la noblesse’), 
alsmede Bumke 1989: 389-395, en Wuttke 2005: 8 (noot 44). 
45 Editie Fromm 1992: 92, vs. 55, 33-35 (1539-41). Vgl. Schultz 2006: 81 en 169. 
46 Owen 1991: 15. De conclusie dat schoonheid getuigt van blauw bloed, is niet altijd 
even dwingend. Zo houdt Walewein in de Lancelot en prose een slag om de arm met zijn 
typering van de jonge Lancelot, die net zijn opwachting heeft gemaakt aan het hof: ‘He 
is very goodlooking and seems to be of noble birth’ (Rosenberg 1993: 64). 
47 ‘Most romances deal only with royalty or princely and noble families, passing over 
less high-born knights even when their achievements are said to outshine those of their 
betters’, aldus Kelly 1992: 233. In hoofse literatuur geldt dan ook als regel, ‘that almost 
any child whose story is worth telling will be of noble or otherwise exalted lineage’ 
(Schultz 1995: 58). Vgl. noot 134. 
48 Peters 1999: 60 (met verwijzing naar Chênerie 1986), en zie ook p. 292-293. 
49 Schultz 2006: XX (en zie ook p. 171). 
50 Verhuyck & Kisling 2009: 28 (en vgl. Ménard 1970: 37-38). 
51 Een die beste riddere die leeft (vs. 419), zo wordt Miraudijs op een voetstuk gezet door de 
eerste opponent die hij overwint. En de metterdaad verloste jonkvrouw laat zich tegen-
over de koningin niet minder lovend uit over de held als huwelijkskandidaat: ‘Leeft hi iet 
lange, hi comt te boven / Allen den genen die ic kinne. / Bi Gode, vrouwe, waric coninginne, / Ic soudene 
minnen voer alle man!’ (vs. 397-400). Meer over deze complimenteuze uitspraak, waarvan 
het voorlaatste vers te beluisteren is op twee manieren, in het volgende hoofdstuk. 
52 Ter vergelijking: in Le Conte du Graal is de rol van docent toebedeeld aan Gornemant, 
in Ferguut aan een camerlinc, en in Moriaen aan Walewein. Zie over ridderlijke taakstelling 
en ‘adoubement’ bijvoorbeeld Keen 1984: 1-82. 
53 Vgl. over dat ‘suspecte’ Schnell 1985: 241 vlg. 
54 Schultz 2006: 18 vlg., 83-91. 
55 Schnell 1985: 151-152. 
56 Dat Clarette de held met haar gift inderdaad geen bindende relatie voorhoudt, blijkt 
uit haar woordkeuze wanneer zij hem min ridder […] Ende min vrient noemt (vs. 194-195): 
het laatste woord kent een ruimere betekenis dan amijs (vgl. vs. 1192, 2140 en 2858). 
Wuttke 2006: 134 acht ‘die Bedeutung “Geliebter” oder “Beminnter” sehr wahrschein-
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lich’, maar hiertegen pleit dat de jonge protagonist in de Lancelot en prose, na zijn entree 
aan het Arturhof, door Guenièvre zonder amoureuze intentie wordt aangesproken als 
‘haar ridder en haar vriend’ (zie Rosenberg 1993: 68; Carroll 1993: 145), terwijl hij later 
zelf in Lanceloet, doodziek maar onvoorwaardelijk trouw aan de koningin, een op hem 
verliefde jonkvrouw zal vragen hem te genezen Op vorwaerde dat ic na desen / Vort an u 
ridder wesen sal / Ende u vrient mijn leven al (editie Brandsma 1992, vs. 12.824-826). 
57 Natuurlijk is met hun ontmoeting de kiem van liefde gezaaid, doch het is niet daarop 
dat de dichter de aandacht vestigt, maar op het ontspruiten erna van minne over en weer. 
58 Schultz 2006: 71. 
59 Adams 2005: 20. 
60 Schnell 1985: 264. 
61 Ibid. 
62 Ibid.: 220. Tot verliefde blikken over en weer tussen de RmM en Clarette komt het 
pas in vs. 1538: Si mercte hem, soe dedi hare. 
63 Schultz 2006: 172 (mijn cursivering). 
64 Zie o.a. Janssens 1982a: 1-131; Stuip & Vellekoop 1983; Kaiser & Müller 1986; Bumke 
1989; Fleckenstein 1990; Jaeger 1991; Janssens 1995: 89-92, 2000a en 2011: 148-173; 
Paravicini 1999; Gerritsen 2001; Vale 2001: 165-294; Laudage & Leiverkus 2006. 
65 Vgl. Ménard 1969: 201-220; Ménard 1970; Jones 1987; Petit 1997. 
66 Schultz 2006: 120-128. 
67 Dat de RmM noch Clarettes woorden min vrient, noch haar mouw als minneteken 
opvat als meer dan een signaal van potentiële liefde, blijkt ten overvloede uit zijn inzicht 
dat met wapinen verdinen geschieden moet in een veld vol concurrenten: So menech spreiter 
om sijn net… (vs. 1181). 
68 Vgl. vs. 1974-75: Hine sach een twint niet achterward, / Noch om man, noch om part. 
69 Vlak voor zijn bruiloft ontmoet de RmM per toeval zijn moeder, een vorstin die zijn 
naam en zijn buitenechtelijke geboorte onthult en hem informeert over de achtergrond 
van zijn verwekker: U vader was die scoenste ridder met / Diemen wiste, ende diende bet / Minen 
vader dan noit man dede (vs. 2182-84). De RmM stroomt dus nobel bloed door de aderen; 
zijn schoonheid en ‘Tugendadel’ zijn manifestaties van ‘Geburtsadel’ als garantie voor 
huwelijk en heerschappij. Een man en ware nember daer, / Dat wetic wel al over waer, / Hine 
toget wanen hi es comen, / Alse die rose doet boven ander blomen, luidt een sententie in vs. 2212-
15 – een waarheid die de scribent van de compilatie-RRmM wel een glosse waard vond: 
Nota (vgl. De Haan e.a. 1983: 24, noot 58; en zie ook Hogenbirk 2014a). 
70 De voorrangspositie van deugd in fin’amor is een constante: ‘liebende Zuneigung soll 
aufbauen auf triuwe, staetekeit, tugenden, güete, nicht (nur) auf Schönheit, Reichtum oder 
adliger Herkunft’ (Schnell 1990: 295). 
71 Wuttke 2006: 137. 
72 Dit onderwerp, kort besproken in hoofdstuk 4, p. 103-05, komt uitvoerig aan bod in 
Smith 2005b. Vgl. ook Smith 2014: 156-157. 
73 Zie over dit liefdesconcept bijv. McCash 1990, alsook Schnell 1985: 136 (‘Das Ideal 
“höfische Liebe” besteht in der Aufrichtigkeit gegenseitiger Liebe’), en 1990: 253-258. 
74 Nog meer geduld moeten de ouders van de held betrachten, die als gevolg van een 
jeugdzonde het vele jaren moeten stellen zonder elkaar. Zie over ‘das Ideal des langen 
Wartens auf Liebeslohn’ Schnell 1985: 141, 147 vlg. en 272; 1990: 273-275 en 282-285 
(citaat op p. 283). 
75 Vertaling geciteerd naar Schnell 1985: 389 (noot 191). 
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76 De typering komt uit Jung 1971: 220. 
77 Saunders 1993: 48. 
78 Vgl. Gerritsen 1963, dl. 1: 131-133 over Die Wrake van Ragisel, waar Walewein in een 
woudepisode geen sublieme liefde ervaart, maar lijfelijke aantrekkingskracht ex visione. 
79 Schultz 2006: 128-135. Zo zal de RmM – naar het voorbeeld van minnaar Lancelot in 
Le Chevalier de la Charrette verzonken in gepens, en hierdoor doof voor een hem driemaal 
toegeroepen uitdaging – zich door een ridder uit het zadel laten steken (in vs. 740 vlg.); 
vgl. Smith 1989: 122-123, Besamusca 1993: 144-146, en 2003: 110-111.  
80 Zie hoofdstuk 4, p. 100-02, en hoofdstuk 6, p. 162. En vgl. Dybel 2006: 287 over Oud-
franse episodische Arturromans waar ‘le mals d’amors n’était qu’un épisode, un symptôme 
de l’amour naissant, qui se laissait rapidement guérir et menait à une vie heureuse des 
amants qui souvent devenaient époux.’ Vgl. in dit verband hoofdstuk 6, p. 170 (noot 53). 
81 Weinig later zal Miraudijs, uitgeput en half ontwapend na een eerste gevecht, tijdens 
een volgende confrontatie in het woeste woud overeind blijven dankzij ‘chevalerie’ en 
hemelse hulp, maar vooral ook dankzij moedgevende ‘amour’: Ane sijn swerd, dat hi in di 
hant hilt, / Stont sijn toverlaet algader, / Naest Gode, onsen hemelscen Vader. / En hadde gedaen 
nochtan di minne, / Hi hadde geweest al tende sinne: / Si maectene so coene, wet vor waer, / Dat hi 
ne hadde genen vaer! (vs. 855-861). Deze verzen onderstrepen, hoe hoog (ware) wereldse 
liefde in de RRmM scoort als hoofse waarde. ‘Des Helden bester Freund’ (zie Theisen 
2000) is voor de RmM niet God, maar machtige minne. 
82 Zie over de vele gezichten van Venus in een complex discours over aardse liefde: 
Economou 1975; Schnell 1985 (Register, ‘Venus’); Tinkle 1996; Kern 1998: 398-489, en 
2003. Alleen wereldlijke literatuur al kent een ‘vielschichtige Bedeutung der Venusfigur’, 
aldus Schnell: ‘Das Wesen der “höfischen” Venus zu bestimmen, bereitet […] Schwierig-
keiten, weil diese Venusgestalt unterschiedlichste Liebesbeziehungen initiieren und lenken 
kann’ (Schnell 1985: 197, 29). Ook Kern wijst op de ‘widersprüchliche Vielgestaltigkeit 
der höfischen Venus’ (Kern 1998: 488), en benadrukt ‘wie wenig von einer konsistenten 
Konzeption der Gestalt auszugehen ist’ (Kern 2003: 656). 
83 Zie bijv. Lauffer 1947: 49-61; Kern 2003: 658; Stewart 2003: 21-22. 
84 Ritter-Santini 1972: 685; ook geciteerd in Schnell 1985: 417. 
85 Spearing 1993: 10. 
86 Zie Cline 1971-72: 293; Spearing 1993: 9. 
87 Editie Fromm 1992: 590-599, vs. 286,15-290,10 (10.785-940). 
88 ‘Chrétien combine donc deux motifs, traités par Ovide séparément: la flèche d’amour 
et le regard’ (Dybel 2006: 283). Zie over de geraffineerde episode in Cligés, die ik hier 
vereenvoudigd weergeef, Haidu 1968: 30-31, 60-61, 70-73; Cline 1971-72; Polak 1982: 
42-45, 76-77; Spearing 1993: 8-10, 93-94; Öhlinger 2001: 15-17; Biernoff 2002: 48-59; 
Stewart 2003: 33-48 en 143-146 (noten); Grimbert 2005b: 126-129. 
89 Vs. 618-864, vertaald in Stuip 2003: 23-26. Na afloop van Alexanders liefdesklacht 
bestempelt de verteller deze met een knipoog als ‘groot’, in de dubbele betekenis van 
‘hevig’ en ‘lang’ (vgl. Haidu 1968: 48; Polak 1982: 44). 
90 Ook wel ‘monologue dialogué’ genoemd; zie Jung 1971: 170 vlg. 
91 Vgl. Glasser 1953: 61 vlg.; Heinimann 1963: 43-69, 109-112; Ruhe 1974: 59 vlg.; en 
Schnell 1985: 373 vlg. 
92 Sporadisch en terloops wordt amor ook li deus d’amor genoemd door minnezangers als 
Gace Brulé en Albert(et) de Sestaro (vgl. Schnell 1985: 228; meer voorbeelden op p. 375, 
noot 124), en in romans als Le Chevalier au Lion (vs. 5371) en Athis et Prophilias (vs. 681). 
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93 Vgl. de Roman d’Eneas, de lai Guigemar van Marie de France (en de interpolatie na vs. 
574 in redactie S van Lanval; Hanning & Ferrante 1978: 121, noot 7), Pyramus et Thisbe 
en Narcisus. 
94 Literatuur die functioneert in een ‘discours amoureux médiéval où s’abolit la question 
des genres’ (Gally 2005: 50). Zie ook Léonard 1996: 252 vlg. 
95 Jauss 1971: 188. Ook in Andreas Capellanus’ De Amore wordt Venus vaak genoemd. 
96 Vgl. Jung 1971: 211-214; Ruhe 1974: 115-118.  
97 Zie Stewart 2003: 19-20. Venus speelt bij Guillaume een bescheiden rol als moeder 
van Amor, met een fakkel als instrument van liefdesvuur. 
98 Tinkle 1996: 111. 
99 Zie bijv. Kohler 1935: 1; Lauffer 1947: 49, 70; Keller 1998: 27-28; Kern 1998: 420. 
100 Klassen 1995: 89. 
101 Kern 2003: 658. 
102 Newman 2003: 171. 
103 Zie boven; Scoenre wijf noit man bekande (editie Rombauts e.a. 1982, vs. 1196). 
104 Zemel 2006: 186. Fergus, die eerst ridderschap liet prevaleren boven de avances van 
Galiene, zal spoedig door de wrekende amors alsnog worden onderworpen aan de liefde 
(ibid., p. 34-38). 
105 Vgl. Schnell 1985: 400-401, en Zemel 1991b: 248-251. De wijziging is opvallend: in 
Oudfranse episodische Arturromans maakt amors nooit plaats voor Venus. Wel treffen 
we de liefdesgodin aan in twee ‘historische’ Arturromans: de Tristan en prose en Guiron le 
Courtois (West 1978: 302-303; Bruce 1999 heeft geen lemma voor Venus, en vermeldt 
haar naam slechts bij enkele personages uit Spensers Faerie Queene). 
106 Editie Rombauts e.a. 1982, vs. 1230-42 (uitroepteken na vs. 1242 van mij, S.). 
107 Dit geldt eveneens voor de Middelhoogduitse literatuur. ‘Vro Minne und vro Venus 
wurden als identisch gefühlt’, stelt Lauffer 1947: 37; ‘oft ist Minne und Venus identisch’, 
aldus Schnell 1985: 392. Zie ook Kern 1998: 403, 408 en 488, en 2003: 656. 
108 Editie Johnson & Claassens e.a. 2003, vs. 48-54. 
109 Over boventallige jonkvrouwen in Arturromans: zie Morris 1988. 
110 Editie Johnson & Claassens e.a. 2003, vs. 2088-90. 
111 In dezelfde roman wordt eerder, als Mabilie van Montesclare ontvlamt in liefde voor 
de ridderlijk presterende en spraakmakende held, ook een andere metafoor toegepast: 
Soe vele men daer van hem sprac / Dat hare doe een splinter stac / Van reinre minnen in haer herte 
(ibid., vs. 868-870). Hangt deze variant samen met de bijzondere causa amoris, nu liefde 
niet de weg kiest van het oog maar die van het oor, ex auditu? 
112 Vgl. het lemma ‘Venus’ in REMLT (Kuiper e.a. 1993-2015). 
113 Zie de edities Verwijs z.j. [1869], vs. 1396; Van den Bergh 1846-47, boek XI, vs. 862; 
Goossens & Willaert 2003: 120-121, vs. 13-14 en 19-21 (en vgl. Kern 1998: 414-417). 
114 Editie Heeroma 1958: 91, vs. 134-135. 
115 Editie Verwijs 1868, vs. 14.065-068, 14.097-098. 
116 Ibid., vs. 14.121. 
117 Editie Leendertz 1845-46, boek I, vs. 2270-71. Potter lijkt de Venus die hij opvoert 
in zijn didactische tekst overigens positief te waarderen, zie Van Buuren 1979: 103-104, 
en vgl. Schnell 1985: 29 (noot 84) en 31 (noot 95). 
118 Editie Rombauts e.a. 1982, vs. 1243-46. 
119 Vgl. voor het laatste, in Seghers Trojeroman, de klacht van een afgewezen minnaar: 
Nu bid ic der Mynnen ende vermane / dat sy my cortte myn quale. / Sy ist diet mach volbrenghen 
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wale. / Ay, vrouwe Venus, sonder ghenoot, / doet dit of sclaet my doot (editie Janssens & Jongen 
2005, vs. 778-782). Andere voorbeelden in Öhlinger 2001: 38-42. 
120 Editie Fromm 1992: 562, vs. 273,12 (10.260). 
121 In de Roman van Walewein, waar de held en Ysabele in Endi zich hartstochtelijk over-
geven aan Amors, jolijt ende grote jonste, valt op dat Venus die godinne genoegen moet nemen 
met een bescheiden rol als schoonheidsspecialiste, slachtoffer van een ‘Überbietungs-
topos’ (vgl. Kern 1998: 115 vlg., 486-487): Ysabele […] hevet [meer ] scoonheden tharen deele / 
Danne Venus doet, die godinne (editie Van Es 1957, resp. vs. 7967, 3446 en 3423-25). 
122 ‘Vénus propose les tentations du désir’, aldus Strubel 2002: 321 over Huons allegori-
sche tekst. Marc-René Jung, die de Tournoiemenz Antecrit uitvoerig bespreekt (1971: 268-
289), typeert de liefdesgodin in soortgelijke termen: ‘Elle représente la luxure’ (p. 287). 
123 Huon verwijst voor het motief naar Chrétien, door hem al geprezen in zijn proloog. 
124 Kiening 1994: 372. Vgl. een Complainte d’Amors, waar ogen, als vensters van het hart, 
kwetsbaar heten voor schone schijn in de vorm van Amors pijlen (Jung 1971: 317 vlg.). 
125 Kern 1998: 487. 
126 Beuger 2002: 279. Vgl. ook Kohler 1935: 94-100; Schnell 1985: 187 vlg.; Kern 1998: 
424-427. Pijl en boog (dan wel spies of lans), fakkel en andere wapens van de liefde zijn 
zowel in de literatuur (ongeacht de taal) als in de iconografie uitwisselbaar, en worden naar 
believen gehanteerd door amors, Amor, Cupido, Venus en (Frau) Minne. Zie Schnell 1985: 
214, 216-217; Kistler 1993: 200-212; Öhlinger 2001: 15-20; Willaert 2003b: 380-383. 
127 Zie Willaert 2003a: 97. 
128 Geciteerd naar Trachsler 1979: 179. 
129 Anders dan in Ferguut, editie Rombauts e.a. 1982, vs. 2463: In gepense heften Venus bracht. 
130 Kern 1998: 471 (noot 849). 
131 Vgl. REMLT (Kuiper e.a. 1993-2015) onder ‘Venus’ (geraadpleegd 05-08-2014): ‘in 
de Middelnederlandse literatuur is Venus een volwaardige liefdesgodin – regelmatig 
interfereert Venus met de moedermaagd Maria (soms met gebruikmaking van het voor 
beiden symbolische getal V=5), die de “kampioen” is van de geestelijke liefde (caritas)’. 
132 Minne haet al dat es loes; / Haer boem draget vrucht altoes, verzekert de verteller in vs. 688-
689, waarna hij in een weinig systematische catalogus twintig van deze vruchten duidt 
als met ware liefde verbonden kwaliteiten (zoals doget, trouwe en grote hoveschede), beproe-
vingen (zoals pine ende arbede en lange quale), minnesymptomen (pense, beven, suchten, vasten 
ende waken) en positieve ervaringen (bliscap en geluc ende spoet). Dit ende meer, zo besluit hij, 
moten si bekinnen* / Die herte, daer die boem van minnen / In sal wortelen ende dragen (vs. 706-
708). *bekinnen: (leren) inzien, begrijpen. Vgl. over de deugdencatalogus ‘zonder enig 
systeem’ in de RRmM ook Werkgroep Groningse Neerlandici 1972: 55. 
133 De RRmM heeft in deze episode, gekenmerkt door ‘Natureingang’, locus amoenus en 
leerzaam treffen met de godin van de liefde, wel iets van een minneallegorie, populair in 
de veertiende en vijftiende eeuw. Zie over Venus in zulke teksten De Bree 2005: 13-22. 
134 Ongeacht de bijzondere invulling van haar rol, zegt Venus’ optreden in de RRmM 
veel over de herkomst van de onbekende en naamloze held, omdat ‘Venus, die personi-
fizierte Liebe, ihre Autorität auf die Herrschaft über Könige und Fürsten, die höchsten 
Repräsentanten weltlicher Obrigkeit, beschränkt’ (Schnell 1985: 394). 
135 Vgl. Van Buuren 1979: 289-296; Schnell 1985: 26-28, 156 vlg., 241; Orbán 2006. 
136 Dor har versuchte hi gedichte, wordt in RRmM-frm vs. 196 gezegd over Miraudijs’ verblijf 
in het convent, waar de held onder meer de veertiende vrucht van de boem van minnen te 
plukken heeft: suchten (vs. 699). 
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137 Vgl. Wuttke 2006: 140. 
138 Uitgeloofd als prijs voor de winnaar, doet Clarette geen moeite haar opluchting te 
verbergen wanneer zij in de zegevierende monnik-ridder haar grote liefde herkent: Doen 
riep si lude, al in een, / Sevenwerf eer si gefeen: / ‘Dits hi, dits hi, die wi menen! / Desen willic, ende 
el ne genen!’ (vs. 2100-03).  
139 Keller 1998: 19. 
140 Editie Spiewok 1998, vs. 961. 
141 Kistler 1993: 120. 
142 Kohler 1935: 151. 
143 Dat is eerder in de RRmM nog wel het geval, als der minnen cracht de hals over kop ver-
liefde jonkvrouw Egletine en haar hofdames ’s nachts Van minnen pine ende onraste bezorgt 
(vs. 500-506). 
144 Ook andere helden ervaren dit, vgl. Öhlinger 2001: 73-75 (en zie tevens p. 29-36). 
145 Door Minne diu arzatinne, zoals de gepersonifieerde liefde ook wel wordt genoemd in 
Gottfrieds Tristan (editie Spiewok 1998, vs. 12.164), of door ‘die Frau als Heilerin’ (vgl. 
Öhlinger 2001: 13-15, 41 en 160-162). 
146 Namelijk de dwerg Fellon met zijn magische ring (vs. 934-935, 951-956, 1004-15, 1034-
37), een anonieme meester aan het hof van Egletine (vs. 1207-08), en de moenken van het 
klooster waar de held onderdak en verpleging vindt (vs. 1749 vlg.; RRmM-frm vs. 111-124). 
147 Hemelse hulp in de liefde roept de RmM ook aan in het Woud zonder Genade (Ay, 
God geve mi tharre minnen spoet!, vs. 1184), terwijl Clarette naar verluidt hoopt op een edel-
moedig ridder (lees: de held) als echtgenoot, Mach sine vercrigen ens haer God an (vs. 1835); 
‘most of the courtly lovers and ladies pray to the Christian God for help in their secular 
amorous enterprises, and generally with succes’, aldus Taylor 1981: 311. Vgl. Schnell 
1985: 165. 
148 Schnell 1985: 393, 364. Kern 1998: 482 verkiest ‘Sublimierung’ boven ‘Verhüllung’. 
149 Schnell 1985: 231. Zie ook Badel 1988: 145 (‘la personnification soit un pur signe de 
littérarité […], une garantie de sérieux […], c’est-à-dire un message capital’), alsmede 
Kern 1998: 442-446, en Strubel 2002: 321 vlg. 
150 Schnell 1985: 391, 392. 
151 Deze glos, omlijnd en voorzien van een licht gerubriceerde beginkapitaal, is in kleur te 
zien op www.kb.nl/bladerboek/lancelot/browse/page_168v.html. Vgl. over de glossen 
in de Lancelotcompilatie De Haan e.a. 1983: 24 (noot 58), Hogenbirk 2014a, en hoofdstuk 5, 
p. 150 (noot 10). 
 

 
f. 168v.: Nv quā mī v’we ver Venus vord / Doen si v’hord heeft dese word / Eñ plante in hem enē boem na des 
 
152 Schultz 2006: 101. 
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8. Verdachte vorstin∗ 
 a character is not necessarily 

the sum of its previous occurrences 
(Bethlehem 2005: 176) 

 
De bewerking van de RRmM die is ingelast in de Lancelotcompilatie, vormt een 
tweeluik waarvan het eerste deel draait om de liefde tussen de titelheld en de 
heldin, Clarette. Het tweede deel laat de protagonist, getrouwd en gekroond, 
zijn uit het oog verloren ‘Vatersuche’ hervatten en volbrengen. Opmerkelijk in 
met name het eerste part van de roman is het grote aandeel van vrouwen: de 
top-6 van meest genoemde personages na de held bestaat uit drie heren en drie 
dames (zie schema 3). Dat Clarette als geliefde van de RmM een vooraanstaande 
plaats inneemt, ligt in de lijn der verwachting. Doch verrassend is, dat naast de 
vader van de held ook zijn moeder een rol van betekenis speelt. En werkelijk in 
het oog springt, dat niet alleen koning Artur, maar ook zijn gemalin Guenièvre 
frequent genoemd en handelend opgevoerd wordt. Waar in menige Arturroman 
de inbreng van de koningin bescheiden is, komt zij in de RRmM uit de verf als 
vrouw met een functie. 

Doel van dit hoofdstuk is, te laten zien hoe de dichter Guenièvre van twee 
kanten belicht, maar niet van beide kanten even sterk. Waar hij het volle licht 
laat schijnen op de vorstin, presenteert hij haar als patrones van voorbeeldige 
liefde. Maar tegelijk laat hij aan de schaduwzijde contouren doorschemeren van 
een overspelige koningin, wier liefdesrelatie met een ridder van de Ronde Tafel 
in de Lancelot-Graalcyclus uitloopt op een Arturiaanse apocalyps. 
 
Willen we komen tot een scherp beeld van Guenièvre in de RRmM, dan is het 
zaak haar optreden te bezien tegen de achtergrond van eerdere teksten waarin 
zij figureert. Om die reden volgt nu eerst een schets van de gedaanten waarin de 
vorstin zich vertoont in Oudfranse Arturromans. Daarna staan we wat langer 
stil bij de rol van Guenièvre in Middelnederlandse vertegenwoordigers van het 
genre. Gewapend met deze kennis zullen we bekijken hoe de koningin gestalte 
krijgt in de RRmM, en er bijdraagt tot de thematiek. Naar ik aannemelijk hoop te 
maken heeft de auteur, door recipiënten langs indirecte weg te herinneren aan 
de roemruchte affaire van Lancelot en Guenièvre, zijn nieuwe held en heldin 
willen profileren als een superieur minneduo. 
 
 
Guenièvres vele gezichten 
 
Twee recente studies over het profiel van Arturs echtgenote in middeleeuwse 
teksten tonen de vorstin als een ongrijpbare figuur met vele gezichten. ‘There is 
a multitude of Guineveres, and yet there is none’, aldus Ulrike Bethlehem, die 
het personage typeert als ‘a vessel to be filled at random’, ‘a medieval puzzle’.1 
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Ook Dietmar Rieger omschrijft de koningin als ‘hétérogène, polymorphe et 
protéiforme’, als een ‘personnage énigmatique’.2 Afwachtend of ondernemend, 
ingetogen of spontaan, trouw of overspelig: Guenièvres eigenschappen kunnen 
hemelsbreed verschillen. 

Veel middeleeuwse auteurs presenteren de koningin, conform haar repre-
sentatieve rol, als ‘an exemplum of queenly benevolence and grace’.3 Meteen een 
modelvorstin is zij al in Erec et Enide, en prijzenswaardig komt Guenièvre ook 
voor de dag in Cligés, waar zij zich onderscheidt als ‘an intermediary in matters 
of the heart’ en ‘a defender of love and marriage’.4 Eerbetuigingen door verhaal-
figuren dragen bij aan een positief beeld, zoals Chrétien laat zien in Le Conte du 
Graal, waar Walewein de vrouw van zijn oom bewierookt als een toonbeeld van 
deugd, lerares van al wat goed is. Eerder had Perceval de koningin al begroet als 
‘de schoonste en de beste van alle dames’.5 

Worden heldinnen in hoofse romans dikwijls geportretteerd als lelieblanke 
beauties met goudblonde lokken, auteurs geven vrijwel nooit een descriptie van 
Guenièvre, ‘queen with more character than face’.6 Wel wordt haar schoonheid 
vaak genoemd en geroemd,7 zoals in een aantal handschriften van La Mort le Roi 
Artu, waar de vorstin als reeds vijftigplusser nog altijd een prachtvrouw zonder 
gelijke heet te zijn.8 Ook in Ferguut mag de koningin er wezen, maar de eer van 
allermooiste moet zij hier laten aan Galiene, wier schoonheid tevoren omstandig 
beschreven was, terwijl Guenièvre het wederom moet stellen zonder descriptio.9 
Een zeldzame uitzondering treffen we aan in de Suite-Vulgate du Merlin, waar de 
introductie van Arturs toekomstige vrouw wordt opgeluisterd met een compli-
menteus portret.10 Opvallend: goudblonde lokken schitteren door afwezigheid. 

Zo’n halve eeuw eerder, in Le Chevalier de la Charrette, was het juist een pluk 
goudglanzend haar uit Guenièvres kam geweest die Lancelot in vervoering had 
gebracht.11 Dat deze voordien weinig bekende ridder in extase kon geraken bij 
het zien van wat blonde haren, was een gevolg van zijn amoureuze dispositie. 
Mateloos verliefd op de ontvoerde vorstin, poseert de grote held van Chrétiens 
grensverleggende roman in de kam-passage als devoot aanbidder, en wel vanaf 
het moment dat hij de herkomst heeft vernomen van het prompt door hem als 
heilig gekoesterde haar. Zijn vurige liefde zal weerklank vinden, want tijdens een 
geheim rendez-vous in de andere wereld van Gorre voert Guenièvre haar minnaar 
en verlosser mee naar haar bed.12 Waar Chrétien de koningin eerder voorstelde 
als waardig, wijs, welbespraakt, tactvol en in algemene zin hoofs, maar als ‘de vrouw 
van’ wel steeds beperkt tot een rol in de periferie, laat hij haar in de Charrette op 
de voorgrond treden als een overspelige heldin, bron van inspiratie voor Lancelot. 
 
 
Guenièvres liefde voor Lancelot 
 
Al rond midden twaalfde eeuw wordt Arturs bekoorlijke eega door haar eerste 
biografen beschreven als flexibel in de huwelijkstrouw. Hoewel in de Historia 
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Regum Britanniae van Geoffrey of Monmouth op de keper beschouwd alleen 
Arturs neef Mordred blaam treft wanneer hij zich meester maakt van koninkrijk 
én koningin, laat Wace in zijn Roman de Brut, een bewerking van de Historia in 
Oudfranse verzen, geen twijfel bestaan over Guenièvres schuld aan echtbreuk.13 
En na de Brut doet Marie de France er nog een schepje bovenop in Lanval, waar 
zij vertelt hoe de (hier naamloze) vorstin op een hofdag van Artur een poging 
doet tot verleiding van de held, die haar evenwel vierkant afwijst.14 

Wordt Guenièvre dikwijls getoond als object van begeerte,15 haar rol in de 
liefde (naar Lanval bewijst en de uitkomst van menige kuisheidsproef aan het 
Arturhof suggereert) beperkt zich niet tot een van passiviteit. Dat zagen we net 
al in de Charrette, waar Chrétien de vorstin stileert als op het moment suprême 
meer dan gewillige domna van Lancelot. Juist van beider opzienbarende liefde, 
met fin’amor als bron van ridderschap een literaire innovatie, zou men invloed 
verwachten op Arturverhalen nadien. Maar we komen aanvankelijk bedrogen 
uit, want jarenlang ketst het onderwerp af op het vertelprincipe dat personages 
niet gebonden zijn aan een voorgeschiedenis. ‘Die bekannten Figuren haben in 
der Regel keine individuelle Geschichte, sie spielen ihre jeweilige Rolle so, als 
sei ihnen bei Chrestien oder in anderen Romanen nicht schon Prägendes, Ir-
reversibles zugestossen’, constateert Beate Schmolke-Hasselmann. Dit maakt 
‘dass Yvain und Erec im Bewusstsein mancher Autoren nicht eigentlich als ver-
heiratete Männer weiterleben. Sie gehören als unwandelbare Gestalten zur Table 
Ronde; auf ihre persönliche literarische Vergangenheit wird nur noch selten 
einmal verwiesen’.16 

Reeds in Le Chevalier au Lion, door verwijzingen verbonden met de Charrette 
en rond dezelfde tijd geconcipieerd, waakt Chrétien ervoor ‘to leave any marks 
in the untainted image of Guinevere’.17 Naamloos en low-profile verschijnt de 
koningin in Le Conte du Graal, waar Lancelot van de aardbodem verdwenen lijkt. 
Voortzettingen van de graalroman tonen ‘a queen who resumes her wonted 
role in courtly ceremony from before the Charrete’, en zij doet dat ‘entirely un-
impressed by the presence of Lancelot’.18 Andere verhalen en romans uit de 
periode na Le Conte du Graal bevestigen dat ‘the queen’s enterprises are now 
strictly within bounds’.19 Dichter Raoul mag in La Vengeance Raguidel dan on-
verhuld de overspelige natuur van vrouwen aan het licht brengen via een kuis-
heidstest aan het hof, de vorstin daarbij associëren met Lancelot doet hij niet.20 
En hoewel de auteur van prozaroman Perlesvaus Lancelots gevoelens voor de 
koningin niet onder stoelen of banken steekt, reduceert hij deze wel tot wat nu 
platonische eenrichtingsliefde is: ‘Guenièvre est objet de l’amour de Lancelot, 
jamais sujet’.21 De vorstin, ‘l’image de la courtoisie parfaite et de la spiritualité 
chrétienne’,22 fungeert voor haar minnaar in Perlesvaus als een werkelijk sublieme 
bron van inspiratie. 
 
Lijkt na Chrétiens waagstuk met Le Chevalier de la Charrette het liefdesverhaal van 
Lancelot en Guenièvre dus op te lossen in de mist van het literaire verleden, 
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aan deze situatie komt een einde met de Lancelot en prose. In die ook letterlijk 
kolossale bestseller vormt Lancelots liefde voor Guenièvre opnieuw de rode 
draad: het is hier de koningin die de ridderwijding van ‘Fair Unknown’ Lancelot 
completeert door hem het zwaard ter hand te stellen, en het is minne voor en 
weldra ook van zijn vorstin die de jonge debutant doet uitgroeien tot de beste 
ridder en menigmaal ook redder van Arturs rijk. Voortbouwend op Chrétiens 
Charrette – waarvan een prozabewerking werd geïncorporeerd – beschrijft de 
Lancelot en prose samen met La Queste del Saint Graal en La Mort le Roi Artu, in 
wat nu een complete biografie is van Lancelot, de geschiedenis van een grote 
passie: van ’s ridders ‘innamoramento’ in de Lancelot en prose, via het tijdelijk 
afzweren door de held van zijn liefde in de Queste (waar hem de maat wordt 
genomen van religieus ridderschap), tot aan de hervatting en het uitkomen van 
zijn verhouding met Guenièvre in de Mort Artu, resulterend in de teloorgang 
van de Tafelronde en de ondergang van het koninkrijk. 

De impact van de Lancelot-Graaltrilogie was enorm, maar in één opzicht 
bijna non-existent. Enorm: handschriften, vertalingen en bewerkingen, alsook 
verwijzingen en reminiscenties in veel andere teksten,23 getuigen massaal van de 
populariteit die het liefdesverhaal, verweven in een omvattende historie van 
Arturs heerschappij, al spoedig moet hebben genoten. Enorm bovendien, omdat 
auteurs de cyclus zouden benutten als bron van personages, verhaalmotieven en 
verteltechnieken. Echter: de faam waarmee het opus magnum zich schaarde naast 
het oeuvre van Chrétien, dat gemeten naar omvang en overlevering zelfs totaal 
werd overschaduwd, heeft dichters van Oudfranse episodische Arturromans er 
zelden toe bewogen, alsnog aandacht te schenken aan de liefde tussen Lancelot 
en de koningin.24 Beperkt inzetbaar vanwege zijn reputatie ‘as the knight whose 
extraordinary prowess is inextricably linked to his love for Arthur’s Queen’,25 
blijft Lancelot in de niet-historische verhalen geschreven na Chrétien en na de 
prozacyclus een figuur van het tweede, zo niet het derde plan.26 Slechts éénmaal 
keert de ridder tijdelijk terug als protagonist en aanbidder van Guenièvre, en dat 
om dan zomaar te zwichten voor ander vrouwelijk schoon. ‘In one of the last 
Arthurian verse romances, the Merveilles de Rigomer [...], his fidelity to the queen 
is compromised by an affair with another woman’, schrijft Lori Walters over 
Lancelot als chronologisch eerste held van dit verhaal, dat invloeden vertoont 
van de Lancelot-Graalcyclus.27 Ondertussen blijft Guenièvre, in late romans als 
Claris et Laris en Floriant et Florete, ‘an impeccable queen, removed from the 
incriminations of adultery that lend the cycles much of their fascination’.28 In 
Escanor ziet de vorstin zich zelfs uitdrukkelijk vrijgepleit van dwaze – lees: over-
spelige – liefde. Een korte laudatie bij haar introductie volstaat naar het oordeel 
van de dichter, Girart d’Amiens, blijkbaar niet om de onberispelijkheid te be-
nadrukken van de voorbeeldige koningin: ‘insistence on the “lifelong” absence 
of “foolish” and “outrageous” love puts an early end to speculations, purging 
her of any lapse brought up in past Arthuriana’.29  
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Guenièvre in de Lage Landen 
 
Ook Dietse dichters van niet-historische Arturverhalen lijken, in het voetspoor 
van hun Franstalige collega’s, de liefde van Lancelot en Guenièvre als thema en 
motief uit de weg te zijn gegaan. Ferguut bijvoorbeeld, net als de brontekst, Fergus, 
voert de ridder en de vorstin op als figuranten, zonder enige suggestie van een 
verhouding. En de Roman van Walewein toont de koningin slechts kort aan het 
begin,30 terwijl Lancelot, niet meer dan incidenteel genoemd, na Waleweins ver-
trek van het hof geprezen wordt als de meest eerzame van alle achtergebleven 
ridders: Daer ne was niemen zijn ghenoot / Van duechden.31 

In een bijdrage over Lancelot en Guenièvre als liefdespaar in de Lancelot-
compilatie, schenkt Bart Besamusca ook aandacht aan beider beeld in de zeven 
episodische Arturromans die, meer of minder bewerkt, zijn opgenomen tussen 
Lanceloet, de Queeste vanden Grale (QG) en Arturs Doet (AD), Vlaamse versies van 
de Oudfranse Lancelot-Graaltrilogie. In de compilatie-Perchevael, als eerste van 
twee romans geïnterpoleerd tussen Lanceloet en QG, valt de naam van de vorstin 
maar één keer, terwijl het optreden van Lancelot zich beperkt tot een kracht-
meting met achtereenvolgens Keye, Dodineel en Tristan.32 In deze episode uit 
de koker van de compilator is de held van de cyclus – hier incognito opererend 
– uiteindelijk zelfs Tristan de baas, zijn evenknie als minnaar in het genre, wat 
bij toehoorders gedachten kan hebben opgeroepen aan Lancelots liefde voor 
Guenièvre, bron van inspiratie voor zijn formidabel ridderschap.33 Van een 
toespeling op de minnerelatie tussen ridder en koningin is echter geen sprake. 

Anders ligt dit in Moriaen, ingelast na de compilatie-Perchevael en voor QG. In 
deze roman laat de vorstin, belaagd door de koning van Ierland nadat Artur 
tijdens een jachtpartij is ontvoerd door Saksen, Gariet de hulp inroepen van 
Walewein en Lancelot. Hierop komt de laatstgenoemde, zware verwondingen ten 
spijt, dadelijk en vastberaden in actie om bijstand te verlenen aan zijn vrouwe in 
nood: 
 

… doe Lanceloet verstont* * vernam  ** hoe het er met 
Hoet metter coninginnen es comen**,    de koningin voor stond 
Al sout hem al die werelt vromen*, * opleveren 
Hine ware daer langer bleven niet,  
Noch om wonde no om verdriet;  
Want hi seide hi ware genesen,  
Ende hi wilde ember* te stride wesen.34 * hoe dan ook  

 
Ook zonder met zo veel woorden te refereren aan Lancelots liefde voor de ko-
ningin, laat de compilator – voor wiens rekening deze verzen lijken te komen35 
– weinig ruimte voor twijfel over wat de gewonde ridder drijft. ‘Lancelot’s ex-
ploits are inspired by his love for Guinevere’, oordeelt Besamusca.36 

Van de vijf Arturteksten die zijn ingevoegd tussen QG en AD, kunnen de 
derde en de laatste in het kader van dit hoofdstuk buiten beschouwing blijven. 
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In Walewein ende Keye (WK) is geen spoor te bekennen van Lancelot, terwijl de 
naamloze koningin er niet veel meer is dan een meldpunt voor overwonnen en 
naar het hof gestuurde tegenstanders van Walewein.37 Ook Torec heeft een ano-
nieme vorstin, die alleen verschijnt als toeschouwster van een gerechtelijk duel 
tussen de held en Ywein.38 Lancelots naam valt slechts twee keer, in vs. 3383 en 
vs. 3689. Niets wijst op een liefdesaffaire. 
 

Die Wrake van Ragisel 

Geen geheim van deze affaire maakt het slot van Die Wrake van Ragisel (WR), 
door de compilator ingelast achter QG. Zoals gezegd onthult de dichter van de 
Vengeance Raguidel via een kuisheidsproef aan het hof de overspelige aard van 
vrouwen, evenwel zonder de schande van Guenièvre in verband te brengen met 
Lancelot. De oorspronkelijke Middelnederlandse vertaling/bewerking van de 
Vengeance, fragmentarisch bewaard gebleven, legt deze link evenmin, en dat-
zelfde lijkt te gelden voor de versie die is opgenomen in de Lancelotcompilatie. 
Ook hier wordt Walewein door een knecht geïnformeerd over wat bij zijn af-
wezigheid aan het Arturhof was voorgevallen. Een mantel die krimpt wanneer 
de draagster loser minne pleecht had er te denken gegeven over vrouwelijk fatsoen, 
allereerst dat van de koningin. Het testobject, zo was open en bloot gebleken, 
ontcramp Geneveren vor waer / Tote recht in midden bene.39 Een soortgelijke schande 
had hierna alle andere dames getroffen, het meest nog de vriendin van Keye. 
Alleen Carados’ geliefde had haar blijkbaar unieke trouw beloond gezien met 
een tovermantel op maat. 

In het vervolg van de compilatieroman lijkt het publiekelijk falen van de 
vorstin geen consequenties te hebben,40 doch het motief duikt plotseling weer 
op in twee hoofdstukken waarmee de compilator het verhaal heeft verlengd.41 
In het eerste van deze kapittels, getiteld Hoe Lanceloet vacht jegen Ydire, gaat de 
lang buiten beeld gebleven Lancelot, na te hebben gehoord welke vernedering 
Guenièvre ten deel was gevallen, compleet door het lint: hi nigerent sint ne quam / 
Daer hi mantele dragende vernam, / Hine wilder om vechten.42 Nauwelijks ziet de ridder 
een jonkvrouw met een mantel, of hij gaat haar begeleider Yder te lijf, om pas 
na hevige strijd tot bezinning te worden gebracht door zijn neef Bohord, die net 
komt aanrijden. In het naadloos gemonteerde vervolgkapittel vraagt Lancelot 
deze ridder het hemd van het lijf: hoe het nu ging met de vorstin, ook in haar 
relatie met Artur; of Bohord getuige was geweest van het mantelincident; hoe 
die proef nu precies was afgelopen voor Guenièvre; en hoe de koning op de 
uitkomst had gereageerd. Tot zijn geruststelling krijgt Lancelot te horen dat de 
opschudding rond Keyes vriendin alles had overstemd, en dat de terugkeer van 
Walewein met Gariet hierna vreugde had gebracht aan het hof. Over de mantel 
was niet meer gesproken, verzekert Bohord. Opgelucht begrijpt Lancelot dat 
repercussies voor de koningin dus uitgebleven zijn. 
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Wie nog mocht twijfelen of we hier inderdaad te maken hebben met de minnaar 
van Guenièvre, en niet gewoon met een overbezorgde Tafelronderidder, vindt 
zekerheid aan het slot van de tweede toegevoegde episode. De impulsieve wijze 
waarop de vorstin Lancelot daar begroet bij zijn retour aan het hof,43 laat aan 
duidelijkheid niets te wensen over: 
 

Die coninginne quam vorward saen* * al spoedig 
Ende ontfinc Lancelote met bliden sinne*; * met grote vreugde 
Want die over starke minne* * tomeloze liefde 
Deetse spreken buten monde*.44 * onbesuisd 

 
In de eerste aan WR gekoppelde episode zet de compilator Lancelot te kijk als 
een minnedwaas, wiens in QG nog afgezworen liefde voor Guenièvre kennelijk 
weer in volle hevigheid is opgelaaid, en zich manifesteert in destructief gedrag. 
Daarna, met het roekeloos onthaal van de ridder door de vorstin, anticipeert de 
samensteller van de Lancelotcompilatie al vroeg op AD, waar het liefdespaar alle 
discretie uit het oog zal verliezen en aldus tot katalysator wordt van catastrofale 
gebeurtenissen. Met deze kritische typering van Lancelot heeft de compilator 
zijn favoriet, Walewein, willen profileren als ware kopman van de Ronde Tafel.45 
De voornoemde episoden zijn dus dienstbaar aan een literaire competitie tussen 
wapenbroeders, die hun vriendschap echter geenszins in de weg staat. Verderop 
in de cyclus gaan concurrentie en kameraadschap zelfs hand in hand, dit in een 
tekst waar Lancelot het voortouw, doch Walewein de teugels in handen neemt. 
 

Lanceloet en het Hert met de Witte Voet 

Veel moeilijker dan in WR, is het aandeel van de compilator te doorgronden in 
Lanceloet en het Hert met de Witte Voet (LHWV ), in de compilatie te vinden tussen 
WK en Torec. In deze novelle van circa 850 verzen, waarin ‘het welhaast lijkt of 
de dichter een persiflage wilde presenteren van een Artursprookje’,46 neemt de 
minnaar van Guenièvre een queeste op zich die hij beter had kunnen overlaten 
aan een ander. Wetende dat hem als beloning een trouwlustige koningin wacht, 
begint de ridder als di wilde varen / Bejagen prijs ende lof aan het avontuur.47 Na in 
een omsloten foreest zeven leeuwen te hebben gedood die daar een wonderhert 
bewaken, velt Lancelot ook dit dier en snijdt het een witte voet af, de trofee die 
de huwbare vrouw verlangt van haar aanstaande. Waar het de ridder met deze 
daad nu eigenlijk om te doen is, het prestige of de prijs, laat de tekst nog even 
in het midden. Zwaar toegetakeld in zijn gevecht met de leeuwen, wil Lancelot 
een passant – die zich zal ontpoppen als bedrieger – naar de wachtende vorstin 
sturen met het volgende bericht, dat voor tweeërlei uitleg vatbaar is: 
 

... Hi soude comen so hi irst mochte* ... * zo snel hij kon 
Ende si nembermer man ne name * voor die tijd moest zij 
Vor dat hi tote hare quame.*    beslist niet trouwen 



Der minnen cracht 

206 
 

‘Segt hare dat si wel doe* * dat het haar goed ga 
Altoes beide spade ende vroe*. * altijd 
Ic heb mi gepient so sere* * ik heb mij veel inspan- 
Om die doget** ende om die ere    ning getroost  ** deugd 
Die ic van hare* hebbe gehort’.48 * over haar 

 

‘Lancelot is not prepared to rule out a marriage’, meent Besamusca op grond 
van deze verzen.49 In zijn grote studie over de Lancelotcompilatie sluit de auteur 
niet uit, dat Lancelot, voordat het verhaal onder handen werd genomen door de 
compilator, op pad ging met een huwelijk voor ogen: ‘Perhaps the relationship 
between Lanceloet and Genevre did not feature in the older version of Lanceloet 
en het hert met de witte voet. This would explain why Lanceloet leaves the court to 
win a rich bride, as well as his fear after his fight with the lions that the lady will 
marry someone else’.50 Een stap verder gaat Geert Claassens, die het eerst nog 
voorzichtig ‘by no means impossible’ acht dat Lancelot ‘ultimately married the 
queen’,51 maar in een latere bijdrage de mogelijkheid verheft tot zekerheid. Door 
zijn bron, stelt Claassens nu, ‘sah sich der Kompilator […] zu einer bedeutenden 
Änderung gezwungen: Lanceloet heiratet die anonyme Königin nicht’.52 

Beide onderzoekers gaan met hun uitspraken voorbij aan een analyse door 
Roel Zemel, die heeft betoogd dat Lancelots ontsnapping aan een huwelijk en 
het ontgoocheld achterblijven van een bijna-bruid de amusante, intertekstuele 
pointe vormen van het verhaal.53 Over de geciteerde verzen zegt Zemel: ‘Het is 
alsof Lanceloet […] beheerst wordt door amour de loin voor de vrouw naar wie 
hij op weg is’.54 Inderdaad alsof, want weldra blijkt dat Lancelot alleen gedreven 
wordt door ‘wat maar goed lijkt te zijn voor zijn reputatie als ridder’.55 In zijn 
amoureuze oriëntatie is geen plaats voor een huwelijk, zo wordt duidelijk als 
Walewein, de eigenlijke held,56 van de hunkerende vorstin gedaan krijgt dat zijn 
kameraad de bruiloft die zij begeert mag verdagen voor onbepaalde tijd. Dit tot 
teleurstelling natuurlijk van de terstond ‘superfluous lady’,57 maar méér nog tot 
opluchting van Lancelot. Want, zo beklemtoont de verteller met een anafoor: 
 

… in nereste no in spel*, * in geen geval 
Noch oec om lief no om leet*, * onder geen beding 
Noch om gene dinc di hem over geet*, * wat hem ook overkwam 
Noch om al die werelt oec mede 
En haddise niet genomen ter stede* – * had hij haar tot vrouw 
Ende al omder coninginnen wille**    genomen ** omwille van 
Die hi minde lude ende stille*; * die hij absoluut beminde 
Dit was hem die meeste sake*.58 * voor hem het belangrijkst 

 

Voor Lancelot is er maar één koningin naar zijn hart, en dat is uiteraard – al 
wordt zij niet bij naam genoemd – Guenièvre, ook in LHWV lid van de Artur-
iaanse cast. In de openingsepisode gebruikt de compilator haar personage om 
de terugkeer aan het hof te verklaren van Keye, die kort daarvoor in WK door 
Artur verbannen was (vs. 79-87). Verderop lezen we dat Walewein, ongerust 
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wanneer nieuws van Lancelot uitblijft, zich bevindt te Kardole binnen / Met Arturs 
wive, der coninginnen, / Ende die coninc hine was daer niet.59 En in de finale van het 
verhaal vertellen Lancelot en Walewein, met vreugde onthaald in Karmeloet, hoe 
si hadden gevaren / Den coninc ende der coninginnen.60 

Opmerkelijk in LHWV is, dat de taak om Lancelot te behoeden voor een 
huwelijk toevalt aan Walewein. Want hoe weet Arturs neef, die zonder overleg 
optreedt als woordvoerder van zijn kameraad, dat deze niet trouwen wil met de 
mooie beloning voor zijn beproeving? Dat de compilator een verzoek om hulp 
door Lancelot kan hebben gecoupeerd, vormt een voor de hand liggende maar 
weinig bevredigende verklaring, aangezien Waleweins komst aan het hof van de 
koningin, zijn duel met de bedrieger en zijn aansluitend logies nog in geuren en 
kleuren beschreven waren. Zou in het oorspronkelijke verhaal Walewein misschien 
op de hoogte zijn geweest van de liefde die zijn wapenbroeder en de vrouw van 
zijn oom heimelijk koesteren? Deze speculatieve gedachte kwam al naar boven 
toen Walewein zich in Kardoel ongestoord bleek te kunnen onderhouden met 
Arturs wive, der coninginnen. 
 
De bijzondere intertekstuele dimensie van LHWV lijkt, samen met Waleweins 
positionering als topridder van de Ronde Tafel, te zijn ontsproten aan het brein 
van ‘een Dietse auteur die bekend was met de cyclus Lancelot-Queste-Mort Artu, 
[maar] moeite had met de rol van Lancelot als superieur aan Gauvain. Dit van-
wege de omstandigheid dat Lancelot een liefdesverhouding heeft met de vrouw 
van Artur, zijn heer, wat uiteindelijk zal leiden tot de ondergang van de ridder-
wereld’.61 Groeit de held van de Lancelot en prose door zijn passie voor Guenièvre 
uit tot ‘the ultimate paragon of knighthood’,62 in de Middelnederlandse Artur-
novelle ‘brengt deze liefdesband de lezer op de gedachte dat Lanceloet beter 
thuis had kunnen blijven’.63 De Vlaamse dichter, contra een vaak kritische kijk 
op Walewein in Oudfranse Arturromans, wilde blijkbaar ‘een verhaal vertellen 
over Lanceloet om te laten zien hoe voortreffelijk Walewein is’.64 Het resultaat 
was een avontuur ‘dat [...] uitstekend in de compilatie past. De intrige van het 
verhaal wat betreft Lanceloet is gebaseerd op zijn rol, minnaar van Genevre, in 
de Lancelottrilogie, wat gevolgen heeft voor Walewein, een andere held in die 
romancyclus’.65 Mede met het oog op de excellerende Walewein zal de samen-
steller van de Lancelotcompilatie, strevend naar een positieve typering van Arturs 
neef, hebben besloten tot incorporatie van de novelle in zijn cyclus. ‘Het is alsof 
de auteur die dit verhaal in de compilatie opnam, daarmee wilde laten zien waar-
óm teksten met een hoofdrol voor Walewein werden ingevoegd’, geeft Zemel te 
denken.66 Want: ‘in de compilatieversie is Witte Voet een verhaal dat op komische 
wijze een kritisch geluid laat horen over de grote held van de romancyclus waar-
aan het is toegevoegd’.67 
 
Hoewel een communis opinio over het aandeel van de compilator in LHWV nog 
ver weg lijkt,68 mag het aannemelijk heten dat ook de oorspronkelijke novelle 
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bestemd is geweest voor recipiënten bekend met de liefde van Lancelot en Gue-
nièvre, rode draad in de Lancelot-Graalcyclus.69 Dit maakt de vertelling in die 
zin uitzonderlijk, dat we hiermee een episodische tekst in handen hebben die 
ironisch verwijst naar een delicaat onderwerp: het overspel van de koningin met 
Lancelot, in de meeste niet-historische Arturromans vermeden als bij afspraak. 
Hetgeen de vraag oproept: hoe zit dit in de RRmM? 
 
 
Guenièvre in Die Riddere metter Mouwen 
 
Bij een analyse van Guenièvres rol in de RRmM stuiten we opnieuw op de vraag, 
waar het aandeel van de dichter eindigt en de inbreng begint van de compilator, 
die zijn brontekst niet alleen heeft ingekort maar ook inhoudelijk bewerkt. In 
het eerste part van de roman, waar de vorstin een bijdrage levert aan de liefdes-
thematiek, lijkt haar typering goeddeels voor rekening te komen van de Vlaamse 
auteur. Voor Lancelot, contrastfiguur ter meerdere eer en glorie van de held, geldt 
hetzelfde. In wat volgt zal onze aandacht tevens uitgaan naar deze ridder, al lijkt 
dit (maar schijn bedriegt) niet te worden gerechtvaardigd door zijn ondermaatse 
optreden in het verhaal. 
 

Representatie, regie en Keye-kritiek 

Hadden auteurs bij het typeren van Guenièvre te beslissen of zij het personage 
zouden presenteren als een voorbeeldige vorstin of als de geliefde van Lancelot, 
een andere keuze betrof die tussen een nooit uit ’s konings schaduw tredende 
vrouw met representatieve functie, dan wel een handelende figuur met invloed 
op het verhaalgebeuren. De RRmM introduceert Guenièvre op een hofdag in 
Kardoel als echtgenote en onderdeel van het vorstelijk protocol: Die coninc hi droech 
crone doe / Entie coninginne mede alsoe (vs. 7-8).70 De vorstin stelt zich hier nog volg-
zaam op: Doe ginc die coninc messe horen […] / Die coninginne dire gelike / Volgede na 
met sconen joncfrouwen (vs. 21, 30-31). De dichter lijkt dan een attentiesignaal af te 
geven: hij laat Guenièvre escorteren door Walewein en ... Perceval.71 Lancelot en 
de figurant Ductalas mogen Clarette begeleiden, een ogenschijnlijk willekeurige 
hofdame voor wie, als enige hier met name genoemde vrouw, een rol van betekenis 
in het verhaal lijkt te zijn weggelegd. 

Maaltijd volgt, door Artur onderbroken in afwachting van nieuws. Prompt 
komt een bode berichten dat Tristan en Iseut zijn gestorven, waarna het verras-
send de vorstin is die het initiatief en het woord neemt: Die coninginne sprac met 
rouwen: / ‘Here, gereit u, vaert ten like!’ (vs. 78-79). Dadelijk geeft Artur gehoor aan 
haar oproep. Hij vertrekt spoorslags met zijn ridders richting uitvaart, zodat de 
held nadien arriveert aan een hof vol achtergebleven dames. Nauwelijks heeft 
de jongeling, die later Miraudijs blijkt te heten, hier zijn opwachting gemaakt en 
Guenièvre gegroet, of zijn wens om aan Arturs hof tot ridder te promoveren 
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gaat reeds in vervulling. Hulpgeroep van een jonkvrouw, buiten de vesting mis-
handeld door een rode ridder,72 dwingt de vorstin om, op advies van de ziek 
achtergebleven hofmaarschalk Keye, haar bezoeker te vragen terstond ridder te 
worden en de dame in nood bij te staan. Grif gaat de knaap akkoord, met als 
onconventioneel gevolg dat hij, naast een zwarte wapenrusting, ook zijn zwaard 
ontvangt uit handen van Guenièvre. Die coninginne, sijt seker das, / Gordet hem (vs. 
172-173).73 Op de intertekstuele duiding van deze gebeurtenis kom ik nog terug. 
Voor dit moment volstaat de vaststelling, dat koning Artur aan het begin van de 
RRmM buitenspel wordt gezet door zijn vrouw, die met haar initiatief de regie 
aan het hof van hem overneemt. 
 
Dient Keye de koningin in eerste instantie constructief van advies, zijn ware 
aard toont hij door de held bij diens vertrek spottend uit te maken voor boeren-
pummel. Dit komt de drossaard te staan op een reprimande van Guenièvre: Her 
Keye, u tale / Es quaet; ic rade u wale / Dat gijs meer gewaget vor mi! (vs. 214-216). Maar 
de hofmaarschalk is hardleers. Wanneer de belaagde jonkvrouw en haar kwel-
geest, de een verlost en de ander verslagen, zich in opdracht van de protagonist 
melden bij de koningin, en Keye verneemt dat de RmM zich wreken wil voor 
de smaad hem aangedaan, reageert hij uiterst grof. Opnieuw laakt Guenièvre 
zijn gedrag: ‘U quade tonge’, sprac die coninginne, / ‘Sal u vele quaets noch bringen inne; / 
Gi segter selden hovescheit mede!’ (vs. 432-434). Later komt deze voorspelling uit, en 
krijgt Keye wat hem toekomt. Buiten Kardoel, waar Artur en bijna al zijn ridders 
zijn weergekeerd, wordt de drossaard in een gewapende confrontatie op zijn 
nummer gezet door de held. Deze gaat daarbij zo hardhandig te werk, dat de 
hofmaarschalk anders dan gebruikelijk in het genre niet licht-, maar werkelijk 
zwaargewond raakt. Minstens even ongewoon is hierna de hardvochtige reactie 
van de vorstin: Laet den dorper licgen daer, / Hi heves dicke verdient, vor waer! (vs. 1636-
37). Toch komt haar gebrek aan compassie niet onverwacht, want voorafgaand 
aan de afrekening had de verteller reeds onthuld, dat Guenièvre haar oom al 
meermalen een gedenkwaardige les had toebedacht:74 
 

Die coninginne, dies* oem hi was, * wier 
Si vermat hare dicke das*, * had zich al vaak voor- 
Mocht sijt doen met haren eren,    genomen 
Si soude hem selc een spel doen leren*, * een duchtig lesje geven 
Hine vergaets nembermeer.   (vs. 1578-82) 

 
Haar onverbiddelijke houding in de RRmM is Guenièvre niet ingegeven door 
de dichter, maar door de compilator, die Keye graag kritisch belichtte.75 In dit 
streven past een bijgesteld, onbuigzaam optreden van de koningin jegens haar 
verwant. 
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Advies, abbreviatie en rentree 

Verderop in de RRmM zet de compilator rigoureus het mes in een actie van 
Guenièvre. Zoals blijkt uit RRmM-frm vs. 248-283, proclameert Artur, bedroefd 
omdat de held spoorloos verdwenen is, oorspronkelijk op advies van zijn vrouw 
een loktoernooi met Clarette als prijs. De RmM, zo verwacht de vorstin, 
 

… sal ten tornoye comen 
Deerst dat* hijt heeft vernomen, * zodra 
Es levende hi ende gesont, 
Want hi hevet lange stont* * reeds lang 
Claretten gemint, wetic wel, 
Vele meer dan iemen el*. * boven ieder ander 
Hets mi dicke* comen te voren**, * vaak ** gebleken 
Dat hise met herte heft vercoren * liefdesleed lijdt 
Ende pine doget* dor hare.    (RRmM-frm vs. 269-277) 

 
In de corresponderende tekst van de compilatie-RRmM blijft Guenièvre buiten 
beeld. De passage waarin het toernooi wordt afgekondigd is drastisch ingekort, 
waarbij de compilator het initiatief van de koningin heeft overgedragen aan haar 
gade,76 terwijl de minne van Miraudijs voor Clarette – oorspronkelijk, naar het 
voorbeeld van Cligés,77 enkel bekend aan de vorstin – uitlekt tot publiek geheim: 
si wisten wel ant horen / Dat hi Claretten hadde vercoren (vs. 1806-07). Ook verder in 
het eerste part van het verhaal in de compilatieversie wordt Guenièvre volledig 
genegeerd. Of de Vlaamse roman haar heeft genoemd als toeschouwster van 
het toernooi, en later als present op het huwelijksfeest van de held en zijn bruid, 
zullen we waarschijnlijk nooit weten. 
 
In het tweede deel van de compilatie-RRmM maakt de koningin haar rentree in 
vs. 2326-30, waar zij borg staat voor een Arturridder die met de protagonist een 
vete wil uitvechten. In vs. 3109-12 en 3274-97 verschijnt de vorstin opnieuw, 
nu als voorspraak voor deze ridder, die in de strijd het onderspit heeft gedolven. 
Ten slotte wordt Guenièvre nog één keer genoemd aan het einde van de roman, 
als Coninc, ridders ende coninginne de RmM en anderen, terugkerend van avontuur, 
blide van sinne onthalen in Karlioen (vs. 4006, 4005). Uitgezonderd de laatstge-
noemde vermelding om reden van representatie en rijm, vloeit de aanwezigheid 
van de koningin in het tweede part van de roman geheel voort uit het optreden 
van de uitdager, een zekere Galyas. Deze neef van Keye en Guenièvre acteert 
als dubbelganger van de drossaard, dit in een rol die stellig is ingelast door de 
samensteller van de Lancelotcompilatie.78 Het ligt daarom voor de hand, ook de 
inzet van de koningin als borg en zorg voor Galyas op het conto van de compi-
lator te schrijven. Om deze reden zal onze aandacht zich nu toespitsen op het 
optreden van Guenièvre in het eerste deel van de RRmM, waarbij we bedacht 
blijven op compilatorische ingrepen. Maar nu eerst: Lancelot. 
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Lancelot, Miraudijs en minne 

In de compilatie-RRmM, en ongetwijfeld ook reeds in het Vlaamse origineel,79 
is Lancelot een ridder van het tweede garnituur. Met negentien naamsvermel-
dingen mag hij zijn collega’s Walewein, Ywein en Perceval dan nipt de baas zijn 
(zie schema 3), een ster die schittert is hij allerminst. Hoewel door Le Chevalier 
de la Charrette en de Lancelot en prose tot roem gebracht als minnaar van Gueniè-
vre, messiaans verlosser en exponent van ridderschap, laat de elders onverslaan-
bare krijgsman het in de RRmM eensklaps lelijk afweten: ontluisterend toont de 
dichter hem als een ridder gespeend van allure. In het gevreesde Woud zonder 
Genade, aan de anarchie waarvan Miraudijs geheel op eigen kracht een einde 
maakt, blijkt Lancelot ooit met vier kameraden (onder wie Walewein en Perce-
val), de steun van een gewapend gevolg ten spijt, roemloos in de pan te zijn 
gehakt, wat beeldend wordt beschreven door een bijfiguur: Si liten haer helme ende 
haer swerde daer, / Ende worden gewont oec, dats waer; / Met pine mochten si ontgaen, / 
Sine waren doet ofte gevaen (vs. 542-545).80 Later, wanneer een horde reuzen Kar-
doel belegert, weet Lancelot – die de hulp van zijn gezellen ditmaal ontberen 
moet: Walewain was daer nu niet, / Noch Percheval; dies haddense verdriet (vs. 1398-99) 
– een eerste aanval ternauwernood af te slaan. Het is de slotgracht die het offen-
sief tot staan, en uiteindelijk de RmM die redding moet brengen. 

Na de aftocht van de reuzen krijgt Lancelot opdracht om de gevierde held, 
buiten Kardoel verzonken in minnegepeins, een groet te brengen namens de 
koning, de koningin en Clarette, en hem te inviteren aan het hof. De illustere 
Tafelronderidder, in Le Chevalier de la Charrette en de Lancelot en prose onbetwist 
nummer één in de ridderhiërarchie, ziet na zijn falen als vechter in de RRmM 
zijn rol gereduceerd tot die van besteller,81 een ‘motif transfer’ vanuit Le Conte 
du Graal die hem geenszins siert.82 Werd Lancelot voordien nog door een hulp-
behoevende jonkvrouw gezocht als kandidaat-beschermer (vs. 635-639), dit in 
een kwestie die zal worden opgelost door alweer de protagonist, het verhaal laat 
er onderhand geen twijfel over bestaan dat de ooit onovertroffen ridder – juist 
hij – op het martiale vlak ver voorbijgestreefd is door de RmM. 
 
Ook de andere leden van Arturs elitekorps zien zich op de ranglijst van ridder-
schap gepasseerd door Miraudijs,83 maar in de RRmM neemt Lancelot wel een 
heel speciale plaats in, en dat niet alleen vanwege zijn neergang als onttroonde 
aanvoerder van het klassement. Wat meerwaarde verleent aan een vergelijking 
tussen de oude en de nieuwe kampioen, iets waartoe het verhaal uitnodigt, is dat 
onder Miraudijs’ intratekstuele superioriteit volgens normen van ridderschap 
een intertekstueel, thematisch complementair substraat valt waar te nemen op 
het gebied van de liefde. Is Lancelot in de Vlaamse roman al geen schim meer 
van de grote ridder en redder uit Chrétiens Charrette en de Lancelot en prose, zodat 
de RmM alle ruimte krijgt om zijn voorganger op dit terrein achter zich te laten, 
toehoorders met oor voor de akoestiek van het genre kunnen naar mijn oordeel 
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ook hebben beluisterd dat Lancelot als minnaar de eerste viool moet afstaan aan 
Miraudijs, een held die in de liefde een heel andere koers vaart. 

Wat betreft zijn herkomst en optreden, vertoont de RmM enige gelijkenis 
met Lancelot in Le Chevalier de la Charrette,84 en een sterkere met de held van de 
Lancelot en prose.85 De voornaamste overeenkomsten én verschillen heb ik weer-
gegeven in schema 4. Hoewel sommige gevallen van analogie kunnen worden 
uitgelegd als manifestaties van generische intertekstualiteit,86 wijst het totaal-
beeld eerder op een specifieke samenhang. Die indruk is vooral terug te voeren 
op een dubbele motiefoverdracht met signaalfunctie. Voor Lancelot noch voor 
Miraudijs vindt de zwaardreiking plaats door koning Artur, zoals toch in diens 
bedoeling had gelegen. De masculiene taak wordt verrassend volbracht door 
een vróuw – niemand minder dan Guenièvre. En na de ene wordt ook de andere 
held vergund zich de ridder en de vriend te mogen noemen van zijn geliefde in 
spe: voor Lancelot de koningin, voor de RmM Clarette.87 

Deze en meer parallellen tussen de gelauwerde ridder van de Ronde Tafel en 
nieuwkomer Miraudijs, geven lading aan wat hen doet verschillen als minnaars. 
Een fundamenteel contrast tussen de fin’amant van Guenièvre en de voorbeeldige 
liefhebber van Clarette kan het publiek hebben aangezet tot kritische reflectie 
op de liefde van Lancelot, dit ten gunste van de debutant, op wiens kwaliteiten 
in amoris de dichter een favorabel licht laat schijnen. Weinig recipiënten zal zijn 
ontgaan, hoe Miraudijs de ontluisterde Lancelot als ridder intratekstueel naar de 
kroon steekt. Maar kenners van het genre, de gelijkenis tussen Lancelot en de 
nieuwe held doortrekkend van ridderwijding en ridderschap naar ware liefde als 
bron van inspiratie, zullen naar ik meen bovendien hebben begrepen, dat Lan-
celot intertekstueel en impliciet,88 en gemeten naar de normen van het verhaal, 
ook als minnaar door de mand valt. Zij konden, zo luidt mijn stelling, bedenken 
dat Lancelots liefde voor Guenièvre dan wel ten grondslag mag liggen aan zijn 
wijdverbreide faam, maar mateloos is van aard, domineert over rede en ridder-
schap, onrecht doet aan Artur, een huwelijk als ‘happy end’ uitsluit, en in het 
slotdeel van de Lancelot-Graalcyclus mede oorzaak is van een regelrechte ramp. 
Miraudijs en Clarette daarentegen, zo wordt in de RRmM onderstreept, koesteren 
een constructieve liefde die, alleen geheim gehouden omwille van de obligate 
hoofse discretie,89 als gerechter minnen (vs. 683) verzekerd is van goedkeuring door 
het hof, waar men zelfs initiatief neemt om het stel verenigd te zien in de echt. 
 
In bovenstaande redenering doet zich een complicatie voor. Net zo min als in 
andere episodische Arturverhalen, de atypische Perlesvaus uitgezonderd, wordt 
Lancelot in de RRmM uitdrukkelijk gepresenteerd als minnaar van de koningin. 
Integendeel, zo lijkt het wel, want in de openingsepisode begeleidt de ridder niet 
Guenièvre naar de mis maar Clarette, een detail waarmee de verteller anticipeert 
op wat hij later over het duo meedeelt: Men seit datse Lanceloet van Lac / Minde! 
(vs. 717-718).90 Maar ... heeft de dichter met die wonderlijke bewering de aan-
dacht niet des te sterker gericht op Lancelots liefde voor Guenièvre, overbekend 
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aan zijn publiek?91 Dat nu juist de vermaarde held – voor jonkvrouwen een aan-
trekkelijke partij92 – Clarette chaperonneert, leidt tot roddels aan het hof: Men 
seit …93 Goede verstaanders van de Vlaamse RRmM zullen wel beter hebben 
geweten, maar de vermeende gevoelens van Lancelot voor Clarette lijken door 
de samensteller van de Lancelotcompilatie te zijn opgevat als een feitelijke, vooral 
in de context van zijn cyclus foutieve en daarom verwerpelijke voorstelling van 
minnezaken. Vandaar zijn stellige tegenwerping: Dat was sceren ende een blijf: / Hi 
minde Genevren, Arturs wijf ! (vs. 718-719). Heb ik het met deze interpretatie bij het 
juiste eind, dan alludeert de dichter van de RRmM op wat toehoorders bekend 
kan zijn geweest uit Le Chevalier de la Charrette en de Lancelot en prose: de grenzeloze 
liefde van Lancelot voor Guenièvre. En ook de wederliefde van de vorstin weet 
de auteur in gedachten te roepen, zoals we nu zullen zien. 
 

Een wisseling van de wacht 

Keren we van Lancelot terug naar de koningin, dan vraagt Guenièvres optreden 
aan het begin van de RRmM nogmaals aandacht. Het gebeuren rond Miraudijs’ 
ridderwijding kan bij het publiek, naast de Lancelot en prose, ook Cligés in herinne-
ring hebben geroepen. Zo deelt Clarette vier eigenschappen met Soredamor, in 
het eerste deel van Chrétiens roman de geliefde van de held, Alexander. Net als 
Soredamor maakt Clarette – ook zij een hofdame van Guenièvre – vroegtijdig 
haar entree in het leven van de protagonist. Ook zij is getooid met een sprekende 
naam.94 En ook zij, in een parallel niet minder treffend dan Miraudijs’ zwaard-
reiking, mag zich familie noemen van niet zomaar een ridder. Waar Soredamor 
een zuster is van Walewein (Gauvain), blijkt de heldin van de RRmM Waleweins 
nicht te zijn.95 

Bij deze gelijkenis van heldinnen blijft het niet, want ook de koningin heeft 
trekken gemeen met haar voorgangster in Cligés, die optreedt als ‘an advocate of 
love’.96 Tegenover Alexander en Soredamor verkondigt Guenièvre, wat gezien 
haar misstap in de Roman de Brut en later haar affaire in de Charrette ironisch mag 
heten, het heil van het matrimonium: ‘Ik vraag jullie niet te zoeken naar liefde 
die voortkomt uit macht of hartstocht. Zoek elkaar in een eervol huwelijk’.97 
De vorstin komt met deze uitspraak, nadat zij de beschroomde minnaars heeft 
gebracht tot een liefdesbekentenis. Zonder mankeren vindt hierop een bruiloft 
plaats, met instemming van Artur en van Walewein. Een aangepaste agenda van 
minnezaken volgt de RRmM: hier laat niet de liefdesverklaring op zich wachten, 
maar het begeerde huwelijk.98 Als Clarette de protagonist na zijn ridderwijding 
chevalereske mores heeft bijgebracht, en hem haar mouw heeft geschonken als 
teken van ridderschap in dienst van hoofse liefde, betuigt Guenièvre haar goed-
keuring met een compliment: Clarette, dit was wel gedaen! (vs. 200). Maar nadat de 
RmM kort daarop Clarette zijn liefde en zijn dienstbaarheid kenbaar heeft ge-
maakt (vs. 337-353), gaan er vele maanden overheen voordat het komt tot een 
echtverbintenis. Langdurig zal de held, glansrijk geslaagd voor zijn ridderproef 



Der minnen cracht 

214 
 

in het Woud zonder Genade, als monnik verblijven in een klooster, een merk-
waardige wachtkamer ter beproeving van hoofse liefde. Deze impasse wordt na 
ruim een jaar doorbroken door Guenièvre. Wanneer Artur de verdwenen ridder 
terugwenst aan zijn hof, is zij het die hem adviseert een steekspel te organiseren: 
 

Here, bi eere zake* * op één manier 
Suldine gecrigen*, wetic wel, * zult u hem terugkrijgen 
Den ridder, ende niewet el**:    aan het hof ** niet anders 
Doet eenen tornoy gebieden    (RRmM-frm vs. 254-257) 

 
Net zoals in Cligés, werpt Guenièvre zich op als minnemakelaar. In de Vlaamse 
RRmM als enige op de hoogte van wat de ridder en Clarette verbindt, maakt de 
vorstin haar hofdame, de begerenswaardige erfgenaam van Spanje, tot inzet van 
een huwelijkstoernooi met voorspelbare afloop. En net als in Chrétiens roman 
zal Artur, wanneer de held zijn gewillige prijs eindelijk veroverd heeft, vorstelijk 
fiat geven voor een langverbeide en welverdiende bruiloft: doen die coninc Artur 
verstoet / Hoe hem sine dinge sijn vergaen, / Gaf hi heme Claretten saen (vs. 2225-27).99 
 
Bezien tegen de achtergrond van Cligés en van de Lancelot en prose is frappant, 
hoe Guenièvre, ‘the sole authority for knightly prowess’,100 in het begin van de 
RRmM haar prominente plaats op het toneel plotseling moet afstaan aan wat 
lijkt een bijfiguur, die hier haar debuut maakt als heldin: Doe quam Clarette gegaen 
/ Ute ere cameren (vs. 175-176). Wie had verwacht dat de koningin, na net haar 
wederhelft te hebben weggestuurd, nu op de nieuwe ridder aan haar hof wel 
eenzelfde amoureuze indruk zou maken als ooit op Lancelot (in onze roman als 
begrafenisganger uitgerangeerd), komt bedrogen uit. Want waar de RmM al in 
de kortste keren Lancelot overvleugelt, passeert Clarette nog sneller de vorstin. 
Zoals reeds gezegd mag Guenièvre, naar het voorbeeld van de Lancelot en prose, 
de held nog wel het wapen van zijn professie schenken, maar zijn ridderschap 
krijgt pas richting dankzij de jonkvrouw, die met haar mouw als minnegeschenk 
en met haar vertoog over ridderethiek kordaat de regie overneemt en de koers 
bepaalt van Miraudijs’ queeste (vs. 345-353).101 Thematisch is hiermee een weg-
wijzer gezet. Door aan het hof, anders dan voor Lancelot (en Tristan), niet de 
vorstin te maken tot oriëntatiepunt voor de held, maar als ideale geliefde een 
tweede Soredamor te introduceren,102 laat de auteur zijn publiek weten dat voor 
de RmM een onomstreden mooie minne in het verschiet ligt. 

De Vlaamse dichter onderstreept de wisseling van de wacht met een aardig 
detail. Niet opdracht door Guenièvre zet Miraudijs’ queeste in gang – Nu vaerd, 
God maec u goet man!, verordonneert de vorstin in vs. 174 zonder direct effect – 
maar aansporing door Clarette vormt het startschot voor een tocht in dienst 
van de (ge)liefde: Nu volget den riddere, het es tijt! (vs. 196). Op instigatie van de als 
heldin geprofileerde jonkvrouw begint de RmM aan zijn jacht op de rode ridder, 
wiens wandaad had geleid tot zijn versnelde promotie door vrouwenhand. 
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Een ‘knipoog’ naar de koningin? 
 
Gaat Dietmar Rieger wellicht wat ver, wanneer hij het heeft over ‘l’impact qu’ont 
l’infidélité et l’adultère de la reine sur une grande partie de la littérature arthurienne 
de l’époque’,103 met het oog op ons onderwerp is een andere uitspraak van deze 
auteur behartenswaardig: ‘Vers la fin du XIIIe siècle, l’infidélité de Guenièvre est 
et demeure dans la plupart des versions un fait incontestable, sinon pour le per-
sonnel des romans, du moins pour les narrateurs et les lecteurs’.104 Ook al lieten dichters 
van niet-historische Arturromans de liefde van Lancelot en Guenièvre doorgaans 
links liggen, zij kónden desgewenst op het motief zinspelen. In Vlaanderen, wel-
haast onder de rook van Noordfranse steden waar prachthandschriften werden 
vervaardigd van de Lancelot en prose,105 viel deze roman sinds het midden van de 
dertiende eeuw ook te beluisteren in Dietse versies,106 wat aantoont dat in onze 
contreien ‘interest in the Lancelot matière in the prose version must have been 
particularly keen’.107 Al vroeg bracht deze belangstelling LHWV voort, terwijl 
latere episodische Arturromans zoals Walewein en Moriaen in keuzen van verhaal-
motieven, eigennamen en verteltechnieken eveneens invloed van de Lancelot-
Graalcyclus verraden. En de auteur van Van der Feesten mag in de veertiende eeuw 
dan verzuimen om Lancelot te noemen in zijn catalogus van beproefde minnaars 
als Tristan en de RmM,108 in de tweede helft van de dertiende eeuw toont Jacob 
van Maerlant zich op de hoogte van literaire trends. In Alexanders Geesten laat hij 
zijn verteller verklaren, dat een van de beauties die qua schoonheid niet kunnen 
tippen aan Talrestis, koningin van de Amazonen, Lanceloots amie is.109 Zou de 
‘vader der dietsche dichtren algader’ doelen op een aanbidster als de jonkvrouw 
van Esclaroet, of op Guenièvre in eigen persoon? 
 
De compilatie-RRmM lijkt op het eerste gezicht slechts bij uitzondering te ver-
wijzen naar de affaire van Guenièvre met de veelgeroemde ridder van de Ronde 
Tafel. Slechts éénmaal wordt uitdrukkelijk gerefereerd aan Lancelots liefde, en 
dat in een vers toe te schrijven aan de compilator: Hi minde Genevren, Arturs wijf! 
‘Nergens in de roman wordt verder gezinspeeld op de relatie tussen Lanceloet 
en de koningin’, besluit Besamusca.110 Toch is hierbij een vraag op haar plaats. 
Toont de intertekstuele betekenislaag van LHWV niet aan dat het genre, naast 
expliciete verwijzingen,111 ook subtiele allusies op de liefdesaffaire toeliet? In de 
RRmM wordt met Lancelots vermeende minne voor Clarette vooral aandacht 
gevestigd op wat met die bewering wordt ontkend. En is het niet opvallend dat, 
na Arturs spoedbezoek aan het hof van koning Mark, Walewein en Perceval in 
alle rust retourneren naar Kardoel (vs. 1398-99),112 terwijl Lancelot daar reeds is 
weergekeerd wanneer reuzen hun aanval inzetten op het kasteel dat aan onder 
meer de koningin bescherming moet bieden? Van betekenis lijkt ook de manier 
waarop Lancelot en Guenièvre plaatsmaken voor een liefdespaar dat hen in veel 
opzichten de loef afsteekt: Miraudijs als exemplarisch ridder en amant, Clarette 
als deugdzaam object en subject van gerechter minnen, en beiden als koppel dat een 
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‘happy end’ met alom bejubeld huwelijk ten volle verdient.113  
De RRmM bevat mogelijk ook een bijzondere, als ‘optioneel’ te beschouwen 

reminiscentie aan de liefdesrelatie van Lancelot en Guenièvre. In het begin van 
het verhaal laat de gemaltraiteerde jonkvrouw, verlost van haar belager en met 
een boodschap naar het hof gestuurd, zich tegenover de vorstin lovend uit over 
de held als huwelijkspartij: 
 

Leeft hi iet lange*, hi comt te boven** * als hij maar tijd van leven 
Allen den genen die ic kinne.    heeft ** overtreft hij 
Bi Gode, vrouwe, waric coninginne*, * als ik koningin was 
Ic soudene minnen voer* alle man! * boven    (vs. 397-400) 

 
In het tweede verspaar lijkt de jonkvrouw te zeggen: ‘Bij God, vrouwe, als ik een 
koningin zou zijn, dan zou ik hem beminnen boven elke andere man!’ Maar ook 
een alternatieve lezing is mogelijk, met de implicatie dat in een voordrachtsituatie 
het voorlaatste vers totaal anders kan zijn beluisterd.114 De dichter geeft, als de 
compilatietekst het zicht op zijn bedoelingen tenminste niet belemmert, ruimte 
aan recitatoren om, met ‘Ironieerzeugung durch entsprechende Intonation’,115 
en liefst met bijpassende gelaatsuitdrukking,116 recipiënten te herinneren aan de 
liefde van Guenièvre voor Lancelot.117 Met de ge(re)citeerde verzen kan toehoor-
ders te verstaan zijn gegeven: ‘Bij God, vrouwe, als ik koningin was, dan zou ik 
hem beminnen boven élke andere man!’ – Lancelot dus inbegrepen.118 Bij een 
dergelijke facultatieve ‘luisterlezing’,119 die omstreeks 1300 in Vlaanderen niet 
op dovemansoren zal zijn gestuit, past de ongemakkelijk lijkende lach waarmee 
Guenièvre op de toespeling reageert.120 Die coninginne loech, heet het in vs. 401 – 
zonder toelichting. En meteen schakelt de vorstin over op een ander onderwerp. 
 
 
Traditie en transgressie 
 
Koningin Guenièvre, ‘femme infidèle par excellence’,121 geniet de twijfelachtige 
reputatie een der ‘berühmtesten Ehebrecherinnen der mittelalterlichen Literatur’ 
te zijn.122 Wie echter verwacht, dat haar relatie met Lancelot dus wel een stempel 
zal hebben gedrukt op de episodische Arturverhalen in de Lancelotcompilatie, ziet 
deze verwachting slechts voor een deel ingelost. Van de zeven teksten die door 
de compilator zijn ingelast, verwijzen er vier met nadruk doch bij uitzondering 
naar de buitenechtelijke verhouding van Lancelot en Guenièvre. Dit zijn, zoals 
besproken: Moriaen, WR, de RRmM en LHWV. Waar andere niet-historische 
Arturromans het onderwerp in de regel mijden, maken deze verhalen hiervan 
geen geheim. Resumerend: 
 
1. Moriaen: zware verwondingen ten spijt, snelt Lancelot met zijn gezellen de 

vorstin te hulp wanneer zij door de Ierse koning wordt belaagd. 
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2. WR: zodra een mantel hem herinnert aan de schande die Guenièvre ten deel 
gevallen was tijdens een kuisheidsproef aan het hof, ontsteekt Lancelot in 
blinde woede. Bij zijn terugkeer aan het hof wordt hij door de vorstin meer 
dan hartelijk begroet. 

3. RRmM: de vermeende gevoelens van Lancelot voor Clarette worden door 
de verteller pertinent ontkend: Lancelot is de minnaar van de koningin! 

4. LHWV: na met moeite en pijn de hand te hebben veroverd van een mooie, 
machtige en gretige koningin, wenst Lancelot vanwege zijn liefde voor Gue-
nièvre niets liever dan ontkomen aan de aanlokkelijk lijkende beloning. 

 
Wat deze passages gemeen hebben, naast natuurlijk de figuur van Lancelot als 
minnaar van de koningin, is dat ze vermoedelijk alle zijn toegevoegd door de 
samensteller van de Lancelotcompilatie. Verrassend is dit niet. ‘After all, Lanceloet’s 
love for Genevre is one of the collection’s major themes’,123 hetgeen voor de 
compilator reden genoeg zal zijn geweest om de rode draad van zijn cyclus ook 
te verweven in enkele in te voegen romans. De vier passages kunnen door hun 
secundaire aard evenwel de indruk wekken, dat verder in de Middelnederlandse 
niet-historische Arturromans, in lijn met de conventies van het genre, de liefde 
tussen Lancelot en Guenièvre volledig is stilgezwegen. Echter, zoals de auteur 
van Perlesvaus Lancelot voor het voetlicht heeft durven brengen als minnaar van 
de koningin, zo heeft een Vlaamse dichter gewaagd de roemruchte liefdesaffaire 
te gebruiken als intertekstueel fundament voor LHWV. En zoals de maker van 
Les Merveilles de Rigomer zich door geen verhaalconventie heeft laten weerhouden 
van allusies op de relatie tussen de ridder en zijn vorstin, zo lijkt de dichter van 
de RRmM het pikante literaire verleden van Lancelot en Guenièvre te hebben 
willen oproepen in de gedachten van zijn publiek. 
 
 
Besluit 
 
Wat in het eerste deel van de compilatie-RRmM te lezen dan wel te beluisteren 
valt, roept soms herinneringen op aan de liefde die Lancelot en Guenièvre niet 
alleen veel faam had bezorgd, maar ook een dubieuze naam. In Vlaanderen, waar 
het ‘Leitmotiv’ van de Lancelot-Graalcyclus snel ingang vond in het collectieve 
geheugen van de aristocratie, zullen toehoorders zulke subtiliteiten op waarde 
hebben weten te schatten. Zoals Beate Schmolke-Hasselmann ooit zei: ‘Selbst-
reflexion ist ein Hauptmerkmal unserer Gattung’.124 

Exemplarische hoofse liefde krijgt in de RRmM reliëf via tegenvoorbeelden.125 
In de kortste keren wijst de auteur het controversiële koppel Tristan en Iseut met 
hun teraardebestelling een waarlijk grondige exit, terwijl Lancelot en Guenièvre, 
als minneduo even notoir, bij leven hebben plaats te maken voor een nieuw en 
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wél navolgenswaardig liefdespaar: Miraudijs en Clarette. De mogelijke klemtoon, 
waarmee een jonkvrouw Guenièvre in de oren knoopt dat zij als koningin de 
voorkeur zou geven aan de veelbelovende nieuwe ridder, vormt een allusie op 
de amoureuze focus van de vorstin in Le Chevalier de la Charrette en vooral in de 
Lancelot en prose. Eerder zal recipiënten zijn opgevallen, hoe resoluut Guenièvre 
haar echtgenoot met vijfduizend ridders op uitvaart stuurt. Zonder opgaaf van 
reden zelf achterblijvend in Kardoel, heeft de koningin daar vervolgens het rijk 
alleen, wat haar vrij spel belooft wanneer een knape van sconen leden verschijnt die 
haar met soeten sinne groet (vs. 90, 116). Guenièvre mag de aantrekkelijke bezoeker 
eigenhandig het zwaard reiken, wat herinnert aan het begin van Lancelots carrière 
in de Lancelot en prose. Maar voordat de analogie een vervolg kan krijgen, verschijnt 
op de voorgrond een jonkvrouw van onbesproken gedrag: Clarette. Niet aan de 
in liefdeszaken bedreven koningin, maar aan Waleweins deugdzame nicht als een 
tweede Soredamor komt de rol toe van heldin, subject en object van minne, én 
echtgenote in spe van de protagonist. 
 
‘Following the Queeste, a return to the old knightly ideal of love as the inspiration 
for chivalric prowess is clearly impossible’, stelt Besamusca naar aanleiding van 
Lancelots mantelhysterie aan het slot van WR, pal voor de RRmM.126 Door de 
held van zijn cyclus hier met overschot aan ironie te ontmaskeren als een lach-
wekkende dwaas,127 anticipeert de compilator op LHWV, waar de andermaal 
drieste ridder zich zó diep in de nesten werkt dat, niet voor het eerst, Walewein 
hem moet komen redden.128 De Lancelotkritiek in WR en LHWV overbrugt 
WK, een tekst zonder Lancelot, maar krijgt met de RRmM een ingelast steunpunt. 
Als laatste van zeven romans in de Lancelotcompilatie ingelast,129 draagt dit verhaal 
bij aan een neergang van de lange tijd ongeëvenaarde ridder van de Ronde Tafel. 
Lancelots optreden als ridder en later bode, imponerend noch effectief, en naar 
zich laat aanzien niet meer geïnspireerd door liefde voor Guenièvre, doet afbreuk 
aan ’s ridders gevestigde reputatie als minnekampioen. Een verbazingwekkende 
bewering in de Vlaamse RRmM noopt de compilator nog wel, zijn publiek te 
verzekeren dat Lancelot minde Genevren, Arturs wijf – maar met deze liefde zijn de 
daden van de ridder niet langer in overeenstemming. Toch heeft in de RRmM 
‘the old knightly ideal of love as the inspiration for chivalric prowess’ nog niet 
afgedaan. Alleen is nu, als drager van dit ideaal, een nieuwe held opgestaan: een 
held die zich als minnaar niet leiden laat door passie, maar alleen door wat gerechter 
minnen van hem vraagt.130 Voor déze held en zijn vriendin kan liefde uitmonden 
in een huwelijk met goder trouwen, tot vreugde alom. Wat de auteur maar zeggen wil: 
zó hoort het! 
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Noten 
 
 

∗ Eerder verschenen onder de titel: ‘Een vorstin met een verleden? Over Guenièvre (en 
Lancelot) in Die Riddere metter Mouwen’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 
130 (2014), 24-52. 
1 Bethlehem 2005: 411, 325 en boektitel. 
2 Rieger 2009: 15, 21. 
3 Bethlehem 2005: 130. 
4 Ibid.: 138, 141. 
5 Stuip 1979: 122, 72. 
6 Bethlehem 2005: 163. 
7 Of juist niet: in La Queste del Saint Graal brengt een kluizenaar de attractieve Guenièvre 
in verband met de duivel, wiens pijlen aanzetten tot lust (Burns 1995: 40-41). 
8 Zie Lacy 1995b: 92. 
9 Vgl. editie Johnson & Claassens 2000b, vs. 1163-1200, 5031 vlg. 
10 Zie Pickens 1993: 253. 
11 Berg 2001: 30-32. 
12 Ibid.: 82. 
13 Vgl. Bethlehem 2005: 41-58; Rieger 2009: 35-54. 
14 Zie Verhuyck & Kisling 2009: 52-53. 
15 Getuige de bedoelingen van haar vele ontvoerders in de ‘matière de Bretagne’ (zie 
Webster 1951, en Wynn 1998: 132-138). 
16 Schmolke-Hasselmann 1980a: 131, 171. Zie tevens het motto bij dit hoofdstuk. Uit-
zonderingen komen voor waar auteurs continuerend en vaak replicerend aanhaken bij 
eerdere teksten. Perceval bijvoorbeeld ‘figures in Fergus as a hero with a past’ (Zemel 
2006: 107), terwijl deze ridder in Moriaen faalt als graalzoeker (Zemel 1996a). Vgl. ook 
Schmolke-Hasselmann 1980a: 175-176. Dichters van ‘nachklassische’ Middelhoogduitse 
Arturromans volgen eigen conventies: zij verwijzen niet zelden naar wat personages over-
komen is in werken van Hartmann von Aue en Wolfram von Eschenbach (wiens Parzival 
ook zelf al refereert aan gebeurtenissen in Erec en Iwein). 
17 Bethlehem 2005: 145. 
18 Ibid.: 202, 203. De kuisheidsproef waarmee in de eerste continuatie het Livre de Caradoc 
eindigt, wijst niet eenduidig op overspel van de koningin. ‘The horn-and-mantle matter 
hardly allows the queen an untainted reputation, and still the author takes every possible 
precaution to save her pristine image from the preceding episodes’ (ibid.: 186). Van enige 
toespeling op Guenièvres verhouding met Lancelot is geen sprake: ‘It is as though the 
Charrete had never existed’ (ibid.). 
19 Ibid.: 214. 
20 Hériché-Pradeau 2009: 110-112; vgl. Gerritsen 1963, dl. 1: 250-253. 
21 Rieger 2009: 176. 
22 Ibid.: 175. 
23 Een bekend voorbeeld in Dantes Inferno, waar de overspelige Francesca da Rimini en haar 
minnaar Paolo hun gang naar de hel hebben ingezet met een gezamenlijke lectuur van de 
Lancelot en prose. Zie Delcorno Branca 1996, en vgl. ook Rieger 2009: 7-10 en 196 (noot 3). 
24 Ook de graal kon deze auteurs niet bekoren: ‘typical post-cyclic Arthurian romance 
[…] avoids the mainstream events despite or more likely because of the wealth of detail 
assembled in the prose Arthuriana’ (Bethlehem 2005: 303). 
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25 Bruckner 2003: 95. 
26 ‘In post-Chrétien verse romance, Lancelot often functions simply as member of a 
general array of Arthurian knights’, want ‘these works usually make no mention of the 
love of Lancelot and Guinevere’ (Walters 1996a: XXIII). ‘Lancelot is […] largely ignored 
and will only step into the limelight in the cyclic romances’ (Bethlehem 2005: 213). Met 
andere woorden: waar Guenièvre in ‘historische’ Arturromans de basis legt voor Lance-
lots riddercarrière, staat zij in episodische romans zijn literaire loopbaan juist in de weg. 
27 Walters 1996a: XXIII. ‘Rigomer does attempt to cash in on Lancelot’s fame, but struggles 
to avoid the gravest implications of his devotion to the queen’, meent Rosemary Morris 
(1982: 98). Het feit dat de ridder – aan wiens liefde voor Guenièvre met toespelingen wordt 
herinnerd (vgl. Walters 2005: 707-710) – doodleuk een door hem als bruid geweigerde 
prinses bezwangert, getuigt echter veeleer van ‘Komik der Parodie’ (Ihring 2003: 190). 
‘This depiction is less a sign of the difficulties presented by the adulterous passion’, aldus 
Emmanuèle Baumgartner (2005: 218), ‘than of the impossibility in the world of romance 
of bringing closure to his and the Queen’s relationship.’ Noch Bethlehem 2005, noch 
Rieger 2009 bespreekt Les Merveilles de Rigomer, hetgeen merkwaardig mag heten. 
28 Bethlehem 2005: 307. In deze versromans ‘careful and intelligent handling is required 
to separate [the queen] from her Vulgate past wherever she does appear. The methods 
resemble the cleansing process after the Charrete: The physical removal or separation from 
Lancelot that we know from the Conte du Graal and the ensuing Perceval tradition is part 
of post-Vulgate romances’, waarin dichters ‘gradually reintroduce the queen as a now 
perfect part of a perfect society’ (ibid.: 310). 
29 Ibid.: 313. Dit accent op Guenièvres morele perfectie illustreert, dat auteurs ook zonder 
duidelijk te verwijzen naar het verleden van hun personages konden inspelen op voor-
kennis bij hun publiek. 
30 In vs. 143 en vs. 203, editie Johnson & Claassens 2000a. Aan het einde van de roman 
is de aanwezigheid van Guenièvre geïmpliceerd in de verzen 11.071 en 11.139. 
31 Ibid., vs. 1761-62. In vs. 3200-02 wordt nogmaals de loftrompet gestoken over Lancelot, 
Wies dogheden dat zijn so groot / Dat mer ave spreken mach / Hier na over menighen dach. De roman 
herinnert wel indirect aan Lancelots liefdesleven: ook Walewein moet een gevaarlijke 
grensrivier passeren om in een andere wereld te proeven van minne (vgl. Janssens 1993: 
27, en 1994: 120, 125). 
32 Resp. in vs. 3526 en vs. 3839-4064, editie Oppenhuis de Jong 2003. 
33 Besamusca 1996: 112. 
34 Editie Finet-van der Schaaf 2009, vs. 4152-58. 
35 Het aandeel van de compilator in de rol van Lancelot staat volgens de meeste onder-
zoekers niet vast, vgl. Besamusca 1993: 91-93, 1998: 151-152, en 2003: 89-90; Zemel 
1992: 96-97, en 1996a: 318 (noot 27). 
36 Besamusca 1996: 113. Vermeldenswaardig is in dit verband dat Walewein, zich van geen 
dubbele bodem bewust, in vs. 573-575 al een beroep doet op de trouw die Lancelot zijn 
vorstin verschuldigd is. 
37 Vgl. Hogenbirk & Gerritsen 2011: 227, Coninginne. 
38 Zie vs. 2003 en vs. 2078 in de editie Johnson & Claassens e.a. 2003. 
39 Citaten uit de editie Johnson & Claassens e.a. 2003, resp. vs. 1350 en vs. 1354-55. 
40 Als Walewein twee dagen na het voorval terugkeert aan het hof, spreekt Keye in bijzijn 
van het koninklijk paar nog spottend over de mantelproef, waarna Artur hem gebiedt er 
het zwijgen toe te doen (vs. 1394-1415). In de aansluitend geïnterpoleerde episode Hoe 
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Walewein wilde weten vrouwen gepens laat de compilator Guenièvre opnieuw figureren, zonder 
naar haar blamage te verwijzen. 
41 Zie Gerritsen 1963, dl. 1: 250-259. 
42 Editie Johnson & Claassens e.a. 2003, vs. 3007-09. 
43 Wat hier opvalt, is het contrast met haar voorzichtige strategie aan het eind van de 
Charrette (Berg 2001: 116-117). 
44 Editie Johnson & Claassens e.a. 2003, vs. 3408-11. Biesheuvel 2012: 427 vertaalt deze 
passage als volgt: ‘De koningin kwam al spoedig tevoorschijn en verwelkomde Lance-
loot met grote vreugde. Zonder te spreken gaf ze blijk van haar grote liefde voor hem.’ 
Voor de laatste verzen geef ik de voorkeur aan een andere, meer uitgesproken vertaling: 
‘tomeloze liefde liet haar onbesuisd spreken.’ 
45 Zie Zemel 1992: 95-97; Besamusca 2003: 166-169; Hogenbirk 2004: 148 vlg. 
46 Zemel & Besamusca 1999: 205. 
47 Editie Johnson & Claassens e.a. 2003, vs. 146-147. Vgl. ook wat Walewein later zegt 
over Lancelot: In sach noit sinen genoet / Van te doene grote daet (vs. 700-701). 
48 Ibid., vs. 266-273. 
49 Besamusca 1996: 117. 
50 Besamusca 2003: 127. 
51 Claassens 2000: 183. 
52 Claassens 2010: 297. De onderzoeker ziet het uitblijven van een huwelijk als ‘a break 
with the tradition; it is a serious deviation from the plot [...], but certainly also an infringe-
ment of the conventional motif of acquiring the bride, which presupposes that the hero 
who has met the conditions can also in effect take home his prize, namely a wife’ (Claassens 
2000: 183). Niet de dichter van LHWV, maar de compilator zou verantwoordelijk zijn 
voor deze ‘Bruch mit einem bekannten Motiv (Heirat als Belohnung)’ (Claassens 2010: 
297). 
53 Zemel 1992: 90-91; Zemel & Besamusca 1999: 205-206. 
54 Zemel 1992: 87. 
55 Zemel & Besamusca 1999: 206. ‘Once underway, Lanceloet’s palpable, even joyous 
accommodation to the condition of being on adventure is the subject of a twenty-line 
passage’, merkt Twomey 2007: 105 op. En hij komt tot de slotsom: ‘Lanceloet indulges 
in chivalry for chivalry’s sake’ (ibid., p. 106). 
56 Omdat elk verband tussen liefde en avontuur ontbreekt in de queeste van Lancelot, 
faalt deze ridder als protagonist van LHWV (Zemel 1992: 86, 88-89, 92 vlg.; Zemel & 
Besamusca 1999: 207-210). Zijn in de Lancelot-Graalcyclus lang onbetwiste suprematie 
wordt nog even beleden door de hoofse Walewein: Hi es die beste riddere di leeft / Ende die 
de werelt binnen heft, / Ende die scoenste oec daer mede (editie Johnson & Claassens e.a. 2003, 
vs. 693-695). Maar deze lofrede past beter bij de spreker, die niet kiest voor een dood-
lopend avontuur, doch – trouw aan zijn kompaan – zich leiden laat door amicitia, op zoek 
gaat naar zijn verdwenen gezel, en bloedig afrekent met de bedrieger, uit op de bruid na 
een aanslag op Lancelots leven. 
57 Over dit literaire type in Arturromans handelt Morris 1988. Elders wist de compilator 
boventallige dames nog wel eens aan de man te helpen: de jonkvrouw van Galastroet in 
WR koppelt hij aan Maurus (zie vs. 2253-65 en 2407-17, editie Johnson & Claassens e.a. 
2003), Mabilie van Montesclare in Torec aan Helijn (ibid., vs. 1868-96). In LHWV was zo-
iets echter lastig bij gebrek aan kandidaten, en ook ongewenst vanwege de clou, die gebood 
dat de trouwgrage vorstin ongehuwd achterbleef, een literaire illusie armer. 
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58 Editie Johnson & Claassens e.a. 2003, vs. 824-831. Het voorlaatste vers, in Biesheuvel 
2012: 577 vertaald met ‘die hij immers in stilte beminde’, interpreteer ik anders, namelijk 
als ‘die hij absoluut beminde’. 
59 Ibid., vs. 485-487. Suggereert de absentie van de vorst, dat de koningin Waleweins on-
gerustheid deelt en hem ook toevertrouwt waarom? In dat geval dankt Walewein zijn status 
van vertrouweling aan de dichter van LHWV, want in de Lancelotcompilatie blijft hij tot in 
AD onkundig van de liefdesaffaire. 
60 Ibid., vs. 848-849. 
61 Zemel 1992: 97. 
62 Besamusca 2003: 168. 
63 Zemel 1992: 88. 
64 Zemel & Besamusca 1999: 210. 
65 Zemel 1992: 92. 
66 Ibid.: 97. 
67 Zemel & Besamusca 1999: 208. 
68 Vast staat alleen, dat Keyes aanwezigheid aan het Arturhof enkel in de context van de 
Lancelotcompilatie om een verklaring vroeg. Zie over de mate waarin LHWV verder kan 
zijn bewerkt Besamusca 2003: 126-127 (die de verzen over Lancelots liefde voor Gue-
nièvre inschat als mogelijk afkomstig van de compilator). Claassens houdt zoals gezegd 
de compilator verantwoordelijk voor het schrappen van een ‘happy end’ met huwelijk, 
en ook voor het positief aandikken van Waleweins rol (Claassens 2000: 184). Marjolein 
Hogenbirk meent aangaande Waleweins suprematie over Lancelot: ‘Roel Zemel heeft 
betoogd dat de compilator opzettelijk deze hiërarchie in Witte Voet aanbracht’ (Hogen-
birk 2004: 152), een opvatting die ik in Zemels analyse nergens aantref. Frank Brandsma 
komt met de vraag: is de novelle misschien ‘composed especially for the compilation?’ 
(Brandsma 2000: 6). 
69 Bedoeld is: de Oudfranse cyclus. Al blijft voor Lantsloot vander Haghedochte, de kerndelen 
van de Lancelotcompilatie en de Middelnederlandse proza-Lancelot een datering even pro-
blematisch als voor LHWV (Caers & Kestemont 2011: 20, 27-30, 35), op linguïstische 
gronden meent men toch dat de novelle moet zijn voorafgegaan aan de ons bekende 
Middelnederlandse vertalingen/bewerkingen van de Lancelot en prose. Argumenten voor 
het lang veronderstelde bestaan van een oudere, niet-overgeleverde Middelnederlandse 
versie van de Oudfranse roman worden tegenwoordig niet dwingend geacht (Brandsma 
& Knapp 2010: 416-418). 
70 Zoals gewoonlijk wordt Guenièvre in de RRmM meestal aangeduid met haar functie. 
RRmM-frm spreekt uitsluitend over die conincin(n)e (in vs. 200, 251 en 283), de compilatie-
versie blijft steken bij drie vermeldingen van haar naam: in vs. 297 en 717 (Genevren) 
en in vs. 1634 (Jenevre). De variant met ‘J’, die we ook aantreffen in Merlijn en de conti-
nuatie daarvan, in Lanceloet en in de episode Van Maurus ende van Gariette in WR, verraadt 
de hand van de compilator c.q. Lodewijk van Velthem, die de twee spellingvarianten 
door elkaar gebruikt; vgl. REMLT (Kuiper e.a. 1993-2015), ‘Genevere’. 
71 Walewein is deze taak op het lijf geschreven, zoals Ferguut illustreert: Mijn her Gawein, 
die wel geraect / Was ende van hoefscheden volmaect, / Hi voer neven der coninginne fine (editie 
Johnson & Claassens 2000b, vs. 65-67). Als tweede begeleider zouden we echter, zeker 
in de Lancelotcompilatie, niet Perceval verwachten maar Lancelot. Waarom de graalridder, 
die in QG de dood had gevonden, hier door de compilator niet vervangen is door de 
held van zijn cyclus, mag een raadsel heten.  
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72 De liefdesdood van Tristan en Iseut, gevolgd door een scheiding van niet langer feest-
vierende maar in rouw gedompelde heren en dames, verbreekt aan het Arturhof de har-
monie, met als dieptepunt de komst van de vrouwvijandige rode ridder. In deze trieste 
omstandigheden laat de dichter een ideale liefde opbloeien. 
73 Andere onderdelen van de promotie, zoals de ridderslag en het aangespen der sporen, 
worden in de compilatie-RRmM niet genoemd, op één na: Clarette, geliefde in spe van 
de held, onderwijst hem in ridderethiek (vs. 175-196). 
74 Alleen wie bekend was met WR in de compilatieversie, kon deze familierelatie – een 
unicum in het genre – plaatsen. Het is de compilator, die in WR en de RRmM (en indirect 
in WK) Guenièvre en Keye voorstelt als geparenteerd; zie Hogenbirk 2003: 173-174; 2004: 
135, 154. 
75 Hogenbirk 2004: 145-161; Smith 2010: 70-72, 83-84. 
76 ‘Dass der Kompilator […] Anlass zu einer Änderung sah, könnte ein Hinweis dafür 
sein, dass er den weiblichen positiven Anteil am Romanverlauf weniger stark akzentu-
ieren wollte’, aldus Wuttke 2006: 149. 
77 Vgl. Stuip 2003: 37-38, 45-46. 
78 Zie Smith 2010: 178-180. 
79 Immers: waarom zou de compilator hebben getornd aan een respectabeler rol voor 
de held van zijn cyclus? Opwaardering langs deze weg van Walewein zal hierbij niet aan 
de orde zijn geweest, want Arturs neef fungeert in de RRmM slechts als figurant. 
80 Aan het debacle van de Tafelronderidders in het woud wordt extra gewicht verleend 
met een terugblik door antagonist Amelant in vs. 919-924, en door Lancelot zelf in vs. 
1374-80. 
81 Ook in het tweede part van de compilatie-RRmM wordt Lancelot ingezet als bode, deze 
keer door alleen Guenièvre, die hem de RmM laat vragen haar neef Galyas te sparen. Deel 
uitmakend van een ingeweven verhaaldraad, lijkt dit optreden van Lancelot een bedenksel 
van de compilator. Overigens acht Artur ook Walewein niet te goed om dienst te doen 
als bode (zie RRmM-frm vs. 292). 
82 Anders dan Walewein in de roman van Chrétien (Stuip 1979: 68-71), boekt Lancelot 
in de RRmM ook als bode geen succes. ‘Motif transfer’, een vorm van intertekstualiteit, 
wordt besproken in Lacy 1996. 
83 De dichter typeert zijn held keer op keer als overtreffende trap van Tafelronderidders 
(Besamusca 1993: 150-158, 184-185; 2003: 111-114). Artur verzekert de genoemde dame 
in nood: Scone joncfrouwe, / Alselpe mi God ende onse Vrouwe, / Ic sal u wel doen berechten: / Ic sal 
selken vor u doen vechten / Die u harde wel sal wreken! (vs. 1364-68). Deze nobele taak komt echter 
toe aan de RmM. 
84 Een eerste pose als peinzende ridder, waarmee Miraudijs in aanloop naar zijn liefdes-
parcours het voorbeeld volgt van de troubadoureske held uit de Charrette, springt als 
parallel het meest in het oog (vs. 666 vlg.). 
85 Zoals al is opgemerkt in de hoofdstukken 2, 4 en 6. 
86 Zie voor een definitie van dit begrip Besamusca 1993: 16-17. 
87 Zie voor de Lancelot en prose Rosenberg 1993: 68 en Carroll 1993: 145. In de RRmM, 
vs. 194-195, drukt Clarette de held op het hart Dat gi altoes min ridder selt wesen / Ende min 
vrient, waer gi seit. 
88 ‘A name’, stelt Jane Bliss in dit verband veelbetekenend, ‘is a convenient shorthand 
for recalling a whole narrative, which is thus embedded in the actual narrative and sets 
up resonances for those familiar with it’ (Bliss 2008: 71). Richard Trachsler zegt over 
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zo’n verwijzing naar een pro-récit: ‘la seule évocation des noms de Tristan et d’Yseut 
suffit à rappeler de façon instantanée toute leur histoire’ (Trachsler 2000: 27-28). 
89 Vgl. AD, waar Walewein van een jonkvrouw te horen krijgt Dat gene ombedecte minnen / 
Comen mogen te hogen prisen (editie Jonckbloet 1846-49, dl. 2, vierde boek, vs. 1418-19). 
‘Le secret est le cadre de l’initiation’, aldus Frédérique Le Nan; ‘l’enamouraman ou coup 
de foudre est suivi d’un temps de probation selon une éthique de l’effort, sous la forme 
d’un service d’amour caché, le domnei’ (Le Nan 2002: 398). 
90 Ook door deel te nemen aan een – wellicht ingevoegde – reddingsactie voor Clarette, 
waarbij hij de vorstin achterlaat in groot gevaar (vs. 2891 vlg.), maakt Lancelot de indruk 
zijn prioriteiten te hebben verlegd. ‘In the Ridder metter mouwen, Lancelot does not prove 
himself the impeccable lover we know from the Lanceloet. Obviously, his love for Gui-
nevere no longer completely determines his acts’, schrijft Besamusca (1996: 117). 
91 Vgl. hoofdstuk 6, p. 158-61. 
92 Zoals onder meer wordt geattesteerd door een geneeskundige schoonheid in Lanceloet 
(editie Brandsma 1992, vs. 11.889 vlg.), door de huwbare koningin in LHWV, en door de 
verliefde jonkvrouw van Esclaroet in AD (editie Jonckbloet 1846-49, dl. 2, vierde boek, 
vs. 621 vlg.). 
93 Niets in het verhaal bevestigt, dat Lancelot ook écht een oogje heeft op Clarette. Zou 
hij, als ridder-aanbidder van de heldin, zich werkelijk hebben onthouden van deelname 
aan het toernooi om haar hand? Vgl. de verzen 1955-59, 2037, 2082-84 en 2106-17. 
94 Soredamor verklaart ‘dat het eerste deel van mijn naam op de goudkleur wijst […] 
terwijl het einde me aan Amor doet denken’ (Stuip 2003: 28). Clarettes naam (gelijkend 
op die van Clarissant, zuster van Walewein in Le Conte du Graal ) wijst zowel op lichtende 
schoonheid als op zuiverheid. Zie hoofdstuk 7, p. 172, en Smith 2014: 157 vlg. 
95 Langs welke zijde wordt in de compilatie-RRmM niet verteld. Is Clarette een dochter 
van een van Waleweins broers? Of van Soredamor (en dus een schoonzus van Cligés)? 
Of van Clarissant? Volgens het Livre de Caradoc, in de eerste Perceval-continuatie, heeft 
deze zuster van Walewein samen met Guiromelant een dochter, Gui(n)genor genaamd 
(of: Aguigenor). Saillant detail: aan het begin van een toernooi bij Carlion schenkt deze 
achternicht van Artur haar hart én een kostbare mouw aan de ridder A(a)lardin du Lac, 
die hierdoor geïnspireerd geweldig presteert, en na afloop haar tot echtgenote krijgt uit 
handen van de koning (zie Arthur 1996: 24-44). 
96 Bethlehem 2005: 134. 
97 Stuip 2003: 45-46. 
98 ‘Men zegt wel dat niets zo moeilijk is als de eerste stap’, houdt Guenièvre in Cligés de 
verliefde Alexander voor (Stuip 2003: 45). Miraudijs en Clarette evenwel is koudwater-
vrees vreemd, zie vs. 175-196 (voor haar) en vs. 335-353 (voor hem). Wat vooral de held 
zwaar valt, is de vereiste proeftijd tussen de eerste stap op het liefdespad en de finale stap 
in het huwelijksbootje. 
99 Dat de vorst een stempel mag zetten ter feodale goedkeuring, doet geen afbreuk aan 
wat blijkens de volgende verzen een consensus-huwelijk is: Die hi begeerde vor alle vrouwen 
/ Ende si hem weder, met goder trouwen (vs. 2228-29). 
100 Bethlehem 2005: 211. 
101 In de Lancelot en prose krijgt de held al eerder les in ‘chevalerie’, namelijk van de Dame 
du Lac (Rosenberg 1993: 58-61; vgl. in Le Conte du Graal de rol van Percevals moeder, 
Stuip 1979: 14-16). In wat volgt wordt Lancelots ridderschap beheerst door liefde voor 
de vrouw van wie hij zijn zwaard ontvangt. De dichter van de RRmM opteert voor een 
 



8: Verdachte vorstin 

225 
 

 

andere voorstelling. Riddercollege en zwaardreiking laat hij van plaats wisselen (vgl. het 
adoubement van Perceval, met daaropvolgend de raadgeving door Gornemant; ibid.: 30-
31), terwijl het de rol van de geliefde is die hij ethisch invult. 
102 Guenièvre blijft voor de held zijn vrouwe (vs. 157, 339, 1557; vgl. ook vs. 3287-92, ver-
moedelijk afkomstig van de compilator), maar Clarette wordt zijn minne en vrindinne (vs. 
1050, 2067). 
103 Want: deze invloed beperkte zich grosso modo tot het subgenre van de ‘historische’ 
Arturroman in vooral de Oudfranse, de Zuideuropese en de Middelnederlandse letteren. 
Als minnaars kregen Lancelot en Guenièvre in Duits taalgebied, in Noorwegen en in 
Wales nauwelijks voet aan de grond, zie Walters 1996a: XXV-XXVII, alsook Wolf 2007. 
104 Rieger 2009: 130, 233-234; mijn cursiveringen. 
105 Vgl. www.lancelot-project.pitt.edu/LG-web/Arthur-LG-ChronGeog.html. Mogelijk 
zijn sommige van deze codices zelfs van Vlaamse herkomst, want ‘de productie van 
Franstalige verluchte handschriften wordt nog al te vaak, waarschijnlijk vanwege de taal, 
klakkeloos in Noord-Frankrijk geplaatst’ (Meuwese 2005: 354). 
106 De Lancelot en prose is meer dan eens omgezet in het Middelnederlands. Naast fragmen-
ten van een Brabantse prozavertaling zijn grote delen bewaard gebleven van twee Vlaamse 
bewerkingen in verzen, waarvan ten minste één, overgeleverd in de Lancelotcompilatie, als 
onderdeel van een cyclus. Zie Brandsma & Knapp 2010: 396-397, 416-418 en 424-448, 
en cf. supra, noot 69. 
107 Janssens 1987-88: 298. ‘Buiten Frankrijk’, aldus Van Oostrom 2006: 306, ‘lijkt de weer-
klank van de trilogie nergens groter te zijn geweest dan in onze gewesten.’ Gerritsen e.a. 
1978: 39 stelden reeds: ‘c’est aux Pays-Bas médiévaux, que le Lancelot en prose paraît avoit 
joui d’une popularité exceptionnelle.’ 
108 Zie vs. 193-198 in de editie Vekeman 1981. 
109 Editie Franck 1882, boek 8, vs. 118. In Sinte Franciscus Leven verwerpt Maerlant Truffe 
van minnen ende van stride over Ghevensde namen ende ongeboren zoals Lanceloot (editie Maximi-
lianus 1954, dl. 1, vs. 37, 35). In de Spiegel Historiael onderstreept de auteur consciëntieus: 
Van Lancelote canic niet scriven. En dit met op goede gronden: Dies docht mi verlorne pine, […] 
Want ic dWalsch over boerde houde (editie De Vries & Verwijs 1863, dl. 2: Derde Partie, vijfde 
boek, kap. 49, vs. 18; kap. 54, vs. 58-60). 
110 Besamusca 1993: 130. 
111 Zoals we hebben gezien, ontloopt Lancelot een huwelijk (aldus – vermoedelijk – de 
compilator) omder coninginnen wille, / Die hi minde lude ende stille. 
112 Artur vertrekt haestech naar de uitvaart van Tristan en Iseut, voornemens snieme terug 
te keren (vs. 103, 105). Na twee dagen is de koning weer thuis (vs. 500, 1257, 1317-20), 
maar Walewein en Perceval laten nog op zich wachten (vs. 1398-99, 2082, 2110; RRmM-
frm vs. 292). 
113 Aan het begin van de RRmM neemt de dichter al een voorschot op de huwelijks-
moraal van zijn roman door Tristan en Iseut, als minneduo vergelijkbaar met Lancelot 
en Guenièvre, dramatisch het veld te laten ruimen: onmogelijke liefde heeft geleid tot 
beider dood. Aangetekend zij verder, dat Miraudijs zich in minnezaken vasthoudender 
toont dan Perceval, die in Le Conte du Graal niet toe komt aan terugkeer naar Blancheflor 
(zie Stuip 1979: 48-74, 96-99). 
114 Zie over ‘voice in medieval romance en modalities of performance’ Vitz 1999: 139-227, 
273 vlg. (‘The romance performer […] was free – indeed he was invited – to exploit and to 
develop the dramatic potential of the material he was presenting to his audience’, p. 189). 
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Zie ook Ramakers 2004, Vitz e.a. 2005, De Meijer 2011, en Däumer 2013 (met name p. 
61-62, 147-195, 394-396 en 404-449). 
115 Däumer 2013: 79 (en nader over dit onderwerp: p. 75-87, 144-145). 
116 Inzake voordrachtsituaties spreekt men wel eens van een ‘knipoog’, in de letterlijke 
zin van het woord; zie bijv. Levy 2005: 132 en 138. Dat is niet helemaal juist, want in de 
Middeleeuwen had dit signaal nog geen speelse, maar uitsluitend een steelse betekenis 
(Burrow 2002: 103-113).  
117 Interpretatie bij recitatie kan natuurlijk ook tot stand komen buiten intentie van de 
auteur om, want ‘the performer becomes, for the duration of the performance, the poet’ 
(Azéma 2005: 210). 
118 Zie ook het accent aigu in de moderne Nederlandse vertaling van Ingrid Biesheuvel: 
‘Bij God, vrouwe, als ík koningin was, zou ik hem beminnen boven alle mannen hier op 
aarde!’ (Biesheuvel 2012: 436-437). 
119 Een mooi, hoewel hypothetisch voorbeeld van de these dat ‘the difference between 
what is comic and what is not is simply in the telling’ (Tudor 2006: 137).  
120 In de gangbare lezing ‘lacht de koningin om het ongeremde en daardoor mogelijk 
humoristische enthousiasme waarmee [de] jonkvrouw zich uitlaat over de RmM als be-
gerenswaardige huwelijkspartner’; zie hoofdstuk 4, p. 127 (noot 50). 
121 Schmolke-Hasselmann 1980b: 112. 
122 Mertens 1996: 375. 
123 Besamusca 2003: 105. 
124 Schmolke-Hasselmann 1980a: 177. 
125 Ook in Torec gebeurt dit, zie Besamusca 2011a: 304-305. Ideaal ridderschap wordt 
door dichters eveneens vaak belicht in contrast met exempla ex negativo, heel nadrukkelijk 
bijvoorbeeld in Walewein ende Keye (zie Hogenbirk 1994, 1996, 1999, 2000, 2004: 107-126 
en 2005a, en Hogenbirk & Gerritsen 2011: 31-39). 
126 Besamusca 1996: 116. Vgl. ook Brandsma 1992: 201-202 (noot 120). 
127 ‘De held maakt hier eerder een ridicule dan een heldhaftige indruk en wordt naar mijn 
idee geïroniseerd’, aldus Hogenbirk 2004: 152. 
128 In een soortgelijke, mogelijk ingevoegde episode van Moriaen moest Lancelot, zwaar-
gewond als hier niet herten- maar traditioneel drakendoder, ook al worden bijgestaan 
door Walewein. Zie eerder over de kritische kijk van de compilator op Lancelot als held 
van zijn narratieve cyclus Johnson 2008: 99-102.  
129 Zie Besamusca 2003: 16-17, 143-144. 
130 Beleven Lancelot en Guenièvre de liefde ook fysiek, net als Tristan en Iseut, Miraudijs 
en Clarette adoreren elkaar kuis en op afstand in een legitieme, langdurig beproefde minne. 
De dichter neemt aldus afstand van zowel pre- als extramaritale liefdespraktijken. Dat de 
Vlaamse auteur preutsheid niet te ontzeggen valt, blijkt uit het detail dat hij in het Woud 
zonder Genade een jonkvrouw laat beroven van al haar kleren, evenwel Sonder hor hemde 
alleyne (RRmM-frm vs. 220). De compilator heeft geen moeite met functioneel bloot, en 
voert het slachtoffer ten tonele van allen clederen [...] bloet (vs. 563). 
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9. Uitleiding 
 

De Nederlandse Arturistiek is meer en meer 
een super-specialisatie geworden, 

waar ook de gewone mediëvist voeling mee verliest. 
Een gesprek over Artur en de zijnen 

dreigt steeds meer een lange monoloog te worden 
zonder ernstig weerwerk 

(Janssens 1989: 122) 
 

onze wens voor de komende jaren: 
dat het onderzoek zich zal afspelen 
in een sfeer van gezonde wedijver, 

gedegen en zinderend tegelijk, 
in alle denkbare toonaarden, 

langs vele wegen 
(Van der Meulen & Oosterman 2004: 98) 

 
 
Oudfranse episodische Arturromans uit de dertiende eeuw zijn schatplichtig aan 
het oeuvre van Chrétien de Troyes, maar nemen daar tegelijk afstand van.1 Een 
voorbeeld van die ontwikkeling betreft het thema van de liefde. In vier van zijn 
romans stelt Chrétien deze thematiek centraal; alleen in zijn ‘Unvollendete’, Le 
Conte du Graal, laat hij profane amour als leidraad voor chevalerie plaatsmaken voor 
een christelijk ideaal van caritas. Eerder, zowel in het tweede part van Cligés als in 
Le Chevalier de la Charrette, gaf de dichter een repliek op Tristanstof met helden 
die, net als hun voorganger, liefde koesteren voor de vrouw van hun heer. En in 
Erec et Enide en Le Chevalier au Lion onderwierp hij een held aan beproevingen 
van liefde binnen het huwelijk. 

Traden de protagonisten van de laatstgenoemde twee romans al vroeg in de 
echt, en was voor Lancelot in Le Chevalier de la Charrette en voor Perceval in Le 
Conte du Graal een echtverbintenis niet weggelegd, in Cligés koos Chrétien twee-
maal voor een huwelijk als sluitstuk, namelijk van opeenvolgende verhalen over 
vader Alexander en zoon Cligés. Daarbij valt de titelheld niet alleen de hand van 
zijn geliefde ten deel, maar ook koningschap. Dit type ‘happy end’ vond in latere 
Oudfranse Arturromans in verzen op grote schaal navolging.2 Van de bewaard 
gebleven teksten vertelt precies de helft het verhaal van een nieuwkomer in de 
ridderwereld van koning Artur, voor wie als eindbestemming een huwelijk wacht 
in combinatie met promotie tot heer.3 

Ook de auteur van de Vlaamse RRmM lijkt voor een dergelijk slot te hebben 
gekozen, al is dit aan het oog onttrokken in de bewerking die we kennen uit de 
Lancelotcompilatie (zie de schema’s 1 en 5). De dichter is vertrouwd met het werk 
van Chrétien, vooral met Le Conte du Graal en met Cligés, waarbij het Alexander-
deel van de ‘Byzantijnse’ roman model stond voor met een huwelijk beloonde, 
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en het Cligés-deel voor met heerschappij bekroonde liefde. Als mijlpalen in het 
verhaal over gerechter minnen fungeren drie toespelingen op romans van Chrétien. 
Net als Alexander in het eerste part van Cligés, vat de held na aankomst aan het 
hof liefde op voor een familielid van Walewein, een hofdame van de koningin. 
Het is een liefde die probleemloos past in de wereld van het hof, zoals blijkt uit 
de status van de heldin en uit steun van de vorstin. Wat later krijgt de RmM, net 
als Lancelot in Le Chevalier de la Charrette, te maken met een brute verstoring van 
minnegepeins. Maar waar zijn voorganger meer dan eens in liefdesextase raakt, 
ervaart de RmM slechts een enkele amoureuze groeistuip. Weliswaar verzinkt 
hij nadien nogmaals in gepense, nu naar het voorbeeld van Perceval in Le Conte du 
Graal (in de ‘bloeddruppels in de sneeuw’-episode), maar hij heeft dan werkelijk 
het gelaat van zijn geliefde voor ogen, en niet een beeld ervan, en contemplatie 
maakt hem doof noch blind voor gevaar. Na deze Perceval-reminiscentie neemt 
het verhaal een wending die niet alleen de koers van de protagonist betreft, maar 
ook die van de Arturroman. Zal de laatste held van Chrétien zijn geliefde niet 
meer terugzien, maar uitzicht krijgen op een religieuze bestemming (wat weinig 
goeds belooft voor een genre waarin het draait om amour en chevalerie), voor de 
RmM dient een godvruchtige halte als tussenstation, een wachtkamer slechts ter 
beproeving van profane liefde, in een vertelling over minne en stride met huwelijk 
en heerschappij als inmiddels traditionele (eind)bestemming. 

‘Das Ideal der “höfischen” Liebe’, oordeelt Rüdiger Schnell, ‘widersprach in 
entscheidenden Punkten der gesellschaftlichen Moral. Eine gemeinsame und 
durchgängige Harmonisierung der unterschiedlichen Ansprüche von Liebesideal 
und gesellschaftlichen Normen gelang den “höfischen” Autoren nicht’.4 Walter 
Haug betoogt dat menige Arturroman ‘die Utopie einer Balance von Liebe, Ehe 
und Gesellschaft zur Debatte stellt’, en dat ‘Harmonie bestenfalls ein utopischer 
Augenblick sein kann’.5 De RRmM evenwel, met een dienstbare liefde die van 
meet af aan in het teken staat van harmonie,6 getuigt categorisch van het tegen-
deel. In deze roman is ‘das Bestreben unverkennbar, die Liebe in die Gesellschaft 
zu integrieren’,7 en waar zich toch botsingen voordoen tussen ‘Innennormen’ 
en ‘Aussennormen’,8 of tussen ‘Minnetheorie’ en ‘Minnepraxis’,9 betreffen deze 
steevast andere figuren dan de protagonist en zijn beminde. Tekenend voor het 
liefdesideaal is, dat Clarette niet – zoals Enide deed – van buitenaf spanning tussen 
individuele amour en gemeenschapsbetrokken chevalerie het verhaal en de hofwereld 
binnenloodst, maar – als een tweede Soredamor – verblijft in het centrale ‘Ort 
einer gezähmten Liebe’.10 Het is daar, dat vroegtijdig het zaad wordt gezaaid van 
voorbeeldige minne, door een deugdzame jonkvrouw als initiatrix van een queeste 
die ridderschap en liefde verenigt in een vruchtbare symbiose, nieuwe variant van 
de chevalerie/amour-thematiek waarop Chrétien het genre had gegrondvest. 

Ware liefde vraagt in de RRmM om sin ende wijshede alsook pine ende arbede (vs. 
692-693), waarbij de laatste gepaard gaan met lange quale (vs. 704). Dat blijkt de 
enige beproeving te zijn van gerechter minnen, want van een kloof tussen het ‘Ideal 
einer nur sich selbst gehorchenden Liebe und den Erfahrungs- und Verhaltens-
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normen des feudalen Alltags’ is geen sprake.11 Het najagen door de RmM van 
zijn volstrekt persoonlijke liefdesdoel gaat hand in hand met ridderdaden die de 
gemeenschap ten goede komen, zoals het veiligstellen van een woest woud, het 
bevrijden van Kardoel en het doden van een dwingeland, en nergens staat zijn 
particuliere wens haaks op bijvoorbeeld feodale belangen. Ook al primeert voor 
de held individuele minne, zijn huwelijk onder het goedkeurend oog van koning 
Artur verbindt twee dynastieën en twee territoria.12 

In de RRmM weerklinkt met deze blije afloop ‘the fundamental optimism of 
the “wishfulfilment romance” in which love conquers all’,13 maar dan met een 
andere toonzetting. Waar in zulke verhalen ‘the incompatibility of love with the 
feudal concept of marriage is overcome’, komt dit door ‘fantastic adventure and 
the supernatural, which bring about a reconciliation between personal desire and 
social exigency, but which at the same time disclose the unreality of this fictio-
nal solution’, verwoordt Dafydd Evans.14 In de RRmM evenwel, een roman met 
maar één ‘merveilleux’-avontuur (in het Woud zonder Genade), presenteert de 
dichter ideale liefde als waarachtig haalbaar: niet door zijn held tegenkrachten 
het hoofd te laten bieden, maar door hem Die treken van gerechter minnen in acht te 
laten nemen (vs. 683). Het samengaan van individuele met sociaal toegejuichte 
liefde komt optimaal tot uiting in het toernooi, afgekondigd door het koninklijk 
paar, waarin de protagonist niet te maken krijgt met vijanden van, maar alleen 
met rivalen in de liefde, en waar Clarette, zodra zij beseft dat de winnaar en haar 
minnaar één en dezelfde zijn, enthousiast en veelzeggend uitroept: Dits hi, dits hi, 
die wi menen! / Desen willic, ende el ne genen! (vs. 2102-03).15 

Al ontbreekt het in deze apotheose aan ‘merveilleux’, en kan bij afwezigheid 
van een probleem ook niet echt worden gesproken van een ‘fictional solution’, de 
ontknoping van de liefdesqueeste in de RRmM is van een onverminderd literair 
karakter. Niet veel monniken in het werkelijke leven zullen in een steekspel een 
bruid hebben veroverd. Opvallend is hierbij het ambivalente standpunt dat de 
dichter inneemt ten aanzien van clericale opvattingen. Enerzijds ridiculiseert hij 
geestelijke kritiek op het toernooiwezen door een kampioen in monnikstenue 
op te voeren,16 laat hij de protagonist sine covle in het stof werpen ten teken van 
terugkeer naar een vita curialis (vs. 2097),17 en ventileert hij intertekstueel kritiek 
op de religieuze koers die Chrétien had gewezen in Le Conte du Graal. Maar aan 
de andere kant staat de RmM op goede voet met de clerus,18 hij betoont zich – 
indachtig Clarettes oproep dient Gode in al uwe dade / Ende sire moder, onser Vrouwe 
(vs. 180-181) – een goed christelijke ridder,19 en het belangrijkst: de auteur geeft 
in zijn werk een ‘kanonisch korrekt’ beeld van ideale minne,20 een beeld dat in lijn 
is met gangbare theologische opvattingen over profane liefde. 

‘Es entsteht der Eindruck, Frömmigkeit und rechter Glaube würden gerade 
dann zur Schau gestellt, wenn sich die Einstellung der Autoren zur diesseitigen 
Minne grundlegend von der zeitgenössischen Moraltheologie unterscheidet’, 
meent Bernhard Öhlinger.21 Voor de RRmM evenwel gaat dit niet op: in deze 
roman thematiseert de auteur wederzijdse liefde tussen ongetrouwde partners, 
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premaritale sex komt niet voor (de enige bedscène toont de held in diepe slaap, 
vs. 500), de liefde lijkt de steun te genieten van God,22 en als hoogtepunt is er 
het huwelijk, gevierd met feeste harde groet (vs. 2230).23 ‘Nichts’, aldus Leah Otis-
Cour inzake ‘Paarromanzen’, ‘hätte ein zeitgenössischer Kirchenrechter als an-
stössig empfunden. Es handelt sich um ausgesprochene Lobgesänge auf die 
Monogamie, ohne Ehebruch, ohne vorehelichen Sex, ohne Scheidung. Die Ehe 
beruht, dem Kirchenrecht entsprechend, auf dem freiwilligen Einverständnis 
des Paares. Die Liebenden sind ausnahmslos gute Christen, besuchen die heilige 
Messe und praktizieren Nächstenliebe’.24 Aan deze omschrijving beantwoordt 
de RRmM. Hoe ludiek en betekenisvol van opzet de moniage en het toernooi in 
het verhaal ook mogen zijn, de liefde van Miraudijs en Clarette is er niet minder 
voorbeeldig om. 
 
Oudfranse hoofse romans uit de tweede helft van de twaalfde eeuw, zagen we in 
de inleiding van dit proefschrift, vermaken toehoorders met ‘literary games’, en 
nodigen ook uit tot ‘sophistical debate’ over opgeworpen vraagstukken.25 ‘One 
of the most intriguing aspects of the romances’, analyseert Hunt, ‘is the tension 
created by the coexistence of an idealistic and a critical spirit, the latter frequent-
ly undercutting the former, the exact balance of the two varying from work to 
work’.26 Verschil kan er zelfs zijn binnen één en dezelfde tekst. ‘Cligès’, oordeelt 
Simon Gaunt, ‘is designed not to offer an idealising presentation of courtly and 
chivalric values, but rather to elicit debate about these values’.27 Gaunt heeft het 
oog hierbij op het tweede, controversiële part van Chrétiens roman, dat minder 
dan het eerste part van invloed is geweest op de RRmM. Dat de Vlaamse auteur 
schatplichtig is aan juist het eerste deel van Cligés, en van Chrétiens heldinnen 
Soredamor koos als model voor Clarette, zegt veel over wat de RRmM moest 
zijn: geen problematiserende maar een idealiserende liefdesroman, gevrijwaard 
van spanning tussen wens en norm, individu en collectief. 

Volgens C. Stephen Jaeger kan een pakkend verhaal niet zonder dilemma’s.28 
Frits van Oostrom komt voor verhalen in het Diets echter tot de conclusie, dat 
discutabele minnekwesties hierin ver te zoeken zijn. ‘Liefde met hindernissen 
kent de Middelnederlandse literatuur genoeg’, aldus de geleerde, ‘maar moreel 
heerst er maar zelden controverse’.29 De RRmM is geen uitzondering op deze 
regel. Met een verhaal over gerechter minnen wilde de dichter eenduidig antwoord 
geven op een quaestio amoris: ‘wat kenmerkt ware liefde?’ Veel facetten van het 
antwoord – oprechtheid en wederkerigheid, deugdzaamheid en duurzaamheid, 
beproeving en geduld, het huwelijk als hoogste doel – toont hij in voorbeeldig, 
der minnen onrecht (vs. 712) in verwerpelijk gedrag, terwijl de liefde als bonum zich 
onttrekt aan discussie en kritiek. Soms valt wel een komisch licht op de held of 
de heldin,30 maar dit doet niets af aan hun exemplarische functie. En misstappen 
door contrastfiguren roepen niet op tot reflectie, maar dienen als onbetwistbare 
tegenvoorbeelden. 
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Vooral de vele variaties op bekende Arturiaanse motieven, specifieke allusies op 
verhalen van Chrétien en anderen, en een dosis humor, maken de RRmM tot een 
geslaagde Arturroman. Ook qua plot, met lignage als motief, liefde als leidraad en 
een combinatie van ‘Erbe’ en ‘Ehe’ als doel, boeit de tekst in de overgeleverde, 
be- dan wel omgewerkte vorm van begin tot eind. Waar tal van romans getuigen 
van een ‘Vorliebe der Romanautoren für Einzelsöhne, die entweder als Erben ihre 
Herrschaft in der Nachfolge ihres Vaters antreten oder über eine Eheschliessung 
eine neue Herrschaft übernehmen’,31 combineert de dichter van de RRmM beide 
mogelijkheden door zijn held, als een tweede Moriaen, heerschappij te bezorgen 
in het land van zijn moeder, en hem daarenboven, als een tweede Ferguut, hand 
en land te laten verdienen van een hooggeboren jonkvrouw.32 Hierbij drukt op 
het verhaal wel een stempel van minne in harmonie. Twee Middelnederlandse 
Arturromans waarin het thema van de liefde afwezig is, Moriaen en Walewein ende 
Keye,33 bieden naar Van Oostrom vindt misschien ‘iets te veel idee en te weinig 
uitwerking’.34 In de RRmM lijkt juist het omgekeerde het geval. Is, aldus nogmaals 
Van Oostrom, de Tristanmaterie voor Dietse dichters mogelijk ‘een tikkeltje te 
wild’ geweest,35 voor kritisch gestemde middeleeuwse toehoorders, en ook voor 
hedendaagse lezers, is de (compilatie-)RRmM thematisch wellicht een tikkeltje 
te braaf.36 In Arturromans uit later tijd, signaleert Haug, ‘kehrt man allzu willig 
zur Eindeutigkeit, und das heisst zur Moral zurück. Denn nichts ist bequemer, 
als zu wissen, was gut und böse ist’.37 

Toch, zoals opgemerkt, laat de Vlaamse auteur ook kritische geluiden horen. 
Met zijn verhaal geeft hij blijk van ‘the sophisticated rivalry of courtly poets’,38 
enerzijds door een alternatief te bieden voor de fals’amor van foute minnaars in 
de literatuur, anderzijds door zich te distantiëren van romans die een weg van 
christelijk ridderschap bepleiten. Afstand nemend van de richting die Chrétien 
had aangeduid in Le Conte du Graal, werpt de dichter van de RRmM zich op als 
voorvechter van profane Arturromans, avontuurlijke literatuur zonder religieuze 
lading. Vergelijking met andere dertiende-eeuwse creaties in het genre, zowel 
Oudfranse als Middelnederlandse, doorstaat zijn schepping met glans. Het zal 
om die reden niet verbazen, dat het verhaal zijn sporen heeft nagelaten: dit met 
een vermelding van die Ridder metter Mouwen als exemplarisch minnaar in Van der 
Feesten, en in de vorm van ontleningen aan de roman door andere auteurs.39 
 
 
Desiderata 
 
Het verschijnen van een nieuwe editie, met inleiding, van de compilatie-RRmM 
en RRmM-frm, in 1983, brengt het onderzoek naar deze fascinerende roman pas 
goed op gang. Annemarie Meesen bespreekt enkele verhaalmotieven, waaronder 
de mouw van Clarette als minne- en wapenteken. Wat de protagonist aangaat, 
vindt zij het ‘tijd dat wij wat meer aandacht aan hem schenken en hem een plaats 
geven in de galerij van bekende ridders en helden uit de Middeleeuwen’ (p. 68). 
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Deze oproep bezorgt de RmM helaas geen lemma in Van Aiol tot Zwaanridder,40 
maar wel worden de schijnwerpers op de RRmM gericht in een grote studie over 
intertekstualiteit in Middelnederlandse Arturromans.41 Ook wordt de roman nu 
vaker besproken in naslagwerken,42 terwijl aan de RRmM twaalf bladzijden zijn 
gewijd in een monografie over de Lancelotcompilatie.43 Jammer genoeg niet meer 
dan een Engelse samenvatting van de roman biedt King Arthur in the Medieval Low 
Countries,44 als voorproefje van een nieuwe editie met Engelse vertaling.45 Ook 
een editie met Franse vertaling en een vertaling in modern Nederlands zijn sinds 
kort beschikbaar,46 zodat alleen een editie met Duitse vertaling in de Bibliothek 
mittelniederländischer Literatur nog ontbreekt.47 

In ruim dertig jaar tijd zijn tal van motieven uit en aspecten van de RRmM 
(al dan niet nogmaals) onder de loep genomen, zoals de overeenkomsten met 
Richars li Biaus,48 het ‘don contraignant’-motief,49 het toponiem ‘Woud zonder 
Genade’,50 de allegorische boem van minnen,51 en verschillen tussen RRmM-frm en 
de corresponderende verzen in de compilatie-RRmM.52 Tekstgedeelten die veel 
belangstelling wekten, zijn – naast de ‘arthurische Romananfang’ (zie hoofdstuk 
2) – de combinatie van klooster- en toernooi-episode,53 de Ywein-anekdote,54 
en de Galyas-verhaaldraad.55 Behalve naar de held,56 ging ook aandacht uit naar 
andere, en dan vooral vrouwelijke personages: naar Clarette (zie hoofdstuk 7),57 
naar Miraudijs’ moeder,58 naar Guenièvre (zie hoofdstuk 8), en naar Egletine.59 
Verder zijn allerlei betrekkingen tussen verhaalfiguren bestudeerd,60 en ook een 
voorkeur van de auteur voor het gebruik van sprekende namen is belicht.61 

Maar veel aspecten van de RRmM vragen om verder onderzoek. Wat betreft 
het Vlaamse origineel is vergelijking gewenst met dertiende-eeuwse Oudfranse 
Arturromans in verzen, dit toegespitst op de rol van de held als ‘Fair Unknown’ 
en ‘Vatersucher’, en op die van de heldin als jonkvrouw aan het hof, spreekbuis 
van ridderethiek, en wegwijzer, inspiratiebron en aanstaande bruid van de held.62 
En ofschoon over de RmM als protagonist al pagina’s zijn volgeschreven, moet 
zijn ontwikkelingsgang nog worden uitgediept. Dit niet in psychologische zin,63 
maar in termen van zijn talrijke rollen (vondeling, scholier, ‘Vatersucher’, knape, 
ridder, minnaar, monnik, zoon, erfgenaam, en – mogelijk alleen in de compilatie-
RRmM – echtgenoot), en met bijzondere aandacht voor specifieke facetten van 
zijn identiteit (naamgeving, kleurensymboliek),64 en voor de weinige momenten 
waarop hij minder voorbeeldig voor de dag komt.65 Miraudijs is zonder twijfel 
een exemplarische held, die de vorstelijke deugden fortitudo, iustitia en largitas in 
ruime mate bezit – maar meer dan eens ontbreekt het deze monomane minnaar 
en martiale monnik aan temperantia. 

Andere verhaalfiguren vormen een terrein van studie dat van verschillende 
kanten kan worden benaderd. Waarom gaf de auteur aan schildknaap Cephalus, 
in de compilatie-RRmM al spoedig Cefalus genoemd, geen vertrouwd klinkende 
Arturiaanse naam, maar een geleerd klassieke? En wat zou de herkomst zijn van 
eigennamen als Elyconas en Amelant? Kan Clarette van Spangen bij toehoorders 
associaties hebben opgeroepen met Eleonora van Castilië, echtgenote van de 
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Britse koning Edward I, en in die hoedanigheid adressate van de Arturroman 
Escanor ? Vraagt de kleine en vaak teleurstellende rol van Walewein in de RRmM 
niet om een verklaring, gelet ook op wat in de Aragon-episode (vs. 2872-2951) 
een poging lijkt tot rehabilitatie van deze beroemde ridder? Twee Amerikaanse 
onderzoekers ‘plan to take up more expansively the theme of uncle–nephew 
(and –niece) relationships in Die Riddere metter Mouwen, Walewein ende Keye, and 
Torec in a future piece’,66 en inzake het wraakmotief in Die Wrake van Ragisel, de 
RRmM en Walewein ende Keye spreken zij de hoop uit ‘that other researchers will 
take up this theme, which is of such fundamental importance to the Compilatie’s 
interpolated romances’.67 Kortom, er is wat betreft de RRmM werk aan de winkel. 

En niet alleen op personeel gebied. Wat de dichter aangaat, die behalve met 
Oudfranse en Dietse literatuur waarschijnlijk ook vertrouwd was met Ovidius’ 
Metamorfosen, biedt het gebruik van spreekwoorden en sententies in de RRmM 
misschien een aanknopingspunt om te komen tot een duidelijker profiel. Naar 
Sylvia Reuvekamp inschat, ‘könnte eine gezielte Suche nach den Bezügen der in 
die höfischen Romane integrierten Kleinformen zur lateinischen Schriftkultur 
weitere Aufschlüsse über Bildung, Arbeitsweise und –situation der höfischen 
Autoren liefern’.68 Hier ligt een taak voor specialisten.69 

Van een ‘merveilleux’-karakter in de RRmM zijn alleen de gebeurtenissen die 
verband houden met het Woud zonder Genade. Na dit grote avontuur in het 
begin van de roman, speelt de rest van het verhaal zich af in een ‘ontwonderde’ 
wereld. Zo wordt in de Mauregaert-episode, die overeenkomsten vertoont met 
wat zich afspeelt in het Woud zonder Genade, verslag gedaan van confrontaties 
met alleen ridders. Voor afschrikwekkende reuzen, monsterlijke beesten en een 
boze dwerg is hier geen plaats meer. Wat kan de bedoeling van de auteur zijn 
geweest met deze overgang? Staat de afrekening door de held met een literaire 
‘autre monde’ symbool voor groei naar volwassenheid als ridder en minnaar? Of 
heeft de dichter,70 door aan het wonderbaarlijke al vroeg een halt toe te roepen, 
willen demonstreren dat ook zonder overdadig spektakel een boeiende roman 
kan worden geschreven? 

Behalve over achtergrond en intenties van de auteur, valt mogelijk ook – bij 
benadering althans – meer te ontdekken over de samenstelling van het publiek 
dat hem voor de geest stond. In de late Middeleeuwen lijken ridderromans mede 
bestemd te zijn geweest voor jeugdige toehoorders. Zo was in de vijftiende eeuw 
een voor Jacques d’Armagnac gecompileerde Arturcyclus bedoeld voor, onder 
anderen, jonge ridders.71 Een in 1384 voor graaf Lodewijk van Male opgestelde 
inventarislijst onthult, dat een roumant de Merlin als jeugdlectuur ter beschikking 
is gesteld aan ‘de jonkvrouw die voor de kinderen zorgt’.72 En in 1215-16 kent 
leerdichter Thomasin von Zerklaere in Der Welsche Gast aan positieve personages 
een – in zijn ogen simplistische – functie toe als rolmodel ten bate van ridders 
en jonkvrouwen in de dop.73 ‘De idealiserende vertelstijl van veel Nederlandse 
Arthurromans zou zeer wel stroken met zo’n voorbeeldfunctie van het genre 
voor de jonge elite’, denkt Van Oostrom. ‘Uit bewondering voor de verhaal-
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figuren zou het publiek zijn aangespoord tot imitatie. Het hoofse leven begon, 
aldus bezien, met hun vernoeming naar de Arthurhelden; daarna kwamen de 
bijbehorende opvoedende verhalen’.74 

Roel Zemel meent, dat Ferguut ‘vermoedelijk in hoge mate geappelleerd zal 
hebben aan de verlangens van de “jeugd” onder het publiek’.75 Andere Dietse 
Arturromans bevatten elementen die jonge, ook adolescente toehoorders doen 
veronderstellen.76 Kinder, dit was omber waer, wordt jeugdige luisteraars verzekerd 
in Maerlants Graal-Merlijn.77 Vorstenspiegel Torec, van dezelfde dichter, is zoals 
Van Oostrom betoogt ‘de jonge Floris V op het lijf geschreven’.78 De serieuze 
roman Moriaen biedt, volgens Marjolein Hogenbirk, ‘een mooie les voor een – 
misschien wel jeugdig – publiek’.79 En de arturiste pleit tevens voor de visie dat 
Walewein ende Keye ‘wel eens in de eerste plaats geschreven kan zijn om jongeren 
te instrueren in een ideale vorm van ridderschap’.80 Erg ver gaat Herman Pleij, 
die de vraag opwerpt: ‘zou het [...] niet zo kunnen zijn, dat al die ridderteksten in 
de volkstaal allereerst voor jongeren bedoeld waren?’81 En: ‘Is deze vertelkunst 
niet allereerst voor jongeren bestemd, waarbij volwassenen in afnemende mate 
slechts als secundaire deelnemers figureren, vrouwen voorop?’82 

Met betrekking tot Arturromans als de RRmM heb ik ooit het vermoeden 
uitgesproken, ‘dat zulke verhalen de toehoorders met slechts basisvorming, Den 
ghenen, diet Walsche niet en connen, eenvoudig een “spiegel van hoofsheid” met een 
exemplarische held hebben voorgehouden, terwijl een literair hoger geschoolde, 
tweetalige publieksgroep de romans vooral zal hebben geapprecieerd vanwege 
het intertekstuele en niet zelden humoristische en ironische surplus’.83 Valt deze 
mogelijkheid in verband te brengen met recipiënten die het nog ontbreekt aan 
levenservaring en literaire voorkennis? Eén van de argumenten waarom men aan 
Arturteksten educatieve bedoelingen ten aanzien van jonge luisteraars toedenkt, 
is ‘dat vele ridderromans uitgerekend de ontwikkeling van een jeugdige knaap 
tot volwaardig ridder in beeld brengen’,84 iets wat in de RRmM aan de orde is 
op het gebied van de liefde. In verhalen als Perchevael, Ferguut en Torec wordt de 
debuterende held aangeduid als knape of als jongelinc,85 in Moriaen heet de uit de 
kluiten gewassen nieuwkomer nog van kinscen dagen te zijn,86 en in de Roman van 
Walewein wordt zelfs ‘der aventuren vader’, de door de wol geverfde Walewein, 
die jong(h)elinc genoemd.87 Ook de held van de RRmM maakt zijn opwachting als 
een knape (vs. 90), en waar in de Lancelotcompilatie het verhaal wordt voorbereid, 
kondigt de verteller avonturen aan van enen iongelinc.88  

Vormt dit, in combinatie met mogelijk didactisch bedoelde elementen,89 met 
een ‘braaf’ liefdesthema (cf. supra),90 en met de optimistische toonzetting van de 
roman, die besluit met ‘eind goed, al goed’,91 een afdoende basis voor speculaties 
over de leeftijd van toehoorders op wie de dichter pijlen van utilitas zou hebben 
gericht? De meningen hierover zullen uiteenlopen, maar bij gebrek aan verdere 
gegevens zijn pertinente uitspraken hieromtrent misplaatst. Verder dan tasten in 
de mist komen we niet. Het enige wat in dit verband met zekerheid kan worden 
opgemerkt, is dat de auteur van de RRmM zijn tekst niet speciaal heeft bedoeld 
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voor een gehoor van ‘meist chancenlosen, nicht-erbberechtigden Jünglinge’, zoals 
door Ulrike Wuttke is gesuggereerd.92 In erfopvolger Miraudijs vonden juvenes 
zeker geen optimale identificatiefiguur, en van meer gewicht: in het laatste kwart 
van de dertiende eeuw, dus in de tijd dat de RRmM op schrift werd gesteld, was 
in Vlaanderen geen sprake meer van een absolute primogenituur.93 

Een nog te beantwoorden vraag inzake de secundaire receptie van de RRmM 
is, of Joncker Jan wt den Vergiere, overgeleverd in de vorm van twee bewerkingen, 
net als de Roman van Heinric en Margriete van Limborch getuigt van bekendheid met 
de Arturroman. Robert Priebsch rekent de RRmM tot de ‘Vorbildern’ van Joncker 
Jan.94 Volgens deze editeur kan het ‘kaum zweifelhaft sein, dass der Riddere metter 
Mouwen, der dem nl. vielleicht zeitgenössischen Dichter ja bekannt gewesen sein 
kann, einzelne Farben zu dem Bilde hergegeben hat’.95 Manfred Scholz evenwel 
waarschuwt voor overhaaste conclusies. ‘Eine [...] vergleichende Detailanalyse der 
mhd. und der mnl. Version’ van Joncker Jan, dit aangevuld met ‘Ein eingehender 
Vergleich mit den [...] motivverwandten Erzählungen’,96 is noodzakelijk voordat 
betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over bronnen waaruit de dichter 
van de Vlaamse avonturenroman mogelijkerwijs heeft geput. 

Het grote ‘pièce de résistance’ in de studie van de RRmM is de bewerking in 
de Lancelotcompilatie. Hoe ver is de samensteller van de cyclus gegaan toen hij zijn 
brontekst adapteerde? Heeft hij het oorspronkelijke verhaal niet alleen ingekort 
en gesegmenteerd, maar ook uitgebreid met materie van eigen vinding, zoals ik 
elders heb beargumenteerd?97 En heeft hij zich tevens aanpassingen veroorloofd 
in de volgorde van episoden, wat tal van contradicties in de compilatie-RRmM 
zou helpen verklaren?98 Verder is in de roman op grote schaal gebruikgemaakt 
van de narratieve technieken analogie en duplicatie, hetgeen de vraag oproept in 
hoeverre hierin de dichter de hand heeft gehad, en in hoeverre de compilator. 
Ik ben voornemens om over deze kwestie nog het een en ander te publiceren, 
en voor lezers en mijzelf zou het mooi zijn als dit leidt tot meerrichtingsverkeer. 

 
Ter afronding van dit overzicht van desiderata wil ik attenderen op twee zaken 
die alleen de compilatieversie van de RRmM betreffen. Algemeen neemt men 
aan, dat deze roman in de Lancelotcompilatie is opgenomen als een ‘nakomertje’.99 
Maar zoals ik in een eerlang te verschijnen artikel aannemelijk hoop te maken, 
dekt dit predicaat de lading slechts half. Tekstuele en codicologische kenmerken 
van de compilatie-RRmM doen vermoeden, dat het verhaal – hoewel inderdaad 
als laatste geïnterpoleerd in de cyclus – in een eerder stadium dan Moriaen voor 
opname is bewerkt, en aanvankelijk een plaats meteen na Lanceloet toebedacht 
had gekregen. Voorts is er nog het probleem van de dramatis personae van codex 
129 A 10: Lodewijk van Velthem, de compilator, kopiist ‘B’, en de zogenoemde 
‘corrector’. ‘Eigenlijk’, zo vat Mike Kestemont de tegenwoordige communis opinio 
samen, ‘resten er [...] maar weinig argumenten die tégen Velthems compilator-
schap pleiten’.100 De vraag luidt thans: was Lodewijk van Velthem dezelfde als 
kopiist ‘B’,101 of moeten we hem misschien de rol van ‘corrector’ toedichten?102 
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De compilatie-RRmM bevat, naar ik meen, aanwijzingen die enig licht kunnen 
werpen op deze kwestie, namelijk in de vorm van ontregeld rijm (weesverzen, 
drierijm), van een nadrukformule in rijmpositie – (dat ) secgic u, aldus gespeld – 
en van enkele eigenaardigheden in kapittelbijschriften. Ook over dit onderwerp 
hoop ik binnenkort te publiceren, andermaal in de hoop op respons. 
 
 
Zijn medioneerlandici terecht bestempeld als ‘zelfkazers’,103 als ‘diepzeeduikers 
met caissonziekte’,104 door ‘verkavelende specialisatie’ veroordeeld tot ingraven 
in ‘steriel isolement’?105 De Nederlandse Arturistiek is jaren geleden ‘een super-
specialisatie [...] zonder ernstig weerwerk’ genoemd,106 en dat mag verontrustend 
heten.107 Voor heel het vak, maar speciaal voor de Roman van den Riddere metter 
Mouwen, wil ik daarom de wens aanhalen ‘dat het onderzoek zich zal afspelen in 
een sfeer van gezonde wedijver, gedegen en zinderend tegelijk, in alle denkbare 
toonaarden, langs vele wegen’.108  
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Noten 
 
 

1 Zie onder meer Schmolke-Hasselmann 1980a, Lacy e.a. 1987-88 en Kelly 2006b. 
2 ‘Die Liebesgeschichte wird Haupthandlung’, aldus Schmolke-Hasselmann (1980a: 177; 
en zie ook p. 117); ‘Eheschliessung und Herrschaftsantritt sind Ziele des Geschehens.’  
3 Het betreft de dertiende-eeuwse versromans die zijn opgenomen in schema 5. Floriant 
et Florete, waar het in navolging van Erec et Enide al eerder in het verhaal tot een huwelijk 
komt, is een uitzondering. Van andere verhaaltypen dan deze romans, vrijwel steeds met 
Walewein in de hoofd- dan wel een belangrijke bijrol, zijn de andere negen Arturteksten: 
Le Chevalier à l’Épée, La Mule sans Frein, Les Enfances Gauvain, La Vengeance Raguidel, L’Atre 
Périlleux, Hunbaut, Les Merveilles de Rigomer, Claris et Laris en Escanor. Zie Kelly 2006b: 402-
412, 420-421 en 434-442. Occitaans is de Arturroman Jaufre. Froissarts veertiende-eeuwse 
Meliador geldt als ‘ein literarischer Anachronismus’ (Schmolke-Hasselman 1980a: 19). 
4 Schnell 1990: 276. De auteur vervolgt: ‘Immer wieder bricht die ganz andere Wertwelt 
des Adels und der Kirche durch, was eine konsequente Verwirklichung der “höfischen” 
Liebe ausschliesst’ (p. 297). Vgl. ook Haug 2004: 50-51. 
5 Haug 2004: 34, 52. 
6 Zie Smith 2004: 56. Volgens Besamusca (1984: 41) ‘zal het thema van het verhaal [...] in 
de notie “harmonie” gezocht moeten worden.’ Naar mijn mening vormt deze notie niet 
het thema van het verhaal, maar is het wel bepalend voor de teneur ervan. 
7 Schnell 1990: 290. 
8 Ibid.: 293. Denk hierbij aan de premature praktisering van de liefde door de ouders van 
de held. 
9 Ibid.: 292. Hieraan maakt zich een valse vrijer schuldig: de koning van Cornwall. 
10 Kaiser 1986: 247. Schnell (1991: 395) formuleert: ‘der Artushof lässt nur die gebannte, 
beherrschte Liebe zu’. Volgens Christoph Cormeau (1990: 37) is ‘ein Liebesroman als 
Artusroman ein paradoxes Unterfangen’, en in postklassieke Middelhoogduitse teksten 
‘lässt das Artusmilieu nur eine sehr moderate Form der Liebe zu’ (p. 38). Toch dringt 
passionele liefde ook door in dit vermeende bolwerk van deugd, zo blijkt uit kuisheids-
proeven en uit de Lancelot-Graalcyclus: na het verhaal van Tristan en Iseut wordt ook 
de geschiedenis van Lancelot en Guenièvre tot een ‘Stachel im Fleisch des gezähmten 
amour courtois ’ (Kaiser 1983: 89). 
11 Citaat uit Schnell 1990: 298. 
12 Ook in de uitwerking van het lignage-motief kent de RRmM geen frictie tussen ‘Ideal 
und Wirklichkeit’. Geboorte- en zielenadel staan niet op gespannen voet, maar worden 
getoond als twee kanten van dezelfde zaak: eerst kwalificeert de naamloze held zich als 
ridder van de bovenste plank (van vaderszijde), daarna volgt met de onthulling van zijn 
afkomst bevestiging van zijn klasse (van moederszijde). Net zoals Partonopeus de Blois, geeft 
de RRmM een demonstratie van ‘beauty and prowess, birth and individual performance, 
as complementary, rather than contradictory, values, equally necessary in a comprehen-
sive social system’ (Bruckner 1993: 131). ‘De volmaakte ridder’, stelt Bumke (1989: 391), 
‘moest beide bezitten: een adellijke geboorte en een adellijk karakter.’  
13 Evans 1981: 131. 
14 Ibid.: 132, 132-133. 
15 In het tweede deel van de compilatie-RRmM toont Clarette zich opnieuw verheugd, 
wanneer zij vanaf een toren de held Arturs belegerde residentie ziet naderen: Hier comt 
die riddere metter mouwen, / Mijn vrient, mijn live man (vs. 3149-50). Het laatste vers, waarvan 
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niet zeker is dat het uit de Vlaamse roman stamt, laat zich moeilijk duiden, zie Wuttke 
2006: 144. De tekst doet denken aan passages in Erec et Enide (Stuip 2001: 78) en Cligés 
(Stuip 2003: 107), waar geliefde en eega aan elkaar worden gelijkgesteld. 
16 Zie Smith 2005a. 
17 Ibid.: 65. ‘The Rule of Saint Benedict both allows for monks to take trips away from the 
monastery [...] as well as suggests [...] that those who wear the habit when away are still 
monks, while those who cast it aside cease to be part of their order’ (Sullivan & Wyatt 
2014: 128, noot 73). 
18 Ibid.: 68. 
19 ‘In de persoon van de ridder met de mouw’, constateert Wouter Schrover (2008: 137), 
‘komen vroomheid enerzijds en chevalerie en amour anderzijds samen.’ 
20 Het citaat komt uit Otis-Cour 2000: 162. 
21 Öhlinger 2001: 162. 
22 Zie de verzen 1184 en 2063-67, en vgl. vs. 1834-36. 
23 Mogelijk is door bekorting een inzegening van dit huwelijk uit de roman verdwenen. 
Daar men enen pape dede comen vort om de ouders van de held te trouwen (vs. 3643), was 
bij de ultieme plechtigheid in het verhaal eveneens clericale inbreng te verwachten. Zo 
reeds bij het huwelijk van Erec en Enide: ‘De aartsbisschop van Canterbury [...] gaf hun 
de zegen, zoals het hoort’ (Stuip 2001: 42). 
24 Otis-Cour 2000: 162-163 (en zie ook Otis-Cour 2005). Heldinnen van dit verhaaltype, 
aldus de auteur, ‘ergreifen bei der Liebeserklärung häufig die Initiative’ (p. 163), en dat is 
wat ook in de RRmM gebeurt. 
25 Hunt 1986: 20. Kelly 2006a: 145 schrijft over de ‘problem romances’ van Chrétien de 
Troyes: ‘controversial positions show how Chrétien’s romances pose problems to which 
the answers they provide, far from being definitive, provoke debate among narrative 
characters whilst challenging audiences and flirting with irony that lightens the earnest-
ness of the debate.’ 
26 Hunt 1986: 21. Brüggen 2001: 559 stelt ‘dass der höfische Roman, speziell in seinen 
anspruchsvollen Ausprägungen, eher eine Problematisierung, Diskussion und Kritik von 
Normen leistet als ihre handliche Vermittlung.’ Kaeuper 2000: 99 lijkt dezelfde mening 
toegedaan. ‘Romance’, verklaart de historicus, ‘is not simply a literature of celebration or 
agreement; it is a literature of debate, criticism, reform.’ Anders dan veel letterkundigen 
gaat Kaeuper evenwel voorbij aan het spelkarakter dat deze literatuur eigen is. Ridder-
romans, meent hij, bieden een ‘framework for debate about how the dominant laypeople 
should live, love, govern, fight, and practice piety – real issues with real consequences.’ 
27 Gaunt 2001: 145. 
28 ‘The problematic has an intriguing and beguiling depth to it, more captivating than the 
unchallenged ideal’, aldus Jaeger (2006: 23). ‘The moral conundrum has the aura of an 
astonishing mystery. The antagonist’s facing moral challenges represents conflict more 
engaging than mere combat.’ 
29 Van Oostrom 2006: 291. 
30 Recapitulerend: wanneer de RmM in het Woud zonder Genade al minnepeinzend uit 
het zadel wordt gestoken; wanneer hij als monnik-ridder rondraast in een toernooi; en 
wanneer Clarette de ontknoping daarvan begroet met ongeremde opluchting. 
31 Peters 1999: 293 (mijn cursivering). 
32 Was de auteur bekend met Maerlants Torec, waar de protagonist eveneens een bruid en 
twee kronen verwerft? Aan deze roman kan de dichter ook de namen Fellon en Morele 
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hebben ontleend, terwijl de naam van zijn held, Miraudijs, in dat geval zal teruggaan op 
die van de heldin in Torec, Miraude. 
33 Zie Besamusca 1993: 120; Hogenbirk 2004: 165, 2007: 74 vlg., 2009a: 64, en 2014b: 64 
en 67-68; Hogenbirk & Gerritsen 2011: 26-27. Aan de andere kant van het Arturiaanse 
spectrum bevindt zich Gliglois, een Oudfranse roman waarin amour meer gewicht in de 
schaal legt dan chevalerie (zie Burr 2008). 
34 Van Oostrom 2006: 280. 
35 Ibid.: 290. 
36 Met de kanttekening, dat compilatorische ingrepen het zicht kunnen belemmeren op de 
uitwerking van het liefdesthema in de oorspronkelijke roman. Wuttke 2005: 7 (noot 37) 
gelooft, ‘dass wahrscheinlich im Ur-RmM der Liebe-Leid-Thematik grosse Wichtigkeit 
zugemessen wurde, im Kompilationstext jedoch eine sehr “gemässigte” höfische Liebes-
konzeption, die im Rahmen des gesellschaftlich Erlaubten bleibt, im Vordergrund steht.’ 
Echter, juist de Vlaamse dichter maakt een decente indruk (zie p. 226, noot 130). 
37 Haug 1995: 85. 
38 Hunt 1986: 21. 
39 In Velthems Vijfde Partie van de Spiegel Historiael (zie Summerfield 2009: 197 vlg., en 
2011); in de Roman van Heinric en Margriete van Limborch (zie De Wachter 1998: 357-366); 
en mogelijk ook in Joncker Jan wt den Vergiere, een Vlaamse avonturenroman uit de eerste 
helft van de veertiende eeuw (cf. infra). 
40 Gerritsen & Van Melle 1993. 
41 Besamusca 1993. 
42 Zoals Verbeke e.a. 1987 (bijdrage Janssens 1987b: 293-295), en Jackson & Ranawake 
2000 (bijdrage Besamusca 2000c: 218-220). In Van Oostrom 2006, Stemmen op schrift, valt 
de RRmM spijtig genoeg buiten de boot. 
43 Besamusca 2003: 106-117. 
44 Claassens & Johnson 2000b: 227-230. 
45 Zie Johnson & Claassens e.a. 2003: 196-367, 731-734. 
46 Respectievelijk Finet-Van der Schaaf 2012: 7-264, en Biesheuvel 2012: 429-503. 
47 Zoals Winkelman & Wolf 2010 voor de Roman van Walewein. 
48 Zie Smith 1988; Besamusca 1993: 131-135. 
49 Zie Besamusca & Brandsma 1988: 6-7; Smith 2010: 7-8, 78 en 95. 
50 Zie Carasso-Kok 1992. 
51 Zie Van der Poel 2001: 241-243 en 253. 
52 Zie Besamusca 1993: 125-130. 
53 Zie Smith 2005a; Wuttke 2005. 
54 Zie Besamusca 1994: 360-368; Smith 2008. 
55 Zie Smith 2010. 
56 Zie Besamusca 1993: 140 vlg., Wuttke 2005, en de publicaties van mijn hand. 
57 En het meest uitvoerig: Wuttke 2006. 
58 Zie Besamusca 2002b: 22-23 en 28 vlg., en vgl. hoofdstuk 5. 
59 Zie Smith 2005b. 
60 Zie Sullivan & Wyatt 2014. 
61 Zie Smith 2014. 
62 Vgl. hoofdstuk 1, p. 37 (noot 133). In deze vergelijking kunnen ook andere romans 
worden betrokken: buiten het genre op de eerste plaats Richars li Biaus, en van de Dietse 
Arturromans Ferguut, Moriaen (zie Hogenbirk 2014b: 66 vlg.) en Torec (vgl. Echard 2007). 
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63 ‘Character is a problematic subject in medieval romance’, waarschuwt Kelly 1992: 231. 
‘To perceive individuals in any modern sense in characters of medieval romance is ana-
chronistic.’ Over ‘den zwei diametral entgegengesetzten Positionen von Funktion oder 
Charakter’ stelt Bernhard Schmitz (2008) aangaande hoofse romans: ‘ein solches Genre 
eignet sich nicht für eine psychologisierende Charakterstudie.’ Zijn argument: ‘Die Figur 
ist das planvoll entworfene Instrument des narrativen Diskurses’ (p. 8, 10 en 14). 
64 De held verkrijgt eerst de toenaam ‘riddere metter (witter) mouwen’, vanaf vs. 2132 
dient zich de variant ‘Diemen hiet metter mouwen’ aan (vgl. vs. 2308, 2968 en 3489), en 
uiteindelijk wordt zijn doopnaam onthuld, geladen met betekenis: Miraudijs (zie Smith 
2014: 157 vlg.). Ook wordt de protagonist aangeduid als ‘swerte riddere’, wat mogelijk 
verband houdt met kleurensymboliek (zie Smith 2005a: 65-67), en wat tevens uitnodigt 
tot vergelijking met kleurrijke voorgangers zoals rode ridder Perceval in Le Conte du Graal, 
Lancelot als witte ridder aan het begin van de Lancelot en prose, en de ook ethnisch zwarte 
ridder Moriaen in de gelijknamige roman; vgl. Meesen 1985: 66-67, en Meuwese 2001b. 
65 Daarbij valt niet alleen te denken aan de hardhandige aanpak door de RmM van Keye 
(in vs. 1616-17) en later zijn woede tegenover Galyas (in vs. 2320: Doe ward die riddere wel 
na verwoet ), waarvoor waarschijnlijk de compilator verantwoordelijk is, maar ook aan de 
onbezonnen dadendrang van de held in het Woud zonder Genade (in vs. 1194 vlg.), aan 
zijn ‘Überlistung’ door Amelant (in vs. 1491-1526), en aan zijn uitzonderlijk onhoofse 
woordkeuze wanneer hij een tegenstander uitmaakt voor quade hont (in vs. 1688). 
66 Sullivan & Wyatt 2014: 121 (noot 23). 
67 Ibid.: 122 (noot 31). 
68 Reuvekamp 2007: 169. Pfeffer 1997 past deze benadering toe op troubadourslyriek. 
69 Zie voor een eerste aanzet hoofdstuk 1, p. 27-29. 
70 Niets wijst erop, dat oorspronkelijk in de Mauregaert-episode aanwezige ‘merveilleux’-
elementen door de compilator zouden zijn geschrapt. 
71 Zie Besamusca 2003: 177-179. 
72 Van Oostrom 2006: 221. 
73 Zie Willms 2004: 43-44, vs. 1026-78 (commentaar op p. 175-177). ‘The romances’, zo 
parafraseert Jaeger (2006: 20) het betoog van Thomasin, ‘are lies, but we’ll keep them to 
educate our children, laymen and knights.’ De opvatting van een moralist is natuurlijk 
niet representatief voor auteursintenties. 
74 Van Oostrom 2006: 281. Al eerder noemde deze auteur ‘de mogelijkheid dat middel-
eeuwse ridderromans als literatuur fungeerden voor de jeugdige elite’, waarop hij wel een 
waarschuwing had laten volgen: ‘er zijn veel te veel historische bewijzen voor volwassen 
bemoeienis met ridderliteratuur om deze voor de jeugd te reserveren’ (Van Oostrom 
1989a: 36, 37). Zie tevens Van Oostrom 1992b, 24: ‘Een [...] nog te weinig bestudeerde 
literaire publiekskern is de elitaire jeugd’, en: ‘middeleeuwse opdrachtsliteratuur, tot stand 
gekomen in het kader van de opvoeding van jonge edellieden, zou voor het Middel-
nederlands beslist nadere beschouwing verdienen.’ 
75 Zemel 1991b: 351. 
76 En niet alleen Arturromans: denk aan Alexanders Geesten (zie Van Oostrom 1996: 113-
136 en 422-424, en 2006: 516-521), aan Seghers Trojeroman (zie Van Anrooij 1998: 78), 
en aan Parthonopeus van Bloys (zie Reynders 2002: 219-221). ‘Upward social mobility within 
the aristocracy is a recurrent theme in the Limborch’, constateert Van Gijsen (1999: 239). 
‘Combined with many educational elements, this suggests an intended audience of am-
bitious young people.’ An Faems (2012: 31) vat samen: ‘Het genre van de Middelneder-
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landse ridderepiek wordt gewoonlijk in verband gebracht met de elite van de middel-
eeuwse maatschappij, vooral de adel. Van een aantal teksten neemt men bovendien aan 
dat ze vooral voor een jong publiek bedoeld zijn.’ Ook de Vlaamse Rose is met jongeren 
geassocieerd. ‘Zou de toevoeging van magheden en ioncheren er niet op kunnen wijzen dat 
de Vlaamse Rose in de eerste plaats bedoeld was voor een publiek van jonge mensen?’, 
vraagt Frank Willaert (1991: 317) zich af. 
77 Zie Besamusca & Brandsma 1996; Van Oostrom 1996: 127-130, en 2006: 519-520. 
78 Van Oostrom 1996: 131 (en vgl. Gerritsen 1979: 83-85). Zie ook Gerritsen 1997: 79-
80, en Van Oostrom 2006: 520. Dat ‘Van Oostrom’s reconstruction has not passed un-
challenged’, blijkt uit Besamusca 2011a: 313 en de daar in noot 67 genoemde publicaties. 
79 Hogenbirk 2009a: 68. 
80 Hogenbirk 2005b: 35. 
81 Pleij 2005: 390. 
82 Ibid.: 392. In Pleijs publicatie is de nuance ver te zoeken. Naast het woord ‘jongeren’ 
schaart zich zonder toelichting het begrip ‘kinderen’, terwijl de veronderstelde publieks-
kringen van jeugd en dames plotseling stuivertje wisselen wanneer de auteur aanstuurt 
op het idee ‘dat de ridderepiek allereerst gemaakt en genoten werd door vrouwen, mede 
gericht was op kinderen en bij voorkeur tot leven kwam in het poppenspel. Volwassen 
mannen deden aan dat alles slechts in de marge mee’ (p. 393). Dat Pleij voor provocatie 
kiest, blijkt ook uit zijn stelling op p. 378: ‘het Diets is in hoge mate voor een lekenmassa 
van literair zwakbegaafden.’ 
83 Smith 1995: 51. 
84 Pleij 2005: 390. Vgl. ook Reynders 2002: 220. Tegen deze wijze van redeneren valt in 
te brengen dat, net zo min als ridderlijke helden dwingend wijzen op primaire receptie 
in edele kring, jonge protagonisten automatisch een jeugdig publiek doen veronderstellen. 
85 Zie voor Perchevael de editie Oppenhuis de Jong 2003: 214-217 (onder meer vs. 39 en 
vs. 104); voor Ferguut de verzen 314 en 465 in de editie Rombauts e.a. 1982; voor Torec 
vs. 2624 (en vgl. ook vs. 183 vlg.) in de editie Johnson & Claassens e.a. 2003. 
86 Editie Finet-Van der Schaaf 2009, vs. 775. 
87 In de verzen 290, 1006 en 7128 (editie Van Es 1957). 
88 Editie De Haan e.a. 1983: 205, aantekening 1. 
89 Zie hierover hoofdstuk 1, p. 25-29. 
90 Vgl. Reynders (2002: 220), die stelt ‘dat de Middelnederlandse Parthonopeus in erotische 
passages vaak een gekuiste versie van de Oudfranse roman biedt. Misschien kan zelfs die 
tendens in de richting van een jong publiek wijzen.’ Romans als Moriaen en Walewein ende 
Keye, waarin de held helemaal niet te maken krijgt met minne, kunnen volgens Hogenbirk 
(2004: 121-126) mede bedoeld zijn geweest voor een zeer jeugdig publiek. 
91 In de compilatie-RRmM zelfs dubbelop. De held levede lange in goeder maten (vs. 2236), 
krijgen recipiënten te horen in wat halverwege een pseudo-slot blijkt. Hem es sijn dinc ten 
besten gevallen, vernemen zij – na nieuwe avonturen – in het voorlaatste vers (4019). ‘Ook 
de optimistische boodschap van de roman, die culmineert in het “happy end”, maakt de 
roman geschikt voor de jeugd’, veronderstelt Reynders (2002: 220) over Parthonopeus van 
Bloys, zonder hiermee volwassenen van het publiek uit te sluiten. 
92 Wuttke 2006: 136. 
93 Zie Heirbaut 1998, en 2000: 45-88 (vooral p. 61 en 68 vlg.), plus de samenvatting op 
p. 207-212. Ronse, waar de primogenituur in stand bleef, was een uitzondering (p. 82). 
94 Priebsch 1931: 23. Debaene 1951: 93 volgt Priebsch, zonder op diens visie in te gaan. 
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95 Priebsch: 19. De auteur spreekt van ‘direkte Beziehungen’ (p. 6), ‘gewisse Anklänge’ 
(p. 20), en ‘Reminiszenzen und gelegentliche Motivmodellierung’ (p. 21). 
96 Scholz 1991: 167. 
97 Zie Smith 2008 en 2010. 
98 Zie Smith 1989. 
99 Klein 1998: 108 en 110. 
100 Kestemont 2013b: 282. 
101 Zie Klein 1998, alsook Hogenbirk 2004: 160-161, en 2014a. 
102 Dit doet Jos Biemans (2009). 
103 Gerritsen 1975: 95. 
104 Van Oostrom 1998: 117. 
105 Reynaert 1995: 101. 
106 Janssens 1989: 122. 
107 Net zoals, naar het mij voorkomt, de afname van het aantal actieve beoefenaren. 
108 Van der Meulen & Oosterman 2004: 98. 



 

243 
 

Bijlage: de roman in resumé∗ 
 
De avonturen die de held van de RRmM beleeft, vallen in de compilatieversie 
van de roman uiteen in twee reeksen,1 waarin het volgende wordt verhaald: 
 

 – I – 

Met Pinksteren houdt koning Artur hof in Kardoel. Een bode brengt hem het 
bericht dat Tristan en Iseut gestorven zijn, en met bijna al zijn ridders begeeft 
de Britse vorst zich op weg naar de begrafenis van het liefdespaar. Onderweg 
ontmoet hij een hoofse jongeling, die door zijn hand tot ridder gemaakt wenst 
te worden; hij adviseert de knaap om in Kardoel te wachten op zijn terugkeer 
(vs. 1-108). 

Wanneer de jongeman aan het hof arriveert, wordt de rust aldaar verstoord 
door een rode ridder, die een meegevoerde jonkvrouw mishandelt. Op aanraden 
van de ziek achtergebleven hofmaarschalk, Keye, wordt de held door koningin 
Guenièvre voorzien van een wapenrusting, opdat hij de jonkvrouw in nood kan 
bijstaan. Van Clarette, een nicht van Arturs neef Walewein, krijgt hij bovendien 
als (minne)teken een witte mouw, zodat hij Kardoel verlaat als ‘Riddere metter 
Mouwen’ (RmM). Als Keye bij zijn vertrek de spot met hem drijft, stelt de held 
zich ten doel zich hiervoor op de drossaard te wreken (vs. 109-222). 

In een tweegevecht met de protagonist delft de rode ridder het onderspit. 
Hij moet zich gevangen geven aan de koningin, en Keye berichten dat de RmM 
niet zal terugkeren naar het hof voordat hij de drossaard zijn spot betaald heeft 
gezet. Verder vraagt de held aan de bevrijde jonkvrouw, Clarette uit zijn naam 
te groeten en over zijn liefde te informeren: hij wil haar ridder en haar minnaar 
zijn, en zich die status waardig tonen met zijn daden (vs. 223-445). 

De RmM brengt de nacht door in de burcht van een gastvrije jonkvrouw, 
Egletine, en met haar broer Cefalus als schildknaap aan zijn zijde bereikt hij de 
volgende dag het gevreesde Woud zonder Genade, tegen de verschrikkingen 
waarvan zelfs Arturs meest beroemde ridders niet opgewassen waren geweest. 
In een fel gevecht ziet de held echter kans om Amelant, de heer van het woud, 
tot overgave te dwingen, nadat hij eerder al diens broer Elyconas alsook een 
woeste leeuw had gedood. Het is zijn liefde voor Clarette die de RmM bij dit 
alles inspireert. Hierna ziet de held zich gedwongen om ook nog een gevecht 
aan te gaan met Fellon, een onbetrouwbare dwerg in dienst van Amelant. Hij 
schakelt ook deze opponent uit, doch het gevaar blijkt nog steeds niet geweken 
te zijn. Als reuzen, die in gehoorzaamheid aan Amelant al vele jaren het woud 
onveilig maken, merken dat hun heer verdwenen is, houden ze Artur hiervoor 
verantwoordelijk, en voeren ze een aanval uit op Kardoel. De RmM komt nog 
juist op tijd om het Arturhof te behoeden voor de ondergang: Amelant kalmeert 
de reuzen, en onderwerpt zich dan definitief aan zijn overwinnaar (vs. 446-1520). 
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Nadat Amelant vertrokken is, blijft de RmM verzonken in liefdesgepeins achter 
buiten de muren van Kardoel, waar hij een uitnodiging om naar het hof te 
komen, overgebracht door Lancelot, afslaat. Eerst moet hij zich nog op Keye 
wreken! De gelegenheid hiertoe doet zich direct voor, want de hofmaarschalk 
meent de held gewapenderhand naar het hof te kunnen voeren; een vergissing 
die hem duur komt te staan. In een tweegevecht met de lans stoot de held zijn 
opponent uit het zadel, waarna hij de voorbarig om genade smekende Keye 
toetakelt met zijn zwaard (vs. 1521-1643). 

Vervolgens, tegen elke verwachting in, keert de RmM Kardoel de rug toe en 
hij beleeft een nieuw avontuur. Andermaal geïnspireerd door zijn liefde voor 
Clarette verslaat hij een tirannieke roofridder, die zijn stiefdochter – een meisje 
dat de held gewaarschuwd had voor de gevaren van het Woud zonder Genade 
– onrechtmatig onterfd heeft. Het gevecht vergt het uiterste van de protagonist, 
die in een nabijgelegen klooster zijn wonden moet laten genezen. Nu pas blijkt 
waarom de RmM zonder eigennaam door het leven gaat: hij is een vondeling, 
die – na tien jaar te zijn geschoold tot clerc – jarenlang tevergeefs naar zijn vader 
had gezocht. Het was tijdens die queeste, dat hij het pad had gekruist van Artur 
met zijn ridders (vs. 1644-1787). 

Tijdens zijn verblijf in het convent laat de RmM zich overhalen om tot de 
orde toe te treden, dit op voorwaarde van zijn kloostergelofte ontheven te zijn 
als hij de kans krijgt Clarette te veroveren. Geruime tijd later komt hem ter ore 
dat Artur, die de gezochte ridder wenst terug te zien aan zijn hof, een driedaags 
toernooi heeft geproclameerd, met als inzet de hand van Clarette. Niets kan de 
held nu weerhouden van deelname: als kloosterling, met over zijn wapenrusting 
een monnikspij, betreedt hij het strijdperk, dat hij op de derde dag zegevierend 
verlaat als weergekeerde ‘Ridder met de Mouw’ (vs. 1788-2117). 

Op de hofdag die koning Artur afkondigt ter ere van zijn terugkeer en zijn 
overwinning, ontmoet de held een ongehuwd gebleven koningin, die in hem 
trekken herkent van haar vroegere minnaar. Snel wordt duidelijk dat de RmM 
haar buiten echt geboren zoon is, door haar te vondeling gelegd omdat men 
ongetrouwde moeders eertijds stenigde. Zijn vader, vertelt de vorstin, was een 
voortreffelijk ridder geweest, die, toen zij zwanger bleek, gevlucht en sindsdien 
spoorloos verdwenen was. Met geen ander had zij in het huwelijk willen treden 
(vs. 2118-97). 

De RmM, wiens werkelijke naam Miraudijs blijkt te luiden, wordt in het rijk 
van zijn moeder gekroond tot vorst. Daarna, terug aan het Arturhof, treedt hij 
in de echt met Clarette, waardoor hij ook heerser wordt over haar land: Spanje 
(vs. 2198-2239). 
 

 – II – 

Niet lang na het huwelijksfeest houdt Artur opnieuw hof. Bij die gelegenheid 
wordt de held door Galyas, een neef van Keye, uitgedaagd tot een gerechtelijke 
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tweekamp, dit op grond van een dubbele beschuldiging: de RmM heeft destijds 
de drossaard mishandeld, en ook zou hij, een man die niet eens zijn naam kent, 
de zoon zijn van een bovier, een koeherder! In de periode van veertig dagen die 
hem scheidt van het duel, hervat de held zijn ‘Vatersuche’. Hij ontdekt dat zijn 
vader langdurig gevangen zit in het onneembaar geachte kasteel Mauregaert, 
waarvan de bewoners Artur vijandig gezind zijn. Na tussendoor nog te hebben 
afgerekend met drie rovers, weet de RmM met list en geweld de burcht binnen 
te dringen. Hij verlost zijn vader en andere ridders uit het cachot, maar moet 
dan constateren dat Mauregaert belegerd wordt door de troepen die hij net had 
buitengesloten (vs. 2240-2837). 

In de tussentijd is de koning van Ierland binnengevallen in Arturs rijk, waar 
de Britse vorst in moeilijkheden geraakt wanneer zijn beste ridders vertrekken 
om Clarette terzijde te staan, die bij afwezigheid van de held in Spanje belaagd 
wordt door een versmade minnaar, de koning van Aragon. Na een geslaagde 
interventie keert het Tafelrondeteam, met Clarette en de gevangen genomen 
koning, onverwijld terug naar Brittannië, amper op tijd om een aanval van de 
Ierse koning op Karlioen tot staan te brengen. Op de valreep is het de RmM 
die, na de belegeraars van Mauregaert te hebben verslagen en de geesten van de 
gedode rovers zielzorg te hebben beloofd, met zijn vader en de andere verloste 
ridders een voor Artur gunstige wending geeft aan de beslissende strijd. En zo 
belandt ook de koning van Ierland in het gevang (vs. 2838-3193). 

Een volgende triomf wacht de held in zijn duel met Galyas, aan wie hij na 
afloop grootmoedig genade schenkt. Maar dan keert het geluk zich tegen de 
RmM. De rancuneuze koning van Ierland ziet na zijn onderwerping aan Artur 
kans om de held, diens vader en drie ridders van de Ronde Tafel gevangen te 
nemen en af te voeren naar Ierland. Ywein gaat met zijn leeuw op zoek naar het 
verdwenen vijftal, dat hij – vermomd als speelman – weet te bevrijden uit hun 
kerker. Op de vlucht schepen de gezellen zich in voor een reis naar Brittannië, 
maar slecht weer doet hen verzeild raken bij een stad die door de vader van de 
held herkend wordt als vesting van zijn vroegere geliefde. De moeder van de 
RmM wordt daar belegerd door de lelijke koning van Cornwall, die haar met 
geweld tot de zijne wil maken. Aan het beleg komt een einde wanneer de ouders 
van de held met elkaar in het huwelijk treden, en Miraudijs’ vader zijn rivaal in 
een tweekamp tot overgave dwingt. Volgt een groot feest, waarop de vader van 
de RmM wordt geïnstalleerd als heer van het land. Later, zo krijgen de vazallen 
te horen, zal Miraudijs zijn ouders opvolgen (vs. 3194-3984). 

Tot slot begeeft de RmM, vergezeld door zijn vader en moeder en de vier 
ridders van de Tafelronde, zich naar Karlioen, waar Clarette hem met vreugde 
ontvangt. Aan Artur wordt verslag uitgebracht van Yweins reddingsactie, en van 
het duel tussen Miraudijs’ vader en de koning van Cornwall. De ouders van de 
held krijgen op hun beurt te horen, wat Galyas hun zoon voor de voeten had 
geworpen. En zo is alles voor de RmM goed afgelopen (vs. 3985-4020).  
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Noten 
 
 

∗ Deze samenvatting is, met aanpassingen, overgenomen uit Smith 1989: 109-112. Niet 
opgenomen zijn de pas in de Lancelotcompilatie toegevoegde hoofdstuktitels (zie schema 1). 
1 De vraag of deze verhaalstructuur – waarin sommige onderzoekers een echte dan wel 
nagestreefde ‘Doppelweg’ menen te zien – oorspronkelijk is of voor rekening komt van 
de samensteller van de Lancelotcompilatie, valt buiten de scope van het in dit proefschrift 
bijeengebrachte onderzoek. Wegwijzers voor een andere denkrichting zijn contradicties 
in het verhaal; zie Smith 1989: 124 vlg., 2008, en 2010: 65 vlg., alwaar verdere literatuur. 
 

 
 
 
 
 
Schema 1 
 
Hoofdstukindeling van de compilatie-RRmM 
 

 



 

247 
 

Schema 2 
 
Genresignalen in Middelnederlandse episodische Arturromans 
 
In wat volgt zijn de beginverzen van de Roman van Walewein en van Ferguut, en 
die van de compilatieromans Moriaen, Die Wrake van Ragisel (WR), de RRmM, 
Walewein ende Keye (WK), Lanceloet en het Hert met de Witte Voet (LHWV) en Torec 
onderzocht op genresignalen zoals aangewezen in Oudfranse niet-historische 
Arturromans (Schmolke-Hasselmann 1980a: 35-40; 1981b). Buiten de boot valt 
de compilatie-Perchevael, waarvan door tekstverlies het begin ontbreekt. 

Twee opmerkingen vooraf. Van de te analyseren romans betreft het in drie 
gevallen, namelijk Ferguut, WR en naar men aanneemt Torec, vertalingen dan wel 
bewerkingen van Oudfranse bronteksten. Genresignalen in deze romans zullen 
dus in veel gevallen zijn ontleend aan het origineel. Maar dit maakt ze zeker niet 
minder interessant, want handhaving ervan toont aan dat die signalen konden 
functioneren voor een Diets publiek. Nog waardevoller voor de studie van het 
genre in de Lage Landen zijn de schaarse veranderingen: ‘Saint Jahan’ uit Fergus 
vinden we in Ferguut terug als ‘Eens sinxendages’, en ‘Carlion’ uit La Vengeance 
Raguidel is in WR vervangen door ‘Kardoel’. 

Een tweede opmerking heeft betrekking op de geïnterpoleerde romans. Bij 
de analyse daarvan mogen we niet uit het oog verliezen, dat het bewerkingen 
betreft waarvan ook de beginverzen veranderingen zullen hebben ondergaan. 
Dat de verbindingsverzen die elk van de romans koppelen aan het voorgaande 
gedicht zijn door de compilator, zal geen toelichting behoeven. Belangrijker om 
te signaleren is, dat door compilatorische ingrepen genresignalen verdwenen 
kunnen zijn, bijvoorbeeld doordat ze redundant werden geacht nu de verhalen 
onderdeel gingen uitmaken van een Arturiaanse cyclus. Hier kan echter tegen 
worden ingebracht, dat deze verhalen in de voordracht toch apart gerecipieerd 
zullen zijn, wat wenselijk maakte ten minste een aantal van de oorspronkelijke 
genresignalen te handhaven. Deze redenering vindt steun in de observatie, dat 
de ingelaste romans in aantallen genresignalen niet onderdoen voor de Roman 
van Walewein en Ferguut. 
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Bestudering van bijgaand schema leidt tot de volgende conclusies:1 

 
1. Binnen de groep Middelnederlandse episodische Arturromans neemt Torec 

een bijzondere plaats in. Deze roman vertoont, met een Arturhof dat pas 
laat in beeld komt, overeenkomst met het verhaaltype van Chrétiens Cligés, 
opgebouwd volgens wat Schmolke-Hasselmann noemt een genealogisch 
schema. De andere Middelnederlandse romans zijn gestructureerd volgens 
een gebruikelijker arturistisch schema, type Le Chevalier au Lion.2 

2. Het meest prominente genresignaal in Middelnederlandse niet-historische 
Arturromans is zonder twijfel, net als in Oudfranse episodische romans, 
de vermelding van Arturs naam, al snel gevolgd door die van Walewein (in 
Ferguut: Gawein). Artur houdt steevast hof. 

3. Tot de gebruikelijke signalen in de ‘arthurische Romananfang’ te onzent 
behoren ook het noemen van de Tafelronde dan wel het opsommen van 
een aantal bekende Arturridders, alsook vermelding van plaats en tijd van 
de hofdag. Wat betreft locatie is, door eventuele compilatorische ingrepen 
in WK en LHWV heen, een voorkeur zichtbaar voor Kardoel. Daarvan 
getuigt ook WR, waar deze hofstad gesubstitueerd is voor ‘Carlion’ in La 
Vengeance Raguidel. Specifieke tijdsaanduidingen lijken door de compilator 
te zijn vervaagd, dit omwille van een gemakkelijker aansluiting van de in te 
voegen romans op het voorafgaande. Hier valt tegen in te brengen, dat we 
het vage tenen male niet alleen aantreffen in Moriaen, maar ook in de Roman 
van Walewein. Verder is er op de plaats van te dien male in Torec geen bezwaar 
tegen een exacter tijdsaanduiding, zodat men zich kan afvragen waarom de 
compilator die zou hebben weggepoetst. En ten slotte veroorzaakt, in het 
begin van de RRmM, de tijdsaanduiding op enen tsinxen dach een breuk met 
het slot van WR, waar sprake is van een hofdag kort na Pinksteren. Juist 
hier viel dus een ingreep door de compilator te verwachten. Maar aan de 
andere kant laat deze breuk zich verklaren door het late moment waarop 
de RRmM in de compilatie is opgenomen.3 En voorts lijkt de compilator te 
hebben nagelaten, in WK een in zijn brontekst genoemd tijdstip van Arturs 
hofdag over te nemen. De avonturen die Walewein in deze roman beleeft, 
en die worden bekroond met een hofdag op Sint Jan, lijken exact een jaar 
in beslag te nemen, de periode waarin Walewein werkt aan het ontkrachten 
van een beschuldiging door Keye. Te veronderstellen valt, dat in WK ook 
de eerste hofdag oorspronkelijk heeft plaatsgevonden op Sint Jan. 

Hoe dit ook zij, feit is dat het tijdstip ‘Pinksteren’ als genresignaal in 
Middelnederlandse episodische Arturromans minder vaak voorkomt dan 
men zou verwachten op grond van de conventies in Oudfranse romans. 
Maar dit bewijst niet, dat Dietse dichters een minder sterk genresignaal 
zagen in deze traditionele datum. Zelfs als we aannemen dat ook in de 
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originele Moriaen en LHWV de hofdag niet heeft plaatsgevonden met 
Pinksteren, toont in Ferguut de substitutie van Eens sinxendages voor het 
betekenisvolle ‘Saint Jahan’ uit Fergus nog altijd onomstotelijk aan,4 dat 
dichters in de Lage Landen vertrouwd waren met dit genresignaal. Ook 
tsinxendaghe aan het begin van Van den Vos Reynaerde wijst trouwens in die 
richting. 

4. Een belangrijk genreconstituerend element is het obligate optreden van 
Keye aan het begin van een verhaal. In geen enkele roman ontbreekt het 
traditionele motief (of een verwijzing daarnaar) van zijn mislukte poging 
zich op te werpen als held van het hof, dan wel dat van zijn scherpe, de 
protagonist tegen zich in het harnas jagende tong. Dat Keye in Ferguut zijn 
rol niet mag spelen aan het begin maar pas verderop, doet afbreuk aan de 
signaalfunctie van zijn optreden. Oorzaak van de verlate performance: de 
‘Romananfang’ van brontekst Fergus, contrafactuur van Le Conte du Graal, 
is mede opgezet naar het model van Chrétiens roman.5 

5. Opmerkelijk is, dat het in latere Arturromans zelden ontbrekende motief 
van ’s konings gewoonte geen hap te eten voordat er iets is voorgevallen,6 
in Middelnederlandse episodische Arturromans weinig weerklank heeft 
gevonden: in slechts twee van de acht teksten komt het gegeven voor.7 

6. Voorgaande vloeit voort uit de omstandigheid, dat in Dietse Arturromans 
al zó snel een bode of provocateur avontuur komt bezorgen, dat men aan 
het hof er geduld noch moeite voor hoeft op te brengen. Slechts in schijn 
komt Ferguut met een uitzondering op deze regel: Arturs jacht op het witte 
hert getuigt minder van zoeken naar, dan van het ontlopen van een avontuur, 
dat zomaar voor het grijpen lag. De ordo van de Arturwereld was al verstoord 
door een zwarte ridder, wiens provocatie collectief werd genegeerd.8 

7. Tot besluit zij opgemerkt, dat dichters van Middelnederlandse episodische 
Arturromans in de ‘arthurische Romananfang’ creativiteit tonen. Zo wordt 
in de Roman van Walewein de rust aan het hof niet verstoord door een bode 
of een uitdager maar door een zwevend schaakspel, terwijl drossaard Keye 
een conventionele maar dubbele rol krijgt toegewezen: zelf het avontuur 
niet aandurvend, drijft hij de spot met de held op queeste. In Moriaen zien 
we hoe Keye wél als eerste op pad wil, maar door koning Artur, refererend 
aan zijn falen in Le Conte du Graal, weerhouden wordt van een hernieuwde 
poging om Perceval naar het hof te halen.9 WK komt met een ingrijpende 
koerswijziging in het optreden van de hofmaarschalk: waar hij traditioneel 
verschijnt als spotter en ridder van de droevige figuur, fungeert hij in deze 
roman als uitdager en verrader. Ook de RRmM bevat een vondst. Kondigt 
het avontuur zich elders aan met de komst van hetzij een bode, hetzij een 
provocateur, aan het begin van ons verhaal geven béiden acte de présence. 
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Noten 
 
 

1 Het schema is ten opzichte van Schmolke-Hasselmann 1981b: 3 uitgebreid met enkele 
elementen die daar alleen aan bod komen in de tekst. Versnummers verwijzen naar de 
edities Van Es 1957; Rombauts e.a. 1982; Paardekooper-Van Buuren & Gysseling 1971; 
Gerritsen 1963, dl. 2; De Haan e.a. 1983; Jonckbloet 1846-49 (voor WK); Draak 1953; 
Hogenhout & Hogenhout 1978. Na mijn onderzoek verschenen: Johnson & Claassens 
2000a, 2000b en 2003; Zemel & Besamusca 1999; Finet-Van der Schaaf 2009 en 2012; 
Winkelman & Wolf 2010; Hogenbirk & Gerritsen 2011. Digitaal: de CD-rom Middelneder-
lands (1998), www.dbnl.org, en www.kb.nl/themas/middeleeuwen/lancelotcompilatie. 
2 Vgl. Schmolke-Hasselmann 1980a: 40, en 1981b: 12. 
3 Zie Brandsma 1992: 196-198; (vooral) Klein 1997: 107-110; Besamusca 2003: 16-17; 
Hogenbirk 2004: 153. 
4 Zie over deze ingreep Zemel 1991b: 119, en over de signaalfunctie van ‘Saint Jahan’ in 
Fergus Zemel 1994a: 338, en 2006: 112. 
5 Zie Zemel 1991b: 82-83, en 2006: 78 vlg. 
6 Zie Schmolke-Hasselmann 1980a: 35-37. Het motief leent zich prima voor parodie. In 
het veertiende-eeuwse gedicht Gismirante van de Italiaanse dichter Antonio Pucci dreigt 
het hof als gevolg van Arturs gebruik de hongerdood te sterven. En een suggestie in die 
richting treffen we al aan in een tekst uit omstreeks 1200: de Lai du Cort Mantel. 
7 We komen het motief wel ook tegen in Velthems Merlijn-continuatie, zie de editie Van 
Vloten 1880, vs. 28.493-513. 
8 Zie Zemel 1991b: 101-102. 
9 Kossen 1989: 100-101; Besamusca 1993: 96-97, 2003: 76-77; Zemel 1996a: 312-313. 
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Schema 3 
 
Persoonsvermeldingen in de RRmM met frequentie >10 
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Schema 4 
 
Overeenkomsten en verschillen tussen Lancelot en de RmM 
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Schema 5 
 
Huwelijk en heerschappij in episodische Arturromans 
 

 
 



 

256 
 

Schema 6 
 
Datering van vermelde middeleeuwse werken 
 
In onderstaande tabel zijn al de titels vermeld van in dit proefschrift genoemde middel-
eeuwse werken, voorzien van een doorgaans indicatieve datering op basis van recente 
vakliteratuur. Indien bekend is ook de naam van de auteur(s) opgenomen. Ten behoeve 
van een snelle vindbaarheid kunnen van eenzelfde tekst verschillende titelvarianten zijn 
opgenomen. Globale dateringen zijn als volgt gecodeerd: een eeuw met Romeinse cijfers, 
een halve eeuw met het cijfer 1 of 2, een kwart eeuw met de letter ‘a’, ‘b’, ‘c’ of ‘d’, en het 
midden van een eeuw met de letter ‘m’. Datering rond een eeuwwisseling is aangegeven 
met een schuine streep, gefaseerde tekstconceptie met een schuine streep tussen koppel-
streepjes. Teksten anders dan over Artur- en Tristanstof zijn weergegeven in grijs. Omdat 
het schema niet meer biedt dan een algemeen kader, zie ik af van literatuurverwijzingen. 
Belangrijkste bronnen van informatie zijn Burgess & Pratt 2006 en Caers & Kestemont 
2011. 

 
Titel Auteur(s) Datering (ca.) 

Aiol (Limburgse) (Limburger) XII/XIII 

Alexanders Geesten Jacob van Maerlant 1260 

Arbor amoris-tractaat pseudo-Bonaventura XV-m 

Arturs Doet (Vlaming) XIII-2 (1280?) 

Athis et Prophilias  XII-c 

Atre Périlleux, L’  XIII-m 

Aye d’Avignon  XII/XIII 

Beaudous Robert de Blois XIII-m 

Bel Inconnu, Le Renaut de Bâgé 1191-1213 

Boek van Merline Jacob van Maerlant 1261 

Brut, Roman de  Wace 1155 

Canterbury Tales, The Geoffrey Chaucer 1387-1400 

Caradoc, Livre de (in het eerste Perceval-vervolg)  1200 

Cassamus, Roman van (Brabander) 1312-20 

Chaitivel Marie de France 1160-90 

Chanson des Saisnes, La Jean Bodel 1190-1200 

Chevalier a le Mance, Li Dis dou Jean de Condé XIV-a 

Chevalier à l’Épée, Le  XII/XIII 

Chevalier au Lion, Le (Yvain) Chrétien de Troyes 1180 

Chevalier aux Deux Épées, Le  voor 1240 

Chevalier de la Charrette, Le (Lancelot) Chrétien de Troyes 1180 

Chronicon Jan van Hocsem 1334-48 
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Titel Auteur(s) Datering (ca.) 

Claris et Laris  1268 

Cligés Chrétien de Troyes 1175 

Complainte d’Amors, La  XIII-2 

Conte du Graal, Le (Perceval) Chrétien de Troyes 1185 

Cort Mantel, Lai du  XII/XIII 

Crône, Diu Heinrich von dem Türlin 1225-30 

Daniel von dem Blühenden Tal Der Stricker XIII-1 (1220-30?) 

Daurel et Beton  XII 

De Amore (De Arte Honeste Amandi) Andreas Capellanus 1186 

Der guote Gêrhart Rudolf von Ems 1220 

Der Leken Spieghel Jan van Boendale 1325-30 

Der Minnen Loep Dirc Potter 1411-12 

Der Naturen Bloeme Jacob van Maerlant 1270 

Der Welsche Gast Thomasin von Zerklaere 1215-16 

Die Riddere metter Mouwen (Vlaming) XIII-2 (1235 à 1315) 

Die Rose Heinric 1278-1325 

Die Wrake van Ragisel (Vlaming of Brabander) XIII-1 

Dis dou Chevalier a le Mance, Li Jean de Condé XIV-a 

Diu Crône Heinrich von dem Türlin 1225-30 

Documentum de Modo et Arte Dictandi et Versificandi Geoffroi de Vinsauf na 1213 

Durmart le Gallois  1220 

Eerste Perceval-vervolg  1200 

Eliduc Marie de France 1160-90 

Eneas, Roman d’  1160 

Eneasroman Hendrik van Veldeke 1175-/-1185 

Enfances Gauvain, Les  XIII-1 (1230-40?) 

Equitan Marie de France 1160-90 

Erec Hartmann von Aue 1180-90 

Erec et Enide Chrétien de Troyes 1170 

Escanor Girart d’Amiens 1280 

Esmoreit (Vlaming, Brabander?) XIV-2 

Fables Marie de France 1167-1208 

Feesten, Van der ... een Proper Dinc (Vlaming of Brabander) XIV(-1? of XIII-d?) 

Fergus Guillaume le Clerc XII/XIII of XIII-a 

Ferguut, Roman van (Vlaming/Vlamingen) XIII-b of XIII-m 

Floriant et Florete  XIII-2 

Florimont, Roman van (Brabander) XIV-1 (1318?) 
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Titel Auteur(s) Datering (ca.) 

Floris ende Blancefloer Diederic van Assenede XIII-m (1260?) 

Flovent (Vlaming) XII/XIII 

Folie Tristan (Oxford)  XII-d 

Frauendienst Ulrich von Lichtenstein 1255 

Gaufrey  XIII-2 

Gawain and the Green Knight, Sir  XIV-d 

Gismirante Antonio Pucci voor 1388 

Gliglois  1230 

Graal/Merlijn Jacob van Maerlant 1261 

Guigemar Marie de France 1160-90 

Guillaume de Dole (Roman de la Rose) Jean Renart XIII-a 

Guiron le Courtois (Palamedes)  1235-40 

Guote Gêrhart, Der  Rudolf von Ems 1220 

Heinric en Margriete van Limborch, Roman van (Brabander) 1312(?)-25 

Historia Regum Britanniae Geoffrey of Monmouth 1138 

Historie van den Grale Jacob van Maerlant 1261 

Huge van Bordeeus (Vlaming) XIV-1 

Hunbaut  XIII-c 

Inferno (Divina Commedia) Dante 1314 

Ipomedon Hue de Rotelande 1180-85 

Iwein Hartmann von Aue 1200 

Jaufre  XIII-a 

Joncker Jan wt den Vergiere (Vlaming) XIV-1 

Jourdein van Blaves (Vlaming) XIV-a? 

L’Atre Périlleux  XIII-m 

La Chanson des Saisnes Jean Bodel 1190-1200 

La Complainte d’Amors  XIII-2 

La Mort le Roi Artu  1225-30 

La Mule sans Frein Paiens de Maisieres XII/XIII 

La Queste del Saint Graal  1220-25 

La Vengeance Raguidel Raoul de Houdenc 1200-30 

Lai du Cort Mantel  XII/XIII 

Lanceloet (Vlaming) XIII-2 (1280?) 

Lanceloet en het Hert met de Witte Voet (Vlaming) XIII-b 

Lancelot (Le Chevalier de la Charrette) Chrétien de Troyes 1180 

Lancelot-Graalcyclus (Mnl., in verzen) (Vlaming) XIII-2 (1280?) 

Lancelot-Graalcyclus (Ofr.)  1215-35 
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Titel Auteur(s) Datering (ca.) 

Lancelot en prose (Lancelot propre)  1215-20 

Lancelot in proza (fragmenten Rotterdam) (Brabander) XIV-a 

Lancelotcompilatie Lodewijk van Velthem? 1320-30 

Lantsloot vander Haghedochte (Vlaming) 1250-60 

Lanval Marie de France 1160-90 

Lanzelet Ulrich von Zatzikhoven 1195-1200 

Le Bel Inconnu Renaut de Bâgé 1191-1213 

Le Chevalier à l’Épée  XII/XIII 

Le Chevalier au Lion (Yvain) Chrétien de Troyes 1180 

Le Chevalier aux Deux Épées  voor 1240 

Le Chevalier de la Charrette (Lancelot) Chrétien de Troyes 1180 

Le Conte du Graal (Perceval) Chrétien de Troyes 1185 

Le Moniage Guillaume  XII-2 

Le Moniage Rainouart  XII/XIII 

Leken Spieghel, Der Jan van Boendale 1325-30 

Les Enfances Gauvain  XIII-1 (1230-40?) 

Les Merveilles de Rigomer  XIII-1 

Li Dis dou Chevalier a le Mance Jean de Condé XIV-a 

Li Tournoiemenz Antecrit Huon de Méry 1236 

Libre del Ordre de Cavayleria Ramon Llull 1275 

Limborch, Roman van Heinric en Margriete van  (Brabander) 1312(?)-25 

Livre de Caradoc (in het eerste Perceval-vervolg)  1200 

Loyhier ende Malaert  XIV-1 

Mantel, Lai du Cort  XII/XIII 

Meliador Jean Froissart 1365-/-1390 

Meraugis de Portlesguez Raoul de Houdenc 1200-1215 

Merlijn Jacob van Maerlant 1261 

Merlijn-continuatie Lodewijk van Velthem 1326-27 

Merlin, Suite-Vulgate du   1230-35 

Merline, Boek van Jacob van Maerlant 1261 

Merveilles de Rigomer, Les  XIII-1 

Milun Marie de France 1160-90 

minnelyriek Albert(et) de Sestaro XII/XIII 

minnelyriek Gace Brulé XII/XIII 

minnelyriek hertog Jan I van Brabant XIII-d 

Minnen Loep, Der Dirc Potter 1411-12 

Moniage Guillaume, Le  XII-2 
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Titel Auteur(s) Datering (ca.) 

Moniage Rainouart, Le  XII/XIII 

Moriaen, Roman van (Vlaming) XIII-2 (na 1260?) 

Mort le Roi Artu, La  1225-30 

Mule sans Frein, La Paiens de Maisieres XII/XIII 

Narcisus  XII-c 

Naturen Bloeme, Der Jacob van Maerlant 1270 

Ogier von Dänemark (‘kinthede’ en ‘olthede’) (Vlaming, Vlaming) XIII-2, XIII/XIV 

Ordre de Cavayleria, Libre del Ramon Llull 1275 

Parthonopeus van Bloys (Vlaming) XIII-1/m/c? 

Partonopeus de Blois  1182-85 

Partonopier und Meliur Konrad von Würzburg 1277 

Parzival Wolfram von Eschenbach 1200-10 

Perceval (Le Conte du Graal) Chrétien de Troyes 1185 

Perceval-vervolg, Eerste  1200 

Perceval-vervolg, Vierde Gerbert de Montreuil 1225-30 

Perchevael, Roman van (Vlaming?) XIII-b 

Peredur  XIII 

Perlesvaus  XIII-1 (voor 1240) 

Poetria Nova Geoffroi de Vinsauf 1210 

Proza-Lancelot (fragmenten Rotterdam) (Brabander) XIV-a 

Pyramus en Thisbe (Vlaming?) XIV (of XIII?) 

Pyramus et Thisbe  XII-c 

Queeste vanden Grale (Vlaming) XIII-2 (1280?) 

Queste del Saint Graal, La  1220-25 

Reinaert (Van den Vos Reynaerde) Willem XIII-m/c 

Richars li Biaus mestre Requis XIII-2 

Riddere metter Mouwen, Roman van den (Vlaming) XIII-2 (1235 à 1315) 

Rijmbijbel Jacob van Maerlant 1271 

Rijmkroniek van Holland (Hollander), Melis Stoke 1280-/-1301-05 

Rolandslied Pfaffe Konrad 1170 

Roman d’Eneas  1160 

Roman de Brut Wace 1155 

Roman de la Rose Guill. de Lorris, Jean de Meun 1230-/-1270-75 

Roman de la Rose (Guillaume de Dole) Jean Renart XIII-a 

Roman van Cassamus (Brabander) 1312-20 

Roman van den Riddere metter Mouwen (Vlaming) XIII-2 (1235 à 1315) 

Roman van Ferguut (Vlaming/Vlamingen) XIII-b of XIII-m 
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Titel Auteur(s) Datering (ca.) 

Roman van Florimont (Brabander) XIV-1 (1318?) 

Roman van Heinric en Margriete van Limborch (Brabander) 1312(?)-25 

Roman van Moriaen (Vlaming) XIII-2 (na 1260?) 

Roman van Perchevael (Vlaming?) XIII-b 

Roman van Torec Jacob van Maerlant 1262 

Roman van Walewein Penninc en Pieter Vostaert XIII-m (1260?) 

Roman van Walewein ende Keye (Vlaming, of evt. Brabander) XIII-b of XIII-c 

Rose, Die Heinric 1278-1325 

Rose, Roman de la Guill. de Lorris, Jean de Meun 1230-/-1270-75 

Rose, Roman de la (Guillaume de Dole) Jean Renart XIII-a 

Rose, Vlaamse  (Vlaming) 1290 

Sinte Franciscus Leven Jacob van Maerlant 1275 

Sir Gawain and the Green Knight  XIV-d 

Spiegel Historiael Jacob van Maerlant 1283-88 

Spiegel Historiael, Voortzetting van de, Vijfde Partie Lodewijk van Velthem 1315-17 

Suite-Vulgate du Merlin  1230-35 

Tafel van den Kersten Ghelove Dirc van Delf, O.P. 1404 

The Canterbury Tales Geoffrey Chaucer 1387-1400 

Torec, Roman van Jacob van Maerlant 1262 

Tournoiemenz Antecrit, Li Huon de Méry 1236 

Tristan Béroul XII-2 of XII-d 

Tristan Gottfried von Strassburg 1210 

Tristan Thomas XII-c 

Tristan, Folie (Oxford)  XII-d 

Tristan als Mönch  1230-60 

Tristan en prose Luce del Gast, Hélie de Boron 1230-35 

Tristan Ménestrel (in het vierde Perceval-vervolg) Gerbert de Montreuil 1225-30 

Tristan-voortzetting Heinrich von Freiberg 1270-90 

Tristan-voortzetting Ulrich von Türheim 1230-35 

Tristant (Nederfrankisch/Gelders) XII/XIII 

Tristrams Saga ok Ísöndar broeder Robert 1226 

Tristrant Eilhart von Oberg 1170-90 

Trojeroman Segher Diengotgaf XIII-1 

Van den Vos Reynaerde Willem XIII-m/c 

Van der Feesten een Proper Dinc (Vlaming of Brabander) XIV(-1? of XIII-d?) 

Vengeance Raguidel, La Raoul de Houdenc 1200-30 

Venus la Déesse d’Amor  XIII-2 
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Titel Auteur(s) Datering (ca.) 

Vierde Perceval-vervolg Gerbert de Montreuil 1225-30 

Vijfde Partie, Voortzetting van de Spiegel Historiael Lodewijk van Velthem 1315-17 

Vita Henricus Suso 1362 

Vlaamse Rose  1290 

Walewein, Roman van Penninc en Pieter Vostaert XIII-m (1260?) 

Walewein ende Keye, Roman van (Vlaming, of evt. Brabander) XIII-b of XIII-c 

Welsche Gast, Der Thomasin von Zerklaere 1215-16 

Wigalois Wirnt von Grafenberg 1210-20 

Willem van Oringen (Hollander) XII/XIII of XIII-1/m 

Wistasse le Moine  XIII (1223-84) 

Wrake van Ragisel, Die (Vlaming of Brabander) XIII-1 

Yder  XII/XIII of XIII-a 

Yvain (Le Chevalier au Lion) Chrétien de Troyes 1180 
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Summary 
 
The Power of Love 
Essays about Love in the Arthurian Romance Die Riddere metter Mouwen 
 
 
0. The Story∗ 
 
On a Whitsunday, King Arthur holds court at Kardoel when a messenger arrives with 
the news that Tristan and Isolde have died. The king and his knights set out for the 
funeral and on their way encounter a young man who askes to be knighted. Arthur, in 
haste, sends the lad to queen Guinevere, who has stayed behind in Kardoel with Kay, 
the seneschal, who is ill. When the young man meets the queen, she sees a red knight 
maltreating a damsel outside the castle. Since all of her knights have left the court, 
Guinevere is forced to ask her anonymous visitor to be knighted in order to save the 
girl. Having the young man provided with a black suit of armor, she girds him with a 
sword; Clarette, her lady-in-waiting and a niece of Gawain, also gives him a white sleeve 
and some good advice on chivalry. Just as the new knight is setting out, Kay makes a 
contemptuous remark. The Knight with the Sleeve swears he will avenge the insult. 

The hero of the story catches up with the red knight in a forest and easily defeats 
him in combat, sending him with his victim to Kardoel. The defeated knight must 
subject himself to the queen and announce that his victor will not return to court until 
he has avenged himself of Kay’s insult. To Clarette, the damsel must tell in secret that 
the Knight with the Sleeve intends to win her love with chivalrous deeds. 

At night the hero is given shelter by the young lady Egletine, who promply falls in 
love with him. Not daring to confess her feelings, she spends a restless night, while the 
knight sleeps peacefully. Next day the hero, having accepted Egletine’s brother Cefalus 
as his squire, sets out and arrives at the Forest without Mercy, into which many a 
member of the Round Table has met his match. At the edge of the wood the two 
companions encounter a lady and her page, both of whom have been robbed of their 
clothes. The lady recounts how they were attacked in the forest while on their way to 
Arthur’s court, were she hopes to find a champion willing to fight her stepfather, a 
tyrant who has usurped the estate she has inherited. The Knight with the Sleeve, after 
offering his help to the lady if need be, enters the merciless forest, leaving the others 
behind. 

Alone in the woods, the hero falls into a revery of love-longing for Clarette. Dame 
Venus then plants a ‘tree of love’ in his heart, the fruits of twenty branches representing 
love-virtues. Lost in thought, the protagonist appears deaf to a challenge, repeated three 
times by a second knight in red armor. Only after having been unhorsed, the Knight 
with the Sleeve regains his senses and manages to slay his opponent, Elyconas, who’s 
death is accompanied by thunder and lightning. It is his love for Clarette that increases 
the hero’s strength. But the challenge is not over yet, for the knight now has to take on 
Elyconas’s brother Amelant, who is supported by a fierce lion. Again, it is the power of 
love that enables the hero to defeat his attacker, killing the animal first. Amelant, as lord 
of the woods responsible for its evil customs, turns out to be the ruler of forty knights, 
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one hundred terrifying giants and many dragons and other dangerous beasts, who haunt 
the forest under the supervision of a dwarf. This malicious creature, Fellon, magically 
restores Amelants arm, which was cut off, but then thwarts the hero’s demand that his 
master should subject himself to King Arthur. Fellon’s resistance ends in his deserved 
death in combat. Together with Cefalus, the disinherited lady and her page, the Knight 
with the Sleeve and Amelant (in love with Clarette too, as it turns out) go on their way 
to Egletine’s castle. There, the hero will recover completely from his wounds. 

When Amelants giants notice the absence of their lord and find the dead bodies of 
Elyconas and Fellon, they conclude that Arthur is to blame and leave the forest to attack 
Kardoel. In the meantime the lady in search of a champion is also on her way there. At 
the same time that she complains about her stepfather’s behaviour and Arthur promises 
to lend her aid, the giants arrive and begin their siege. As soon as the Knight with the 
Sleeve hears of this attack he comes to the rescue of Clarette’s residence, accompanied 
by Amelant. Having called his giants to order, the latter becomes a vassal of the hero 
and returns to his forest, which no longer poses a threat to travellers. 

The Knight with the Sleeve, sharing glances with Clarette and lost in thoughts about 
love, politely declines an invitation to attend court. First of all he want to avenge Kay’s 
insult! The seneschal sets out to force the hero’s return, but finds himself defeated. In 
addition, he is severely wounded by his adversary, eager for revenge for Kay’s spiteful 
words. And what is even more surprising: the Knight with the Sleeve, having settled the 
score, now continues on his way, thus leaving Clarette behind. 

On his quest for knightly renown, the protagonist encounters a robber knight, the 
disinherited lady’s bad stepfather. A fierce battle ensues, in which the hero, once again 
inspired by his love, kills the usurper. But he himself – the narrator now informs us that 
he was abandoned as a baby in Dover, attended school, and had been searching for his 
father for many years – is in dire straits as well. Slightly injured, and having lost his 
horse and most of his knightly equipment, the hero takes refuge in a monastery. There, 
he lets himself be talked into entering the convent, on condition that he may leave if he 
finds a way of winning Clarette’s hand. 

News of the Knight with the Sleeve’s victory over the tyrant reaches Kardoel, were 
the formerly disinherited lady is about to marry Cefalus. Since the hero can nowhere be 
found, it is decided to lure him to Arthur’s court by organising a three-day tournament 
for Clarette’s hand, the knight’s love for the damsel publicly known by now. At the 
monastery, serious efforts are made to prevent the esteemed monk from taking part in 
the knightly competition. In vain, however, for the hero, wearing his armor over his 
monk’s habit, decidedly participates in the tournament. For three consecutive days he 
defeats all of his rivals in the contest. On the third day he removes his cowl and reveals 
his identity as the Knight with the Sleeve, much to Clarette’s relief. 

King Arthur holds court to celebrate the knight’s victory. Among the guests is an 
unmarried queen, who sees in the protagonist a striking resemblance with her long-lost 
lover, the excellent knight who once begot a child on her but since disappeared without 
a trace. Realizing that the young man is her son, the queen tells him her story. Pregnant 
outside of wedlock, she could save her life only by abandoning the newborn. Never did 
she want to marry any other man than the lover from her youth. Returning now to her 
estates in the company of the hero, the queen installs him as ruler of her land and tells 
him his name: Miraudijs. The fortunate knight also acquires Clarette’s hand in marriage, 
which makes him king of Spain as well. He lives happily ever after. 
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Soon after the marriage Arthur holds court again. This gives Galyas, Kay’s nephew, the 
opportunity to challenge the Knight with the Sleeve to single combat in order to avenge 
his uncle. He taunts the hero by asserting that he is nameless, as his father is unknown. 
The forty days between the challenge and the duel are used by the protagonist to find 
his father, who (as Miraudijs discovers) has been incarcerated for years in Mauregaert, a 
castle inhabited by five evil brothers, sworn enemies of King Arthur. On his way to the 
stronghold the hero meets a badly injured knight, on the verge of death, beaten up for 
failing to prevent the escape of three prisoners from Mauregaert, where he was a jailer. 
Miraudijs hears the old man’s confession and administers the sacraments. That night 
they are attacked by three robbers; all three are killed by the Knight with the Sleeve. 
The next morning, the wounded knight recovers, thanks to medical care by the hero, 
who continues his journey to Mauregaert. Upon his arrival, he is assailed by the lords of 
the castle. Killing three of them, the hero disguises himself with the armor of his last 
victim and succeeds in fooling the gatekeeper. Driving out all of the inhabitants of the 
fortress, the knight liberates many prisoners, his father among them. The castle is then 
besieged by the troops that were locked out, but the defending knights manage to beat 
off the attack and now take their time to recover their strength. 

Meanwhile the king of Ireland threatens to invade Arthur’s realm. Precisely then a 
messenger from Spain arrives at Arthur’s court with a plea for help from Clarette, who 
is assaulted by the king of Aragon. Informing the messenger that the Knight with the 
Sleeve has left court and is due to return in order to fight his single combat with Galyas, 
King Arthur refuses to offer help, giving priority to his own domestic threats. Contrary 
to the King’s wishes, twelve knights of the Round Table commanded by Gawain hurry 
to help Clarette. This rescue team brings defeat to the assailants, whose vicious king is 
led captive to Arthur’s territory. Just in time the Irish invasion of British soil is brought 
to a halt. 

When the freed prisoners from Mauregaert have fully recovered from their ordeal, 
they vanquish their besiegers and set off to Arthur’s court. On their way there they en-
counter the ghosts of the three robbers; the Knight with the Sleeve promises he will 
take care of their salvation. In the final battle between Arthur and the king of Ireland, 
the knights of the Round Table suffer an embarrassing defeat. Still, the battle ends in a 
victory for the British King, all thanks to the Knight with the Sleeve and his men, whose 
arrival proves decisive for the outcome of the war. Next the hero defeats Galyas. 

The king of Ireland reluctantly subjects himself to Arthur. Before leaving, he asks 
for a party of knights to guide him on his way. Miraudijs, his father and three Arthurian 
knights accompany him to the coast, but find themselves betrayed: they are abducted to 
and imprisoned in Ireland, where they suffer in a dungeon. It is Ywain, disguised as an 
itinerant minstrel with his pet lion performing tricks, who later on succeeds in entering 
the castle and killing the guards. Setting sail for Arthurs realm, bad weather throws the 
knights off course and carries them to a city belonging to the hero’s mother. The town 
is under siege by the ugly king of Cornwall, seeking to win the lady and her land. 

With another ruse Ywain and his companions drive off the whole army and arrive 
at the castle. The lady warmly welcomes her son and his father, whom she immediately 
recognizes as her lover. At Miraudijs’s urging his parents are married without delay. A 
single combat between the king of Cornwall and the hero’s father, now husband of the 
queen desired by the aggressor, should bring an end to the siege. Miraudijs’s father wins 
the battle gloriously, which shows that the apple does not fall far from the tree. After 
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his victory, the older knight is proclaimed overlord, the Knight with the Sleeve his heir. 
The entire company travels to Arthur’s court to report what has happened. Miraudijs is 
joyfully welcomed by Clarette, and a magnificent celebration ensues. Thus all ends well. 
 
 
1. Introduction 

In the second half of the thirteenth century, an otherwise unknown Flemish poet wrote 
an Arthurian romance in Dutch, nowadays called The Romance of the Knight with the Sleeve 
(Roman van den Riddere metter Mouwen). Of this text in rhyming couplets, only a fragment 
of 320 partly damaged lines from a fourteenth century copy remains. Fortunately, the 
story has been preserved in the Lancelot Compilation, composed in Brabant around 1325, 
in which a modified, abridged version of 4020 lines has been inserted. Adapting the story 
to his narrative cycle, the compiler divided the text in chapters, probably added several 
episodes, and maybe even changed the storyline. Still, we can imagine what the original 
narrative may have looked like. The Knight with the Sleeve is conceived as a love romance 
in Arthurian style, known to the audience of a fourteenth century poem where the hero 
is mentioned as a famous lover. The story combines two themes: the quest for identity 
and the relationship between chivalry and love, thus enabling the protagonist to prove 
and show noblesse de sang and noblesse de coeur. Visiting Arthur’s court as a Fair Unknown, 
the nameless young man is knighted by the queen and meets Clarette, Guinevere’s lady-
in-waiting, who instructs him in knighthood and gives him her sleeve as an all-inspiring 
symbol of love to be gained. Subsequently, the power of love ennobles the new knight’s 
chivalry, which in turn nourishes Clarette’s love. As exemplary lovers, Miraudijs (as the 
hero’s baptismal name turns out to be) and his prospective bride show that true courtly 
love requires endurance and perseverance. In this respect, the love couple differs from 
exempla ex negativo in the story, contrast figures chasing love in a rash or obtrusive way. 
The poet may have wished to edify his audience, as suggested by Clarette’s instructions 
in the ethics of knighthood, a maxim on noble birth, and proverbs. But most of all the 
romance was meant to entertain, as allusions to stories d’armes et d’amour, application of 
a ‘poetics of surprise’, and comical elements demonstrate. The author used other texts, 
like Richars li Biaus (a romance of adventure), for source material, but more importantly: 
works of Chrétien de Troyes, especially Cligés and Le Conte du Graal, served as backcloth 
for his Arthurian narrative. Obviously, the author was confident that connaisseurs among 
his audience would recognize intertextual subtleties. For instance, expert listeners could 
notice that Miraudijs settles a score with seneschal Kay in much the same way Perceval 
did. Afterwards, the hero, like Perceval, enters a phase of piety. Unlike his predecessor, 
however, the Knight with the Sleeve finally opts for a secular life. This turn of events 
reveals what the author intended: to correct the religious implications of Chrétien’s last 
romance, promote worldly chivalry and earthly love, and set himself up as a champion 
of profane literature, putting entertainment above moral edification such as grail stories 
offered. The poet was probably a clerk, knowing Latin (one character’s name, Cephalus, 
may be borrowed from Ovidius’ Metamorphoses), and familiar with Old French romance. 
French narratives, fashionable in highest circles, seem to have provoked reactions in texts 
for audiences whose preferred language was Dutch. Some or more of the aristocratic 
listeners who enjoyed The Knight with the Sleeve must nonetheless have had knowledge of 
literature in French, enabling them to appreciate the Flemish poet’s attempt at aemulatio. 
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2. The First Episode 

In the first episode of ‘The Knight with the Sleeve’, a protagonist more civilized than 
predecessors like Perceval and Fergus makes his appearance. The newcomer will excel as 
a knight in the service of love. The opening episode, designed in true Arthurian fashion, 
contains elements that will guide the interpretation of the romance, hinting at a story in 
which Love will be pivotal. Alluding to other romances, like Le Conte du Graal, the prose 
Lancelot, and Walewein, the author presents his hero as a superior knight and lover, the 
references indicating that the story was aimed at an audience familiar with Arthurian 
romance. The love theme fades away in the background in the second part of the story, 
which (apart from a short fragment) only has been preserved in the Lancelot Compilation. 
Since the compiler adapted the narrative for insertion in his cycle, he may have changed 
the storyline. In the Flemish romance, love culminating in marriage presumably was the 
Alpha and Omega. 
 
 
3. The Power of Love 

In ‘The Knight with the Sleeve’, chivalry and love are closely interwoven. Intertextual 
references to Chrétien’s Le Conte du Graal contribute to the love theme, central to the 
first part of the story as it is preserved in the Lancelot Compilation. A striking difference 
between the hero’s of the two romances concerns their knightly careers. Perceval starts 
a savage, becomes a worldly knight of renown, but in the end changes course on behalf 
of spiritual knighthood in the service of God. Miraudijs, on the other hand, is from the 
start a civilized member of society, who suddenly interrupts his glorious knightly career 
for a long stay in a monastery, but finally decides for a secular way of life, as husband 
and king. Obviously, the poet is no advocate of religious ideals of chivalry, promoting 
instead courtly knighthood inspired by earthly love. 
 
 
4. An Entertaining Story 

Humour is a seriously complex topic for research, especially in the context of historical 
literature. Yet, an attempt is made to trace comical ingredients in ‘The Knight with the 
Sleeve’. The fact that the story has been preserved in an abridged adaptation poses an 
additional problem, since it is not always clear whether supposedly humorous elements 
must be ascribed to the author of the poem or to the compiler of the manuscript. Still, 
examination of the romance yields promising results, justifying the conclusion that the 
narrative contains many examples of fine Arthurian comedy. Humour can be shown to 
present itself in connection with intertextual references, and appears to be related with 
the dominant love theme in ‘The Knight with the Sleeve’. 
 
 
5. False Lover, True Lover 

‘The Knight with the Sleeve’ is an Arthurian love story, advocating an ideal of mutual 
and enduring love culminating in marriage. The love theme is mainly developed in the 
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quest of the protagonist, whose efforts to prove himself worthy of Clarette, Gawains 
niece and heiress of Spain, are rewarded when he overcomes his rivals in a tournament, 
winning his beloved as his bride. Several other characters throw light on love’s ordeals 
as well, performing roles as contrasting characters in the story. Miraudijs’s parents, for 
instance, only get married after many years of hardship, chasing love in their younger 
years far too soon. The most remarkable exemplum ex negativo in the romance is offered 
by the ugly king of Cornwall, who attempts to take the hero’s mother and her lands by 
force, trying to conceal his usurpery by passing himself off as a true lover. Losing a duel 
against Miraudijs’s father, whose love for the lady is genuine, the malicious king’s actions 
show that false imitations are no match for sincere love. 
 
 
6. Miraudijs, Tristan, and Lancelot 

The theme of love in ‘The Knight with the Sleeve’ is expressed in a chivalric quest for 
adventure by the protagonist, Miraudijs, eager to prove himself worthy of Clarette, the 
object of his love. But characters other than the hero and the heroine contribute to the 
love theme as well, reminding the audience that love can also be pursued in improper 
ways. Recalling the adultery of two controversial lovers in Arthurian literature, Tristan 
(lover of Iseut) and Lancelot (lover of Guinevere), the author advocates proper, courtly 
love as a socially valid relationship that must be crowned by marriage. 
 
 
7. Venus, Remarkable Goddess of Love 

In Arthurian romances, heroes usually fall in love after looking at an attractive lady or 
damsel and being shot on the spot by Love’s, Cupid’s, or Venus’s arrow, symbolizing 
the woman’s overwhelming beauty. In ‘The Knight with the Sleeve’, by contrast, the 
heroine’s beauty is barely mentioned, and it is only after the protagonist has fallen in 
love that Lady Venus makes her entrance in the story. What is more, this new version 
of Venus acts in a remarkably peaceful way, and bears no resemblance to the familiar 
goddess with her arrows. By enriching the hero’s heart with an allegorical Tree of Love 
(a symbol of the peculiarities and trials of True Love), Venus in the Flemish romance 
supports fin’amor or courtly love, avoiding associations with cupiditas or lecherous love, 
thus contributing to the poet’s aspiration to unveil sincere love’s subtleties. 
 
 
8. Guinevere: Honorable Queen or Adulterous Wife? 

Old French Arthurian romances other than Chrétiens Le Chevalier de la Charrette and the 
prose cycles rarely show Lancelot and Guinevere as lovers. In Middle Dutch literature, 
however, things are different. Lines added to several narratives inserted in the Lancelot 
Compilation refer to the couple’s adulterous love affair, and a short story, ‘Lancelot and 
the Stag with the White Foot’, even makes fun of Lancelot as a lover. In ‘The Knight 
with the Sleeve’, Guinevere and Lancelot are secondary characters, whose performance, 
by way of contrast, contributes to a celebration of love. An idealized, non-controversial 
courtly love, exemplified by the hero and the heroine, Miraudijs and Clarette. 
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9. Epilogue 

Many Old French Arthurian romances in the thirteenth century followed the example 
of Chrétien’s Cligés, granting their heroes a happy end with marital bliss and powerful 
lordship. In ‘The Knight with the Sleeve’, too, the story presumably ended this way, but 
the storyline appears to have been altered by the composer of the Lancelot Compilation. 
Nonetheless, love is the main theme in the narrative. The poet emphatically shows that 
courtly love can exist in accordance with social standards. Some lovers may transgress 
contemporary norms, as demonstrated in exempla ex negativo. The hero and the heroine, 
on the other hand, deliver the ultimate answer to a cardinal quaestio amoris : ‘what defines 
True Love’? True (meaning courtly) love requires patience and persistence, as Miraudijs 
and Clarette reveal in an enduring love relationship, which (as it should) culminates in 
marriage. Where Chrétien in his romances exposed tension between amour and chevalerie 
(the story of Alexander and Soredamor in Cligés being a notable exception), love in ‘The 
Knight with the Sleeve’ goes hand in hand with chivalry, in fruitful symbiosis. New and 
original, the love theme typically takes shape in the tournament episode. Proclaimed by 
King Arthur and Queen Guinevere, the ultimate purpose of this knightly event is to join 
in matrimony Miraudijs and Clarette. Since the heroine, a lady-in-waiting and Gawain’s 
niece, is a member of the court, and since Arthur willingly consents to her marriage, the 
love couple no doubt exemplifies proper love. The poet’s attitude towards affairs of the 
Church is somewhat ambivalent, though. Clerical disapproval of tournaments is ridiculed 
in the story, the protagonist terminates his moniage, and by marrying his beloved Clarette, 
assuming lordship over her land, he decidedly corrects Perceval’s turn to religion. But, 
on the other hand, Miraudijs is on good terms with the clergy, he behaves like a devout 
knight, and his love for Clarette is in keeping with canonical rules. ‘The Knight with the 
Sleeve’ is certainly not a problem romance! Showing what love should be, the story is 
even overly virtuous at times. But a critical view on both fals’amor and religious ideals of 
chivalry compensates for thematic straightforwardness. ‘An original romance with its 
own thematic content’,1 and ‘firmly embedded in the European Arthurian tradition’,2 
the Flemish narrative deserves appreciation and further study. Many aspects of the story 
remain to be examined, for instance the role and development of the hero, features of 
other characters (proper names, the modest part of Gawain), and the lack of marvelous 
events after the main adventure in the Forest without Mercy. Sources of proverbs used 
in the romance may shed light on the poet’s literacy, and didactic elements may or may 
not suggest a (partially) young audience. More research should clarify whether Joncker 
Jan wt den Vergiere, a Flemish story of adventure, shows influence from ‘The Knight with 
the Sleeve’. And pièce de résistance in the study of our romance: has the narrative indeed 
been radically adapted by the composer of the Lancelot Compilation, as can be argued? 

 
Notes 
 
 

∗ For this summary, I have frequently drawn on two existing resumes in English: a long 
but somewhat inaccurate one in Claassens & Johnson 2000b: 227-230, and a short one 
in Besamusca 2003: 106-107. An English translation of ‘The Knight with the Sleeve’ is 
available in Johnson & Claassens e.a. 2003: 196-367 (notes on p. 731-734). 
1 Besamusca 2003: 108. 
2 Johnson & Claassens e.a. 2003: 27. 
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Opgenomen in deze index zijn verzen uit Die Riddere metter Mouwen die alleen genoemd, 
dan wel ook geciteerd zijn. Verzen uit RRmM-frm worden aangeduid met cursief vóór, 
geciteerde verzen met cursief ná de dubbele punt (dit ook wanneer van afzonderlijke verzen 
slechts een deel wordt geciteerd). De letter ‘n’ verwijst naar een noot. 
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Algemeen register 
 
Opgenomen zijn titels van teksten, met uitzondering van Die Riddere metter Mouwen; namen 
van personages, met uitzondering van de Ridder met de Mouw; historische personen en 
moderne onderzoekers, de laatsten echter niet waar het in noten alleen bronvermelding 
betreft; en tot slot trefwoorden. Teksttitels, opgenomen zonder lidwoord aan het begin, 
zijn afgedrukt in cursief, evenals Latijnse en Middelnederlandse termen. Met de letter ‘n’ 
wordt verwezen naar noten. Er is gestreefd naar optimale vindbaarheid. 
 
 
129 A 10, zie Den Haag KB, 129 A 10 
IV 818, zie Brussel KB, IV 818 
 
aanklacht, zie beschuldiging 
aard, zie natuur 
aardse liefde, zie amor carnalis; cupiditas 
abbreviatio: 97, en zie bekorting 
abdij: 112, en zie convent; klooster 
abstractum agens: 183, en zie allegorie; personificatie; 

psychomachie 
abt: 41n211, 72-73, 110-12, 133n133 
acceptatie, zie berusting 
Adams, T.: 103, 165n5, 169n44, 177 
adel, zie aristocratisch ethos; elite, status van publiek; 

geboorteadel; publiek; zielenadel 
admiratieve identificatie, zie identificatie 
aemulatio: 20, 62n26, 266, en zie literair debat; literaire 

concurrentie; reactie, RRmM op Le Conte du Graal 
afgewezen minnaar: 7, 146, 196n119, 201 
afhechting: 80, 166n16 
afkomst, zie dorper; geboorteadel 
afrekening, met Keye: 53, 71, 76, 78-81, 105-08, 

132n120, 209, 240n65, 244, 264 
afschrift, van de RRmM, zie fragment, van de RRmM 
afsplitsing: 13, 61n7, en zie samenvoeging 
afwezigheid, aan het hof: 245 (RmM); 6, 207, 222n59 

(Artur); 204 (Walewein); 62n14, 211, 215 (Wale-
wein en Perceval) 

Aguigenor, zie Gui(n)genor 
Aiglentine, zie belle Aiglentine 
Aiol, Limburgse: 22, 256 
A(a)lardin du Lac: 129n73, 224n95 
Albert(et) de Sestaro: 195n92, 260 
Alexander: 17, 59, 135n153, 171, 182, 195n89, 213, 

224n98, 227, 228, 254, 255, 269 
Alexanderromans: 41n198, en zie Alexanders Geesten, 

Cassamus, Florimont 
Alexanders Geesten: 45n263, 215, 240n76, 256 
allegorie: 10, 100, 139, 140, 155, 186, 187, 197n122, 

232, 268, en zie abstractum agens; Complainte d’Amors; 
minneallegorie; personificatie; psychomachie; 
Roman de la Rose; Rose; Venus la Déesse d’Amor; 
Vlaamse Rose 

almacht: 189, en zie God; Maria; Venus 
Amadas: 65, 150n2 

Amelant, vander Montaengen: 69-71, 75, 76, 88n29, 
123, 130n84, 138n191, 168n35, 223n80, 232, 
240n65, 243, 244, 253, 263, 264 

amicitia: 221n56 
amijs: 102, 144, 148, 193-94n56, en zie vrient, vrindinne 
Amiens, zie Girart d’Amiens 
Amor: 171, 182-84, 186, 195n92, 196n97, 196n104, 

196n105, 197n121, 197n124, 197n126, 224n94, 
en zie coup de foudre; Cupido; der minnen bedwanc; 
minnefakkel; minnepijl; minnestrik; Venus; 
verliefdheid; werpspies 

amor carnalis: 168n42, 177, 185, 186, 192n27, 195n78, 
197n122, 219n7, en zie cupiditas 

Amoraen: 191n20, en zie amour de loin; Ysabele 
amour de loin: 168n41, 191n20, 196n111, 206 
amour versus raison: 27, 169n43, 254 
amour/chevalerie-thematiek: 5, 16, 17, 57, 68, 74-

75, 77, 100, 111, 119, 139, 141, 155, 158, 163, 
168n41, 169n43, 180, 195n81, 212, 214, 218, 
221n56, 227-28, 238n19, 239n33, 255, 266, 269, 
en zie dienstbaarheid; minnethematiek; symbiose 

amusement, zie dachcortinghe; delectatio; vermaak 
anafoor: 206 
analogie: 27, 37n135, 38n141, 80, 88n21, 88n36, 

89n39, 131n96, 134n144, 153n50, 158, 212, 
218, 235, 237n15, en zie duplicatie; variatie 

anarchie, zie inordinatio 
Andreas Capellanus: 196n95, 257, en zie De Amore 
angst: 7, 23, 49, 67, 68, 70, 82, 91, 95, 99, 100, 103, 

106, 108, 113-16, 121, 122, 132n120, 132n127, 
148, 151n30, 156, 181, 195n81, 206, 211, 243 

anonimiteit: 16, 17, 27, 57, 69, 75, 78, 87n21, 89n43, 
99, 140, 166n16, 175, 191n14, 197n134, 237n12, 
en zie verspätete Namensnennung 

antagonist: 102, 162, 223n80, 238n28, en zie Amelant; 
Elyconas; Fellon; Galyas; Keye; koning, van 
Cornwall; koning, van Ierland; rode ridder; 
roofridder; rovers; stiefvader; uitdager 

anticipatie: 58, 181, 205, 212, 218, en zie prospectie 
antieke verhaalstof: 44n260, 119, 183, 187, en zie 

Alexanderromans; Alexanders Geesten; Amor; 
Athis et Prophilias; Cassamus; Cephalus; Cupido; 
Dido; Eneasroman; Florimont; Lavine; Lavinia; 
Metamorfosen; Narcisus; Ovidius; Procris; Pyramus; 
Roman d’Eneas; topos; Trojeroman; Venus 
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antiheld(in): 57-58, 95, 105, 143, 148, 156, 178, en 
zie Egletine; exempla ex negativo; Ierland, koning 
van; Keye 

Antonio Pucci: 97, 252n6, 258, en zie Gismirante 
apotheose, zie climax 
Aragon: 4n2 
Aragon, koning van: 128n59, 140, 149, 152n43, 156, 

159, 165n1, 245, 265 
Aragon-episode: 25, 31n16, 43n242, 233 
arbor amoris: 87n16, 256, en zie boem van minnen 
arbre d’amour: 87n16, en zie boem van minnen 
Archibald, E.: 114, 135n150 
argumentatio: 43n246 
aristocratisch ethos: 21, 24, en zie elite, status van 

publiek; publiek; zielenadel 
Armagnac, zie Jacques d’Armagnac 
Ars Amandi: 33n63, en zie Ovidius 
arts: 189, 198n145, 224n92 
arts d’aimer: 183 
Artur, koning: 6, 7, 9 en passim, en zie eten, Arturs 

gebruik om te wachten met 
Arturhof: 75-77, 142, 228 en passim, en zie hofdag; 

ondergang, van de Arturwereld 
Arturhofscène: 47, 52, 62n26, 76, 88n29, 105 
Arturistiek: 1, 227, 236, 242n107 
Arturroman(s), zie episodische Arturroman(s); 

Gismirante; ‘historische’ Arturroman; Jaufre; 
Middelhoogduitse Arturroman(s); Middel-
nederlandse Arturroman(s); Oudfranse Artur-
roman(s); Peredur; Sir Gawain and the Green Knight 

Arturs Doet: 5, 12, 34n65, 108, 203, 205, 222n59, 
224n89, 224n92, 254, 256 

Assenede, zie Diederic van Assenede 
assonantie: 38n154, en zie rijm 
Athis: 65, 150n2 
Athis et Prophilias: 195n92, 256 
Atre Périlleux: 237n3, 256, 258 
attentiesignaal: 78, 87n18, 208, 212 
auctoriale verteltrant: 13, 18, 28, en zie verteller 
Aue, zie Hartmann von Aue 
auraliteit, zie voordracht 
auteur, zie dichter, van de RRmM 
auteurscorrectie: 159-61, 168n36, 168n39, 217 
autoriteit: 41n217, 44n253, 128n59, 197n134, 214 
autre monde: 42n223, 68, 69, 77, 81, 82, 96, 104, 121, 

122, 130n84, 141, 180, 200, 220n31, 233, 254, 
en zie avonturenwoud; Woud zonder Genade 

aventuren vader, zie der aventuren vader 
avonturenroman, zie Joncker Jan wt den Vergiere; Richars 

li Biaus 
avonturenwoud: 186, 195n78, 205, 233, en zie autre 

monde; Broceliande; Woud zonder Genade 
avontuur: 13, 17, 18, 26, 50-52, 55, 58, 61n7, 62n19, 

68, 71, 76, 77, 81, 82, 97, 98, 103, 104, 106, 109, 
117, 119, 121, 122, 132n116, 132n119, 144, 156, 
157, 161, 165n11, 169n45, 176, 178, 181, 205, 
207, 210, 221n55, 221n56, 229, 231, 233, 244, 
248, 249n20, 251, 266, 268, 269, en zie der aven-
turen vader; mesaventure; verslag, van avonturen 

Aye d’Avignon: 135n158, 256 
Azéma, A.: 226n117 
 
‘B’, zie kopiist ‘B’ 
Badel, P.-Y.: 198n49 
Bâgé, zie Renaut de Bâgé 
Bar-le-Duc: 186 
Batany, J.: 134n144 
Baumgartner, E.: 220n27 
Bayneel vander Roetsen: 123, 133n127 
Beaudous: 37n133 
Beaudous: 26, 37n133, 43n244, 45n262, 89n45, 255, 256 
Beaurepaire: 80, 89n39 
Beauté: 37n133 
bed: 95, 97, 104, 131n110, 132n116, 200, en zie 

slapeloosheid 
bede: 20, 53, 81, 123, 130n91, 167n31, 193n37, en 

zie don contraignant 
bedrog: 55, 129n66, 157, 186, 205, 207, 221n56 
beeldende kunst: 125n7, 127n52, 133n135 
beeldspraak: 27-28, 43n245, 100-02, 117, 130n88, 

151n13, 182, 184-86, 188, 189, 196n111, 211 
begin, van de RRmM: 6, 27, 47-63, 66, 67, 69, 71, 

87n17, 87-88n21, 97-98, 105-06, 128n66, 
132n116, 140-42, 151n26, 152n38, 157-61, 172, 
180-81, 190, 192n29, 208-09, 213-14, 216-18, 
225n113, 248-52, 267, en zie Romananfang 

begrafenis: 19, 48, 50, 56, 66, 98, 130n88, 157, 208, 
214, 218, 225n112, 243 

bekorting: 8-9, 13, 32n24, 48, 61n3, 62n20, 66, 87n14, 
127n55, 128n59, 139, 152n34, 172, 191n11, 
192n32, 207, 208, 210, 235, 238n23, en zie 
abbreviatio 

Bel Inconnu: 255, 256, 259 
belediging: 23, 107, 132n117, 263, 264, en zie spot 
belegering: 7, 54, 71, 82, 116-18, 136n167, 146-47, 

152n43, 156, 211, 237n15, 245, 264, 265, en zie 
besieged lady; koning, van Aragon; koning, van 
Cornwall; koning, van Ierland; reuzen 

belle Aiglentine: 132n113, en zie Egletine 
belle dame sans merci: 102, en zie domna 
belofte: 29, 45n265, 49, 70, 87n19, 89n39, 99, 105, 

131n105, 134n141, 153n47, 167n24, 176, 193n37, 
202, 245, 263-65, en zie kloostergelofte 

beloning: 6, 14, 32n20, 45n264, 72-76, 77, 88n21, 
89n45, 100, 110, 114, 142, 161, 163, 174, 194n74, 
198n138, 204, 205, 207, 210, 214, 217, 221n52, 
227-28, 254, 268, en zie beproeving, van liefde; 
huwelijkstoernooi; queeste 

Bender, K.-H.: 193n44 
benedictijnen: 238n17 
beproeving, van liefde: 6, 14, 16, 17, 26, 37n133, 47, 

65, 67, 69, 72, 74, 80, 82, 83, 88n24, 104, 109, 
130n84, 139, 140, 142-45, 151n14, 155-58, 161, 
178, 179, 188-90, 194n74, 197n132, 197n136, 
213-15, 224n89, 224n98, 226n130, 227, 228, 230, 
255, en zie catalogus, van beproefde minnaars; 
minnaars, beproefde 

Berg, E. van den: 20, 22, 25 
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beroepsverteller: 33n64, 42n224, 120, 136n160, en 
zie intonatie; voordracht 

Béroul: 166n14, 172, 261, en zie Tristan, Béroul 
Berri: 138n196 
berusting: 28-29, 45n263, 137n168 
Besamusca, B.: 5, 10-15, 18-24, 32n29, 33n57, 35n94, 

35n101, 35n115, 36n124, 26n125, 37n135, 37n137, 
38n148, 39n158, 40n185, 41n218, 44n260, 45n264, 
45n271, 62n15, 63n34, 64, 65, 92-95, 108, 127n59, 
131n109, 136n163, 150n3, 150n9, 152n39, 159, 
161, 169n45, 169n46, 203, 205-07, 215, 217, 218, 
222n68, 224n90, 237n6, 241n78, 269 

beschuldiging: 244-45, 250 
besieged lady: 7, 116-18, 146-47, 152n43, 156, 245 
bestemming, van de RmM: 18, 58, 60, 75, 77, 81, 83, 

112, 227-28, en zie bruiloft; happy end; huwelijk; 
pseudo-slot; kroning; Spanje 

betaling, zie vergoeding 
Bethlehem, U.: 199-202, 213, 214, 219n24, 220n26, 

220n27, 220n28 
bevrijding: 7, 47, 51, 54, 57-58, 66-67, 71, 82, 115-17, 

133n132, 138n191, 163, 178, 211, 229, 243, 245, 
265 

Biemans, J.: 8, 21, 31n19 
Biesheuvel, I.: 221n44, 222n58, 226n118 
Blickminne: 173, 174, 177, 180, 187, 192n27, en zie 

amor carnalis; cupiditas; minnepijl; ogenblikkelijke 
liefde; schoonheid 

Bliobleres van Deserte: 138n196 
Bliss, J.: 223-24n88 
‘bloeddruppels in de sneeuw’-episode: 81, 228, en zie 

Conte du Graal; Perceval 
Blois, zie Robert de Blois 
bode: 18, 32n20, 48, 50, 55, 79, 80, 98, 118, 146, 157, 

160, 163, 166n14, 167n31, 190, 208, 211, 218, 
223n81, 223n82, 243, 248, 251, 263, 265 

Bodel, zie Jean Bodel 
Boek van Merline: 233, 256, 259, en zie Graal/Merlijn; 

Merlijn 
boem van minnen: 10, 66, 69, 72, 74, 87n16, 109, 130n84, 

139, 140, 150n10, 155, 161, 165n4, 187, 188, 190, 
197n132, 197n136, 198n151, 232, 263, 268, en 
zie arbor amoris; arbre d’amour; beproeving, van 
liefde; Minnebaum; minnedeugden; Venus; vrucht 

Boendale, zie Jan van Boendale 
boer: 23, 28, 41n212, 51, 63n28, 71, 91, 106, 209, en 

zie dorper; koeherder 
boerde: 25, 225n109, en zie favele, fictionaliteit, truffe 
Bogdanow, F.: 168n41 
Bohord: 204 
Bonaventura, zie pseudo-Bonaventura 
bonum, zie minne, als bonum 
boog, zie minnepijl 
boogschutter: 182, 183, 185 
boomschema: 151n13 
Borck, K.H.: 41n214 
borgstelling: 210, en zie tweekamp, gerechtelijk 
Boron, zie Hélie de Boron 
Boudewijn van der Lore: 10 

Boutet, D.: 101, 119 
boze tong, zie tong 
Brabant(s): 5, 8, 21, 25, 31n18, 40n189, 157, 225n106, 

266, en zie Jan I, hertog van Brabant 
Brandsma, F.: 13, 34n75, 222n68 
Brandt, W.: 96 
brevitas-formule: 97, 131n105, 145, 172 
brief: 43n246, 151n33, 182, 248n13 
Brittannië: 4n2, 31n3, 37n135, 91, 160, 245, 248, 265, 

en zie Engeland; matière de Bretagne 
Broceliande: 17, 87n15, en zie avonturenwoud 
broeder, zie monnik 
broeder Robert: 262, en zie Tristrams Saga ok Ísöndar 
broer: 54, 69, 130n84, 156, 224n95, 243, 263, 265, 

en zie zuster 
bronmateriaal RRmM: 12-15, 35n99, 238-39n32, en 

zie Richars li Biaus 
Brownlee, K.: 42n226 
Bruant vander Montangen: 138n196 
Bruce, C.W.: 196n105 
Bruckner, M.T.: 158, 202, 237n12 
Brüggen, E.: 238n26 
bruid: 6, 77, 157, 206, 220n27, 221n52, 221n56, 229, 

232, 238n31, 266, 268 
Brulé, zie Gace Brulé 
bruiloft: 6, 13, 15, 24, 37n133, 37n135, 129n73, 

131n105, 163, 169n48, 170n57, 174, 191n3, 
194n69, 206, 212-14, 221n52, 227, 230, 237n2, 
238n23, 244, en zie dubbelhuwelijk; feest; 
happy end; huwelijk; pseudo-slot 

Brussel KB, IV 818: 8 
Bruun: 41n212 
buitenechtelijke liefde: 55, 56, 59, 60, 130n90, 145, 

151n30, 157, 158, 161, 163, 168n41, 169n44, 
194n69, 199-202, 204, 207, 208, 214-16, 219n18, 
219n23, 220n27, 226n130, 230, 244, 254, 264, 
en zie Guenièvre; Iseut; Lancelot; Tristan 

Bumke, J.: 42n226, 92, 237n12 
burcht, zie graalburcht; kasteel; stadskasteel 
burger, als gastheer: 24 
burgers: 20-25, 38n149, 40n176, 40n189, 41n212, en 

zie patriciaat; publiek 
Burns, E.J.: 99-100, 129n72 
Busby, K.: 26, 91-93 
Buschinger, D.: 136n162 
 
Caers, B.: 9, 10, 33n42, 41n204 
Calogrenant: 17 
Camille, M.: 133n135 
canso: 101, 142, 162, en zie minnelyriek 
Canterbury: 238n23 
Canterbury Tales: 132n113, 256, 261 
Capellanus, zie Andreas Capellanus 
Caradoc, Livre de: 129n73, 219n18, 224n95, 256, 259 
Carados: 204 
Carados vander Riviren: 123, 130n88, 168n35 
Cardeloet: 9, 32n32, 249n15 
Cardigan: 37n133, 248 
Carduel: 22, 49, en zie Kardoel 
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caritas: 197n131, 227 
Carlicen: 248n2 
Carlion: 22, 129n73, 224n95, 247, 248n12, 250, en 

zie Karlioen 
Carmeloet: 9, 249n15 
Cassamus: 41n198, 185, 256, 261 
Castilië: 165n1, 232, en zie Léon; Spanje 
casuïstiek: 27, 170n62, en zie literair debat 
Catalaanse literatuur, zie Libre del Ordre de Cavayleria; 

Ramon Llull 
catalogus, van antieke figuren: 33n63 
catalogus, van beproefde minnaars: 215, en zie Van 

der Feesten een Proper Dinc 
catalogus, van gezichtskenmerken: 96, en zie fysio-

gnomie; lelijkheidsportret; schoonheidsportret 
catalogus, van minnedeugden: 197n132 
catalogus, van Tafelronderidders: 168n32, 248 
causae amoris: 171, 177, 183, 187, 189, 196n111, 254, 

en zie Blickminne; coup de foudre; minnepijl 
CD-rom Middelnederlands: 4, 45n264, 45n265, 134n143, 

138n196, 150n6, 252 
Cefalus: 12, 28, 54, 103, 131n105, 138n191, 156, 232, 

243, 253, 263, 264 
Cephalus: 7, 12, 33n63, 131n105, 232, 246 (Sephalus), 

253, 266, en zie Metamorfosen; Procris 
Cervantes: 93 
Chaitivel: 193n37, 256 
chanson de geste, zie Karelepiek 
chanson de toile: 132n113, en zie belle Aiglentine 
Chanson des Saisnes: 26, 119, 256, 258, 261 
chansons d’amour: 183 
Chaucer, zie Geoffrey Chaucer 
Chênerie, M.-L.: 102, 156, 168n41 
chevalerie célestielle, zie religieus ridderschap 
chevalerie terrienne, zie werelds ridderschap 
chevalerie/amour, zie amour/chevalerie-thematiek 
chevalier à l’épée: 63n36 
Chevalier à l’Épée: 237n3, 256, 259 
Chevalier a le Mance: 10, 14, 15, 256, 257, 259 
chevalier as demoiseles: 103, en zie miles amoris; 

vrouwenridder 
chevalier au biel escu: 63n36, en zie Fergus 
chevalier au cercle d’or: 63n36, en zie Torec 
chevalier au lion: 63n36, en zie Ywein 
Chevalier au Lion: 17, 23, 26, 31n3, 35n116, 36n124, 

39n163, 41n204, 43n233, 59, 68, 75, 87n15, 
87n21, 89n37, 92, 115, 116, 120, 134n141, 
136n164, 162, 165n10, 170n60, 183, 195n92, 
201, 227, 250, 255, 256, 259, 262 

Chevalier aux Deux Épées: 8, 37n133, 61n11, 128n63, 
255, 256, 259, en zie Meriadeuc 

Chevalier de la Charrette: 17, 31n3, 36n120, 36n123, 
101, 103, 104, 130n86, 130n87, 142, 153n49, 
158, 161-163, 195n97, 200, 201, 211-13, 218, 
227, 228, 254-56, 259, 268 

chevalier pensif: 107, 130n87, en zie minnetrance 
Chrétien de Troyes: 5, 11, 13, 16-19, 23, 26, 28, 31n3, 

31n4, 35n116, 36n120, 36n122, 36n123, 36n125, 
37n133, 41n204, 42n229, 50, 51, 59, 60, 62n14, 

65, 75, 77-82, 84, 91, 92, 97, 101, 103-05, 108, 
112, 115, 116, 119, 121, 122, 126n14, 130n89, 
134n140, 135n153, 136n164, 158, 159, 162, 163, 
167n23, 169n43, 169n48, 170n52, 170n56, 170n60, 
171, 172, 183, 195n88, 197n123, 200-02, 211, 213, 
214, 220n26, 223n82, 227-31, 238n25, 250, 251, 
254, 256-60, 262, 266-69, en zie Erec et Enide; 
Cligés; Chevalier de la Charrette; Chevalier au Lion; 
Conte du Graal 

christelijk ridderschap, zie religieus ridderschap 
Chronicon, van Jan van Hocsem: 186, 256 
cipier: 38n141, 38n142, en zie gevangenschap 
cisterciënzers: 87n19, 109, 133n130, en zie habijt; 

monnik; monnikskap; schoeisel; stijgbeugels 
Claassens, G.: 10, 14, 17, 19, 139, 206, 221n52, 

222n68, 269 
Clarete: 37n133, 255 
Clarette: 6, 7, 13 en passim, vooral 172-80 en 213-14 
Claris et Laris: 8, 36n120, 170n60, 202, 237n3, 255, 257 
Clarissant: 129n73, 224n94, 224n95 
Classen, A.: 92, 133n135 
clausule, zie ontsnappingsclausule 
Clerc, zie Guillaume le Clerc 
clergie: 5, 11, 17, 18, 24, 33n63, 83, 134n141, 152n38, 

182, 232, 244, 254, 264, en zie klerk; Latijn 
clerus: 11, 17, 73, 89n46, 110, 125n7, 128n64, 176, 

229, 238n23, 269, en zie abdij; abt; benedictijnen; 
cisterciënzers; convent; franciscanen; habijt; 
kapelaan; klooster; kloosterbroeder; klooster-
gelofte; koster; moniage; monnik; monnikskap; 
novice; priester 

cliché: 171, 172, 182, 191n7 
Cligés: 171, 224n95, 227, 228, 255 
Cligés: 17, 28, 31n3, 36n120, 36n122, 37n133, 59, 

135n153, 163, 170n55, 170n62, 171-173, 182, 
183, 192n21, 195n88, 200, 210, 213, 214, 224n98, 
227, 228, 230, 238n15, 250, 254, 255, 257, 266, 269 

climax: 73, 74, 114, 121, 141, 188, 201, 229, 230, 254, 
255, en zie happy end; pseudo-slot 

coherentie: 16, 35n111, 63n33, 166n16, en zie incon-
sistenties; omwerking, van de RRmM (hypothese) 

Colby, A.: 172, 173 
collectief: 7, 80, 104, 114, 156, 180, 230, 251, en zie 

individu(aliteit) 
compilatie-Perchevael: 9, 41n212, 166n16, 203, 247, 

en zie Perchevael 
compilator: 6, 9, 11, 235 en passim, en zie Den Haag 

KB, 129 A 10; Lodewijk van Velthem; omwerking, 
van de RRmM (hypothese) 

Complainte d’Amors: 197n124, 257, 258 
compromis: 110 
concurrentie, zie literaire concurrentie; rivaliteit in 

de liefde 
Condé, zie Jean de Condé 
conjointure: 80, en zie matière de Bretagne; sen; 

verhaalstructuur 
connaisseurs, van Oudfranse (Artur)romans: 5, 13, 

19, 25, 26, 51, 80, 120, 212, 266, en zie elite, 
status van publiek; publiek 
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consensus-huwelijk: 224n99, 230 
Conte du Graal: 5, 17-19, 30, 31n3, 36n125, 37n135, 

41n212, 45n262, 51-53, 58-60, 62n14, 62n26, 
78-84, 89n38, 89n42, 91, 97, 99, 102-05, 107, 
108, 111, 119, 132n120, 133n134, 134n140, 
169n50, 193n52, 200, 201, 211, 220n28, 224n94, 
224n101, 225n113, 227-29, 231, 240n64, 251, 
254, 255, 257-60, 266, 267, en zie ‘bloeddruppels 
in de sneeuw’-episode; Perceval 

contemplatie, zie minnereflectie 
contradicties, zie inconsistenties 
contrastfiguren, zie exempla ex negativo 
convent: 17, 72, 109, 133n130, 141, 197n136, 244, 

264, en zie abdij; klooster 
convergentie, zie genreconvergentie 
convoluut: 8, en zie handschriften; verzamelhandschrift 
Coolput-Storms, C.-A.: 21, 42n224, 45n262 
Cormeau, C.: 139, 237n10 
Cornwall: 4n2, 117, 122 
Cornwall, koning van: 16, 48, 96, 116-18, 122, 123, 

128n59, 140, 147, 149, 152n43, 153n50, 156, 
237n9, 245, 253, 265, 268 

Cornwall-episode: 128n59 
corrector: 235, en zie Den Haag KB, 129 A 10 
Cort Mantel: 97, 252n6, 257-59 
costume: 97-98, 103, 121, 128n60, en zie eten, Arturs 

gebruik om te wachten met 
coup de foudre, zie Blickminne; minnefakkel; minne-

pijl; minnestrik; ogenblikkelijke liefde; verliefd-
heid 

coyfie: 73, 84 
crisis: 26, 81, 87-88n21, 109, 134n141, 255, en zie 

Doppelweg 
Cristofles van der Valeyen: 138n196 
Crône, Diu: 127n52, 257 
cultuur: 5, 20, 22, 94, 125n4, 127n52, 132n119, 233 
cupiditas: 174, 181, 268, en zie amor carnalis 
Cupido: 182, 186, 197n126, en zie Amor; der minnen 

bedwanc; minnefakkel; minnepijl; minnestrik; 
Venus; verliefdheid; werpspies 

Curtius, E.R.: 33n63, 125n4 
cyclus: 8, 13, 17, 23, 39n158, 78, 98, 124, 139, 160-

63, 166n16, 169n45, 169n47, 170n52, 199, 202, 
203, 205, 207, 208, 212, 213, 215, 217, 218, 
219n24, 220n26, 221n56, 222n69, 222n71, 
223n79, 225n106, 226n128, 233, 235, 237n10, 
247, 266-68, en zie Lancelot-Graalcyclus; 
Lancelotcompilatie 

 
dachcortinghe: 42n221, en zie delectatio; spel; vermaak; 

vertellen, van verhalen 
Dame du Lac: 224n101, 254 
Daniel von dem blühenden Tal: 97, 257 
Dante: 219n23, 258, en zie Inferno 
datering, van de RRmM: 10-11 
datering, van vermelde middeleeuwse werken: 256-62 
Däumer, M.: 216 
Daurel et Beton: 135n157, 257 
De Amore: 196n95, 257, en zie Andreas Capellanus 

Debaene, L.: 241n94 
debutant, zie nieuwkomer 
decorum: 100, 105, 114 
delectatio: 25, 29, 42n221, 43n237, en zie dachcortinghe; 

spel; vermaak; vertellen, van verhalen 
Delf, zie Dirc van Delf 
Den Haag KB, 129 A 10: 4n3, 5, 12, 150n10, 190, 235, 

en zie Lancelotcompilatie; Lodewijk van Velthem 
der aventuren vader: 234, en zie Walewein 
der minnen bedwanc: 141, 146, 147, 157, 188, en zie 

Amor; Cupido; minnefakkel; minnepijl; minne-
strik; Venus; verliefdheid; werpspies 

der minnen cracht: 66, 68, 69, 75, 87n17, 104, 139, 141, 
148, 149, 150n2, 153n49, 155, 156, 180, 188-90, 
198n143, 254, en zie inspiratie, door minne 

Der Stricker, zie Stricker 
Deschamps, J.: 7, 8, 31n18 
descriptio: 32n24, 96, 127n53, 128n59, 172, 191n7, 200, 

en zie lelijkheidsportret; schoonheidsportret 
desiderata, in RRmM-onderzoek: 231-36 
deugd, zie catalogus, van minnedeugden; minne-

deugden; ridderethiek 
dialect, zie localisering, van de RRmM 
dialogue intérieur: 182, 195n90 
dichter, van de RRmM: 9, 11-12 en passim 
didactiek, zie moraal, moralisering 
Dido: 182 
Diederic van Assenede: 258, en zie Floris ende Blance-

floer 
dienaar, zie knecht 
Diengotgaf, zie Segher Diengotgaf 
dienstbaarheid: 6, 13, 16, 18, 37n133, 49, 58, 75, 76, 

84, 100, 112, 116, 130n84, 131n92, 131n105, 
133n132, 140, 146, 147, 161, 176-79, 186, 187, 
213, 214, 228, 255 

dierenepiek: 21, 125n7, 130n87, en zie Van den Vos 
Reynaerde 

dierhelper, zie leeuw 
Dietl, C.: 158, 168n41 
Diets, zie moedertaal 
dilemma: 70, 75, 130n92, 169n43, 230 
Dirc Potter: 185, 196n117, 257, 260, en zie Minnen 

Loep 
Dirc van Delf: 87n16, 261, en zie Tafel van den Kersten 

Ghelove 
Dis dou Chevalier a le Mance, zie Chevalier a le Mance 
discretie, zie geheimhouding 
dits d’amour: 183 
divergentie, zie genredivergentie  
Documentum de Modo et Arte Dictandi et Versificandi: 

191n7, 257 
Dodineel: 203 
dokter, zie arts 
domna: 101, 142, 170n52, 201, en zie belle dame 

sans merci 
don contraignant: 29, 151n25, 232 
dood: 15, 19, 29, 31n20, 36n121, 45n264, 48, 52, 55, 

56, 63n33, 70, 79, 87n17, 91, 97, 101-02, 108, 
114, 128n66, 130n88, 131n105, 132n127, 137n168, 
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157, 158, 161-63, 185, 205, 222n71, 223n72, 
225n113, 243, 252n6, 263-65, en zie begrafenis; 
minnedood 

doofheid: 69, 101, 162, 195n79, 228, 254, en zie 
minnetrance 

Doppelweg: 18, 53, 65, 75, 81, 86n9, 87n21, 246n1, 
en zie omwerking, van de RRmM (hypothese) 

dorper: 23, 27, 28, 41n212, 44n252, 51, 53, 63n28, 
71, 91, 96, 106, 108, 122, 127n51, 144, 146, 179, 
209, en zie boer; koeherder 

Doudet, E.: 31n3, 126n14 
Dover: 24, 33n63, 152n38, 264 
draak: 226n128, 264 
drakendoder: 226n128 
dramatische ironie: 95, 113, 122, 142, en zie ironie 
dreigement: 101, 107, 110, 118 
Drians van den Wilden Foreeste: 138n196 
driedaags toernooi, zie toernooi, drie dagen durend 
Driel, J. van: 12, 34n68 
drietaligheid, zie meertaligheid 
droefenis: 32n20, 48, 55-56, 69, 80, 108, 113, 128n66, 

140, 143-45, 152n35, 155, 157, 163, 166n14, 186, 
208, 210, 211, 223n72 

drossaard, zie Keye 
Druant vander Roetsebisen: 138n196 
dubbelganger: 210, en zie Galyas 
dubbelhuwelijk: 37n133, 255 
Ductalas: 48, 54, 208 
duel, zie tweekamp 
Duinhoven, A.M.: 37n134 
Duitse literatuur, zie Eneasroman; Eilhart von Oberg; 

Frauendienst; Gottfried von Strassburg; Guote 
Gêrhart; Heinrich von Freiberg; Middelhoog-
duitse Arturroman(s); Ogier von Dänemark; 
Partonopier und Meliur; Rolandslied; Tristan als 
Mönch; Ulrich von Türheim; Welsche Gast 

duivel: 113-14, 127n52, 219n7 
duplicatie: 152n43, 235, en zie analogie 
Durmart: 8, 26, 170n60, 255, 257 
Duvengael: 37n134 
dwaasheid: 116, 168n37, 169n50, 169n51, 175, 184, 

202, 205, 218 
dwerg: 57, 96, 138n190, 176, 233, en zie Fellon 
Dybel, K.: 168n37, 170n54, 195n80, 195n88 
 
Echard, S.: 27, 41n218, 43n242 
echtgeno(o)t(e): 48, 54, 55, 103, 131n105, 146, 157, 

158, 163, 166n16, 170n54, 195n80, 198n147, 
199, 200, 208, 218, 221n52, 224n95, 232, 237-
38n15, 265, 267 

Economou, G.: 170n53 
Edward I, koning van Engeland: 128n63, 232 
eed, zie belofte; kloostergelofte 
eer: 27, 54, 57, 102, 135n157, 145, 162, 176, 179, 

181, 187, 197n132, 200, 205, 206, en zie lof; 
reputatie; schande; sociale normen 

eerbetoon, aan Chrétien de Troyes: 18, en zie aemulatio, 
literaire concurrentie 

Eggelijn van den Dale: 138n196 

eglantier: 132n113 
Egletine: 16, 25, 54, 58, 62n17, 68, 69, 76, 80, 89n39, 

99, 100, 103-05, 110, 120, 121, 132n113, 135n150, 
156, 173, 180, 198n143, 198n146, 232, 243, 253, 
263, 264, en zie belle Aiglentine 

Eikelmann, M.: 28, 29, 44n254 
Eilhart von Oberg: 128-29n66, 166n14, 262, en zie 

Tristrant 
eindbestemming, van de RmM, zie bestemming 
Eleonora van Castilië, koningin van Engeland: 232 
Eliduc: 192n33, 257 
elite, status van publiek: 5, 20-22, 24-25, 38n148, 

40n176, 40n189, 41n217, 42n219, 233, 240n74, 
240-41n76, en zie publiek 

elite, van de Ronde Tafel: 7, 68, 122, 205, 207, 211, 
222n68, en zie ridderhiërarchie 

Elyconas, (tweede) rode ridder: 69, 70, 75, 101, 102, 
130n84, 141, 232, 243, 253, 254, 263, 264 

Ems, zie Rudolf von Ems 
Endi: 94, 197n121 
Eneas: 16, 65, 150n2, 182 
Eneasroman, Veldeke: 175, 182, 185, 257 
enfances: 53, 254 
Enfances Gauvain: 237n3, 257, 259 
Engeland: 24, 32n20, 33n63, 41n204, 152n38, en zie 

Brittannië; Edward I, koning van Engeland 
Engelse literatuur, zie Canterbury Tales; Peredur; Sir 

Gawain and the Green Knight 
Enide: 36n121, 41n209, 228, 238n23 
entrelacement: 7, 9, 12, 13, 23, 29, 48, 151n25, 

167n31, 170n60, 223n81, en zie afsplitsing, 
samenvoeging 

epiloog: 11, 26, 38n149, 269 
epische kleuring, zie genre-interferentie 
episodische Arturroman(s): 5, 8, 12, 13, 17, 18, 23, 

25, 26, 35n105, 37n133, 43n236, 49, 62n26, 67, 
89n45, 92, 96, 119, 121, 135n159, 137n175, 140, 
152n36, 163, 167n24, 170n54, 170n60, 195n80, 
196n105, 202, 203, 208, 212, 215-17, 220n26, 
220n28, 227, 232, 237n3, 247-52, 255, en zie 
Arturroman(s); ‘historische’ Arturroman 

Equitan: 175, 257 
Erec: 17, 24, 36n121, 41n209, 48, 54, 61n10, 153n49, 

163, 168n32, 201, 238n23 
Erec: 45n262, 170n60, 219n16, 257 
Erec et Enide: 17, 31n3, 35n116, 36n121, 50, 59, 68, 

75, 153n49, 158, 162, 163, 168n34, 200, 227, 
237n3, 238n15, 255, 257 

erfopvolging: 42n218, 145, 148, 155, 165n1, 172, 214, 
232, 235, en zie primogenituur 

Ertzdorff, X. von: 163, 169n51 
Escalot, jonkvrouw van: 99, 215, 224n92, 254 
Escanor: 8, 202, 233, 237n3, 257 
escapisme: 26, 42n223, 42n224, 42n225, en zie 

happy end; harmonie; idealisering; vermaak 
Escavalon: 41n212, en zie Scaveloen 
Eschenbach, zie Wolfram von Eschenbach 
escorte: 123, 158-60, 204, 208, 212, 213, 222n71 
Esmoreit: 189, 257 
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Estor: 131n96 
eten, Arturs gebruik om te wachten met: 18, 50, 97-98, 

121, 128n60, 128n63, 128n64, 208, 248, 251, 252n6 
ethos, zie aristocratisch ethos 
Evans, D.: 42n225, 229 
Evax: 157, 166n12 
exempla: 125n7 
exempla ex negativo: 16, 57-58, 67, 96, 118, 125n7, 140, 

142-43, 146, 148, 149, 152-53n44, 156-57, 164, 
168n41, 170n52, 180, 208, 212, 226n125, 230, 
266, 268, 269, en zie fals’amor; minnaars, foute 

exemplarische minne: 16, 77, 98, 100, 139-43, 156, 
164, 180, 187, 199, 212, 215-18, 228, 230, 231, 
en zie catalogus, van minnedeugden; consensus-
huwelijk; harmonie; idealisering; minnedeugden; 
sociale normen; voorbeeldfunctie; wederzijdse 
minne 

 
Fables, Marie de France: 44n260, 257 
fabliaux: 125n7, 130n87 
Fabulae, Hyginus: 33n63 
Faems, A.: 27, 43n238, 44n258, 240-41n76 
Faerie Queene, Spenser: 196n105 
Fair Unknown: 13, 18, 162, 175, 202, 232, 254, 266, 

en zie nieuwkomer 
fakkel, zie minnefakkel 
fals’amor: 16, 27, 96, 102, 140, 146-49, 156-57, 163, 

186, 230, 231, 269, en zie exempla ex negativo; 
minnaars, foute 

familie: 175, 193n47, 213, 223n74, 228, en zie broer; 
geboorteadel; moeder; neef; nicht; oom; vader; 
zuster 

fantastisch, zie magie; merveilleux 
fatale passie: 60, 128n66, 158, 161, 162, 168n41, 182, 

183, 189, 202, 205, 207, en zie minnedood 
Faulkner, W.: 3 
favele: 25, en zie boerde; fictionaliteit; truffe 
feest: 24-26, 98, 128n63, 169n48, 180, 210, 230, 244, 

245, en zie bruiloft; vermaak 
Feesten, zie Van der Feesten een Proper Dinc 
Fellon: 29, 70, 122, 198n146, 238n32, 243, 253, 264 
Fenice: 171, 255 
feodaliteit: 41-42n218, 119, 145, 151n32, 224n99, 

229, en zie leenheer; leenman; manschap; trouw, 
feodale 

Fergus: 63n29, 91, 132n119, 175, 184, 196n104 
Fergus: 35n116, 36n120, 59, 62n26, 63n28, 68, 77-79, 

85, 87n21, 89n39, 89n41, 91, 92, 104, 119, 120, 
132n120, 163, 171, 183, 184, 203, 219n16, 247, 
251, 252n4, 255, 257, 267 

Ferguut: 44n252, 50-54, 57, 59, 62n17, 67, 76, 84, 
111, 113, 128n62, 132n119, 139, 231 

Ferguut: 5, 12, 16, 19, 20, 22, 28, 36n125, 37n136, 
40n196, 44n251, 50-53, 55, 56, 59, 63n28, 63n29, 
68, 89n39, 93, 104, 111, 136n164, 137n175, 
137n177, 138n197, 139, 165n3, 170n56, 172, 
173, 184, 185, 189, 193n52, 197n129, 200, 203, 
222n71, 234, 239n62, 241n85, 247, 248, 250, 251, 
257, 261 

Ferlampin-Acher, C.: 121-22 
Ferrante, J.M.: 162 
fictionaliteit: 5, 26, 92, 94, 119, 123, 132n119, 134n141, 

148, 160, 169n44, 229, 240n73, en zie boerde; 
favele; truffe 

Filips III, koning van Frankrijk: 128n64 
fin’amant: 16, 69, 72, 74, 101, 102, 109, 140, 148, 155, 

159, 161, 163, 179, 180, 187, 188, 212, 215-16, 
231, 267-68 

fin’amor: 26, 109, 177, 188, 190, 194n70, 201, 268, 
en zie gerechter minnen 

Finet-Van der Schaaf, B.: 10, 13, 14 
Floriant et Florete: 170n60, 202, 237n3, 255, 257 
Florimont: 41n198, 257, 261 
Floris: 65, 150n2 
Floris V: 234 
Floris ende Blancefloer: 9, 40n198, 258 
Flovent: 40n198, 258 
Folie Tristan (Oxford): 135n160, 136n160, 258, 261 
fortitudo: 232, en zie moed 
Fortuna: 58, 186 
fragment, van de RRmM: 4n3, 7-8, 31n17, 31n18, 

31-32n20, 47-48, 61n3, 139, 150n6, 266, en zie 
Brussel KB, IV 818 

France, zie Marie de France 
Francesca da Rimini: 219n23 
franciscanen: 87n19 
Frankrijk: 15, 225n105, 225n107, en zie Filips III, 

koning van Frankrijk; Marie de France 
Franse literatuur, zie genre; Karelepiek; prestige, van 

Franse literatuur; Oudfranse Arturroman(s) 
Frau Minne: 182, 197n126, en zie Venus 
Frauendienst: 84, 100, 140 
Frauendienst: 131n92, 183, 258, en zie Venusfahrt 
Frion: 167n24 
fysiognomie: 96, 127n53, en zie catalogus, van ge-

zichtskenmerken; descriptio; lelijkheidsportret; 
schoonheidsportret 

 
Gace Brulé: 195n92, 260 
Galastroet, jonkvrouw van: 184, 221n57 
Gally, M.: 196n94 
Galyas: 23, 29, 151n25, 153n49, 167n31, 210, 223n81, 

240n65, 244-46, 253, 265 
Galyas-verhaaldraad: 25, 31n16, 167n131, 232 
Gariet: 203, 204, 222n70 
gast, zie logies 
Gast, zie Luce del Gast 
gaste forest: 254 
gastheer, zie abt; burger; kasteelheer 
Gastolus vanden Gronen Dale: 123, 168n35 
gastvrouw, zie Egletine 
Gaufrey: 19, 258 
Gaunt, S.: 130n87, 130n88, 158, 170n61, 230 
gebed: 73, 178, 189, 198n147 
geboorteadel: 16, 27-29, 53, 54, 63n28, 174-76, 179, 

193n46, 193n47, 194n69, 194n70, 197n134, 231, 
237n12, 254, 255, 266, en zie aristocratisch ethos; 
hoofsheid; zielenadel 
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Geburtsadel, zie geboorteadel 
geduld: 16, 17, 109, 118, 122, 138n191, 140, 146, 149, 

155-56, 187-89, 194n74, 224n98, 230, 251, 255, 
en zie beproeving, van liefde 

geestelijkheid, zie clerus 
geheimhouding, van liefde: 49, 71, 76, 100, 101, 158, 

160-62, 188, 200, 207, 210, 212, 224n89, 263 
geleerdheid, zie clergie; klerk 
gelijkenis, van RmM en vader: 143-45 
gelijkwaardigheid, in de liefde: 162, 169n51, 174-76, 

179 
gelofte, zie kloostergelofte 
genade: 117, 181, 189, 244, 245, en zie belle dame 

sans merci; Woud zonder Genade 
genezing: 15, 32n20, 132n116, 185, 189, 194n56, 

198n145, 203, 224n92, 244, en zie arts; mal 
d’amor; minne, als ziekte; verwonding; ziekte 

genre, zie Alexanderromans; allegorie; antieke ver-
haalstof; arts d’aimer; Arturroman(s); avonturen-
roman; canso; chanson de geste; chanson de toile; 
chansons d’amour; dierenepiek; dits d’amour; 
fabliaux; heiligenlegende; historiografie; hoofse 
roman(s); Karelepiek; lai; minnelyriek; toneel 

genre-interferentie: 19, 37n137, 83-84, 130n87, 
134n143, 134n144 

genreconventies: 18, 23, 26, 27, 49-51, 53, 62n26, 76, 
88n29, 97-99, 103, 107, 111, 121, 122, 129n72, 
129n82, 159, 172, 190, 209, 217, 219n16, 221n52, 
250, 251, en zie variatie 

genreconvergentie: 15, 34n70, 79, 88n36 
genredivergentie: 80, 88n36, 95, en zie variatie 
genresignalen: 49-51, 247-52 
Gent: 9, 32n34 
Geoffrey Chaucer: 132n113, 256, 261, en zie Canter-

bury Tales 
Geoffrey of Monmouth: 201, 258, en zie Historia 

Regum Britanniae 
Geoffroi de Vinsauf: 191n7, 257, 260, en zie Docu-

mentum de Modo et Arte Dictandi et Versificandi; 
Poetria Nova 

Gerbert de Montreuil: 135n156, 260-62, en zie Perceval-
vervolgen 

gerechtelijke tweekamp, zie tweekamp, gerechtelijk 
gerechter minnen: 13-17, 27, 30, 37n133, 72, 74, 75, 

102, 133n130, 136-37n168, 140, 142, 145, 146, 
149, 155, 156, 161, 164, 165n10, 170n52, 175, 
177-79 181, 182, 186-90, 197n132, 212, 216, 
218, 228-30, 268, 269, en zie fin’amor; minne-
deugden; treken van gerechter minnen 

Gerritsen, W.P.: 138n194, 166n14, 225n107, 236 
geschenk: 41n211, 101, 178, 180, 181, 192n33, 192n36, 

193n37, en zie largitas; mouw, minnesymbool; 
vrijgevigheid 

gevangenbewaarder, zie cipier 
gevangenschap: 7, 24, 28, 38n141, 38n142, 47, 115, 

144, 185, 243, 245, 265, en zie cipier; prison 
d’amour 

gewin, zie winstbejag 
gewoonte, zie eten, Arturs gebruik om te wachten met 

gif: 185-86, 132n116 
Gijsen, A. van: 42n223, 240n76 
Gillis de Wevel: 10 
Girart d’Amiens: 202, 257, en zie Escanor 
Gismirante: 97, 252n6, 258 
Gliglois: 37n133, 239n33, 255, 258 
glosse, zie nota-teken 
God: 28, 45n271, 53, 56-58, 66-68, 70, 82, 99, 101, 

107, 113, 118, 140, 150n2, 176, 183, 186, 189, 
192n34, 193n51, 195n81, 198n147, 214, 216, 
223n83, 226n118, 229, 230, 267, en zie almacht 

god(in) van de liefde, zie Amor; Cupido; Venus 
Gordon, S.: 98 
Gornemant van Gorhaut: 57, 99, 193n52, 225n101 
Gorre: 200 
Gottesdienst: 84 
Gottfried von Strassburg: 29, 129n66, 151n33, 183, 

188, 198n145, 261, en zie Tristan, Gottfried von 
Strassburg 

Gottzmann, C.: 32n234 
goud(kleurig): 51, 182, 192n20, 200, 224n94 
graaf: 10, 20, 39n157, 84, 128n64, 165n1, 233, en zie 

Gwijde van Dampierre; Lodewijk van Male 
Graal/Merlijn: 234, 258 
graalburcht: 79, 82, 89n42 
graalthematiek: 17, 20, 39n158, 81, 82, 84, 85, 111, 

112, 202, 219n24, 228, 229, 231, 266, 267, 269, 
en zie Conte du Graal; Lancelot-Graalcyclus; 
Perchevael; Perlesvaus; Queeste vanden Grale; Queste 
del Saint Graal 

gradus amoris: 187, en zie quinque lineae amoris 
Grafenberg, zie Wirnt von Grafenberg 
Gravdal, K.: 103, 131n94 
gravin: 67, 99, 139, 155, 158, 172, 180, 190 
Grebe, A.: 125n4 
Green, D.H.: 91 
Griffoen vanden Quaden Passe: 138n196 
Grigoriu, B.: 168n41 
Grimbert, J.T.: 170n62 
Guenièvre: 4n2, 16, 30 en passim, vooral 199-226 
Guigemar: 196n93, 258 
Gui(n)genor: 129n73, 224n95 
Guillaume (d’Orange): 133n133 
Guillaume de Dole: 132n113, 258, 261 
Guillaume de Lorris: 183, 196n197, 261, en zie Jean 

de Meun; Roman de la Rose 
Guillaume le Clerc: 91, 104, 163, 171, 184, 257, en 

zie Fergus 
Guiromelant: 129n73, 224n95 
Guiron le Courtois: 85, 196n105, 258 
Guote Gêrhart: 40n176, 257, 258 
Gutwald, T.: 94-95 
Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen: 10 
 
Haan, M. de: 1, 8, 12, 19, 53, 55, 65, 88n27, 152n34, 

253 
haar(kleur): 127n55, 182, 192n20, 200 
habijt: 81, 83, 87n19, 111, 238n17, 254, 264, en zie 

cisterciënzers; monnikskap 
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hagiografie, zie heiligenlegende 
handschriften: 4n3, 13, 9, 20, 21, 25, 29, 31n19, 

38n149, 40n174, 87n16, 125n7, 129n66, 150n10, 
200, 202, 215, 225n105, 235, en zie Brussel KB, 
IV 818; convoluut; Den Haag KB, 129 A 10; 
Hulthem; illuminatie; littera textualis; nota-teken; 
verzamelhandschrift 

happy end: 6, 56, 74, 87n17, 142, 145, 155, 169n48, 
212, 216, 222n68, 227, 237n2, 241n91, 254, 269, 
en zie bruiloft; climax; escapisme; idealisering; 
pseudo-slot 

harmonie: 7, 125n6, 145, 155, 157, 161-63, 188, 
223n72, 228, 231, 237n6, en zie idealisering; 
sociale normen; utopie 

Harper, R.: 92-94, 118 
hart: 69, 70, 73, 88n24, 109, 127n50, 130n84, 140, 

142, 144, 155, 161, 167n30, 171, 177, 179, 181-
90, 196n111, 197n124, 197n132, 210, 263, 268 

Hartmann von Aue: 26, 43n233, 45n262, 92, 170n60, 
219n16, 257, 258, en zie Erec; Iwein 

Haug, W.: 67, 94, 122, 134n141, 169n44, 170n60, 
228, 231 

Haupt, J.: 107 
haven: 24, en zie schip; veerman 
Heeroma, K.: 34n70 
heerschappij, zie kroning 
heiligenlegende: 125n7, 130n87 
Heinric: 185, 257, 261, en zie Rose 
Heinric en Margriete van Limborch, zie Roman van Heinric 

en Margriete van Limborch 
Heinrich Seuse, zie Henricus Suso 
Heinrich von dem Türlin: 127n52, 257, en zie Crône, 

Diu 
Heinrich von Freiberg: 128-29n66, 261, en zie Tristan-

voortzetting 
held, zie Miraudijs; typering,van de RmM 
heldin, zie Clarette 
Hélie de Boron: 261, en zie Luce del Gast; Tristan en 

prose 
Helijn: 221n57 
helm: 134n141, 211 
Hendrik van Veldeke: 175, 182, 185, 257, en zie 

Eneasroman 
Henricus Suso: 186, 262, en zie Vita 
heraldiek, zie wapenteken 
heremiet, zie kluizenaar 
hereniging: 14, 16, 24, 35n100, 37n135, 47, 109, 144-

45, 148, 152n34, 153n50, 156 
herkenning, motief van: 15, 73, 113, 114, 122, 

135n150, 135n151, 143, 198n138, 244, 265, en 
zie vermomming 

hert: 205, 226n128, 251, en zie Lanceloet en het Hert 
met de Witte Voet 

Hexter, R.: 33n63 
hiërarchie, zie ridderhiërarchie 
Historia Regum Britanniae: 200-01, 258 
Historie van de Grale: 258, en zie Graal/Merlijn 
historiografie, zie Chronicon; pseudo-kroniek; Rijm-

kroniek van Holland; Spiegel Historiael 

‘historische’ Arturroman: 5, 8, 12, 13, 34n82, 56-57, 59, 
63n42, 83, 168n37, 196n105, 220n26, 225n103, 
en zie Arturroman(s); episodische Arturroman(s) 

Hocsem, zie Jan van Hocsem 
hofdag: 18, 23, 24, 26, 41n209, 74, 97, 159, 160, 201, 

208, 244, 248-51, 263-65, en zie Cardeloet, Car-
digan, Carduel, Carlicen, Carlion, Carmeloet, 
Kardoel, Karlioen, Pasen, Pinksteren, Sint Jan, 
Tintagel 

Hoffman, D.: 166n17 
hofmaarschalk, zie Keye 
Hogenbirk, M.: 13, 23, 27, 29, 37n136, 37n137, 

39n160, 39n172, 43n239, 45n262, 47, 94, 95, 
107, 108, 119, 121, 132n126, 222n68, 223n74, 
226n127, 234, 241n90 

hommage, zie eerbetoon, aan Chrétien de Troyes; 
manschap 

hoofdstukindeling, van Die Riddere metter Mouwen: 246 
hoofse roman(s): 5, 21, 22, 26-28, 42n225, 43n234, 

44n254, 92, 111, 127n151, 129n169, 130n87, 
174, 182, 200, 230, 233, 238n26, 240n63, en zie 
Alexanderromans; antieke verhaalstof; Artur-
roman(s) 

hoofsheid: 26-28, 52-54, 57, 60, 62n14, 67, 69, 93-
94, 100, 105-06, 114, 125n6, 132n126, 143-44, 
173-77, 197n132, 209, 212, 234, en zie decorum; 
dorper; taalgebruik; verbale kwaliteiten 

hoogmis: 97, 208, en zie mis 
hoogtepunt, zie climax 
hôtesse amoureuse: 104, 121, 156, 165n7, en zie 

Egletine 
Houdenc, zie Raoul de Houdenc 
Huber, C.: 125n4 
Hue de Rotelande: 258, en zie Ipomedon 
Huge van Bordeeus: 41n198, 258 
Hulthem, handschrift van: 87n16 
humor: 5, 17, 18, 26, 28-30, 44n252, 44n257, 50, 

62n17, 83, 84, 91-138, 142, 147, 151n29, 157, 162, 
168n36, 172, 182, 184, 207, 220n27, 226n119,  
226n120, 230, 231, 234, 266, 267, en zie delectatio; 
incongruentie; ironie; knipoog; lachen; parodie; 
persiflage; verbale humor; vermaak 

Hunbaut: 26, 237n3, 258 
Hunt, T.: 5, 136n164, 230, 231 
Huon de Méry: 186, 197n122, 197n123, 259, 261, en 

zie Tournoiemenz Antecrit 
huwelijk, zie consensus-huwelijk; slothuwelijk 
huwelijk, tweevoudig, zie dubbelhuwelijk 
huwelijk, van Cefalus: 103, 131n105 
huwelijk, van Miraudijs’ ouders: 7, 14, 16, 96, 144-45, 

156, 238n23, 245, 255 
huwelijksinzegening: 24, 145, 238n23 
huwelijksmoraal: 169n44, 213, 225n113 
huwelijkstoernooi: 6, 14, 26, 32n20, 47, 72-78, 81, 

84, 89n45, 110-14, 121-22, 129n73, 134n141, 
135n147, 141-42, 147-48, 153n44, 159, 162, 
167n31, 169n48, 171, 178, 188, 189, 210, 214, 
224n93, 229, 230, 244, 254, 264, 268, 269 

Hyginus: 33n63, en zie Fabulae 
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hyperbool: 95, 104, 110, 127n52, 135n150, 166n14, 
171, 184 

hypothese, zie omwerking, van de RRmM 
 
idealisering: 26, 42n223, 75, 84, 88n25, 98, 151n18, 

156-58, 161, 163, 180, 189-90, 194n73, 194n74, 
214, 218, 223n72, 226n125, 228-30, 233, 234, 
237n12, 238n28, 267, 268, en zie escapisme; 
happy end; harmonie 

identificatie: 21, 40n176, 43n236, 235, en zie na-
volging; voorbeeldfunctie 

identiteit, zie anonimiteit; geboorteadel; individu(a-
liteit), verspätete Namensnennung, zielenadel 

Ierland: 4n2, 24, 25, 96, 116-17, 120, 127n50, 122, 
245, 265 

Ierland, koning van: 7, 15, 24, 31n16, 37n135, 54, 
115, 117, 159, 203, 217, 245, 253, 265 

Ihring, P.: 220n27 
illuminatie: 125n7, 225n105 
imitatie, zie voorbeeldfunctie 
incognito: 73, 84, 89n45, 111, 113-15, 121, 122, 

135n150, 162, 198n38, 203, 254, en zie toernooi 
incongruentie: 95, 111, 116, 127n46, 133n135, 134n136, 

134n138, 134n145, 142, en zie humor 
inconsistenties: 6, 7, 16, 47, 48, 59, 66, 86n9, 128n59, 

235, 246n1, en zie coherentie; omwerking, van 
de RRmM (hypothese) 

individu(aliteit): 7, 75-77, 100, 133n132, 134n141, 134-
35n146, 155, 169n43, 180, 181, 191n14, 201, 
228-30, 232, 237n12, 240n63, en zie collectief 

Inferno: 219n23, 258 
initiatief, zie vrouwelijk initiatief 
inordinatio: 32n36, 50, 76, 82, 169n47, 180, 211, en 

zie locus terribilis; Woud zonder Genade 
inspiratie, door minne: 16, 17, 31n20, 60, 68-70, 72, 

73, 75, 99, 105, 112, 122, 130n84, 140, 141, 148, 
155, 156, 161, 163, 166n16, 170n52, 176, 180, 
188, 189, 195n81, 201, 203, 212, 218, 224n95, 
232, 243, 244, 254, 255, 264, 266, 267, en zie der 
minnen cracht 

intentie(s), van de RRmM-dichter: 25-29, en zie 
moraal, moralisering; vermaak 

interpolatie(s): 5-7, 9, 11-13, 23-25, 31n16, 47, 48, 
54, 61n4, 63n33, 98, 108, 115, 124, 128n59, 
132-33n127, 135n155, 136n164, 151n25, 152n43, 
159-60, 166n16, 167n31, 196n93, 199, 203, 204, 
207, 210, 216, 218, 220-21n40, 222n68, 223n81, 
224n90, 225n111, 226n128, 233, 235, 247-49, 
en zie uitbreiding, van de RRmM 

intertekstualiteit: 5, 10-14, 17-20, 23, 25, 26, 29, 33n63, 
34n69, 36n120, 36n121, 36n122, 26n123, 36n125, 
37n133, 37n135, 47, 49-52, 54, 55, 58, 60, 62n14, 
62n15, 62n17, 63n38, 78, 79, 82, 83, 88n36, 98, 
104, 107, 108, 111, 119, 121, 124, 129n82, 130n86, 
130n89, 134n141, 136n164, 158-60, 163, 166n12, 
169n45, 170n62, 202, 203, 206, 207, 209, 211-18, 
220n27, 220n29, 223n82, 223n84, 223-24n88, 
225n113, 228, 229, 231, 232, 234, 242n95, 266, 
267, en zie knipoog 

intonatie: 216, en zie beroepsverteller; voordracht 
inzegening, zie huwelijksinzegening 
Ipomedon: 89n45, 258 
ironie: 5, 26, 63n29, 77, 91-98, 103, 104, 106, 111, 

113, 115, 117-19, 122, 123, 125n6, 125n11, 
132n113, 134n145, 138n194, 142, 148, 208, 
213, 216, 218, 226n127, 234, 238n25, 255, en 
zie dramatische ironie; humor 

Iseut: 4n2, 16, 19, 48, 50, 51, 56, 63n34, 66, 87n17, 
98, 128n66, 130n88, 136n162, 155, 157, 158, 
161, 163, 166n16, 168n41, 172, 183, 208, 218, 
223n72, 224n88, 225n112, 225n113, 226n130, 
237n10, 243, 263, 268, en zie begrafenis; minne-
dood; Tristan 

Ísöndar: 116n14 
isolement: 72, 87n19, 162, 181, 236 
Italiaanse literatuur: 166n17, en zie Antonio Pucci; 

Dante; Gismirante; Inferno 
iustitia: 232 
IV 818, zie Brussel KB, IV 818 
Iwein: 26, 92, 134n141, 219n16, 258 
 
Jacob van Maerlant: 11, 25, 31n10, 45n265, 88n21, 

92, 106, 128n63, 215, 225n109, 234, 238n32, 
256-61, en zie Alexanders Geesten; Graal/Merlijn; 
Historie van den Grale; Merlijn; Naturen Bloeme; Rijm-
bijbel; Sinte Franciscus Leven; Spiegel Historiael; Torec 

Jacques d’Armagnac: 233 
Jaeger, C.S.: 42n225, 125n6, 230, 238n28, 240n73 
jalousie de métier: 42n221, en zie aemulatio; literaire 

concurrentie 
Jan I, hertog van Brabant: 1, 185, 186, 260 
Jan IV van Gistel: 41n204 
Jan van Boendale: 40n189, 168n36, 257, 259, en zie 

Leken Spieghel 
Jan van Hocsem: 186, 256, en zie Chronicon 
Janssens, J.: 9, 10, 16, 18, 21, 22, 40n193, 50, 52, 55, 

63n33, 66, 94, 169n46, 215, 227 
Jaufre: 97, 237n3, 258 
Jauss, H.R.: 183 
Jean Bodel: 25, 119, 256, 258, 261, en zie Chanson des 

Saisnes 
Jean de Condé: 10, 14, 42n224, 256, 257, 259, en zie 

Chevalier a le Mance 
Jean de Meun: 183, 261, en zie Guillaume de Lorris; 

Roman de la Rose 
Jean Froissart: 237n3, 259, en zie Meliador 
Jean Renart: 132n113, 258, 261, en zie Guillaume de Dole 
jeugd, zie jongeren; juvenes 
Johnson, D.: 10, 14, 17, 19, 139, 226n128, 269 
Jonckbloet, W.J.A.: 6 
Joncker Jan wt den Vergiere: 45n272, 235, 239n39, 258, 

269 
Jongen, L.: 8, 12, 19, 33n63, 53, 55, 65, 88n27, 152n34 
jongeren: 26, 38n149, 233-35, 240n74, 241n76, 

241n82, 241n84, 241n90, 241n91, en zie publiek 
jongleur, zie speelman 
jonkvrouw, belaagd door een rode ridder: 48, 49, 51, 

52, 54, 58, 62n14, 67, 68, 71, 78, 98, 118, 127n50, 



Der minnen cracht 

314 
 

151n26, 157, 178, 192n30, 193n51, 209, 216, 218, 
226n120, 243, 246, 253, 263 

jonkvrouw, belegerd, zie besieged lady 
jonkvrouw, beroofd in het Woud zonder Genade: 

28, 69, 72, 102, 103, 121, 131n105, 191n14, 211, 
226n130, 244, 246, 253, 263, 264 

jonkvrouw, boventallig, zie superfluous lady 
jonkvrouw, gastvrouw van de held, zie Egletine 
jonkvrouw van Escalot, zie Escalot 
jonkvrouw van Galastroet, zie Galastroet 
Jourdein van Blaves: 41n198, 258 
Jung, M.-R.: 182, 197n122 
juridisch duel, zie tweekamp, gerechtelijk 
justitia, zie iustitia 
juvenes: 235, en zie jongeren 
 
Kaeuper, R.: 238n26 
Kaiser, G.: 139, 228, 237n10 
kam: 200 
kamerheer: 57 
kapelaan: 11, en zie Andreas Capellanus 
kapittelbijschriften, van Die Riddere metter Mouwen: 246 
karakter, van verhaalfiguren, zie individu(aliteit) 
Kardoel: 9, 47, 48, 248 en passim, en zie Cardeloet, 

Carduel, Carmeloet 
Karel de Grote: 21, 168n36, 119 
Karelepiek: 19, 21-23, 37n137, 83, 96, 111, 115, 119, 

128n62, 134n138, 135n154, 135n158, en zie 
Aiol; Aye d’Avignon; Chanson des Saisnes; Daurel et 
Beton; Gaufrey; Moniage Guillaume; Moniage 
Rainouart; Partonopier und Meliur; Rolandslied 

Karlioen: 7, 54, 210, 245, 248, 249n15, en zie Carlion 
kasteel, in Ierland: 7, 24, 25, 114-17, 120, 122, 127n50 
kasteel, Mauregaert: 7, 24, 25, 115, 144, 245, en zie 

Mauregaert 
kasteel, van Egletine: 25, 62n17, 68, 76, 104, 120, 

135n150, 151n26, 156, 180, 243 
kasteel, van Miraudijs’ moeder: 7, 96, 116, 118, 148, 

en zie stad, van Miraudijs’ moeder 
kasteelheer: 92, 144 
kasteelvrouwe: 68, 99, 103, 104, 148, 156 
Keller, H.E.: 188 
Kelly, D.: 26, 33n63, 35n116, 133n132, 193n47, 

238n25, 240n63 
Kennedy, E.: 15-16, 43n236, 158 
Kern, M.: 183, 186, 187, 195n82, 198n148 
Kerth, T.: 36n121 
Kestemont, M.: 12, 34n65, 34n69, 34n70, 38n154, 

235, en zie stylometrisch onderzoek 
Keye: 18, 23, 29 en passim, en zie afrekening, met Keye; 

belediging; spot; tong; wraak 
Kiening, C.: 186 
Kipf, J.: 94, 95, 127n46, 133n135 
Kistler, R.: 188 
Kitson, P.: 37n134 
Klassen, N.: 183 
klassieke verhaalstof, zie antieke verhaalstof 
kleding: 68, 100, 133n134, 182, 183, en zie habijt; 

mantel; monnikskap; schoeisel; vermomming 

Klein, J.W.: 235 
klerk: 5, 11, 17-19, 33n60, 33n63, 38n149, 83, 134n141, 

232, 244, 254, 266, en zie clergie; Guillaume le 
Clerc 

kleurensymboliek: 232, 240n64 
klooster: 6, 19, 72 en passim, en zie abdij; abt; bene-

dictijnen; cisterciënzers; convent; franciscanen; 
habijt; kloosterbroeder; kloostergelofte; moniage; 
monnik; monnikskap; novice; schoeisel 

kloosterbroeder, zie monnik 
kloostergelofte: 32n20, 72-73, 84, 109-10, 134n136, 

244, en zie ontsnappingsclausule; trouw, aan 
kloostergelofte 

kloosterregel: 238n17 
kluizenaar: 79, 82, 83, 219n7 
Knapp, F.P.: 125n3, 130n87, 131n92 
knecht: 112, 131n105, 204, en zie schildknaap 
knipoog: 50, 83, 91, 98, 112, 136n164, 142, 160, 

168n35, 195n89, 216, 226n116, 255, en zie 
humor; intertekstualiteit 

knots: 19, 112, 134n144 
koeherder: 23, 245, en zie boer; dorper 
koning, zie Aragon, Artur, Cornwall, Edward I, 

Filips III, Ierland, Mark 
koningin, zie Eleonora van Castilië; Guenièvre 
koningschap, zie kroning 
Konrad, zie Pfaffe Konrad 
Konrad von Würzburg: 260, en zie Partonopier und Meliur 
koopman: 40n176, 117, en zie burgers; patriciaat 
kopie, van de RRmM, zie fragment, van de RRmM 
kopiist ‘B’: 29, 65, 66, 86n8, 150n10, 190, 235, en zie 

nota-teken 
kopiist(en): 8, 9, 31n18, 37n134, 38n149 
koster: 11, en zie Jacob van Maerlant 
kracht, zie der minnen cracht; inspiratie, door minne 
krijgslist: 24, 114-17, 122, 135n153, 138n191, 245, 265 
kritiek, zie literaire concurrentie; reactie RRmM op 

Le Conte du Graal; toernooikritiek 
kroning: 6, 37n133, 41n209, 47, 74, 75, 83, 155, 171, 

194n69, 199, 227-28, 231, 237n2, 238n32, 244, 
255, en zie bruiloft; happy end; omwerking, van 
de RRmM (hypothese); pseudo-slot 

Krueger, R.L.: 26 
Krüger, S.: 89n46 
kruisboog: 183, 184 
kruisteken: 70, 73 
Kuiper, W.: 21, 197n131 
kuisheid: 72, 84, 187, 226n130, 230, 241n90, 254, en 

zie kuisheidsproef; mantelproef 
kuisheidsproef: 168n34, 204, 217, 219n18, 237n10, 

en zie Cort Mantel; mantelproef 
kwaad, zie slechtheid; woede 
kwaliteiten, van de held, zie typering, van de RmM 
 
Lac, zie A(a)lardin du Lac; Lanceloet van Lac 
lachen: 15, 91-96, 125n4, 125n11, 126n41, 126n42, 

127n46, 127n50, 127n51, 129n69, 132n119, 216, 
226n120, en zie humor; vermaak 

Lacy, N.J.: 223n82 
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Lähnemann, H.: 26, 137n168 
lafheid: 58, 67, 106, 141, 169n48, 178, 183, 254 
lai: 97, 151n30, 196n93, 252n6, en zie Cort Mantel; 

Marie de France 
Lanceloet: 5, 12, 34n65, 194n56, 203, 222n70, 224n90, 

224n92, 235, 259 
Lanceloet en het Hert met de Witte Voet: 6, 12, 45n264, 

93, 119, 127n53, 132n116, 132n120, 161, 205-08, 
215, 216-18, 221n52, 221n56, 221n57, 222n59, 
222n68, 222n69, 224n92, 247, 248, 250, 251, 
259, 268 

Lanceloet van Lac: 123, 159, 160, 167n30, 168n35, 212 
Lancelot: 4n2, 7, 16 en passim, vooral 158-64, 211-

13, 218, 254; en zie elite, van de Ronde Tafel; 
ridderhiërarchie 

Lancelot, zie Chevalier de la Charrette 
Lancelot en prose: 5, 15, 36n120, 37n133, 56, 59, 60, 

78, 89n37, 168n41, 169n44, 193n46, 193n56, 
202, 207, 211-15, 218, 219n23, 222n69, 223n87, 
224n101, 225n106, 225n107, 240n64, 259, en 
zie proza-Lancelot (Rotterdam) 

Lancelot-Graalcyclus: 17, 39n158, 161-63, 169n145, 
169n47, 170n52, 199, 202, 203, 208, 212, 215, 
217, 220n28, 221n56, 237n10, 254, 259 

Lancelotcompilatie: 1, 3, 5 en passim, en zie compilator; 
corrector; Den Haag KB, 129 A 10; kopiist ‘B’; 
Lodewijk van Velthem 

lans: 35n99, 52, 79, 82, 107, 108, 110, 113, 132n120, 
134n141, 197n126, 244 

Lantsloot vander Haghedochte: 123 
Lantsloot vander Haghedochte: 22, 28, 32n32, 35n101, 

45n264, 136n164, 222n69, 258, 259 
Lanval: 196n93, 201, 259 
Lanzelet: 44n254, 89n45, 137n182, 259 
largitas: 232, en zie vrijgevigheid 
Latijn: 33n63, 94, 233, 266, en zie volkstaal 
Latijnse teksten, zie arbor amoris; Ars amandi; Chronicon; 

De amore; Documentum de Modo et Arte Dictandi et 
Versificandi; Historia Regum Britanniae; Metamorfosen; 
Poetria Nova; Vita 

laudatio temporis acti: 165n10, en zie Zeitklage 
Lauffer, O.: 196n107 
Lavine: 182 
Lavinia: 182, 185 
Lawrence, M.: 135-36n160 
Le Goff, J.: 21-23 
Le Nan, F.: 224n89 
Lee, A. van der: 55 
leedvermaak: 96, 107, 115, 122, 124 
leenheer: 42n218, en zie feodaliteit; leenman; trouw, 

feodale 
leenman: 24, 41n218, 245, en zie feodaliteit; leenheer; 

trouw, feodale 
leeuw: 7, 23-25, 36n124, 41n204, 69, 70, 75, 86n8, 

95, 115-17, 120, 135n158, 136n164, 145, 205, 
206, 243, 245, 246, 263, 265, en zie Ywein 

legitimatio per matrimonium subsequens: 16, 145 
Leitmotiv: 16, 150n5, 160, 217 
Leken Spieghel: 168n36, 257, 259 

lekenethiek: 45n261, 238n26, en zie ridderethiek 
lelijkheidsportret: 96, 122, 127n52, 127n55, 146, 

148, 153n48, en zie catalogus, van gezichts-
kenmerken; fysiognomie; schoonheidsportret 

lengte, van de RRmM: 8-9 
Lens, M.: 40n179 
Léon: 165n1, en zie Castilië; Spanje 
Lerchner, K.: 131n110 
leringhe: 42n221, 42n226, en zie moraal, moralisering 
Libre del Ordre de Cavayleria: 63n35, 259, 260 
licht, zie luminositeit 
Lichtenstein, zie Ulrich von Lichtenstein 
lichtstraal: 171, 182, en zie Blickminne; luminositeit; 

minnepijl; ogenblikkelijke liefde; venster 
liefde, zie afgewezen minnaar; Amor; amor carnalis; 

amour de loin; amour versus raison; arbor amoris; 
arbre d’amour; Ars Amandi; arts d’aimer; belle 
dame sans merci; beproeving, van liefde; boem 
van minnen; bruiloft; buitenechtelijke liefde; cata-
logus, van beproefde minnaars; catalogus, van 
minnedeugden; causae amoris; chevalier as demoi-
seles; consensus-huwelijk; Cupido; De Amore; der 
minnen bedwanc; der minnen cracht; dienstbaarheid; 
domna; dubbelhuwelijk; exemplarische minne; 
fals’amor; fatale passie; fin’amant; fin’amor; Frau 
Minne; Frauendienst; geheimhouding, van liefde; 
gelijkwaardigheid, in de liefde; gerechter minnen; 
gradus amoris; happy end; hôtesse amoureuse; 
huwelijksmoraal; huwelijkstoernooi; insomnia; 
inspiratie, door minne; kuisheid; kuisheidsproef; 
locus amoenus; locus amoris; mal d’amor; mantelproef; 
miles amoris; minnaars; minne; mouw, postillon 
d’amour; premature minne; prison d’amour; 
quaestio amoris; quinque lineae amoris; rivaliteit, in de 
liefde; signa amoris; slothuwelijk; treken van gerechter 
minnen; trouw, in de liefde; Venus; verliefdheid; 
vrouwenridder; wederzijdse minne 

liefde en ridderschap, zie amour/chevalerie-thematiek; 
symbiose 

liefdesdienst, zie amour/chevalerie-thematiek; dienst-
baarheid 

liefdesgodin, zie Venus 
liefdesleed, zie beproeving, van liefde 
liefdesverklaring: 99, 152n39, 176-80, 182, 188, 213, 

224n98 
lignage, zie geboorteadel 
Limborch, zie Roman van Heinric en Margriete van Limborch 
Linden, S.: 26, 137n168 
links/rechts, betekenis: 63n37 
list: 114-17, 240n65, en zie krijgslist; vermomming 
literair debat: 5, 17-19, 110, 111, 119, 121, 130n87, 

134n141, 137n168, 159, 163, 170n62, 185-86, 
196n94, 205, 207, 212, 218, 226n128, 228-31, 
238n25, 238n26, 238n28, 240n63, 269, en zie 
aemulatio; reactie, RRmM op Le Conte du Graal 

literaire concurrentie: 17, 20, 42n221, 84-85, 119, 158, 
205-07, 231, en zie aemulatio; jalousie de métier 

literaire stijl: 12, 15, 19, 28, 34n69, 35n101, 44n252, 
62n15, 101, 119, 142, 171, 233, 266, en zie asso-
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nantie; beeldspraak; genreconventies; genrecon-
vergentie; hyperbool; ironie; parodie; persiflage; 
rijm; topos; verteltechniek 

littera textualis: 8 
Llull, zie Ramon Llull 
localisering, van de RRmM: 6, 8-10 
locus amoenus: 68, 82, 122, 130n84, 140, 155, 181, 197n133 
locus amoris: 179, 180 
locus terribilis: 82, 130n84, 180 
Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen: 233 
Lodewijk van Velthem: 10, 11, 45n272, 128n63, 139, 

222n70, 235, 239n39, 252n7, 259, 261, 262, en 
zie Den Haag KB, 129 A 10; Lancelotcompilatie; 
Merlijn-continuatie; Spiegel Historiael 

lof: 28, 51, 52, 58, 67, 126, 137n169, 141, 171, 172, 
178, 180, 193n51, 200, 203, 205, 213, 220n31, 
221n47, 221n56, 230, en zie eer; reputatie; 
schande; sociale normen 

logies: 24, 32n20, 40n195, 68, 69, 89n39, 99, 100, 
103-105, 112, 180, 198n146, 207, 263, 264, en 
zie gastheer; gastvrouw; vergoeding 

lokmiddel: 77, 114, 138n191, 142, 210, 264, en zie 
huwelijkstoernooi 

Lore: 37n133, en zie Boudewijn van der Lore 
Lorris, zie Guillaume de Lorris 
loyaliteit: 25, 130n90 
Loyhier ende Malaert: 134n143, 259 
Luce del Gast: 261, en zie Hélie de Boron; Tristan en 

prose 
luminositeit: 172, 174, 192n21, 192n34, 224n94, en 

zie lichtstraal; schoonheid; venster 
 
maagdelijkheid, zie Maria; Virginité 
maaltijd: 25, 50, 97-98, 120-21, 128n63, 128n64, 

137n177, 137n178, 208, 251, en zie eten, Arturs 
gebruik om te wachten met 

Mabilie van Montesclare: 174-75, 196n111, 221n57 
Maerlant, zie Jacob van Maerlant 
magie: 52, 158, 161, 198n146, 264, en zie minnedrank, 

ring 
Maisieres, zie Paiens de Maisieres 
mal d’amor: 170n54, en zie genezing; minne, als ziekte 
male pucelle: 102 
maliënkolder: 73, 84, 108, 264 
manschap: 76, 88n29, 243, en zie trouw, feodale 
mantel: 41n209, 114, 116, 204, 217, 218, 220n40 
mantelproef: 204, 217, 218, 220-21n40, en zie Cort 

Mantel; kuisheid; kuisheidsproef 
Marchelijs vander Linden: 123, 168n35 
Mares van der Roetsen: 138n96 
Margilans vanden Boegarde: 123 
Maria: 57, 144, 176, 181, 186, 187, 189, 197n131, 

223n83, 229 
Maria van Champagne: 158 
Marie de France: 44n260, 151n30, 175, 192n33, 

193n37, 196n93, 201, 256-59, en zie Chaitivel; 
Eliduc; Equitan; Fables; Guigemar; Lanval; Milun 

Mark: 48, 55, 128n66, 129n66, 155, 157, 166n14, 
168n41, 215 

mate, zie temperantia; zelfbeheersing 
matière de Bretagne: 5, 14, 19, 25, 31n3, 47, 49, 84, 119, 

121, 219n15, en zie Arturroman(s); lai; Tristan 
Mauregaert: 19, 24, 25, 38n141, 115, 122, 138n191, 

144, 145, 245, 265, en zie kasteel, Mauregaert 
Mauregaert-episode: 117, 233 
Maurus: 133n127, 136n167, 221n57, 222n70 
McLelland, N.: 137n182 
mecenaat, zie opdrachtgevers 
meertaligheid: 12, 19, 20, 25, 33n64, 38n149, 39n157, 

39n158, 234, 266, en zie Latijn; moedertaal 
Meesen, A.: 52-53, 231 
Meleagant: 153n49, 254 
Meliador: 237n3, 259 
Melis Stoke: 260, en zie Rijmkroniek van Holland 
Ménard, Ph.: 96, 99, 106, 116, 123, 125n3, 127n52, 

129n69, 132n119, 134n144, 156, 178, 192n33 
Meraugis de Portlesguez: 255, 259 
Meriadeuc: 37n133, 61n11 
Merlijn: 249n24 
Merlijn: 123, 222n70, 233, 234, 258, 259 
Merlijn-continuatie: 233, 252n7, 259 
Mertens, V.: 26, 163, 216 
Merveilles de Rigomer: 8, 97, 167n24, 202, 217, 220n27, 

237n3, 259, 260 
merveilleux: 121, 180-81, 205, 229, 233, 240n70, en 

zie magie 
Méry, zie Huon de Méry 
mesaventure: 106, en zie avontuur 
mestre Requis: 14, 260, en zie Richars li Biaus 
metaforiek, zie beeldspraak 
metamorfose: 73, 84, 116, 190, en zie moniage, 

vermomming 
Metamorfosen: 33n63, 131n105, 233, 266, en zie 

Cephalus; Procris 
Meulen, J. van der: 227, 236 
Meun, zie Jean de Meun 
Meuwese, M.: 225n105 
Middelhoogduitse Arturroman(s): 28, 44n254, 102, 

170n60, 196n107, 219n16, 237n10, en zie Crône; 
Daniel von dem Blühenden Tal; Erec; Iwein; Lanzelet; 
Parzival; Wigalois 

Middelnederlandse Arturroman(s): 5, 9, 247-52 en 
passim, en zie Arturs Doet; compilatie-Perchevael; 
Ferguut; Graal/Merlijn; Lanceloet; Lanceloet en het 
Hert met de Witte Voet; Lancelotcompilatie; Lantsloot 
vander Haghedochte; Merlijn; Merlijn-continuatie; 
Moriaen; Perchevael; proza-Lancelot (Rotterdam); 
Queeste vanden Grale; Roman van Walewein; Torec; 
Walewein ende Keye; Wrake van Ragisel 

Middelnederlandse literatuur: Aiol, Limburgse; Alex-
anders Geesten; Cassamus; Eneasroman; Esmoreit; 
Florimont; Floris ende Blancefloer; Flovent; Huge van 
Bordeeus; Jan I, hertog van Brabant; Joncker Jan wt 
den Vergiere; Jourdein van Blaves; Leken Spieghel; 
Loyhier ende Malaert; Minnen Loep; Naturen Bloeme; 
Ogier von Dänemark; Parthonopeus van Blois; Pyra-
mus en Thisbe; Rijmbijbel; Rijmkroniek van Holland; 
Roman van Heinric en Margriete van Limborch; Rose, 
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van Heinric; Sinte Franciscus Leven; Spiegel Historiael; 
Tafel van den Kersten Ghelove; Trojeroman; Van den 
Vos Reynaerde; Van der Feesten een Proper Dinc; 
Vlaamse Rose; Willem van Oringen; en zie 
Middelnederlandse Arturroman(s) 

Mieder, W.: 45n262 
miles amoris: 84, 139, 171, 181, en zie amour/chevalerie-

thematiek; chevalier as demoiseles; vrouwen-
ridder; wereldlijk ridderschap 

miles christianus: 84, en zie religieus ridderschap 
Milun: 152n33 
Milun: 151n30, 259 
miniaturen, zie illuminatie 
minnaar, afgewezen, zie afgewezen minnaar 
minnaar, hoofse, zie fin’amant 
minnaars, beproefde: 47, 65, 69, 215, 226n130, en 

zie beproeving, van liefde; catalogus, van be-
proefde minnaars 

minnaars, foute: 16, 146-49, 231, 237n9, en zie 
exempla ex negativo; fals’amor 

minne, aardse, zie amor carnalis; cupiditas 
minne, afloop, zie minnedood; slothuwelijk 
minne, als bonum: 88n22, 230 
minne, als bron van inspiratie, zie der minnen cracht; 

inspiratie, door minne 
minne, als ziekte: 160-61, 165n5, 168n37, 175, 177, 

en zie mal d’amor 
minne, met mate: 228, 237n10, en zie geduld, 

temperantia; zelfbeheersing 
minne, trouwe, zie trouw in de liefde 
minne, voorbarige, zie premature minne 
minne, voorbeeldige, zie exemplarische minne 
minne, wederzijdse, zie wederzijdse minne 
minneallegorie: 183, 197n133, en zie boem van minnen 
Minnebaum: 87n16, en zie boem van minnen 
minnedeugden: 173-77, 187, 194n70, 197n132, en zie 

boem van minnen; catalogus, van minnedeugden 
minnedood: 19, 48, 55-56, 63n33, 65, 87n17, 101-02, 

128n66, 130n88, 150n2, 157, 158, 161-63, 166n12, 
166n14, 169n49, 171, 185, 197n119, 223n72, 
225n113, en zie begrafenis; fatale passie; Iseut; 
Tristan 

minnedrank: 157, 158, 161, 183 
minnefakkel: 165n4, 185, 186, 188, 196n97, 197n126 
minnegeschenk: 6, 49, 67, 99-102, 106, 121, 129n81, 

140, 171, 173-74, 177, 180-81, 187, 192n33, 
192n36, 193n37, 193n56, 213, 214, 224n95, en 
zie mouw, minnesymbool 

minneklacht: 69, 71, 162, 179, 181, 195n89, 196-
97n119, 197n124, en zie Complainte d’Amors 

minneloon, zie beloning 
minnelyriek: 101-02, 125n7, 129n72, 130n87, 130n88, 

130n92, 142, 162, 170n53, 174, 183, 186, 195n92, 
240n68, 260, en zie Albert(et) de Sestaro; canso; 
Gace Brulé 

minnen cracht, zie der minnen cracht 
Minnen Loep: 185, 189, 257, 260 
minnepijl: 165n4, 171, 182-86, 188, 190, 195n88, 

197n124, 197n126, 219n7, 268, en zie Blick-

minne; gif; hart; lichtstraal; ogenblikkelijke liefde; 
venster 

minnereflectie: 6, 141, 181, 187-88, 228, en zie 
minnetrance 

minnestrik: 185 
minnesymbool, zie mouw, minnesymbool 
minnesymptomen: 197n132, en zie signa amoris 
minneteken: 132n113, 192n33, en zie mouw 
minnetest: 104, 188, en zie beproeving, van liefde; 

kuisheidsproef; mantelproef 
minnethematiek: 7, 14-17, 65-90, 129n69, 140-42, 

150n3, 150n5, 239n36 en passim, en zie amour/ 
chevalerie-thematiek; miles amoris 

minnetractaat: 109, 140, 145, 155, 157 
minnetrance: 17, 69, 79, 81, 101-03, 121, 140, 155, 

156, 160, 162, 169n50, 179, 181, 186, 187, 197n29, 
200, 211, 223n84, 228, 244, 254, en zie chevalier 
pensif; minnereflectie 

minnetrouw, zie trouw, in de liefde 
minnevuur: 69, 70, 167n30, 185, 186, 188, 196n97 
minstreel, zie speelman 
Miraude: 36n121, 131n96, 239n32, en zie smaragd 
Miraudijs: 6, 16, 47 en passim, en zie smaragd 
mis: 24, 57, 159, 176, 208, 212, 230, en zie hoogmis 
mishandeling, zie afrekening, met Keye; cipier; jonk-

vrouw, belaagd door een rode ridder; jonkvrouw, 
beroofd in het Woud zonder Genade; poort-
wachter; vrouwenschenner 

moed: 70, 88n24, 99, 105, 113-15, 138n190, 142, 
165n10, 179, 202, 214, 218, 232, 237n12, 254, 
en zie der minnen cracht; fortitudo 

moeder, van de held: 6, 7, 14, 24, 31n20, 47, 74, 83, 
86n8, 96, 116, 118, 123, 139, 143-46, 152n36, 
152n38, 156, 172, 194n69, 199, 231, 232, 237n12, 
244-46, 253, 255, 265, 268, en zie ouders, van 
de held; vader, van de held 

moedertaal: 20, 25, 38n153, en zie Latijn; meertalig-
heid; volkstaal 

Mönchrittertum: 84, 89n44, en zie religieus ridderschap 
Moisan, A.: 134n138 
moment suprême, zie climax 
moniage: 19, 83, 89n44, 111, 121, 133n132, 134n141, 

141, 178, 230, 269 
Moniage Guillaume: 19, 83, 89n44, 133n133, 134n145, 

259, 260 
Moniage Rainouart: 19, 83, 89n44, 133n133, 134n145, 

259, 260 
Monmouth, zie Geoffrey of Monmouth 
monnik: 6, 19, 26, 32n20, 41n211, 73, 77-84, 89n44, 

109-14, 122, 133n133, 134n138, 134n141, 
134n145, 135n151, 141, 142, 152n39, 171, 188, 
198n138, 198n146, 214, 229, 232, 238n17, 
238n30, 244, 246, 264, en zie benedictijnen; 
cisterciënzers; franciscanen 

monnikskap: 73, 78, 84, 110-11, 113-14, 133n133, 
229, en zie cisterciënzers; habijt; schoeisel 

monoloog: 69, 101, 182, 195n90, 227 
Monta(e)ngen, zie Amelant; Bruant 
Montesclare, zie Mabilie van Montesclare 
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Montreuil, zie Gerbert de Montreuil 
moraal, moralisering: 17, 18, 26-29, 42n221, 42n223, 

42n225, 42n226, 42n229, 43n238, 43n243, 
43n246, 44n254, 44n260, 45n262, 45n264, 91, 
92, 95, 136-37n168, 137n182, 169n44, 177, 181, 
187, 225n113, 228-31, 234, 240n73, 266, 269, 
en zie leringhe; reine dachcortinghe; sociale normen; 
sententies; spreekwoorden; utilitas 

Mordred: 150n10, 201 
Morele: 238n32 
Moriaen: 16, 27, 35n100, 37n135, 52-54, 57, 59, 

152n38, 231, 240n64 
Moriaen: 5, 11, 12, 15, 19, 20, 22, 26, 29, 31n16, 34n70, 

35n99, 36n125, 37n135, 37n137, 39n161, 43n241, 
45n262, 45n264, 51, 53, 58, 62n19, 78, 89n37, 
90n49, 96, 99, 119, 134n143, 168n39, 193n52, 
203, 215-17, 219n16, 226n128, 231, 234, 235, 
239n62, 241n90, 247, 248, 250, 251, 260, 261 

Moroldo, A.: 172 
Morris, R.: 103, 105, 156, 185, 206, 220n27 
Mort le Roi Artu: 5, 47, 99, 158, 162, 168n34, 200, 202, 

207, 254, 258, 260 
motif transfer: 211, 212, 223n82, 242n95 
mouw, minnesymbool: 6, 7, 14, 15, 49, 57, 67, 69, 

70, 72-75, 84, 99, 100, 102, 103, 106, 110, 113, 
114, 129n71, 129n73, 129n75, 129n81, 130n84, 
130n91, 140-43, 151n12, 155, 161, 162, 165n2, 
169n50, 171-74, 176, 177, 180, 181, 187, 191n2, 
193n37, 194n67, 213, 214, 224n95, 231, 243, 
240n64, 244, 254, 263, 266, en zie minneteken 

Mule sans Frein: 36n120, 132n120, 237n3, 258, 260 
mythologie: 33n63, 183, en zie Amor; Cephalus; 

Cupido; Metamorfosen; Procris; Venus 
 
naamgeving: 123, 168n35, 172, 191n10, 208, 223-

24n88, 225n109, 232, en zie anonimiteit; pseudo-
niem; spelling, van namen; sprekende naam; toe-
naam; vernoeming; verspätete Namensnennung 

naamvermeldingen: 199, 211, 253 
nakomertje, status compilatie-RRmM: 235 
namenlijst, zie catalogus 
Narcisus: 196n93, 260 
narratio: 43n246 
Natura: 171 
Natureingang: 197n133 
Naturen Bloeme: 88n21, 257, 260 
natuur, aard: 27-28, 44n251, 66, 143-44, 201, 255, en 

zie dorper; geboorteadel 
navolging: 14, 15, 18, 40n196, 51-52, 109, 128n59, 

148, 162, 170n60, 186, 227, 230, 237n3, 242n95, 
251, en zie identificatie; voorbeeldfunctie 

neef: 23, 29, 82, 95, 119, 151n25, 167n31, 201, 204, 
207, 210, 223n79, 223n81, 233, 243, 244, 265, 
en zie nicht; oom 

Newman, B.: 183 
Newstead, H.: 146 
nicht: 47, 67, 77, 98, 99, 106, 129n73, 139, 155, 

170n55, 171, 172, 213, 218, 224n95, 233, 243, 
263, 268, 269, en zie neef; oom 

niet-historische Arturroman(s), zie episodische 
Arturroman(s) 

nieuwkomer: 37n135, 49, 50, 53, 57, 99, 101, 106, 
163, 164, 178, 179, 199, 202, 212, 218, 227, 234, 
en zie Fair Unknown 

nieuws: 19, 48, 50, 79, 80, 98, 108, 115, 128n63, 157, 
179, 205, 208, 243, 263, 264, en zie eten, Arturs 
gebruik om te wachten met 

Ninove: 9, 32n34 
Noacco, C.: 192n21 
noblesse de coeur, zie zielenadel 
noblesse de sang, zie geboorteadel 
normen, zie sociale normen 
nota-teken: 29, 65, 66, 150n10, 190, 194n69, 198n151, 

en zie kopiist ‘B’ 
novice: 110 
 
Oberg, zie Eilhart von Oberg 
object, van minne: 59, 100, 114, 148, 170n52, 176, 

179, 184-85, 192n36, 201, 216, 268, en zie 
subject, van minne; vrouwelijk initiatief 

Occitaanse literatuur, zie Albert(et) de Sestaro; canso; 
Jaufre 

Öhlinger, B.: 130-31n92, 229 
ogenblikkelijke liefde: 17, 173, 177, 180, 182, 183, 

190, en zie Blickminne; coup de foudre; hart; 
lichtstraal; minnepijl; venster; verliefdheid 

Ogier von Dänemark: 20, 36n124, 137n179, 260 
Olson, G.: 120 
omwerking, van de RRmM (hypothese): 6-7, 13, 16, 

47, 59-60, 61n11, 66, 78, 86n3, 86n8, 86n9, 
87n20, 139, 153n50, 170n57, 191n3, 235, 246n1, 
en zie coherentie; Doppelweg; inconsistenties; 
pseudo-slot 

ondergang, van de Arturwereld: 54, 71, 75, 162, 199, 
202, 205, 207, 243 

ontluistering: 102 (Walewein), 211-12 (Lancelot) 
ontsnappingsclausule: 72, en zie kloostergelofte; 

trouw, aan kloostergelofte 
ontstaansmilieu RRmM: 23-25, en zie aristocratisch 

ethos; opdrachtgevers; publiek; receptie 
ontvoering: 7, 71, 169n43, 200, 203, 219n15, 265, en 

zie jonkvrouw, belaagd door een rode ridder; 
raptus 

oogcontact: 71, 169n50, 194n62 
oom: 23, 33n64, 42n218, 48, 55, 79, 82, 108, 155, 157, 

161, 200, 207, 209, 233, 265, en zie neef; nicht 
oorlog: 7, 37n135, 147, 245, 265 
oorspronkelijkheid, van de RRmM: 12, 34n72, en zie 

aemulatio; literaire concurrentie 
Oosterman, J.: 227, 236 
Oostrom, F. van: 10, 11, 16, 20-23, 25, 34n70, 35n101, 

39n157, 45n264, 92, 130n86, 137n169, 139, 
225n107, 230-31, 233-34, 236, 239n42, 240n74, 
241n78 

opbaring: 166n14 
opdrachtgevers: 11, 19, 21, 22, 32n29, 38n149, 39n172, 

240n74, en zie publiek; receptie 
oprechte liefde, zie gerechter minnen 
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ordo: 42n218, 50, 51, 78, 83, 84, 98, 111, 157, 175, 
248, 251, en zie wisseling van ordo 

originaliteit, van de RRmM: 13, 15, 17, 19, 59, 67, 
84, 102, 107, 124, 231, 269, en zie variatie 

Otis-Cour, L.: 230, 238n20, 238n24 
Oudenaarde: 87n16 (Audenarde) 
ouders, van de held: 37n133, 37n135, 128n59, 58, 

143-46, 149, 153n50, 156, 157, 194n74, 237n8, 
238n23, 245, 265, 268, en zie huwelijk, van 
Miraudijs’ ouders; moeder, van de held; vader, 
van de held; zoon 

Oudfranse Arturroman(s): 5, 8, 10, 12, 17-19, 22, 23, 
26, 28, 35n105, 37n133, 38n148, 43n236, 47, 49, 
59, 61n11, 80, 89n45, 119-21, 126n12, 135n147, 
135n159, 136n162, 136n165, 167n24, 168n37, 
169n45, 170n54, 170n60, 175, 184, 195n80, 
196n105, 199, 202, 203, 207, 215, 222n69, 
225n103, 227, 230-32, 239n33, 247, 250, 254, 
255, 268, 269, en zie Atre Périlleux; Beaudous; Bel 
Inconnu; Caradoc; Livre de; Chevalier au Lion; Che-
valier à l’Épée; Chevalier aux Deux Épées; Chevalier 
de la Charrette; Claris et Laris; Cligés; Conte du Graal; 
Durmart; Enfances Gauvain; Erec et Enide; Escanor; 
Fergus; Floriant et Florete; Gliglois; Guiron le Courtois; 
Hunbaut; Jaufre (Occitaans); Lancelot en prose; 
Meliador; Meraugis de Portlesguez; Merveilles de Rigomer; 
Mort le Roi Artu; Mule sans Frein; Perceval-vervolgen; 
Perlesvaus; Queste del Saint Graal; Suite-Vulgate du 
Merlin; Tristan Ménestrel; Vengeance Raguidel; Yder 

Oudnoorse literatuur: 167n23, 225n103, en zie 
Tristrams Saga ok Ísöndar 

overgangsformules: 13, 32n21, 32n33, 34n75, 48 
overgave: 108, 118, 243, 245, en zie manschap 
overlevering, zie tekstoverlevering 
overspel, zie buitenechtelijke liefde 
Ovidius: 12, 33n63, 131n105, 233, 266, en zie Ars 

Amandi, Metamorfosen 
Owen, D.D.R.: 102, 103 
 
paard: 41n211, 49, 53, 69, 72, 80, 106, 108, 110-12, 

117, 134n41, 162, 264, en zie Morele; strijdros 
Paiens de Maisieres: 258, 260, en zie Mule sans Frein 
Paolo: 219n23 
pape, zie priester 
Paris: 65, 150n2 
parodie: 92, 97, 131n92, 220n27, 252n6, en zie humor; 

persiflage 
pars pro toto: 193n37, 254 
Parthonopeus van Blois: 9, 240n76, 241n90, 241n91 
Partonopeus: 65, 150n2 
Partonopeus de Blois: 42n226, 237n12, 260 
Partonopier und Meliur: 135n158, 260 
Parzival: 186, 219n16, 260 
Pasen: 82, 248, en zie voorjaar 
passie, zie amor carnalis; cupiditas; fatale passie 
patriciaat: 20-24, 39n172, 40n189, en zie burgers; 

publiek 
Paulus: 42n226 
Payen, J.-C.: 155, 163 

Penninc: 5, 11, 20, 34n69, 39n158, 51, 119, 261, 262, 
en zie Pieter Vostaert; Roman van Walewein 

pensen, zie chevalier pensif; minnetrance 
Perceval: 4n2, 7, 18 en passim, en zie elite, van de 

Ronde Tafel; ridderhiërarchie 
Perceval, zie Conte du Graal 
Perceval-vervolgen: 5, 8, 39n158, 89n42, 102, 129n73, 

135n156, 224n95, 201, 219n18, 224n95, 256, 
257, 259-62 

Perchevael: 5, 13, 20, 22, 31n10, 40n198, 41n212, 51, 
84, 89n42, 166n16, 234, 241n85, 260, 261, en 
zie compilatie-Perchevael 

Peredur: 89n45, 260 
perioden, in de RRmM: (>) 1 jaar: 15, 32n20, 72, 78, 

79, 95, 110, 138n91, 145, 152n39, 166n14, 178, 
180, 187, 214, 250; 7 jaar: 152n38; 8 jaar: 32n20, 
152n38; 10 jaar: 24, 32n20, 33, 152n38, 244 

Perlesvaus: 39n158, 201, 212, 217, 260 
Perre, D. van de: 32n34 
persiflage: 205, en zie humor; parodie 
personificatie: 69, 122, 168n42, 183-89, 197n134, 

198n145, en zie abstractum agens; allegorie; 
psychomachie 

Peters, U.: 21, 40n176, 175, 231, 238n31 
Pfaffe Konrad: 260, en zie Rolandslied 
Pfeffer, W.: 240n68 
Pierreville, C.: 36n120 
Pieter Vostaert: 5, 11, 12, 20, 34n66, 34n68, 51, 119, 

261, 262, en zie Penninc; Roman van Walewein 
pijl, zie minnepijl 
Pinksteren: 23, 48, 50, 97, 157, 160, 180, 243, 247-51, 

263, en zie voorjaar 
Pleij, H.: 38n154, 234, 241n82 
poëtica: 43n246, en zie literaire stijl; Poetria Nova; topos; 

verteltechniek 
poetics of surprise: 18, 171, 266 
Poetria Nova: 191n7, 260 
poorters, zie burgers 
poortwachter: 19, 38n141, 115, 122, 135n154, 265 
populariteit, van de Lancelot en prose: 215, 225n106, 

225n107 
Porphirias, zie Prophilias 
portret, zie lelijkheidsportret; schoonheidsportret 
postillon d’amour: 49, 58, 67, 71, 141, 178 
Potter, zie Dirc Potter 
Pratt, K.: 120, 121, 137n182 
premature minne: 17, 27, 137n168, 72, 109, 144-46, 

156, 188, 237n8, en zie beproeving; geduld; 
temperantia; zelfbeheersing 

prestige, zie eer; lof; reputatie 
prestige, van Franse literatuur: 19-20, 39n155 
Prevenier, W.: 22 
Priebsch, R.: 235, 242n95 
priester: 11, 24, 145, 238n23, en zie Lodewijk van 

Velthem; Pfaffe Konrad 
prijs, zie beloning 
primogenituur: 235, 241n93, en zie erfopvolging 
prison d’amour: 133n130, 177 
probleemroman: 238n25, 269, en zie literair debat 
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Procris: 131n105, en zie Cephalus; Metamorfosen 
profetie, zie voorspelling 
proloog: 11, 12, 20, 26, 36n124, 39n158, 44n260, 48, 

119, 137n182, 168n39, 197n123, 248n1, 249n7 
promotie: 110, 145, 227, en zie ridderwijding 
Prophilias: 65, 150n2 
prospectie: 109, en zie anticipatie 
protagonist, zie Miraudijs; typering, van de RmM 
proza-Lancelot (Rotterdam): 32n32, 222n69, 260 
pseudo-Bonaventura: 256, en zie arbor amoris 
pseudo-kroniek, zie Historia Regum Britanniae; Roman 

de Brut 
pseudo-slot: 6, 43n246, 60, 170n57, 241n91, 254, 

255, en zie bruiloft; climax; happy end; kroning; 
omwerking, van de RRmM (hypothese) 

pseudoniem: 123, en zie toenaam 
psychologie, van verhaalfiguren, zie individu(aliteit) 
psychomachie: 186, en zie Tournoiemenz Antecrit 
publiek: 5, 9, 11, 19-26, 29, 33n63, 38n148, 38n149, 

39n155, 39n157, 39n158, 39n172, 40n185, 
40n189, 41n214, 41n217, 47, 51-52, 60, 79, 84, 
92, 93, 107, 120-21, 130n89, 160, 213, 217, 233-
34, 238n25, 240n74, 240-41n76, 241n76, 241n82, 
241n84, 241n90, 241n91, 266, 267, 269, en zie 
aristocratisch ethos; burgers; connaisseurs, van 
Oudfranse (Artur)romans; elite, status van publiek; 
jongeren; juvenes; opdrachtgevers; patriciaat; 
receptie 

Pucci, zie Antonio Pucci 
pucelle esforciée: 102, 121, en zie besieged lady; 

jonkvrouw, belaagd door een rode ridder; jonk-
vrouw, beroofd in het Woud zonder Genade 

Putter, A.: 36n123 
Pyramus: 65, 150n2 
Pyramus en Thisbe: 87n16, 260 
Pyramus et Thisbe: 196n93, 260 
 
quaestio amoris: 230, 269 
queeste: 6, 7, 13, 15, 54, 55, 58, 63n42, 67, 71, 75-77, 

81, 82, 86n9, 87n17, 87n21, 112, 123, 129n82, 
132n119, 139, 142, 143, 155, 157, 166n16, 171, 
176, 179, 190, 192n29, 205, 214, 221n56, 228, 
229, 244, 249n20, 251, 255, 264, 266, 268 

Queeste vanden Grale: 5, 12, 34n65, 108, 160, 168n32, 
184, 203-05, 222n71, 260 

Queste del Saint Graal: 5, 47, 84, 97, 161, 202, 207, 
219n7, 258, 260 

quinque lineae amoris: 187, en zie gradus amoris 
 
Rabelais: 93 
Rainouart: 19, 37n139, 134n144 
Ramon Llull: 63n35, 259, 260, en zie Libre del Ordre 

de Cavayleria 
Raoul de Houdenc: 201, 258, 259, 262, en zie 

Meraugis de Portlesguez; Vengeance Raguidel 
raptus: 131n98, en zie ontvoering 
reactie, RRmM op Le Conte du Graal: 18, 19, 78-85, 

111-12, en zie aemulatio; literair debat; literaire 
concurrentie; vita curialis; wereldlijk ridderschap 

receptie: 21, 22, 45n272, 92, 120, 130n86, 137n180, 
163, 166n12, 190, 235, 241n84, en zie opdracht-
gevers; publiek 

rechts/links, betekenis: 63n37 
rechtvaardigheid, zie iustitia 
redding, zie bevrijding 
reflectie, zie minnereflectie 
Reinaert, zie Van den Vos Reynaerde 
reine dachcortinghe: 42n221, en zie moraal, moralisering 
religieus ridderschap: 18, 82-84, 89n44, 111, 112, 119, 

162, 202, 227-29, 231, 267, 269, en zie graal-
thematiek; miles christianus; Mönchrittertum; 
ridderethiek 

religieuze thematiek, zie graalthematiek 
REMLT: 32n32, 131n105, 138n196, 165n1, 166n12, 

196n112, 197n131, 222n70 
Renart, zie Jean Renart 
Renaut de Bâgé: 256, 259, en zie Bel Inconnu 
reprise, zie steigernde Reprise 
reputatie: 54-55, 67, 70, 76, 95, 113, 136n164, 165n10, 

174, 181, 202, 206, 218, 219n18, en zie catalogus, 
van beproefde minnaars; catalogus, van Tafel-
ronderidders; eer; lof; ridderhiërarchie; schande; 
sociale normen 

Requis, zie mestre Requis 
retrospectie: 82, 83, 145, en zie terugblik 
Reuvekamp, S.: 28, 29, 43n246, 44n253, 44n254, 233 
reuzen: 54, 71, 96, 138n190, 138n191, 156, 169n47, 

211, 215, 233, 243, 246 
Reynaert, J.: 11, 42n221, 45n261, 236 
Reynders, A.: 241n90, 241n91 
Ribard, J.: 102 
Richars li Biaus: 144, 152n38 
Richars li Biaus: 10, 14, 15, 35n94, 89n37, 89n45, 

131n105, 232, 239n62, 260, 266 
riddercatalogus, zie catalogus, van Tafelronderidders 
ridderethiek: 17, 27, 41n214, 43n234, 43n236, 85, 

99, 109, 133n131, 136n168, 140, 142, 162, 173, 
176, 187, 214, 223n73, 225n101, 232, 254, 266, 
en zie religieus ridderschap; vita curialis; wereldlijk 
ridderschap 

ridderhiërarchie: 168n41, 211, 221n56, 222n68, 
223n83, en zie elite, van de Ronde Tafel; reputatie 

ridderroman, zie Alexanderromans; antieke verhaal-
stof; Arturroman(s); avonturenroman; Karelepiek 

ridderschap, zie religieus ridderschap; ridderethiek; 
wereldlijk ridderschap 

ridderschap en liefde, zie amour/chevalerie-thematiek; 
miles amoris; symbiose; wereldlijk ridderschap 

riddertractaat: 43n244 
ridderwijding: 6, 37n133, 49, 53, 56, 57, 59, 60, 63n43, 

66, 67, 70, 74, 78, 80, 89n39, 99-101, 106, 140, 
155, 157, 162, 173, 178, 192n30, 202, 208-09, 
212-14, 223n73, 254, 255, en zie ridderethiek; 
zwaardreiking 

Rieger, D.: 200, 201, 215, 220n27 
rijm: 9, 12, 32n33, 39n160, 117, 167n30, 210, 236, 

en zie assonantie 
Rijmbijbel: 45n265, 134n143, 260 
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Rijmkroniek van Holland: 134n143, 260 
rijmspreuken: 44n260 
ring: 193n37, 198n146, en zie magie 
Ritter-Santini, L.: 182, 195n84 
rivaliteit, in de liefde: 69-70, 73, 76, 82, 105, 110, 113, 

123, 130n84, 147-48, 171, 189, 193n37, 194n67, 
229, 264, 268 

rivaliteit, literaire, zie aemulatio; jalousie de métier; 
literaire concurrentie 

Robert, zie broeder Robert 
Robert de Blois: 26, 45n262, 256 
roddel: 160, 168n34, 213 
rode ridder: 48-52, 54, 57, 62n14, 67, 68, 70, 76, 78, 

79, 87n18, 88n29, 91, 98, 100, 106, 118, 133n134, 
178-81, 209, 214, 223n72, 240n64, 243, 246, 253, 
263, en zie witte ridder; zwarte ridder 

rode ridder, zie Elyconas; steigernde Reprise 
roem, zie eer; lof; reputatie 
Rolandslied, Pfaffe Konrad: 135n158, 260 
Roman d’Eneas: 182, 196n93, 257, 261 
Roman de Brut: 201, 213, 261 
Roman de la Rose, Guillaume de Lorris en Jean de Meun: 

181, 183, 258, 261 
Roman de la Rose, Jean Renart, zie Guillaume de Dole 
Roman van Heinric en Margriete van Limborch: 11, 36n121, 

36n122, 42n226, 45n272, 130n91, 157, 166n12, 
185, 193n37, 235, 239n39, 240n76, 258, 259, 261 

Roman van Walewein: 5, 8, 10, 11, 12, 19, 20, 28, 34n66, 
36n123, 37n134, 37n137, 39n158, 51, 52, 59, 
62n19, 62n20, 89n37, 90n49, 93, 94, 119, 120, 
125n9, 131n96, 132n119, 134n143, 135n154, 
165n3, 166n12, 173, 191n20, 197n121, 203, 234, 
239n47, 247, 248, 250, 251, 261 

Romananfang: 49, 247-52, en zie begin, van de RRmM 
romantype: 12-15, 18 
Ronde Tafel: 7, 13, 19, 37n135, 42n218, 49, 68, 71, 

76, 77, 122, 133n127, 135n146, 162, 167n29, 
168n32, 169n47, 180, 185, 199, 201, 202, 205, 
207, 211, 212, 215, 218, 223n80, 223n83, 245, 
248, 249n8, 250, 253 263, 265, en zie elite, van 
de Ronde Tafel; ridderhiërarchie 

Ronse: 241n93 
roofridder: 72, 75, 109, 118, 141, 244 
roos: 27-28, 43n245, 43n247, 54, 65, 143, 185, 194n69 
Rose, van Heinric: 150n10, 185, 257, 261 
Rose, Vlaamse, zie Vlaamse Rose 
Rotelande, zie Hue de Rotelande 
roumant de Merlin: 233 
rouw, zie droefenis 
rovers: 51, 245 
Rudolf von Ems: 40n176, 257, 258, en zie Guote Gêrhart 
ruimte, in de RRmM: 18, 76-77, en zie hofdag; kasteel; 

klooster; stad; stadskasteel; Woud zonder Genade 
Rushing Jr., J.A.: 136n164 
Ryding, W.W.: 86n9 
 
Saksen: 203 
samenvatting, van de RRmM: 6-7 (beknopt), 48-49 

(‘Romananfang’), 263-66 (Engels) 

samenvatting, van RRmM-frm: 31-32n20 
samenvoeging: 13, en zie afsplitsing 
sarcasme, zie spot 
Saunders, C.J.: 181 
Scaveloen: 40n194, 41n212, en zie Escavalon 
schaakspel: 132n119, 248n3, 251 
Schadenfreude, zie leedvermaak 
schande: 116, 122, 153n49, 163, 169n43, 183, 204, 217, 

en zie eer; lof; reputatie; sociale normen 
schapenhoedster: 49, 58 
Schein und Sein: 116 
Schenck, D.: 111, 133n133, 134n138, 134n145 
schild: 63n36, 87n21, 110, 113, 134n141, 136n164 
schildknaap: 28, 54, 79, 91, 103, 131n105, 138n191, 

232, 243, en zie Cefalus; Cephalus 
schip: 96, 116-17, 245, 248n13, en zie haven, veerman 
Schmitz, B.: 240n63 
Schmolke-Hasselmann, B.: 26, 49, 61n11, 67, 76, 

89n41, 170n60, 201, 216, 217, 237n2, 237n3, 
247, 250 

Schnell, R.: 84, 88n22, 88n23, 88n25, 109, 146, 151n14, 
151n18, 151n32, 174, 176, 177, 189-90, 192n27, 
194n70, 194n73, 194n74, 195n82, 196n107, 
197n134, 228, 237n4, 237n10, 237n11 

schoeisel: 111 
scholing, zie clergie 
Scholz, M.: 235 
schoonheid: 24, 28, 43n245, 53, 68, 69, 106, 143-44, 

151n26, 152n36, 165n3, 171-73, 175, 177, 180, 
182-84, 186, 188, 190, 191n7, 191n14, 192n20, 
192n21, 192n32, 193n44, 193n46, 194n69, 194n70, 
196n103, 197n121, 200, 202, 215, 221n56, 224n92, 
224n94, 237n12, 254, 255, 268 

schoonheidsportret: 171-73, 182, 184, 187, 192n20, 
192n32, 200, en zie catalogus, van gezichts-
kenmerken; fysiognomie; lelijkheidsportret 

Schrover, W.: 133n132, 134n141, 238n19 
Schultz, J.A.: 174-78, 181, 190, 193n47 
Schulze-Busacker, E.: 28, 43n246, 44n253, 44n255, 

44n256, 45n262 
Schwertleite, zie zwaardreiking 
Segher Diengotgaf: 196n119, 240n76, 262, en zie 

Trojeroman 
Seitz, B.: 96, 127n52 
sen: 55, 60, 65, 66, 75, 79, 119, en zie matière de 

Bretagne; minnethematiek; conjointure 
sententies: 25, 28, 29, 43n246, 44n253, 44n254, 44n257, 

44n258, 45n262, 54, 65, 137n168, 143, 150n10, 
194n69, 233, en zie spreekwoorden 

Sephalus: 246, en zie Cefalus; Cephalus 
Sestaro, zie Albert(et) de Sestaro 
Seuse, zie Henricus Suso 
Sibilie: 157, 166n12 
signa amoris: 189, en zie minnesymptomen 
signaalfunctie, zie attentiesignaal 
Singer, S.: 43n245, 44n251, 45n263, 45n264, 45n265 
Sint Jan: 247, 249n5, 249n20, 251, 252n4 
Sinte Franciscus Leven: 25, 225n109, 261 
Sir Gawain and the Green Knight: 94, 97, 258, 261 
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slapeloosheid: 62n17, 69, 89n39, 104, 156, 198n143 
slechtheid: 23, 29, 41n212, 45n264, 45n271, 52, 72, 

96, 122, 137n168, 146, 186, 263-65, 268 
Sleiderink, R.: 20, 21, 39n155, 39n157, 39n158, 40n189 
slotgracht: 71, 211 
slothuwelijk: 6, 13, 16, 37n133, 47, 59, 61n11, 66, 74, 

78, 142, 153n50, 155, 161-63, 170n54, 170n57, 
170n60, 171, 188, 191n3, 206, 213-14, 221n52, 
222n68, 227-30, 237n2, 237n3, 255, 267, 268, 
en zie happy end; huwelijk, van Miraudijs’ ouders; 
pseudo-slot 

smaragd: 88n21, 165n2 
sociale normen: 23, 50-52, 55, 59, 68, 77, 95, 142, 

147, 161, 169n44, 175, 193n44, 211-12, 228-30, 
237n12, 238n26, 269, en zie moraal, moralisering 

Soredamor: 17, 37n133, 59, 170n55, 171, 172, 182, 
192n21, 192n29, 213, 214, 218, 224n94, 224n95, 
228, 230, 254, 255, 269 

spaarzaamheid: 25, en zie vrijgevigheid 
Spanje: 6, 7, 42n218, 58, 67, 72, 75, 77, 99, 141, 146, 

155, 159, 160, 165n1, 172, 214, 232, 244-46, 264, 
265, 268 

Spearing, A.C.: 182 
speelman: 33n64, 42n224, 116, 120, 135n156, 135n157, 

135-36n160, 136n162, 245, 265, en zie triwant 
spel: 25, en zie delectatio; schaakspel; vermaak 
spelling, van namen: 4n2, 9, 222n70 
Spenser: 196n105 
Spiegel Historiael, Maerlant: 11, 92, 106, 128n63, 134n143, 

225n109, 261 
Spiegel Historiael, Velthem: 11, 128n63, 239n39, 261, 262 
spiegelfunctie: 26, 43n236, 62n27, 94, 102, 234 
spies, zie werpspies 
splinter: 196n111, en zie amour de loin 
sporen, 223n73 
spot: 23, 49, 51, 78, 93, 94, 96, 99, 106, 117-18, 

127n50, 132n119, 136n167, 174, 209, 220n40, 
243, 248, 249n4, 249n26, 251, en zie tong 

spreekwoorden: 27-29, 43n246, 44n253, 44n254, 
44n256, 44n257, 44n260, 45n262, 45n263, 
45n264, 45n265, 233, 266, 269, en zie rijm-
spreuken; sententies 

sprekende naam: 88n21, 132n113, 172, 192n21, 213, 
232 

stad: 21-25, 40n194, 40n197 
stad, in Ierland: 24, 25, en zie Ierland; kasteel, in Ierland 
stad, van Miraudijs’ moeder: 7, 24, 118, 245, en zie 

kasteel, van Miraudijs’ moeder 
stadskasteel: 24, 25, 54, 71, 79, 91, 250, en zie kasteel, 

in Ierland; kasteel, van Miraudijs’ moeder 
standenkritiek: 23, 24 
Staubach, N.: 125n4 
steigernde Reprise: 62n17, 70, 87n18, 104 
Steinmetz, R.-H.: 94 
Stemmen op schrift: 16, 21, 23, 25, 40n98, 93, 130n86, 

137n169, 138n197, 139, 225n107, 230, 231, 233, 
234, 239n42,  

Stempel, B.M. van der: 10, 14, 15, 17, 35n99, 35n100, 
37n135, 160, 172 

steniging: 144, 151n30, 244 
stiefvader, van beroofde jonkvrouw: 72, 109, 244, 

246, 263, 264 
stijgbeugels: 111 
stijl, zie literaire stijl 
Stoke, zie Melis Stoke 
straf: 131n94, 151n30, en zie steniging; wraak 
Strassburg, zie Gottfried von Strassburg 
Stricker, Der: 257 
strijdros: 41n213, 49, 106, 110-11, en zie Morele, paard 
strik, zie minnestrik 
Strubel, A.: 197n122 
structuur, zie verhaalstructuur 
stylometrisch onderzoek: 12, en zie Kestemont, M. 
subject, van minne: 100, 114, 165n5, 170n52, 177, 

185, 216, en zie object, van minne; vrouwelijk 
initiatief 

Suite-Vulgate du Merlin: 97, 200, 233, 259, 261 
Sullivan, J.M.: 8, 16, 17, 35n111, 41n218, 42n219, 

43n243, 127n59, 150n5, 150n9, 233, 238n17 
summary: 263-69 
Summerfield, Th.: 32n36 
superfluous lady: 105, 156, 167n24, 185, 206, 221n57 
superioriteit, van de RmM, zie typering, van de RmM 
Suso, zie Henricus Suso 
symbiose, van ridderschap en liefde: 16, 17, 75, 78, 

100, 139, 178, 228, 254, 269, en zie amour/ 
chevalerie-thematiek; miles amoris; minnethematiek; 
wereldlijk ridderschap 

symbool: 51 (souvereiniteit), 63n37 (links/rechts), 
84 (vroomheid), 116 (dienstbaarheid), 132n113, 
190, 192n33 en 193n37 (minne), en zie mouw, 
minnesymbool 

symptomen van liefde, zie minnesymptomen; signa amoris 
 
taal, zie Latijn; meertaligheid; volkstaal 
taalgebruik: 12, 20, 28, 33n64, 34n68, 35n101, 53, 

101, 105-08, 114, 118, 125n6, 132n119, 132n126, 
138n191, 143, 147-48, 156, 182, 193n56, 209, 
240n65, en zie hoofsheid; spot; verbale kwaliteiten 

Tafel van den Kersten Ghelove: 87n16, 261 
Tafelronde, zie Ronde Tafel 
Talrestis: 215 
Taylor, R.: 198n147 
tegenvoorbeeld, zie antiheld(in); exempla ex negativo 
tekstoverlevering, van de RRmM: 5-8, 47-48, 139, en 

zie Den Haag KB, 129 A 10; Brussel KB, IV 818 
tekstuitgaven, van de RRmM: 4n3, en zie vertalingen, 

van de RRmM 
tekstverlies: 8, 247 
temperantia: 232, en zie geduld; zelfbeheersing 
terminus ante quem, voor de RRmM: 11 
terminus post quem, voor de RRmM: 11 
terreur, zie inordinatio 
terugblik: 32n20, 223n80, en zie retrospectie 
thematiek, zie amour/chevalerie-thematiek; graal-

thematiek; minnethematiek; sen; symbiose 
theologie, zie moraal, moralisering 
thesauriër: 110 
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Thomas: 166n14, 261, en zie Tristan, Thomas 
Thomasin von Zerklaere: 233, 240n73, 257, 262, en 

zie Welsche Gast 
tijdsaanduidingen, in de RRmM: 152n39, 250, en zie 

perioden, in de RRmM 
Tinkle, T.: 168n42, 171, 183 
Tintagel: 248 
titel, van de RRmM: 6 
Tobin, V.: 18 
toenaam, Riddere metter Mouwen: 6, 14, 155, 176, 

240n64, 254 
toernooi, drie dagen durend: 32n20, 73, 89n45, 112-

14, 121, 152n39, 162, 244, 254, 264, en zie 
huwelijkstoernooi 

toernooikritiek: 84, 89n46, 229 
Tomasek, T.: 28, 29, 95, 121, 125n4 
toneel: 125n7, 133n135 
tong: 78, 99, 106, 108, 132n119,168n34, 209, 251, en 

zie Keye; spot 
topos: 42n226, 96, 111, 172, 187, en zie brevitas-

formule; gradus amoris; laudatio temporis acti; 
lelijkheidsportret; locus amoenus; locus terribilis; 
quinque lineae amoris; schoonheidsportret; Über-
bietungstopos; Unsagbarkeitstopos; Zeitklage; 
en zie verteltechniek 

Topsfield, L.T.: 102, 146, 156 
Torec: 36n121, 185 
Torec: 6, 9, 12, 13, 31n10, 36n121, 36n123, 43n248, 

45n261, 88n21, 123, 131n96, 136n164, 167n29, 
174, 185, 204, 205, 221n57, 226n125, 233, 234, 
238-39n32, 239n62, 241n85, 247, 248, 250, 261 

toren: 41n212, 113, 237n15 
Tournoiemenz Antecrit: 186, 197n122, 259, 261 
Trachsler, E.: 186 
Trachsler, R.: 224n88 
tractaat: 43n244, en zie arbor amoris; minnetractaat; 

riddertractaat 
treken van gerechter minnen: 72, 133n30, 140, 145, 161, 

181, 229, en zie gerechter minnen 
Triestram: 65, 150n2, 166n12, en zie Tristan 
Tristan: 4n2, 16, 19, 48, 50, 51, 55, 56, 59, 63n33, 

63n34, 66, 87n17, 98, 115, 128n66, 130n88, 
135n156, 135n160, 136n162, 151n33, 155, 157-
58, 161, 163, 166n12, 166n14, 166n16, 166n17, 
168n34, 168n41, 169n46, 170n55, 170n61, 183, 
203, 208, 214, 215, 218, 223n72, 224n88, 
225n112, 225n113, 226n130, 227, 231, 237n10, 
243, 255, 263, 268, en zie begrafenis; elite, van 
de Ronde Tafel; Iseut; Mark; minnedood; ridder-
hiërarchie 

Tristan, Béroul: 128n66, 166n14, 172 
Tristan, Gottfried von Strassburg: 29, 129n66, 151n33, 

183, 188, 198n145 
Tristan, Thomas: 158, 163, 166n12, 166n14, 170n62, 

255 
Tristan als Mönch: 83, 261 
Tristan en prose: 85, 129n66, 158, 166n14, 168n41, 

196n105, 261 
Tristan Ménestrel: 135n156, 135n157, 136n162, 261 

Tristan-draad: 63n33 
Tristan-voortzetting, Heinrich von Freiberg: 128-29n66 
Tristan-voortzetting, Ulrich von Türheim: 128-29n66 
Tristant, Nederfrankische/Gelderse fragment: 166n12, 

262 
Tristrams Saga ok Ísöndar: 151n33, 166n14, 262 
Tristrant, Eilhart von Oberg: 128n66, 166n14, 262 
triwant: 116-17, 120, 136n160, en zie speelman; Ywein 
trofee: 114, 142, 205 
Trojeroman, Segher Diengotgaf: 196n119, 240n76, 262 
troubadours, zie Albert(et) de Sestaro; canso; minne-

lyriek 
trouw, aan kloostergelofte: 109, en zie ontsnappings-

clausule 
trouw, feodale: 25, 27, 41-42n218, 130n90, 151n32, 

168n41, 220n36, en zie manschap 
trouw, in de liefde: 14, 27, 99, 144-45, 148, 167n24, 

168n38, 186, 194n56, 194n70, 200, 204 
trouwlust: 58, 68, 131n105, 193n51, 205, 206, 216, 

221n57, en zie Egletine 
trouvères, zie Gace Brulé; minnelyriek 
Troyes, zie Chrétien de Troyes 
truffe: 25, 225n109, en zie boerde; favele; fictionaliteit 
Tudor, A.: 126n41, 138n198, 226n119 
Türheim, zie Ulrich von Türheim 
Türlin, zie Heinrich von dem Türlin 
Tugendadel, zie zielenadel 
tweekamp: 7, 24, 29, 32n24, 49, 52, 62n14, 62n20, 

69-70, 72, 87n18, 118, 128n59, 138n190, 138n191, 
141, 147-48, 152n50, 153n49, 153n50, 166n16, 
195n81, 204, 243-45, 268, en zie afrekening, 
met Keye 

tweekamp, gerechtelijk: 25, 41n217, 151n25, 153n49, 
167n31, 185, 204, 207, 210, 244, 245, 265, en 
zie borgstelling 

tweeluik, zie omwerking, van de RRmM (hypothese) 
tweestrijd, zie dilemma 
tweetaligheid, zie meertaligheid 
Twomey, M.: 221n55 
typering, van de RmM: 52-55, 76-77, 83, 121-22, 143, 

173-76, 211-12, 215, 230 en passim, en zie exem-
plarische minne; hoofsheid; voorbeeldfunctie 

 
Überbietungstopos: 197n121 
uitbreiding, van de RRmM: 13, 53, 61n4, 86n8, 86n9, 

108, 235, en zie interpolatie(s) 
uitdager: 6, 18, 19, 50, 51, 118, 183, 210, 244, 248, 

249n6, 249n25, 251, 254, 263, 265 
uiterlijk: 53, 62n27, 67, 116, 144, 171-73, 175-77, en 

zie lelijkheidsportret; Schein und Sein; schoon-
heid; schoonheidsportret 

Ulrich von Lichtenstein: 131n92, 137n182, 183, 258, 
en zie Frauendienst; Venusfahrt 

Ulrich von Türheim: 128n66, 261, en zie Tristan-
voortzetting 

Ulrich von Zatzikhoven: 44n254, 89n45, 259, en zie 
Lanzelet 

Unsagbarkeitstopos: 172 
utilitas: 234, 42n221, 43n237, en zie moraal, moralisering 
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utopie: 162, 228, en zie idealisering 
Uyttersprot, V.: 93 
 
vader, van de held: 7, 14, 16, 23-25, 28, 32n20, 

35n100, 37n135, 38n141, 38n142, 44n252, 47, 
55, 115, 137n179, 138n191, 143-45, 147-49, 
151n33, 152n36, 152n38, 152n44, 194n69, 199, 
237n12, 244-46, 253, 255, 264, 265, 268, en zie 
gelijkenis RmM en vader; moeder, van de held; 
ouders, van de held; Vatersuche; zoon 

vagevuur: 36n123 
Vale, M.: 33n64 
Van den Vos Reynaerde: 21, 33n64, 41n212, 251, 260, 262 
Van der Feesten een Proper Dinc: 9, 11, 16, 32n31, 45n272, 

47, 59, 65, 69, 86n9, 139, 151n14, 158, 166n12, 
215, 231, 257, 262 

variatie: 17-19, 37n135, 44n257, 50, 59, 68, 80, 81, 
84, 87n16, 97-101, 104-05, 107, 109, 113, 121, 
128n63, 156, 157, 159, 169n44, 172, 177, 183, 
184, 188, 190, 196n111, 209, 212, 221n52, 228, 
231, 240n64, 251, en zie analogie; duplicatie; 
genreconventies; genredivergentie 

Vatersuche: 7, 13, 14, 16, 18, 37n133, 47, 55, 58, 60, 
66, 78, 86n9, 87n20, 139, 143, 146, 152n38, 
153n50, 199, 232, 245, 254, 255, en zie vader, 
van de held; vondeling 

vazal, zie leenman 
veerman: 23, 91, 96, 116, 122, en zie haven; schip 
Veldeke, zie Hendrik van Veldeke 
Velthem, zie Lodewijk van Velthem 
Vengeance Raguidel: 92, 97, 102, 119, 201, 204, 237n3, 

247, 250, 258, 262 
venster, ogen als ... van het hart: 182, 197n124 
Venus: 30, 66, 69, 84, 87n16, 103, 130n84, 133n30, 

139, 140, 150n10, 155, 161, 165n3, 165n4, 
168n42, 171, 181-90, 192n20, 195n82, 196n95, 
196n97, 196n105, 196n107, 196n112, 196n117, 
197n119, 197n121, 197n126, 197n129, 197n131, 
197n133, 197n134, 198n151, 263, 268, en zie 
Amor; boem van minnen; coup de foudre; Cupido; 
der minnen bedwanc; Frau Minne; minnefakkel; 
minnepijl; minnestrik; schoonheid; verliefdheid; 
werpspies 

Venus la Déesse d’Amor: 183, 262 
Venusfahrt: 183, en zie Ulrich von Lichtenstein 
verbale humor: 117-19 
verbale kwaliteiten: 53, 106, 107, 110, 118, 138n191, 

en zie hoofsheid; spot; verbale humor 
Verberckmoes, J.: 125-26n11 
verbindingsverzen: 32n21, 61n4, 184, 247 
verdriet, zie droefenis 
verdwazing, zie dwaasheid; minnetrance 
vergif, zie gif 
vergoeding: 24, 112, en zie logies 
verhaalstructuur: 6, 250, en zie afhechting; afsplitsing; 

analogie; conjointure; Doppelweg; duplicatie; 
entrelacement; interpolatie(s); omwerking, van 
de RRmM (hypothese); overgangsformules; 
pseudo-slot; samenvoeging; verbindingsverzen 

verhalen, zie vertellen, van verhalen 
verliefdheid: 16, 17, 26, 62n17, 73, 83, 88n24, 104, 

112, 114, 132n113, 141, 145, 147, 151n26, 162, 
170n54, 171-73, 177-80, 182, 184, 186-90, 191n20, 
193n37, 194n56, 194n62, 195n80, 198n143, 200, 
202, 224n89, 224n92, 224n98, en zie Amor; 
amour de loin; Blickminne; coup de foudre; 
Cupido; der minnen bedwanc; mal d’amor; minne-
fakkel; minnepijl; minnestrik; minnetrance; 
Venus; werpspies 

verlossing, zie bevrijding 
verluchting, zie illuminatie 
vermaak: 5, 17, 18, 20, 25-26, 42n223, 42n224, 42n225, 

44n254, 83, 84, 91-124, 126n19, 127n50, 132n119, 
134n144, 137n177, 137n179, 137n182, 138n198, 
142, 148, 230, 238n26, 266, 267, en zie dach-
cortinghe; delectatio; escapisme; humor; lachen; 
spel; vertellen, van verhalen  

vermomming: 15, 24, 83, 114-15, 117, 120, 122, 
127n50, 133n127, 135n153, 135n157, 135n159, 
136n160, 136n162, 138n191, 245, 265, en zie 
herkenning, motief van; krijgslist; speelman 

vernoeming: 22-23, 234 
verslag, van avonturen: 7, 26, 207, 245, en zie avontuur 
verspätete Namensnennung: 50, 61n11, 74, 87n21, 

89n43, 194n69, 254, 255, en zie anonimiteit 
verstand, zie wijsheid 
versvorm: 39n160, en zie assonantie; rijm 
vertalingen, van de RRmM: 4n3, 232, en zie tekst-

uitgaven, van de RRmM 
vertellen, van verhalen: 25, 137n179, en zie intonatie; 

voordracht 
verteller: 6, 13, 23, 24, 26-29, 32n20, 42n226, 44n258, 

45n264, 69, 73, 96, 119, 120, 131n105, 140, 146, 
148, 159, 171-73, 182, 184, 186, 188, 189, 191n14, 
195n89, 197n132, 206, 209, 212, 215, 217, 234, 
en zie auctoriale verteltrant 

verteltechniek: 13, 43n246, 48, 202, 215, en zie 
anafoor; analogie; anticipatie; attentiesignaal; 
auctoriale verteltrant; auteurscorrectie; dialogue 
intérieur; duplicatie; humor; intertekstualiteit; 
Leitmotiv; literaire stijl; Natureingang; pars pro 
toto; prospectie; retrospectie; steigernde Reprise; 
sententies; spreekwoorden; topos; variatie; ver-
haalstructuur; voorgeschiedenis, van personages 

verwonding: 15, 62n14, 65, 70, 72, 79, 80, 105-06, 
108, 132n116, 132n120, 134n141, 138n191, 141, 
150n2, 166n12, 171, 185, 189-90, 203, 209, 217, 
226n128, 244, 264, 265, en zie arts; genezing 

verzamelhandschrift: 8, 31n19, en zie convoluut; 
handschriften 

verzoening: 147 
vesting, zie kasteel; stad; stadskasteel 
vete: 210, en zie afrekening, met Keye; Galyas; 

verzoening; wraak 
vilain, zie boer; dorper; koeherder 
Vinot, J.: 33n63 
Vinsauf, zie Geoffroi de Vinsauf 
Virginité: 186 
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Vita, Henricus Suso: 186, 262 
vita contemplativa: 134n141, en zie klooster; moniage 
vita curialis: 229, en zie wereldlijk ridderschap 
Vitz, E.: 225-26n114 
Vlaamse Rose: 185, 189, 241n76, 261, 262 
Vlaamse RRmM, zie localisering, van de RRmM 
Vlaanderen: 9, 10, 19, 20, 32n29, 32n36, 33n64, 84, 

215-17, 235, en zie Gwijde van Dampierre; 
localisering, van de RRmM; Lodewijk van Male 

vogelzang: 68, 130n84, 140, 155, 181, 187 
volharding, zie beproeving, van liefde; geduld 
volkstaal: 11, 20, 33n64, 38n152, 43n244, 94, 183, 234, 

en zie Latijn; moedertaal 
volkswijsheid: 44n253 
vondeling: 6, 14, 16, 17, 27, 32n20, 35n100, 47, 52, 

78, 123, 134n141, 139, 143, 144, 152n38, 165n2, 
232, 244, en zie Vatersuche 

voorbarige liefde, zie premature minne 
voorbeeldfunctie: 26, 40n176, 67, 93, 109, 140, 142, 

148, 158, 161-64, 175, 180, 187, 199, 200, 202, 
212, 217,218, 227, 228, 230, 232-34, 268, en zie 
exemplarische minne; idealisering; identificatie; 
navolging; typering, van de RmM 

voorbeeldige liefde, zie exemplarische minne 
voorbehoud, zie ontsnappingsclausule 
voordracht: 20, 25, 38n154, 92, 120, 135n157, 137n178, 

137n180, 138n198, 157, 216, 225n114, 226n116, 
226n117, 226n119, 247, en zie intonatie; beroeps-
verteller 

voorgeschiedenis, van personages: 201, 219n16, en 
zie enfances 

voorjaar: 180-81, en zie Pasen; Pinksteren; vogelzang 
voorspelling: 49, 62n14, 78-79, 95, 151n26, 181, 209 
Vostaert, zie Pieter Vostaert 
vrient: 57, 67, 99, 193-94n56, 194n67, 223n87, 237n15, 

en zie amijs; vrindinne 
vrijgevigheid: 24-25, 28, 41n211, 232, en zie largitas; 

winstbejag 
vrindinne: 73, 141, 225n102, en zie amijs; vrient 
vrouwelijk initiatief: 56-58, 67, 74, 98-102, 114, 121, 

129n72, 129n73, 142, 167n31, 173-76, 192n36, 
195n82, 208-10, 213-14, 228, 238n24 

vrouwen, rol van: 20, 57, 76, 102, 129n73, 174, 177, 
191n10, 199, 224n101, 232, 234, 238n24, 241n82, 
253, en zie vrouwelijk initiatief 

vrouwenridder: 67-68, 103, 109, en zie chevalier as 
demoiseles; dienstbaarheid; Frauendienst; miles 
amoris 

vrouwenschenner: 102, 146-49, 156-57, en zie besieged 
lady; pucelle esforciée; rode ridder 

vrucht: 69, 72, 140, 155, 187, 197n132, 197n136, 263, 
en zie boem van minnen; minnedeugden 

vuur, zie minnevuur 
 
Wace: 201, 256, 261, en zie Roman de Brut 
Wales: 167n24, 225n103, en zie Perceval; Peredur 
Walewein: 4n2, 7, 47, 233 en passim, en zie der 

aventuren vader; elite, van de Ronde Tafel; 
ridderhiërarchie 

Walewein, zie Roman van Walewein 
Walewein ende Keye: 5-6, 9, 12, 13, 19, 20, 22, 23, 27, 

31n10, 32n21, 32n32, 32n33, 34n73, 37n137, 
39n161, 41n200, 43n239, 47, 95, 98, 119, 121, 
143, 204-06, 218, 223n74, 226n125, 231, 233, 
234, 241n90, 247-51, 252n1, 261, 262 

Walker, T.: 89n44 
Walters, L.: 167n23, 167n24, 202, 220n26, 220n27 
wapendienst, zie dienstbaarheid 
wapenrusting: 49, 52, 62n14, 62n17, 68, 72, 78, 91, 

100, 104, 111, 114, 116, 133n134, 135n157, 178, 
209, 243, 244, 263-65, en zie coyfie; helm; maliën-
kolder; schild 

wapens: 70, 84, 110, 135n153, 182, en zie boog; knots; 
kruisboog; lans; strik; werpspies; zwaard 

wapenteken: 14, 75, 84, 129n71, 136n164, 151n12, 
165n2, 191n2, 231, en zie mouw 

ware liefde, zie gerechter minnen 
wederzijdse minne: 16, 68, 70-71, 74-75, 100-01, 

130n91, 140-42, 145-46, 151n18, 155-57, 170n52, 
180, 188, 192n36, 194n73, 213, 224n99, 229-30, 
en zie consensus-huwelijk 

weesvers: 32n21, 236 
Welsche Gast: 233, 257, 262 
wereldlijk ridderschap: 18, 82-85, 111, 112, 119, 162, 

228, 231, 255, 266, 267, en zie amour/chevalerie-
thematiek; miles amoris; ridderethiek; vita curialis 

wereldlijke liefde, zie amor carnalis; cupiditas 
Werkgroep Groningse Neerlandici: 32n31, 197n132 
werpspies: 91, 165n4, 186, 197n126 
West, G.D.: 196n105 
wettiging, door navolgend huwelijk, zie legitimatio per 

matrimonium subsequens 
Wevel, zie Gillis de Wevel 
Wigalois: 26, 43n234, 102, 262 
wijsheid: 27, 28, 44n253, 45n261, 161, 177, 228, en 

zie volkswijsheid 
Willaert, F.: 20, 241n76 
Willem: 260, en zie Van den Vos Reynaerde 
Willem van Oringen: 40n198, 262 
Winkel, J. te: 10, 13, 17, 65 
winstbejag: 70, 73, 75, 130n89, 147, 152-53n44, 178-

79, 194n68, 206, en zie largitas; vrijgevigheid 
Wirnt von Grafenberg: 262, en zie Wigalois 
wisseling van ordo: 83-84, 111, en zie moniage 
Wistasse le Moine: 83, 262 
witte ridder: 162, 240n64, 254, en zie rode ridder; 

zwarte ridder 
woede: 94, 217, 240n65 
Wolfram von Eschenbach: 186, 219n16, 260, en zie 

Parzival 
wonderbaarlijk, zie magie; merveilleux 
Woud zonder Genade: 9, 17, 28, 54, 68-72, 75-77, 

82, 87n15, 88n24, 100, 103, 104, 120-23, 135n150, 
140-42, 155, 156, 162, 169n47, 179-81, 186, 189, 
198n147, 211, 214, 226n130, 229, 232, 233, 
238n30, 240n65, 243, 244, 253, 263, 269, en zie 
Amelant; Elyconas; Fellon; jonkvrouw, beroofd 
in het Woud zonder Genade; Morele; reuzen 
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wraak: 49, 71, 76, 78-81, 107, 196n104, 209, 223n83, 
233, 243, 244, 264, en zie afrekening, met Keye; 
Galyas; verzoening; vete 

Wrake van Ragisel: 5, 9, 12, 13, 36n122, 36n125, 97, 
98, 123, 133n127, 136n164, 136n167, 137n175, 
160, 165n3, 169n51, 184, 195n78, 204-05, 216, 
218, 221n57, 222n70, 223n74, 233, 247, 248, 
250, 257, 260, 262 

Wright, M.: 192n33, 192n36 
Würzburg, zie Konrad von Würzburg 
Wuttke, U.: 1, 16, 88n24, 102, 112, 114, 123, 128n59, 

129n73, 129n81, 132n117, 133n132, 134n141, 
135n151, 139, 141-43, 168n35, 172-75, 179, 
191n10, 191n14, 193n56, 223n76, 234, 235, 
237-38n15, 239n36 

Wyatt, Z.: 8, 16, 27, 35n111, 41n218, 42n219, 43n243, 
127n59, 150n5, 150n9, 233, 238n17 

 
Ydain: 102 
Ydel: 62n17 
Yder: 17, 24, 48, 61n10, 153n49, 204 
Yder: 35n105, 37n133, 255, 262 
Ydor vander Baser Rivire: 138n96 
Ypander: 36n121, 131n96 
Ysabele: 28, 131n96, 173, 175, 191-92n20, 197n121 
Yvain, zie Chevalier au Lion 
Yvonet: 79, 91 
Ywein: 4n2, 7, 17, 23-25, 31n16, 36n124, 86n8, 115-

17, 120, 122, 127n50, 135n157, 135-36n160, 
136n162, 136n164, 145, 158, 163, 168n32, 183, 
185, 201, 204, 211, 232, 245, 246, 253, 265, en 
zie elite, van de Ronde Tafel; leeuw; ridder-
hiërarchie; vermomming 

 
zang: 38n154, 120, 183, en zie vogelzang 
Zatzikhoven, zie Ulrich von Zatzikhoven 
zegen, zie huwelijksinzegening 
Zeitklage: 157, 165n10, 188, en zie laudatio temporis 

acti 
zelfbeheersing: 35n116, 44n260, 109, 114, 132n126, 

135n150, 146, 178, 181, 205, 226n120, 238n30, 
240n65, en zie geduld; premature minne; tempe-
rantia; woede 

Zemel, R.: 5, 44n252, 91, 93, 118, 134n140, 157-58, 
163, 166n14, 184, 205-07, 219n16, 221n56, 
222n68, 234 

Zerklaere, zie Thomasin von Zerklaere 
ziekte: 62n14, 106, 127n52, 132n116, 157, 160-61, 

165n5, 177, 192n30, 194n56, 209, 243, 263, en 
zie arts; genezing; mal d’amor; minne, als ziekte 

zielenadel: 16, 175, 194n69, 237n12, 266, en zie 
aristocratisch ethos; geboorteadel; hoofsheid 

Ziltener, W.: 43n247 
zinnelijke liefde, zie amor carnalis; cupiditas 
Ziolkowski, J.: 127n53 
zoon: 37n135, 55, 63n28, 118, 123, 135n153, 143-

45, 147, 149, 152n33, 152-53n44, 175, 227, 231, 
232, 244-45, 265, en zie moeder, van de held; 
ouders, van de held; vader, van de held; vondeling 

zuster: 37n133, 171, 172, 213, 224n94, 224n95, 255, 
en zie broer 

zwaard: 37n133, 52, 63n36, 72, 117, 135n154, 244 
zwaardreiking: 37n133, 47, 49, 56, 57, 59, 63n43, 

100, 162, 169n45, 172, 202, 209, 212-14, 218, 
225n101, 263, en zie ridderwijding 

zwangerschap: 144, 151n30, 151n33, 167n24, 220n27, 
244, 264, en zie vondeling 

zwarte ridder: 49, 61n11, 100, 101, 113, 133n127, 162, 
167n30, 209, 218, 240n64, 249n6, 251, 254, 263, 
en zie kleurensymboliek; rode ridder; witte ridder 

 
 



 

 

 



 

 

 


