Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA)
http://dare.uva.nl/document/103241

File ID
Filename

103241
APPENDIX II-E HET WAPENBOEK GELRE: DUITSE KLEURING,
AUTEURSCHAP EN EIGENHANDIGHEID

SOURCE (OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE):
Type
Dissertation
Title
Op zoek naar de gebroeders Limburg: de Très Riches Heures in het Musée
Condé in Chantilly, Het Wapenboek Gelre in de Koninklijke Bibliotheek
Albert I in Brussel en Jan Maelwael en zijn neefjes Polequin, Jehannequin
en Herman van Limburg
Author
H.T. Colenbrander
Faculty
Faculty of Humanities
Year
2006
Pages
477

FULL BIBLIOGRAPHIC DETAILS:
http://dare.uva.nl/record/208832

Copyright
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or
copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)

APPENDIXX II-E

H E TT WAPENBOEK

GELRE: DUITSE KLEURING, AUTEURSCHAP

E NN EIGENHANDIGHEID

"En"En bistu nietgeheiten Gein?
DupleechstDupleechst te dichten ente striven."

Hett zijn deze verzen 92-93 van de ererede (Ge XVII) op Willem II van Gulik
(1361-1393)) in het zogenaamde Voorwerk van het Wapenboek Gelre waarin de
herautt Gelre zich als de auteur van het werk bekend maakte. Op grond hiervan is
altijdd aangenomen dat hij ook de auteur van deze rede is geweest. Vanwege het feit
datt hij zichzelf ook in andere ereredes een aantal malen sprekend opvoerde
(namelijkk Ge DC: Sponheim, Ge X: Willem III en Ge XV: Het Slotdicht, alle drie
deeluitmakendd van de Erecyclus), is altijd voetstoots aangenomen dat hij tevens de
auteurr van de overige ereredes in het Voorwerk van het Wapenboek Gelre is
geweest.1 1
Aann het auteurschap van de heraut is niet getwijfeld daar Van Anrooij op goede
grondenn ook de eigenhandigheid van het schrift en de correcties in de teksten
aannemelijkk heeft gemaakt.2 De heraut Gelre wordt thans beschouwd als de
auteurr van vrijwel alle teksten in het Voorwerk (met uitzondering van het gedicht
"Vann den ever") en hij zou de teksten ook eigenhandig hebben geschreven.
Nietteminn kan men zich afvragen in hoeverre dit voor alle stukken het geval is
geweest. .

AlAl vroeg is gewezen op de opmerkelijke taalverschillen in de stukken in het
voorwerk.. De eerste vier (Van den ever, Stavoren en de twee korte kronieken) zijn
inn het Westmiddelnederlands (WMN) geschreven maar alle ereredes op drie
uitzonderingenn na namelijk (Merwede (Ge VIII), de tweede helft van Mopertingen
(Gee XVI) en Gulik (Ge XVII) in haar geheel) hebben, in meer of mindere mate,
eenn zogenoemde Duitse kleuring.3 Voor deze kleuring die in de overige werken
vann de heraut (de Kronieken, het Kladboek en het Haagse hs(?) ) niet voorkomt,
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zijnn meerdere verklaringen gezocht De Haan die zich het meest recent en zeer
uitvoerigg met het fenomeen van taaikleuring in teksten van onder andere de heraut
heeftt beziggehouden kwam in haar onderzoek tot een aantal interessante
observatiess en conclusies.

Mett betrekking tot de volgorde van ontstaan (het is inmiddels een algemeen
geaccepteerdd feit dat de volgorde waarin de ereredes in het Wapenboek Gelre werden
genoteerdd niet die van hun ontstaan is geweest) concludeerde De Haan dat deze
vermoedelijkk als volgt is geweest De eerste ererede die de heraut "gedicht" zou
hebben,, zou de rede op Daniël van de Merwede zijn geweest (VIII); daarna zou hij
dee Erecyclus (EX-XV) hebben "geschreven" en tenslotte de ereredes V, VI, VII.
Zijj tekende daarbij overigens aan dat de onderlinge volgorde van de redes in de
clusterss niet kan worden vastgesteld. Het eerste gedeelte van XVI (Mopertingen)
zouu in dezelfde fase tot stand gekomen zijn als V, VI, VII. Over XVII (Gulik) kon
zijj geen uitspraak doen aangezien alleen een "ontkleurde" versie bekend is.

Zijj meende dus, met andere woorden, in het werk van de heraut een progressieve
Duitsee kleuring te kunnen waarnemen: een ontwikkeling van een lichte naar een
steedss zwaardere kleuring.4 Indien de chronologische opeenvolging van de
ereredess zoals De Haan heeft voorgesteld, correct is, blijft niettemin de vraag
onbeantwoordd waarom de heraut uiteindelijk weer tot ontkleuring zou zijn
overgegaann in de twee laatste redes namelijk die op Mopertingen (tweede helft) Ge
XVII en die op Willem II van Gulik Ge XVII.

Zijj veronderstelde dat de heraut deze redes pas heeft genoteerd nadat hij in
Hollandsee dienst was getreden waarbij hij ze ontkleurd zou hebben met het oog op
eenn meer westelijk publiek.

Inderdaadd schijnt Gulik Ge XVII niet alleen als laatste in de serie genoteerd te zijn
maarr tevens ook de laatste in tijd te zijn: in elk geval werd zij na 1408 geschreven
enn duidelijk later toegevoegd in het handschrift waartoe bovendien een extra
katernn werd ingevoegd. Opmerkelijk is dat de schriftsoort van deze rede tamelijk
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identiekk is aan die van het losse blad in Gotha, dat een laatste fragment van de rede
opp Elnaer en het eerste deel van de rede op Mopertingen in een ontkleurde versie
bevatibevati Het is aannemelijk dat de tekst van de ererede Ge XVII en het blad in
Gothaa ongeveer tegelijkertijd zijn geschreven, waarschijnlijk in dezelfde tijd als het
Haagsee handschrift dat eenzelfde schriftsoort vertoont.5
Alduss samengevat zou het er op neerkomen dat de heraut zich op zeker moment
opp het genre van ereredes zou hebben toegelegd en in de loop van de tijd een
steedss grotere vaardigheid zou hebben ontwikkeld in de Duitse kleuring.
Uiteindelijkk zou hij deze Duitse kleuring toch tamelijk abrupt hebben afgezworen
enn zijn teruggekeerd tot het schrijven van geheel ontkleurde versies in het MWN.

Dezee ontwikkeling van een progressieve kleuring tot een uiteindelijke ontkleuring
zouu dan min of meer sporen met de etappes in zijn carrière : zijn (vermoedelijk)
Hollandsee oorsprong, zijn dienstverband als bode bij de graaf van Jan II van
Chatillon,, graaf van Blois (1372-1381), (in documenten genoemd 1371-73, 1376),
daarnaa bij Willem hertog van Gelre (1380-1402) en tenslotte zijn uiteindelijke
overstapp in Hollandse dienst (1402/3-ca 1414).6

Dee Haan signaleerde echter een detail dat aanleiding geeft tot enige twijfel aan
dezee voorstelling van zaken. Halverwege Mopertingen Ge XVI vindt een abrupte
overgangg van kleuring (in feite een ontkleuring) van de tekst plaats: de schrijver is
tijdenstijdens het noteren van de tekst in een Duitse kleuring, halverwege plotseling
gestoptt en overgeschakeld op een ontkleurde tekst. Het merkwaardige is dat in het
schriftt nauwelijks iets van deze overgang te merken is! Het gaat derhalve niet om
eenn toevoeging van een andere (eventueel latere) hand. Met andere woorden: de
schrijverr is van het ene moment op het andere moeiteloos overgestapt op een
anderr taalgebruik...7
Vann Anrooij had al eerder opgemerkt dat het meerendeel van de ereredes
afschriftenn zijn. Gezien het bestaan van het blad in Gotha (ontkleurde versie van
gekleurdee redes), zou verondersteld kunnen worden dat de heraut in het Wapenboek
GelreGelre aanvankelijk begonnen is een gekleurde versie af te schrijven, maar zich
halverwegee herinnerde nog ergens een ontkleurde versie te hebben: hij heeft deze
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toenn in zijn papieren opgezocht en zijn overschrijfarbeid vervolgens naadloos
voortgezet 88 Een vraag is nu in hoeverre de heraut eigen teksten of andermans
tekstenn heeft overgeschreven. Immers indien het genre van de ererede eigenlijk een
Duitsee kleuring "vereiste", waarom zou hij dan de moeite hebben genomen ze in
hett WMN te transponeren? Was de mode van Duitse kleuring na 1408 passé of
wass het soms zijn dienstverband of, zoals gewoonlijk is verondersteld met het oog
opp het publiek in meer westelijke streken, dat van hem verwachtte of verlangde dat
dee ereredes in het WMN werden overgezet?9 De Haan stelde: aangezien de eerste
vierr teksten (de Ever etcetera) uit het voorwerk van het Wapenboek Gelre geen
kleuringg hebben, evenmin als de latere historiografische werken van de heraut, lijkt
hett genre van de ererede een bepalende factor te zijn. Ereredes komen bovendien
uitsluitendd in het Duitse Rijk voor. Alle andere bekende ereredes zijn geschreven
inn het Middelhoogduits (met uitzondering van de ererede op graaf Willem IV van
Hollandd in het Haagse liederenhandschrift, een Middelnederlandse tekst met sterke
Duitsee kleuring).10 De conclusie hieruit had kunnen zijn dat de heraut dus niet de
auteurr van de ereredes is geweest. Een onzekere factor in deze is bovendien in
hoeverree de heraut oorspronkelijk uit Holland stamde, en zich, eenmaal in
Geldersee dienst, heeft aangepast aan de plaatselijke taal en daarbovenop nog aan
hett jargon van de ereredes. Na zijn terugkeer in Holland zou hij zich weer meer
gerichtt hebben op het westelijke publiek en zijn taal opzettelijk hebben ontkleurd.
Menn kan zich afvragen of een dergelijke ontwikkeling inderdaad aannemelijk is.
Tenslottee speelt ook de relatieve onzekerheid over de datering van de andere
manuscriptenn van de heraut nog een rol.11
Tott nog toe is aan het auteurschap van de heraut van de ereredes nauwelijks
getwijfeld.. Indien echter afstand zou worden gedaan van de vooronderstelling dat
dee heraut alle teksten in principe zelf heeft geconcipieerd, lijkt zich het probleem
vann de kleuring in zekere zin als vanzelf op te lossen: de diversiteit in kleuring zou
dann verklaard zijn door de herkomst van de stukken (in al dan niet bewerkte
vorm).. De koppeling van de veronderstelde ontwikkeling in kleuring aan de
persoonn (en carrière) van de heraut zou dan losgelaten kunnen worden evenals de
verondersteldee eis van kleuring als obligaat stijlelement van het genre van de
ererede. .
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Mett andere woorden: de heraut zou de ereredes dus meerendeels van anderen
hebbenn overgeschreven, her en der naar eigen behoefte hebben bewerkt en een
aantall zelfs in het Middelnederlands hebben overgezet getuige het Gothafragmentt De mate van Duitse kleuring zou in dat geval op conto te stellen zijn
vann de diversiteit van het materiaal dat de heraut overnam en bewerkte en niet op
eenn persoonlijke ontwikkeling of op de inspanning die hij zich heeft getroost om
zichh aan het jargon van een genre aan te passen. Het lijkt bij gebrek aan andere
authentiekee teksten van de heraut welhaast ondoenlijk te bepalen in welke mate de
stukkenn door de heraut zelf werden geconcipieerd. (Een vergelijking met de
Hollandsee Kroniek en het Kladboek is te overwegen, zij het dat het om
andersoortigee teksten gaat).

Maarr bezien wij van welke stukken de heraut de auteur kan zijn geweest:

Vann het stuk Van den ever is volgens Avonds en Van Anrooij de heraut niet de
auteurr geweest.12

Vann Stavoren? Bij een vergelijking van het aantal verzen, de lengte van de verzen
enn het metrum zou het een imitatie van Van den ever kunnen zijn.
Dee Korte Brabantse kroniek is van (naar) Boendale.13

Dee Korte Kroniek van Holland? Het lijkt te gaan om een imitatie van de Korte
Kroniekk van Brabant

Vann de ereredes van Nueft, Raitz, Elnaer, Mopertingen is hij zeer waarschijnlijk
niett de auteur geweest. Het ware nader te onderzoeken of het bij deze redes
misschienn gaat om werk van Augustijnken, die de heraut persoonlijk gekend moet
hebbenn en wiens werk hij mogelijk ook gebruikt heeft.14

Vann de ererede op van de Merwede is de heraut mogelijk wèl de auteur geweest.
Misschienn is dit ook het geval geweest bij de Erecyclus (lichtgekleurd) aangezien hij
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zichzelff sprekend opvoerde. Hij zou deze dan ten tijde van zijn dienstverband bij
dee graaf van Blois gecomponeerd kunnen hebben. Gezien echter de interpolaties
inn een aantal stukken kan er niet zonder meer van uitgegaan worden. De teksten
waarinn hij zich als heraut Gelre bekend maakte kunnen heel wel eveneens
interpolatiess zijn.15

Dee ererede op Willem van Gulik (Ge XVII) die niet gekleurd is (op enkele vormen
na),, kan gezien de omstandigheden en het feit dat de heraut zichzelf vermeldde,
heell wel een eigen conceptie zijn geweest.16
Hett gegeven dat hij halverwege tijdens het overschrijven van Mopertingen in het
WapenboekWapenboek Gelre op een WMN-versie overstapte, lijkt mij niet anders te kunnen
betekenenn dan dat hij op dat moment aanvankelijk bezig is geweest gewoon de
"Duitse"" versie over te nemen en dat deze dus vermoedelijk het werk van een
anderee auteur is geweest

Inn het verloren handschrift waarvan het blad in Gotha het restant is, sloot
Mopertingenn aan op Elner maar in het Wapenboek Gelre bevinden Merwede en de
Erecycluss zich hier tussen. Het is te veronderstellen dat het verloren Gothahandschriftt als ontkleurde versie werd gebaseerd op een gekleurde reeks (waar
Mopertingenn direct op Elnaer volgde) die eveneens verloren is gegaan. Deze
gekleurdee serie omvatte vermoedelijk de redes op Nueft, Raitz, Elnaer en
Mopertingenn die alle min of meer gelijke kenmerken hebben: een sterke Duitse
taalkleuringg en een flinke lengte. Merwede en de Erecyclus werden er, om nog
onbekendee redenen (waarop ik zo dadelijk terugkom), tussen geplaatst. Zij horen
niett in het rijtje thuis, in elk geval althans gezien het verschil in kleuring en lengte
(ziee Tabel 1 (APP.II-I.EREREDES.LST.XLS)).

Eenn overzicht van de levensdata van de bezongen ridders toont eveneens
clusteringen.. Met name de ridders van de Erecyclus vormen een duidelijke groep.
Daniëll van de Merwede behoorde tot de Hollandse adel in tegenstelling tot de
anderenn die van elders afkomstig waren. Raitz en Merwede hadden echter wel
gemeenn dat zij het hof van Jan van Blois frequenteerden. Willem van Gulik
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behoordee tot een latere generatie. Het is zeer de vraag of de reis naar Pruisen hen
allenn bond (zie Tabel 1).
Gezienn de sterke Duitse kleuring en de tekstuele relatie met Augustijnken alsook
hett feit dat zowel Augustijnken als de heraut Gelre (nog geen Gelre hetend) aan
hett hof van Jan van Blois verbonden zijn geweest, en voorts dat van de in deze
reekss bezongen ridders Nueft, Raitz, Elner en Mopertingen, behorende tot de
dapperstenn en roemrijksten van hun generatie, Raitz (naast Daniël van de
Merwede)) enige rijd aan het hof van Jan van Blois verkeerde, is te vermoeden dat
dezee serie aan het hof van Schoonhoven is ontstaan en misschien wel van de hand
vann Augustijnken is geweest. Een nauwkeurige tekstvergelijking is derhalve
gewenstt en zou voor het auteurschap van deze laatste mogelijk nog meer
argumentenn kunnen leveren.17
Inn het voorgaande heeft vooral het auteurschap van de heraut ter discussie
gestaann en werd de eigenhandig schrijvende heraut tot nog toe min of meer als
vanzelfsprekendd aangenomen. Dit werd met opzet gedaan om de discussie niet
nogg verder te compliceren. Niettemin kan ook ten aanzien van het punt van de
eigenhandigheidd van de heraut een vraagteken geplaatst worden. Immers er is,
zoalszoals gezegd, in het handschrift een weinig logische volgorde in de stukken
geconstateerd.. Na de ererede op Elnaer zou men op grond van het blad van de
verlorenn bundel in Gotha de ererede op Mopertingen hebben verwacht maar de
redee op Merwede en de Erecyclus zijn er als het ware tussen geplaatst.
Iss de auteur in de kwestie van de overstap van het ene taalgebruik op het andere
halverwegee het overschrijven van een ererede misschien nog te excuseren, dit
excuuss is niet meer vol te houden als de auteur zelf, al schrijvende, zich er
kennelijkk niet meer van bewust is geweest dat hij halverwege een reeks ereredes,
diee hij zelf ooit geconcipieerd had, een geheel andere reeks tussenvoegde. De
conclusiee lijkt geen andere te kunnen zijn dan dat degene die de stukken schreef,
niett de auteur zelf is geweest maar iemand die, rechttoe rechtaan, niet eigen maar
andermanss stukken heeft overgeschreven uit een exemplaar waarvan de katernen
doorr elkaar waren geraakt
Wanneerr wij aannemen dat niet de heraut zelf als auteur maar een onbekende de
tekstenn heeft overgeschreven uit een rommelig voorbeeld, is misschien ook een
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verklaringg gevonden voor de abrupte overstap van het ene in het andere
taalgebruikk midden in de rede van Mopertingen: er ontbrak (op zijn minst) een
katern,, om welke reden de (overschrijver, bij de ontdekking van de onvolledigheid
vann de tekst, een andere, ontkleurde versie heeft opgezocht voor het ontbrekende
deell van het desbetreffende stuk. In het bijgevoegde schema (Tabel 2 (APP.IIE.KLEURING.WG.XLS))) is een reconstructie voorgesteld op welke wijze de
volgordee van de teksten in het Wapenboek Ge/n mogelijk tot stand is gekomen.

Dee conclusie lijkt onontwijkbaar. Van alle teksten in het Voorwerk van het
WapenboekWapenboek Gein zijn vermoedelijk alleen het gedicht op Stavoren, de Korte
Kroniekk van Holland en de ereredes op Daniël van de Merwede en Willem van
Gulikk vooralsnog als werk van de heraut Gelre te beschouwen. De Erecyclus is
gezienn het feit dat de heraut zich zelf noemde, naar alle waarschijnlijkheid een
bewerkingg geweest van een reeds bestaande cyclus. Tenslotte kunnen wij ons
misschienn afvragen in hoeverre wij in de Korte Kroniek van Holland en alle
ereredess in het Wapenboek Gein eigenhandig geschreven teksten van de heraut
Gelree voor ons hebben.18
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taaieigenn uit te gaan om de tekst beter te kunnen begrijpen," Winkelman 1990,179.
Ziee nog Warnar 2005,101-139, spec. 119 Hij signaleerde in de vernederlandste versie van
DieDie Xplaghen ende die Xghebode Xghebode eveneens rijmparen die een Duitse oorprong verraden.
Maarr Sleiderink 2003, 126 gaf als samenvatting: "Het kan overigens niet worden
uitgeslotenn dat dichters als Augustijnken hun taal enigszins verduitsten ten gerieve van
eenn taalgemengd publiek. Een dergelijke Duitse kleuring is waargenomen aan het
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Hollandsee hof van Albrecht van Beieren, maar was in Brabant minstens even functioneel
enn modieus."
Augustijnkenn verkeerde tussen 1358 en 1362 aan de hoven van Holland en Blois en werd
188 maal in de rekeningen genoemd; in de winter van 1366 bracht Jan van Blois (13721381)) een bezoek aan de Franse koning in Parijs en op de terugweg was hij op 24 februari
inn Brussel waar ook Augustijnken werd vermeld, Sleiderink 1993,1-16.
Grollee 2000,1, 24 vermeldde als oudst bekende geval van valsemunterij het volgende: In
13911 verzocht de stad Leiden aan hertog Albrecht om de uidevering van eenen Augustijn
vann Dordrecht, die gevangen was gezet "soe hy quaet geit gemunt soude hebben omdat
menn hem der oirden overleveren soude als men dede." III, 129, GA Leiden
Burgemeestersrekeningg 1390-1391, MvE 1-2.
Hoee het verder is afgelopen, is niet bekend. Welke 'oirden' werd bedoeld is niet duidelijk.
Misschienn de Duitse Orde? In dat geval is hij zeer waarschijnlijk lid van deze Orde
geweestt en viel hij onder jurisdictie van de Orde.
188
De Korte Kroniek van Holland in het Wapenboek Gelre is in dezelfde hand geschreven
alss de ereredes.

*** *
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