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de vroege Middeleeuwen 

De vroege Middeleeuwen 
(450 - 1066) 

Van 55 voor Christus tot circa 450 na Christus was Groot

Brittannië net als het zuiden van Nederland onderdeel van 

het Romeinse Rijk. Aan het eind van de vierde eeuw werd 

de macht van de Romeinen echter van verschillende kanten 

bedreigd. Binnen Groot-Brittannië werden ze aangeval

len door de Kelten en ook op het vasteland hadden ze het 

____ _.._m'""o"'e...,i.u.lij 0 verlieten de Romeinen Groot-

Brittannië om het steeds kleiner wordende Romeinse Rijk 

op het vastel;;tnd te verdedigen en lieten ze de Britten aan 

hun lot over. 

De Keltisch-Romeinse inwoners van de Britse eilanden 

werden na het vertrek van de Romeinen van verschillende 

kanten belaagd. Vanuit Schotland en Ierland kwamen de 

Kelten en vanaf het Europese vasteland vielen de Angelen, 

de Saksen en de Juten de ei.landen binnen. Dit waren stam

men uit het huidige Denemarken en Noord-Duitsland die 

op de vlucht waren geslagen voor de Hunnen, een Aziatisch 

volk dat vanuit het oosten Europa binnenviel. Deze periode 

wordt ook wel de tijd van de volksverhuizingen genoemd. 

Na een periode 

waarin de indrin

gers alleen plun

deringen en ver

woestingen aan

richtten, begon

nen ze zich in 

Groot-Brittannië 

te vestigen en 

stichtten ze een 

aantal koninkrij-

Angelsaksische begraafplaats 

ken. Sommige hiervan waren maar klein en werden samen 

met andere kleine rijkjes door 'overkoningen' geregeerd. 

Er waren behoorlijk wat oorlogen tussen de koninkrijken 

onderling en als er al één koninkrijk over de andere regeerde, 

dan duurde dat nooit lang. De macht wisselde dus nogal 

vaak, zowel binnen de verschillende koninkrijken als tus

sen de koninkrijken onderling. In Wales, Schotland en 

Cornwall, buiten de grenzen van de Angelsaksische konink

rijken, bleef de oude Keltisch-Romeinse orde bestaan. 

De Angelsaksische maatschappij werd dus bestuurd 

door koningen, die zich aan hun hof omringden met 

een gevolg van jonge krijgers. Deze krijgers vormden de 

elite-eenheid van het leger van hun koning. Ze werden 

beloond met wapens, kostbaarheden en land in ruil voor 

hun trouw aan de koning en hun steun in de strijd. 

Trouw was een zeer belangrijke waarde in deze tijd. Het 

was als krijger een schande als je je koning niet trouw 

was tot de dood, of dat nu jouw dood was of de zijne. 

Vluchten uit de strijd stond gelijk aan het tonen van laf

heid en onwaardigheid en was het ergste wat een krijger 

kon doen. Als er geen oorlog werd gevoerd, kwamen de 

krijgers bijeen in de grote koningshal om samen te eten, 

te drinken en naar verhalen en gedichten te luisteren. 

De samenleving bestond natuurlijk niet alleen uit konin

gen en krijgers. De meeste mensen ploeterden dag in 

dag uit op het platteland. Helaas weten we over hen niet 

zoveel als over de bovenlaag van de maatschappij. Door 

archeologische vondsten weren we dat er handel werd 

gedreven met Scandinavië en het vasteland, onder andere 

Friesland. Naast de elite namen vanaf de zevende eeuw 

ook monniken, priesters en bisschoppen een belangrijke 

plaats in in de maatschappij. Aan het einde van de zesde 

eeuw had de paus missionarissen naar Groot-Brittannië 

gestuurd om de heidense Angelsaksen te bekeren tot her 

Christendom. Een aantal koningen werd snel bekeerd 

maar hun opvolgers waren vaalc heidenen. In de loop van 

de zevende eeuw werden echter vrijwel alle koningen (en 

dus ook hun onderdanen) Christen en werden er talloze 

kloosters gesticht. 

Saksische krijger 



Met het Christendom kwam ook de Latijnse 

schrijfcultuur naar Groot-Brittannië. In 

kloosters werden veel religieuze werken 

geschreven, die vaak prachtig versierd wer

den. Een belangrijke naam is die van Beda 

(673-735), een monnik die een groot werk 

over de geschiedenis van de Angelsaksen heeft 

geschreven, de Historia Ecc!esiastica Gentis 

Anglomm ("De kerkgeschiedenis van het 

Angelsaksische volk"). Er werd echter niet 

alleen in het Latijn geschreven; er zijn ook een 

-------•r';i'·ea e IJ c aanta 1teraire wer een in het Oud

Engels bewaard gebleven. Eén hiervan is het 

bekende epische gedicht Beowulf. Ook zijn er 

kortere gedichten bewaard gebleven, evenals 

vertalingen van Latijnse werken, heiligenle

vens en spreuken en bezweringen. 

Vanaf de negende eeuw hielden monniken en 

klerken op verschillende plaatsen ook kronie

ken bij. Hierin hielden ze van jaar tot jaar bij 

wat er gebeurde. Dit' zogeheten Anglo-Saxon 

Chro-nic!e is een belangrijke bron van infor

matie over de geschiedenis van de verschil

lende koninkrijken en ook over de invasies 

van de Vikingen. 

De eerste aanval van Scandinavische Vikingen 

op Groot-Brittannië vond plaats in het 

jaar 793, toen het klooster op het eiland 

Lindisfarne werd veiwoest. In de eeuw hierna 

bleven de Vikingen komen. Het waren heide

nen op zoek naar een rijke buit om mee terug 

te nemen naar huis en met dat doel voor ogen 

roofden ze vooral rijke kloosters leeg. Ze pro

fiteerden van de onderlinge verdeeldheid van 

de Angelsalcsische koningen, die het te druk 

hadden met elkaar bevechten om samen de 

indringers te verjagen. Net als de Germaanse 

stammen in de tijd van de volksverhuizingen 

begonnen ook de Vikingen zich na een tijd 

in Groot-Brittannië te vestigen. Er kwamen 

zelfs een paar Scandinavische koningen op de 

Angelsaksische troon. 

Ook 111 de elfde eeuw ruzieden de 

Scandinavische, Arigelsaksische en zelfs 

Normandische koningen heel wat af, met 

als inzet de troon van Engeland. Door het 

onderlinge geruzie tussen de Angelsaksen 

en de koning van Noorwegen zag Willem 

de Veroveraar, hertog van Normandië, zijn 

kans schoon om Engeland aan zijn macht te 

onde1werpen. Hij versloeg de Angelsaksen in 

de Slag bij Hastings in 1066. Hiermee kwam 

er een einde aan de Angelsaksische periode en 

begon een tijd van Franse overheersing. 
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1 de vroege Middeleeuwen 

Koning Alfred van 
Wessex 

( 849 - 899, koning 871 - 899) 

Koning Alfred van Wessex was in meerdere 
opzichten een belangrijke koning. Hij was 
degene die in 878 de Deense Vikingen versloeg 
die daarvóór al een aantal andere koninkrijken 
hadden veroverd. Hï sloot een verdrag�'""°�� 
ze, reorganiseerde het Angelsaksische leger en 
liet versterkingen bouwen langs de grens met 
het gebied van de Denen. Ook liet hij schepen 
bouwen, wat wel wordt gezien als het begin van 
de Engelse marine. 

Alfred was niet alleen een belangrijke en intel
ligente krijgsheer, hij was ook geleerd en reli
gieus. Hij besloot iets te doen aan de vervallen 
staat van het onde1wijs en de geleerdheid in zijn 
tijd. Door de ve1woestingen die de Vikingen 
hadden aangericht waren er namelijk veel 
kloosters verloren gegaan, en met de kloosters 
waren de boeken en de kennis verdwenen. Om 
de geletterdheid onder zijn onderdanen te ver
beteren organiseerde Alfred een vertaalplan: hij 
liet een aantal in zijn ogen belangrijke werken 
van het Latijn naar het Oudengels vertalen. 



Beda Venerabilis 

(ca. 672 - 735) 

Een van de belangrijkste geschiedkundige werken uit de 

Vroege Middeleeuwen is de Historia Ecclesiastica Gentis 

Anglorum, oftewel The Ecclesiastical Histo1y of the English 

People ('kerkgeschiedenis van het Engelse volk'), geschreven 

door de monnik Beda. Over het leven van Beda is alleen 

datgene bekend wat hij aan het eind van zijn Historia 

Ecclesiastica vertelt. Zo schrijft hij dat hij in 731, het jaar 

waarin hij het werk afmaakte, 59 jaar oud was. Hieruit kan 

worden afgeleid dat hij in 672 of 673 geboren moet zijn. 

Zijn geboorteplaats lag in de buurt van het dubbelkloos

ter Wearmouth/Jarrow in Northumbria, Noord-Engeland. 

Toen hij zeven jaar oud was, werd hij ondergebracht in het 

pas gestichte klooster van Wearmouth. In 681 verhuisde hij 

met een twintigtal andere monniken naar het zusterklooster 

Jarrow, waar hij de rest van zijn leven zou blijven wonen. 

Beda 

Tijdens zijn jeugd studeerde Beda veel. Hij was een uit

stekende leerling en monnik en al op zijn negentiende, zes 

jaar voor de officieel aanvaarde leeftijd, werd hij diaken. 

In 703 werd Beda tot priester gewijd, en de rest van zijn 

leven was dat van een geleerde monnik. Het leven in een 

klooster stond in dienst van discipline en missen, maar 

daarnaast studeerde, onderwees en schreef Beda veel. De 

Historia Ecclesiastica is niet zijn enige werk. Hij schreef ook 

commentaren op diverse Bijbelboeken, een verzameling 

heiligenlevens en wetenschappelijke werken zoals De natura 

rerum ('Over de aard der dingen'), De temporibus ('Over de 

tijd') en De tempore ratione . ('Over tijdrekening'). 

Durham cathedra!, waar de graftombe van Beda zich bevindt 

De Historia Ecclesiastica 

Gentis Anglorum (731) 

Zoals gezegd is dit het bekendste werk van Beda. Gedurende 

de Middeleeuwen was het razendpopulair, zowel in 

Engeland als op het vasteland. Koning Alfred (871-899) 

vond het werk zo belangrijk voor de algemene ontwikkeling 

in Engeland dat hij het in het Engels liet vertalen. De schrij

vers van de Anglo-Saxon Chronicle maakten voor het begin 

van hun werk gebruik van het boek en ook veel schrijvers 

van heiligenlevens haalden er informatie uit. Ook nu nog 

maken geschiedkundigen en literatuu1wetenschappers veel 

gebruik van de Historia Ecclesiastica voor kennis over de 

vroege geschiedenis van Engeland. Wat betreft de vroege 

geschiedenis van Ierland en Wales is Beda's werk zelfs de 

enige bron die bewaard is gebleven. 

Wat staat er eigenlijk allemaal in de Historia Ecclesiastica? 

Waar schreef Beda over en hoe deed hij dat? Uit de titel 

kunnen we al afleiden dat de hoofdmoot van het werk 

betrekking heeft op de geschiedenis van de Angelsaksische 

kerk. Dit is echter niet het enige waar Beda over schrijft. Hij 

vertelt ook over de eerste bewoners van de Britse eilanden, 

de Romeinse tijd en de eeuwige strijd russen de koningen 

en de Kerk en russen de verschillende koningen onderling. 

In het werk is veel informatie te vinden over de toenmalige 

politieke situatie in Engeland. De meeste aandacht gaat ech

ter uit naar geloofszaken als de bekering van de Angelsal<Sen, 

de twistpunten tussen de Keltische versie van het geloof en 

de Engelse en de levens van diverse heiligen. 

Een combinatie van politiek, geschiedenis en geloof vinden 

we in boek 3, hoofdstuk 6 en 9, waarin het leven en de dood 

van koning Oswald van Northumbria (605-642) worden 

beschreven: 
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de vroege Middeleeuwen 

[hoofdstuk 6] 

With such a man as bishop to instruct them, King Oswald, together with the people over which 
he ruled, learned to hope for rhose heavenly realms1 which were unlmown to their forefathers; 
and also Oswald gained from the one God who made heaven and earth greater earthly realms 
than any of his ancestors2 had possessed. In facr, he held under his sway3 all the peoples and 
kingdoms of Britain, divided among the spealm·s of four different languages, British, Pictish, 
Irish, and English. 

Though he wielded4 supreme power over the whole land, he was always wonderfully humble, 
lcind, and generous to the poor and to strangers. For example, when he had sar down to dinner 
with Bishop Aidan, a silver dish was placed on the table before him full of rich foods. They had 
just raised their hands to ask a blessing on the bread when rhere carne in an officer of the Icing, 
whose dury it was to relieve5 the needy6, telling him that a very great multirude of poor people 
from every district were sitting in the precincts7 and aslcing alms8 of the Icing. He at once ordered 
the dainties9 which had been set in front of him to be carried to the poor, the dish was to be 
broken up, and the pieces divided amongst rhem. The bishop, who was sitting by, was delighted 
with this pious10 act, grasped him by the right hand, and said, 'May rhis hand never decay11.' His 
blessing and his prayer were fulfrlled in this way: when Oswald was lcilled in battle, his hand and 
arm were cut off from the rest of his body, and they have remained uncorrupt until this present 
time; rhey are in facr preserved in St. Peter's church, in the royal city which is called after Queen 
Bebbe (Bamburgh) and are venerated12 with fitting respect by all. 

By the efforts of the Icing the kingdoms of Deira and Bernicia, which had up to rhis time been 
at strife with one another, were peacefully united and became one people. Now Oswald was 
the nephew of Icing Edwin of the house of Deira rhrough his sister Acha, and it was fitting that 
so great a predecessor13 should have so worrhy a lcinsman 14 to inherit both his religion and his 
kingdom. 

(konink)rijken 8 aalmoes 
voorouders, voorvaderen 9 lekkernijen 
macht, heerschappij 10 vroom, godsvruchtig 
(macht) uiwefenen 11 vergaan, verteren 
verlichting bieden, helpen 12 vereren 
armen, hulpbehoevenden 13 voorganger 
hier: ommuurd gebied (bijvoorbeeld bij een kasteel) 14 (bloed)verwant, familielid 

Vragen: 
a. Uit het fragment kun je duidelijk opmaken dat de schrijver christelijk is. 

Noem een aantal voorbeelden uit de tekst waar dit uit blijkt. 
b.Oswald was een goede koning en een goed Christen. Waaruit blijkt dit volgens de tekst? 
c. Hoe verklaart Beda het feit dat de hand en arm van Oswald na zijn dood intact zijn gebleven? 

2 Beda verklaart het politieke succes van Oswald vooral vanuit een religieus perspectief Staat er informatie in de tekst 
die een wat meer aardse reden voor zijn alleenheerschappij aangeeft? 



Beo wulf 
6e eeuw? 

Her bekendste Angelsaksische literaire werk uit de vroege 

Middeleeuwen is het gedicht Beowulf. Beowulf is het oud

ste werk van Europa dat geschreven is in een volkstaal, het 

Oudengels. Vooral in de vroege Middeleeuwen werd veel 

literatuur in het Latijn geschreven en niet in bijvoorbeeld her 

Engels, Nederlands of Frans. Het is niet bekend wie Beowulf 

heeft geschreven en hoe oud het gedicht precies is. De enige 

bewaard gebleven tekst staat in een manuscript uit het eind 

van de tiende eeuw, maar het gedicht zelf is waarschijnlijk al 

veel ouder. Men vermoedt dat het ergens in de achtste eeuw 

ontstaan is. 

poster van de verfilming Beowulf & Grendel - 2005) 

Dit is heel vroeg, zeker in vergelijking met Nederland: de 

oudste Nederlandse tekst komt namelijk uit de elfde eeuw. 

Om het gedicht beter te kunnen begrijpen, moet je eerst 

wat meer afWeten van de periode waarin her ontstaan is. 

De Angelsaksische wereld was immers heel anders dan de 

onze. Het huidige Groot-Brittannië bestond uit een aantal 

kleinere staten die werden bestuurd door koningen. Deze 

koningen regeerden over her algemeen niet lang: ze stierven 

jong (vaak op het slagveld) of werden door rivalen van de 

troon gestoten. 
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de vroege Middeleeuwen 

De cultuur in deze periode, en ook zoals ze in Beowulf 
naar voren komt, was er één van lords en retainers, oftewel 

8 koningen en krijgers. Het leven van deze elite speelde zich 
af aan de hoven van de koningen en op het slagveld. De 
krijgers werden door de koning onderhouden en beloond 
met goud en zilver in ruil voor hun trouw aan de koning en 
hun steun in de strijd. Koningen werden geacht hun gevolg 
royaal te belonen en krijgers moesten bereid zijn voor hun 
heer te sterven. 

In tijden van (relatieve) vrede zorgden dichters voor aflei
ding. Zij droegen uit hun hoofd bekende gedichten voor in 
de grote hal en begeleidden zichzelf daarbij op een harp. Dat 
dit een hele prestatie is kun je wel nagaan als je bedenkt dat 
Beowulf meer dan drieduizend versregels lang is en boven
dien in een ingewikkelde dichtstijl geschreven is. Kijk maar 
eens naar de eerste regels van het gedicht: 

Hwret, we Gar-Dena in geatdagum 
P,eodcyninga P,1ym gefrunon, 
hu oa repelingas �llen fremedon. 

Zoals je ziet is er geen sprake van eindrijm, maar spelen 
alliteratie en klemtoon een belangrijke rol. Er waren inge
wikkelde regels waaraan poëzie moest voldoen: een versregel 
bestond uit twee halve regels en moest vier beklemtoonde 
lettergrepen hebben die door alliteratie met elkaar verbon
den waren. In het bovenstaande fragment zijn de beklem
toonde lettergrepen dikgedrukt, en de allitererende letter
grepen onderstreept. 

Beowulf speelt zich verrassend genoeg niet af in Engeland, 
maar in Scandinavië, ten tijde van de volksverhuizingen (de 
vijfde en zesde eeuw). Je zou kunnen zeggen dat de hoofd
personen de voorouders van de Angelsal<sen zijn. Beowulf 
gaat over een held met buitengewone krachten die in de 
strijd tegen een aantal monsters roem verwerft. Het gedicht 
begint met de geschiedenis van de familie van de Deense 
koning Hrothgar. Als jonge held die zich nog moet bewijzen 
reist Beowulf vanuit Geatland naar Heorot, de koningshal 
van Hrothgar, om het bloeddorstige monster Grendel en 
zijn al even verschrikkelijke moeder te verslaan. Jaren later, 
als hij zelf koning is, neemt hij het op tegen een draak. 
Tijdens zijn laatste gevecht wordt hij ve1wond door de draal< 
en sterft hij aan zijn ve1wonding. Het gedicht eindigt met de 
crematie van de held Beowulf op een enorme brandstapel. 

vloek, verderf, iets war enorm veel overlast veroorzaakt 
2 rijkdom in de vesting 
3 veracht, afgewezen 
4 reizen; hier: zich voortbewegen 

Er zijn verschillende vertalingen van Beowulf, in zowel vers
vorm als proza. In het volgende fragment wordt de komst 
van Grendel naar de koningshal beschreven, waar iedereen, 
inclusief de wachtposten, diep in slaap is. De eerste vertaling 
is in versvorm, gemaakt door Seamus Heaney. 

In off the moors, down through the mist-bands 
God-cursed Grendel carne greedily looping. 
The bane1 of the race of men roamed forth, 
hunting for a prey in the high hall. 
Under the cloud-murk he moved toward it 
until it shone above him, a sheer keep 
of fortified gold2. Nor was that the first time 
he had scouted the grounds ofHrothgar's dwelling -
although never in his life, before or since, 
did he find harder fortune or hall-defenders. 
Spurned3 and joyless, he journeyed4 on ahead 
and arrived at the bawn5• The iron-braced door 
turned on its hinge when his hands touched it. 
Then his rage boiled over, he ripped open 
the mouth of the building, maddening for blood, 
pacing the length of the patterned floor 
with his loathsome6 tread, while a baleful7 light, 
flame more than light, flared from his eyes. 

He saw many men in the mansion, sleeping, 
·a ranked company of kinsmen and warriors 
quartered together. And his glee was demonie, 
picturing the mayhem: before morning 
he would rip life from limb and devour them, 
feed on their flesh; but his fate that night 
was due to change, his days of ravening8 
had come to an end. 

5 vesting 
6 walgelijk 
7 onheilspellend 
8 plundering 

1 

'1 
1 
1 

i 



Hetzelfde fragment ziet er in de prozavertaling van Michael 
Swanton zo uit: 

Then out of the wasteland carne Grendel, advancing 
beneath the misty slopes; he carried the wrath9 of 
God. The wicked ravager10 intended to ensnare 
someone of the human race in that lofty hall. He 
strode beneath the clouds until he could most 
clearly make out the wine-hall, the treasure-house of 
men, gleaming with gold plate. That was not the 
first time he had sought out the home of Hrothgar. 
Never in all the days of his life, before nor since, did 
he have worse luck in meeting thanes11 in a hall. 

The creature, bereft12 of joys, carne on, making his way 
to the hall. The door, fastened with fire-forged bars, 
gave way immediately once he touched it with his 
hands; inrent on evil, swollen with rage he thrust open 
the mouth of the building. After that the fiend13 
advanced, angry at heart, swiftly stepped on to the 
patterned floor. From his eyes, very like fire, there 
gleamed an ugly light. Within the hall he saw many 
warriors, a band of kinsmen14 sleeping, a troop of 
young warriors all together. Then his heart laughed; 
the dreadful monster intended that, before day carne, 
he should have severed life15 from the body of each one 
of them, now the chance of a glut16 of feasting had 
come his way. 

It was not his destiny17 that, when that night was over, 
he should taste more of mankind. 

Nadat hij Grendel en ook een tweede monster heeft gedood 
vertrekt Beowulf weer naar huis. Na de dood van zijn oom 
koning Hygelac wordt Beowulf koning van Geatland. Vijftig 
jaar lang is hij een goede koning. Het tweede fragment komt 
uit het eind van het gedicht. Beowulf is gestorven in gevecht 
met een draak en Wiglaf, de jonge krijger die hem als enige 
heeft geholpen, spreekt nu de andere krijgers toe. 

9 woede, boosheid 
10 plunderaar 
Il iemand die van zijn heer land in eigendom heeft gekregen 
12 beroofd 
13 duivel, demon 
14 bloedverwanten, familie 
15 to sever life: doden 
16 overvloed 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Wiglaf, son ofWeohstan, spoke 
disdainfully18 and in disappointment: 
"Anyone ready to admit the truth 
will surely realize that the lord of men 
who showered you with gifts and gave you the armor 
you are standing in - when he would distribute 
helmets and mail-shirts to men on the mead-benches, 
a prince treating his thanes in hall 
to the best he could find, far or near -
was throwing weapons uselessly away. 
It would be sad waste when the war broke out. 
Beowulf had little cause to brag 
about his armed guard; yet God who ordains19 
who wins or loses allowed him to strike 
with his own blade when bravery was needed. 
There was little I could do to protect his life 
in the heat of the fray2°, but I found new strength 
welling up when I went to help him. 
Then my sword connected and the deadly assaults 
of our foe21 grew weaker, the fire coursed 
less strongly from his head. But when the worst 
happened too few rallied around the prince. 
"So it is good-bye now to all you know and love 
on your home ground, the open-handedness, 
the giving of war-swords. Every one of you 
with freeholds of land, our whole nation, 
wil! be dispossessed22, once princes from beyond 
get tidings23 of how you turned and fled 
and disgraced24 yourselves. A warrior will sooner 
die than live a life of shame." 

lot 
minachtend 
bepalen, beschikken 
gevecht 
vijand 
onteigend 
nieuws 
zich te schande maken 
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de vroege Middeleeuwen 

Vragen: 
Het gedicht Beowulf speelt zich af in een tijd dat het Christendom nog niet in heel West-Europa was doorgedrongen. 

Toch staan er veel vetwijzingen naar God in het gedicht (zie de fragmenten). 

Kun je hier een verklaring voor bedenken? 

2 Aan het begin van het eerste fragment wordt Grendel duidelijk neergezet als een bloeddorstig monster. 

Noem een aantal voorbeelden uit het fragment waaruit dit blijkt. 

3 a. In het tweede fragment noemt \JÇ'iglaf allerlei kostbare dingen die Beowulf aan zijn krijgers heeft gegeven. Waarom? 

b.Kun je de eerste - lange - zin van Wiglaf in je eigen woorden uitleggen? 

c. Waarvan beschuldigt Wiglaf de krijgers? Waarom is dit zo ernstig? 

cl.Wat gaat er met de krijgers gebeuren? Kun je uitleggen waarom? 

4 Zoals je hebt kunnen lezen is Beowulf op verschillende manieren vertaald. 

a. Waarom zou Heaney een vertaling in versvorm hebben gemaakt? Wat vind jij hiervan de voordelen en/of nadelen? 

b.En waarom zou Swanton de voorkeur hebben gegeven aan proza? 

Wat zijn naar jouw mening hiervan de voordelen en/of nadelen? 

c. Vergelijk de twee vertalingen. Welke vind jij het mooist of het best? Waarom? 



The Anglo-Saxon 
Chronicle 

(eind 9e eeuw - le helft 12e eeuw) 

In de tijd van koning Alfred de Grote, om precies te zijn laat 

in de negende eeuw, kwam de kroniek op in Engeland als 

literair genre. In kronieken werd van jaar tot jaar bijgehou

den wat er gebeurde. Zo'n artikel kon heel kort zijn, bijvoor

beeld 'in jaar X stierf bisschop A', of behoorlijk uitgebreid: 

'Y: in dit jaar vond op 25 juni de slag bij B plaats tussen 

koning F en koning G, _waarbij veel doden vielen aan beide 

kanten en koning G tenslotte gedood werd. In ditzelfde jaar 

benoemde paus Z twee bisschoppen, K en L. Ook werd er 

een komeet gezien' of zelfs nog uitgebreider. Het werk aan 

een kroniek was nooit af, want ieder jaar gebeurden er weer 

nieuwe dingen die de moeite van het opschrijven waard 

waren. 

De Angfo-Saxon Chronicle is de verzamelnaam van een aan tal 

kronieken die onafhankelijk van elkaar werden geschreven. 

Ze bevatten vaak ten dele dezelfde informatie, maar er wor

den ook plaatselijke gebeurtenissen in beschreven die alleen 

voor een bepaald gebied van belang waren. De informatie is 

ook niet altijd even betrouwbaar. Soms zijn de beschreven 

gebeurtenissen verkeerd gedateerd of zijn ze gebaseerd op 

geruchten. Desondanks weten we door de Chronicle een stuk 

meer over de Engelse geschiedenis. 

De schrijvers van de A11glo-S11xo11 Chronicle zijn niet bekend. 

Kronieken werden veelal geschreven in kloosters door mon

niken, die hun naam niet achterlieten in hun werk. 

Ze schreven vaalc in een onpersoonlijke, zakelijke stijl, maar 

er zijn ook aantekeningen die op heel levendige, betrokken 

wijze zijn geschreven. De stijl van de Chronicle veranderde 

door de eeuwen heen van korte notities over alledaagse feiten 

in levendige verhalen, die steeds persoonlijker en informeler 

werden. 

De inhoud van de Angfo-Saxon Chronicle bestrijkt meer dan 

een millennium: het eerste artikel is het jaar 1 na Christus 

en het laatste het jaar 1154. In deze lange periode gebeurden 

er natuurlijk een heleboel dingen in Groot-Brittannië. Over 

het begin van de jaartelling was er echter weinig bekend, 

waardoor de notities over deze vroegste periode erg kort zijn. 

Vaak worden jaren waarover men niets wist overgeslagen. 

Belangrijke gebeurtenissen zoals de komst en het vertrek van 

de Romeinen worden wel vermeld. Voor latere periodes was 

er meer informatie beschikbaar en zijn de aantekeningen dan 

ook talrijker en uitgebreider. Er zijn bijvoorbeeld aanteke

ningen over de invasies van de Germaanse volkeren afkom

stig van het vasteland, over de bekering van de Angelsaksen, 

de Vikingaanvallen en de Slag bij Hastings. 

De informatie uit de Chronicle komt natuurlijk niet zomaar 

uit het niets. De schrijvers gebruikten geschreven bronnen 

maar gingen ook af op geruchten en noteerden dingen die 

zij zelf of anderen gezien hadden. Met name voor de gebeur

tenissen van vóór de negende eeuw maakten ze gebruik van 

reeds bestaande bronnen, zoals oudere, nu 

verloren gegane kronieken, Beda's Historia 

Ecclesiastica en zogeheten 'genealogical lists', 

lijsten met namen van koningen en het aantal 

jaren dat ze regeerden. Mondelinge overleve

ring is ook een mogelijke bron geweest. De 

Chronicle zelf is op haar beurt een belangrijke 

bron voor wat we weten over Engeland in de 

vroege Middeleeuwen. 

Hoewel de Chronicle is geschreven door mon

niken, is dit niet altijd duidelijk te merken. 

De aantekeningen gaan zeker niet alleen over 

kerkelijke aangelegenheden. Bovendien wor

den veel gebeurtenissen op relatief onbevoor

oordeelde wijze beschreven. Wel opvallend is 

het belang dat aan voortekenen wordt gehecht. 

Kijk maar eens naar de aantekening over de 

eerste aanval van de Vikingen in Engeland: 

11 
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793 

Here terrible porrents1 carne about over the land ofNorrhumbria, and miserably frighrened the 
people: these were immense flashes of lighrning, and fie1y dragons were seen flying in the air. 
A great famine2 immediarely followed these signs; and a lirtle afrer that in the same year on 8 

January the raiding of heathen men miserably devastated3 God's church in Lindisfarne island 
by looting4 and slaughter. 

derail van her rapijr van Bayeux, waarop de gebeurrenissen rond de slag bij Hasrings sraan afgebeeld 

De volgende fragmenten gaan over her jaar 1066. Het 
eerste komt uit de zogeheten Peterborough Chronicle, een 
kroniek aflmmstig uit her klooster van Pererborough, een 
plaats in het oosten van Engeland. Ze is geschreven in het 

Oud-Engels, maar hieronder wordt een vertaling gebruikt. 
Het tweede fragment is afkomstig uit een manuscript uit 
Worcester, dat dicht bij de grens met Wales ligt. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

[Peterborough] 1066 

In this year the minster5 at Westminster was consecrated6 on Holy Innocents' Day, and the king 
Edward passed away on the eve ofTwelfrh Night8, and was buried inside the newly consecrated 
church in Westminster. And Earl Harold succeeded to the kingdom ofEngland just as the king 
granted it him [".]. And the same year in which he became king, he went out against William 
with a raiding ship-army. And meanwhile Earl Tostig carne into the Humber9 wirh 60 ships. 
Earl Edwin carne with a land-army and drove hm out, and the boarmen deserred him; and he 
went to Scotland with 12 cutrers10, and Harald, the king of the No1wegians, met him wirh 300 

ships, and Tostig submitted to him11• And rhey borh went into the Humber until rhey carne 
to York; and Earl Morcar and Earl Edwin foughr with them, and the Icing of the No1wegians 
had the victory. And King Harold was informed whar had happened and was clone rhere, and 
he carne wirh a great raiding-army of English men, and met him at Stamford Bridge, and killed 
him and the earl Tostig and courageously overcame all rhar raiding-army. And meanwhile Earl 
William carne up at Hasrings on the Feast of Sr Michael12 and Harold carne from the norrh, 
and foughr wirh him before all his raiding-army had carne; and there he feil, and his rwo broth
ers, Gyrth and Leofwine. And William conquered rhis land, and carne to Westminsrer, and 
Archbishop Aldred consecrated him as Icing. And men paid him rribute13, and gave hostages, 
and afrerwards bought rheir lands. 

voorrekenen 
hongersnood 
verwoesten 
plundering 
karhedraal 
gewijd 
28 december 

8 Twelfrh Nighr is 6 januari, de 'eve' daarvoor is dus op 5 januari 
9 rivier in her noorden van Engeland 
10 soorr schip 
11 onderwierp zich aan hem 
12 28 september 
13 eerbetoon 



[Worcester] 1066 

In this year King Harold carne from York to Westminster at the Easter which was after the 
midwinter that the Icing passed away; and Easter was then on 16 April. Then throughout all 
England, a sign such as men never saw before was seen in the heavens. Some men declared it 
was the star cornet, which some men call the 'haired' star14; and it appeared first on the eve of 
the Greater Litan/5, 24 April, and shone thus all week. And soon thereafter carne Earl Tostig 
from beyond the sea into Wight, with as great a fleer as he could get, and there he was given 
money and provisions. And King Harold, his brother, gathered a greater raiding ship-army and 
also raiding land-army than any Icing here in the land had ever done before, because he was 
informed that William the Bastard16 wanted to come here and win this land, just as it aftetwards 
carne to pass. Meanwhile Earl Tostig carne into the Humber with sixty ships, and Earl Edwin 
carne with a land-army and drove him out, and the boatmen deserted him; and he went to 
Scotland with 12 cutters, and there Harald Icing ofNorway met him with three hundred ships, 
and Tostig submitted to him and became his man, and they both went into the Humber until 
they carne to York, and there Earl Edwin and Earl Morcar, his brother, fought against them, 
but the Northmen17 had the victoty. [".] Then Harold our king carne upon the Northmen by 
surprise, and encountered them beyond York at Stamford Bridge with a great raiding-army of 
English people; and there was that day a ve1y hard fight on both sides. There were killed Harald 
Fine-hair and Earl Tostig, and the Northmen who remained were put to flight, and the English 
fiercely attacked them from behind until some of the carne to ship, some drowned, and some 
also burnt, and thus variously perished18, so that there were few survivors, and the English had 
possession of the place of slaughter. The king then gave safe-conduct19 to Olaf, the son of the 
king of the Norse, and to their bishop, and to the earl of Orkney2°, and to all those who were 
left on the ships. And they then went up to our Icing, and swore oaths that they would always 
keep peace and friendship in this land; and the Icing let them go home with 24 ships. These two 
national fights were accomplished21 within five days. 

de Slag bij Hastings; Willem de Veroveraar 

14 de Halley-komeet 
15 feesr van sr Markus, op 25 april 
16 William, de graaf van Normandië, was een basraardzoon van 

graaf Robert van Normandië. 
17 De Noren 

18 kwamen om 
19 vrijgeleide 
20 De Orkney-eilanden hoorden in deze tijd bij Noorwegen. 
21 roe srand gebracht 
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Then Earl William carne from Normandy into Pevensey, on the eve of the Feast of St Michael, 
and as soon as they were fit, made a casde at Hastings market-town. Then this became known to 
King Harold and he gathered a great raiding-army, and carne against him at the grey apple-tree. 
And William carne upon him by surprise before his people were marshalled22• Nevertheless the 
Icing fought ve1y hard against him with those men who wanted to support him, and there was 
a great slaughter on either side. There were ldlled King Harold, and Earl LeofWine his brother, 
and Earl Gyrth his brother, and many good men. And the French had possession of the place 
of slaughter, just as God granted them because of the people's sins. 

22 opgesceld (in hec gelid) 

Vragen: 
a. Beschrijf de stijl van het eerste fragment. 
b. Vergelijk de stijl van de Peterborough Chronicle met die van het fragment uit Worcester. 

Zij beide schrijvers objectief in hun verslaggeving? Geef een paar voorbeelden om je antwoord te onderbouwen. 
2 a. Het tweede fragment: hoe wordt koning Harold beschreven? 

b. En William? 
c. Wat zegt dit over de schrijver? 

Internetvraag: 
3 Zoek op internet naar informatie over de Peterborough Chronicle en het klooster van Peterborough. 

Schrijf hier een kort artikel over (max. 100 woorden) 

Extra opdracht: 
4 Schrijf zelf een 'artikel' in de stijl van de Chronicle over het afgelopen jaar. Vergelijk je artikel met dat van een 

klasgenoot. Is er verschil tussen dat jullie belangrijk genoeg vinden om te vermelden? Waarom is dat zo, denk je? 



Raadsels 

Mensen zijn altijd al gefascineerd geweest door raadsels. Het 
raadsel is in veel culturen dan ook een oud en populair ver
schijnsel. Ook de Angelsaksen hielden van raadsels. Hiervan 
getuigt het manuscript dat bekend staat als het Exeter Book, 
een verzameling Oudengelse poëzie waar naast een aantal 
langere gedichten ongeveer 95 raadsels in staan. 

De eerste raadsels, geschreven in het Latijn, zouden aan het 
eind van de zevende eeuw in Engeland zijn geïntroduceerd 
door een zekere abt Aldhelm. Het oudste bewaard gebleven 
raadsel stamt uit de achtste eeuw. De raadsels uit het Exeter 
Boole zijn opgeschreven in de tweede helft van de tiende 
eeuw. Veel geleerde Angelsaksen, onder wie Beda, schreven 
raadsels, vaak als oefening in het schrijven van Latijnse poë
zie. Sommige Oudengelse raadsels zijn vertalingen van deze 
of oudere Latijnse raadsels. 

Het idee achter de Angelsaksische raadsels is dat een voor
werp of verschijnsel wordt voorgesteld als iets anders. Vaak 
wordt er gebruiktgemaakt van vergelijkingen en metaforen, 
maar toch blijft het raadsel in veel gevallen vaag en dubbel
zinnig. Dit komt niet alleen door de metaforen en de soms 
ingewikkelde stijl die werd gebruikt, maar ook omdat wij 
nu niet dezelfde kennis hebben over de toenmalige maat
schappij als de Angelsaksen zelf. Ook staan in veel raadsels 
fouten: ze zijn verkeerd overgeschreven of werden niet goed 
begrepen. 

Hushed 1 is my garb2 when I tread on the ground 
or sojourn3 in creeks, or the shallows4 stir up. 
Over men's homes there heave me sometimes 
my trappings5, and this tumultuous wind, 
and widely the might of the welkin6 me then 
bears over mankind. These adornments7 of mine 
loudly resound and melody make; 
lustily sing, when I am not lying 
on flood and on field - a wayfaring8 sprite9. 

De oplossing van dit raadsel is 'zwaan'. Als je niet weet dat 
de Angelsaksen geloofden dat de vleugels van een zwaan 
muziek maakten, is het raadsel bijna niet op te lossen. 

1 toe zwijgen gebracht, verstild 
2 gewaad 
3 verblijf 
4 ondiepten, zandbanken 

5 pracht en praal 

Er zijn verschillende types Oudengelse raadsels. Soms wor
den ze ingedeeld naar 'niveau': zijn ze geleerd of juist niet? 
Het probleem hierbij is dat een groot aantal raadsels niet 
zomaar in één van beide categorieën kan worden geplaatst. 
Een andere, meer praktische indeling is een indeling naar 
spreker. In sommige raadsels beschrijft de verteller het 
onde1werp van het raadsel ('I saw four creatures".'), in 
andere spreekt het onde1werp zelf ("White is my neck".') en 
vraagt het om herkend te worden. 

De raadsels zijn heel divers, zowel qua vorm als qua inhoud. 
Ze zijn niet allemaal even lang en in dezelfde stijl geschre
ven. Wel voldoen de meeste raadsels aan de eisen die aan 
Oudengelse poëzie werden gesteld (zie de inleiding bij 
BeowuifJ. Ze hebben allerlei verschillende onde1werpen, 
zoals werktuigen, wapens, dieren, eten en drinken en de 
natuur. Dat de meeste raadsels niet gemakkelijk zijn, blijkt 
wel uit het voorbeeld hieronder: 

6 hemelgewelf 

7 versieringen 
8 rondreizend 
9 geest 

\ 
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De volgende raadsels zijn iets eenvoudiger: het eerste gaat ook over een vogel, de andere twee over gebruiksvoo1werpen. 

10 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

In those days they abandoned me for <lead, 
father and mother both; nor yet in me was life 
or stir within. Then someone tried 
to cover me with clothes; a woman kind 
watched and cherished, wrapped me in a robe 
as gently as she would her proper progeny10, 
until beneath her breast, as was my destiny, 
I grew, a stranger, strong amid those not 
my kin 11. That tender fostress12 fed me afte1wards 
til! I waxed sound13, more widely could 
set forth on trips; the fewer of her own had she, 
dear sons and daughters, due to what she did. 

II 

I saw four creatures splendidly 
travel together; black were their tracks, 
their marks quite swart14. Swift was its course 
as of fast fow!15; it flew through the air, 
dived under the wave. Unceasing, laboured 
the struggling warrior16 who shows them the way, 
all of the four over the plated gold17• 

111 

I am an aethling's18 shoulder-supporter, 
a warrior's comrade, loved of my lord, 
a king's companion. Me, sometimes, his queen, 
white-locked19, her hand lays upon, 
a nobleman's daughter, though well-born she be. 
I have on my breast what grew in the grove20• 
Sometimes I ride upon a proud steed21 
at the head of the army; harsh22 is my tongue. 
Often the poet reward for his words I 
give after his lay23. My manner is good 
and I myself sallow24. Say what I'm called. 

haar eigen kroost 18 

familie 19 

voedster, pleegmoeder 20 

gezond 21 

donker, zwart 22 

vogels 23 

krijger 24 

versiersel van goud 

prins, edelman 
met blond haar, lichte lokken 
wat in het bos groeide 
paard 
scherp, hard 
lied 
vaalgeel 



Vragen: 
Probeer oplossingen te vinden voor de raadsels. 

2 Probeer zelf een raadsel te schrijven in dezelfde stijl als de Oudengelse raadsels. 

\ 
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De late Middeleeuwen 
(1066 - 1500) 

Na 1066 kwam de bovenlaag van de Angelsaksische samen

leving onder invloed van de Franse hofcultuur. Willem 

de Veroveraar, hertog van Normandië, overwon de 

Angelsaksische troepen in de Slag bij Hastings, en werd 

koning van Engeland. Hij benoemde Normandiërs op 

belangrijke posten (bestuur, kerk, leger en rechtspraak) en 

gaf ze grote stukken land. Het oude Angelsaksische struc

tuur van koningen en krijgers verdween en in plaats daarvan 

kwam er een feodaal stelsel, gebaseerd op leenheren en vazal

len. In dit nieuwe systeem was de Middeleeuwse samenle

ving in drie klassen verdeeld: adel (voornamelijk Franstalig), 

geestelijken (meestal sprekend en schrijvend in Kerk.latijn) 

en burgers/boeren (Engelstalig). De eerste twee groepen 

bezaten vrijwel al het land, en lieten dat bewerken door vrije 

boeren en horigen. De Engelse onderlaag en Franse boven

laag van de maatschappij leefden zeker tot het einde van de 

twaalfde eeuw gescheiden van elkaar. De eerste koning van 

Engeland die Engels sprak zou Edward 1111 zijn geweest, die 

van 1327 tot 1377 regeerde! 

De Boerenbruiloft van Pierer Brueghel 

Als machrssymbool en bescherming regen eventuele opstan

den lieten de Normandische heren kastelen bouwen, onder 

andere dat van Colchester in her graafschap Essex. 

Doordat de bevolking snel groeide, werden er ook veel 

nieuwe kerken gebouwd in de uit Frankrijk overgekomen 

Romaanse stijl: robuuste gebouwen met zware zuilen, steun

beren en kenmerkende ramen met ronde bogen. Het geloof 

speelde sowieso een belangrijke rol in de samenleving: het 

leven was slechts een voorportaal van her hiernamaals. Alles 

moest gericht zijn op het goddelijke; de mens zelf mocht in 

geen enkel opzicht centraal staan. Kenmerkend voor deze 

periode is de Latijnse spreuk Memento �Mori (Gedenk dar je 

zult sterven). 

In 1095 werd de eerste kruistocht georganiseerd om her 

Heilige Land te bevrijden van de Saracenen en het 

Christendom te verdedigen. In 1147 kwam er een tweede 

kruistocht en er zouden er gedurende de Middeleeuwen nog 



een aantal volgen. Aan de kruistochten 

namen zowel edelen als boeren_ mee, 

zowel uit overtuiging als puur voor het 

avontuur. Door mee te doen aan een 

kruistocht werden alle zonden van de 

kruisvaarders vergeven en zodoende gin

gen er veel misdadigers en ander tuig mee 

naar Jeruzalem. 

Na veel strijd om de macht kwam er 

in 1154 een nieuw koningshuis op de 

Engelse troon, de Plantagenets. Vorsten 

van deze dynastie probeerden in de loop 

van de tijd steeds meer macht en geld te 

verkrijgen ten koste van de adel en de 

Kerk. Het kwam bijna tot een burger

oorlog, toen een aantal edelen in opstand 

kwam tegen de tirannie van koning John. 

In 1215 werd hij gedwongen de Magna 

Carta, een soort contract, te onderteke

nen, waarin de adel privileges kreeg en in 

ruil daarvoor de koning zou steunen. 

De bezittingen van de Engelse koningen 

King John 

bestonden vanaf 1066 niet alleen uit Engeland zelf, maar 

ook uit delen van Frankrijk. Koning Edward III meende 

door verwantschap aan moederskant recht te hebben op 

de Franse troon en verklaarde Frankrijk in 1337 de oorlog. 

Deze oorlog zou meer dan honderd jaar duren en staat 

daarom bekend als de Honderdjarige Oorlog. In 1453 kwam 

er een einde aan de oorlog en was van de Engelse bezittingen 

in Frankrijk alleen Calais overgebleven. De Engelsen zouden 

echter pas in 1801 hun claims op de Franse troon opgeven. 

Halverwege de veertiende eeuw kwam er een einde aan 

de bevolkingsgroei, niet alleen in Engeland, maar in heel 

Europa. De oorzaak was de Pest, ook wel de Zwarte Dood 

genoemd, die vanuit Azië naar Europa kwam en werd over

gebracht door vlooien die op ratten leefden. Wereldwijd 

stierven zo'n 75 miljoen mensen aan de ziekte. Engeland 

werd in 1348 getroffen. Bijna de helft van de bevolking 

stierf, wat een groot tekort aan arbeidskrachten en een 

overschot aan bewerkbaar land veroorzaakte en daardoor 

economische achteruitgang betekende. 

Terwijl Engeland nog steeds oorlog aan 

het voeren was in Frankrijk, ontston

den er thuis problemen met de boe

ren. Door gebrek aan arbeidskrachten, 

veroorzaakt door de Pest, werden ze 

steeds zelfbewuster en begonnen voor 

hun rechten op te komen. Dit leidde 

in 1381 tot een opstand, The Peasants' 

Revolt. Koning Richard II, pas veertien 

jaar oud, wist de gemoederen te sussen, 

maar behandelde de boeren daarna net 

zo streng alsvoorheen. 

Direct na het einde van de Honderjarige 

Oorlog in 1453 begon er wederom een 

interne machtsstrijd in Engeland: de 

Engelse troon werd door zowel het huis 

Lancaster als het huis York geclaimd. Er 

werd veel gevochten en de troon werd 

afwisselend bezet door de leiders van 

beide partijen. 

The Peasanrs' Revolt 
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De aanhangers van het huis Lancaster hadden de rode roos 
als symbool, terwijl de partij van de Hertog van York een 
witte roos droeg. Hierdoor wordt de periode van 145 5 

rot 1485 wel de tijd van de Rozenoorlogen genoemd. 
Uiteindelijk kwam in 1485 een nieuw vorstenhuis aan de 
macht, de Tudors, dat tot 1603 zou standhouden. 

Het spreekt vanzelf dat de architectuur en literatuur uit deze 
periode sterke Franse invloeden kende. In de architectuur 
betekende dit vooral de opkomst van de Romaanse stijl in 
met name kerken en kloosters. Later in de Middeleeuwen 
ging deze geleidelijk over in de Gotische bouwstijl. In de 
literatuur kwam de Franse invloed tot uiting in de vorm van 
onder andere Franstalige verhalen (b.v. Roman de la Rose) 

en de introductie van rijm. Vanaf de veertiende eeuw kwam 
de volkstalige literatuur op. De bekendste naam uit deze 

me war of the Roses 

periode is die van 
Geoffrey Chaucer, 
het bekendste werk 
de Canterbtt1y Tales. 

Een andere naam 
is die van Thomas 
Malory, wiens Morte 

d'Arthur, een verza
meling verhalen over 
koning Arthur in het 
Engels, rond 1500 

verscheen. 

een groep kruisvaarders 

Erg populair waren fabels, ballades en 'romances' (zoals 
Have!ok the Dane en King Horn). Vroege voorbeelden van 
werken in de volkstaal zijn dertiende-eeuwse volkswijsjes en 

liedjes waarin bijvoorbeeld de komst van de zomer of de 
schoonheid van een meisje wordt bezongen. Al met al zijn 
de late Middeleeuwen qua literatuur een rijke periode, 
helemaal als je beseft dat er heel weinig is overgebleven: 
ten eerste werd lang niet alles opgeschreven en ten rweede 
is er van datgene dat wél opgeschreven slechts een klein en 
niet-representatief deel overgeleverd. 

voorbeeld van de Romaanse bouwstijl 
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Romances 
King Horn 

In de Late Middeleeuwen (vanaf eind 13e eeuw) was het 

genre van de 'romance' erg populair in Engeland. Onder 

'romance' verstaan we Engelstalige verhalen die gaan over 

ridderlijke avonturen en romantische liefde. Ze zijn geschre

ven in versvorm en hebben een lengte van 1000 tot 3000 

versregels. Ze werden waarschijnlijk voorgedragen voor een 
publiek dat bestond uit mensen uit de hogere sociale klassen. 

Het verhaal draait om één hoofdpersoon, een jonge held die 

zich tijdens het verhaal ontwikkelt op verschillende gebie

den. Niet alleen zijn ridderlijkheid, kracht en moed worden 

op de proef gesteld, ook op het gebied van de liefde krijgt hij 

te maken met obstakels die hij moet ove1winnen. 

[Middelengels] 

Alle beon he blithe 

That to my song lythe! 

A sang ich schal you singe 

Of Muny the kinge. 

Vaak heeft de held een goede vriend die hem bijstaat en 

wordt hij tegengewerkt door een valse vijand; hij moet let

terlijk en figuurlijk volwassen worden om alle tegenslagen 

te ove1winnen. Na veel avonturen bereikt de hoofdpersoon 

zijn doel en wordt hij beloond voor zijn volhardendheid en 

moed. 

King Horn is waarschijnlijk de oudste bewaard gebleven 

Middeleeuwse romance. Het werk is geschreven aan her 

eind van de dertiende eeuw door een onbekende schrijver 

en is gedeeltelijk gebaseerd op de mondelinge Engelse volks

cultuur. De stijl van deze romance is vrij eenvoudig. 

[vrij vertaald] 

All are happy 

Who listen to my song 

A song I will sing to you 

Of Murray the king 



Iedere versregel bevat drie beklemtoonde lettergrepen en 
het rijmschema bestaat uit couplets (gepaard rijm), wat wil 
zeggen dat er telkens twee opeenvolgende regels op elkaar rij
men. Als voorbeeld volgen hier de eerste vier regels: Het ver
haal begint met de dood van Horns vader en de verbanning 
van Horn en zijn metgezellen naar een uithoek van Groot
Brittannië door de Saracenen1• Daar wordt Rymenhild, de 
dochter van de koning, verliefd op Horn, maar hij wil pas 
met haar trouwen als hij zichzelf bewezen heeft. Dit doet 
hij door een aantal Saracenen te doden. Fikenhild, één van 
Horns metgezellen, wordt jaloers op Horn en vertelt de 
koning dat Horn van plan is hem te vermoorden. Horn ver
trekt naar Ierland, waar hij zijn kracht en moed bewijst door 
nog meer Saracenen te doden. De Ierse koning wil Horn 
belonen door hem zijn dochter Reynild als bruid te geven 
maar Horn blijft trouw aan Rymenhild. Als hij terugkeert 
staat Rymenhild op het punt uitgehuwelijkt te worden aan 
een zekere koning Mody. Horn en zijn metgezellen doden 
iedereen op het feest en Horn onthult zijn identiteit aan de 
koning. Voor hij echter met Rymenhild trouwt, wreekt hij 

[vrij vertaald] 

1135 She said: "Take this cup, 
And this thing on it. 
I never saw, or so I believe, 
A beggar that was so bold.2" 
Horn took it to his companion 

1140 And said, "Dear queen, 
I don't desire wine, much or litt!e, 
Except from a white cup. 
You think I am a beggar, 

1145 But I am a fisherman, 

I've come very far by east 
To fish at your feast. 

My net lies here at hand, 
Near a ve1y beautiful shore. 

1150 It has lain there 
For seven whole years. 
I've come to look 
If any fish took it. 
I've come to fish: 

115 5 I will not drink from this: 
Drink to Horn from the hom. 
Far have I travelled." 
Rymenhild began to look at him, 
Her heart began to grow cold. 

1160 She didn' t understand his fishing, 

de dood van zijn vader door de Saraceense moordenaars te 
doden. Bij terugkomst ontdekt hij dat zijn slechte metgezel 
Fikenhild Rymenhild heeft gedwongen met hem te trouwen. 
Horn doodt Fikenhild, trouwt met Rymenhild en Reynild 
wordt uitgehuwelijkt aan Horns trouwe vriend Athulf. 

In King Horn zijn alle elementen die karakteristiek zijn voor 
romances terug te vinden. Er is een duidelijke ontwikkeling 
te zien: Horn wordt volwassen en bewijst zichzelf meerdere 
malen. Ook is er een scherp contrast waarneembaar tussen 
goed en kwaad. De trouwe Athulf is het tegenovergestelde 
van de verraderlijke Fikenhild. Ook de Saracenen vormen 
een bedreiging voor de 'goede' wereld van Horn. Andere 
belangrijke thema's in dit verhaal zijn: zeereizen, verbanning 
en terugkeer, vermomming, wraak en het huwelijk. 

In de volgende fragmenten komen vele van deze thema's 
voor. Horn is net teruggekeerd uit Ierland en hoort dat 
Rymenhild gaat trouwen. Vermomd als visser gaat hij naar 
het huwelijksfeest. 

[Middelengels, regel 1135-1221] 

Heo seide: "Have this cuppe 
And this thing theruppe. 
Ne sagh ich nevre, so ich wene, 
Beggere that were so kene." 
Horn tok hit his ifere 

And sede, "Quen so dere, 
Wyn nelle ich muche ne lite 
But of cuppe white. 
Thu wenest ich I beo a beggere, 
And ich am a fissere, 

Wel feor ich icome by este 
For fissen at thi feste. 

1 Saracenen: Middeleeuwse benaming voor Arabieren, ook gebruikt om alle tegenstanders van het Christendom aan te duiden. 
2 dapper 
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Nor did she recognize Horn himself. 
But strange she began to think 
Why he demanded her to drink to Horn. 
She filled her hom with wine 

1165 And drank to the pilgrim. 
She said: "Drink yourself full,3 
And teil me the truth, 
Whether you ever saw 
Horn lie in the woods." 

1170 Horn drank a while from the hom 
And threw the ring to the bottom. 
He said, "Queen, now look at 
What is in your drink." 
The Queen went to her bower4 

1175 With her four maids. 
There she found what she wanted, 
A ring engraved, of gold 
That Horn had had from her; 
Greatly she feared 

1180 That Horn was dead, 
For the ring was there. 
Then she sent a maid 
After the pilgrim; 
"Faithful pilgrim," she said, 

1185 ''The ring that you threw, 
Say where you took it, 
And why you've come here." 
He said, "By Saint Giles,5 
I have gone many miles, 

1190 Ve1y far beyond the west 
To seek my fortune. 
I found the child Horn 

On board a ship in a countty. 
He said he wanted to tty 

1195 To arrive in Westernesse. 
The ship took to the water 
With me and the good Horn; 
Horn was ill and died, 
And he requested nicely of me: 

1200 'Go with the ring 
To Rymenhild the young.' 
He kissed it ofren, 
May God give his soul rest!" 
Rymenhild said right away, 

1205 "Heart, now you burst, 
For Horn you have no more, 
Who has grieved you so sore." 
She feil on her bed, 
Where she hid a lmife, 

1210 To slay both the hateful Icing 
And herself with 
In that same night, 
In case Horn might not come. 
She set the knife to her heart, 

1215 But Horn immediately caught her up. 
He wiped the dirt from his neck 
And said: "Sweet and dear queen, 
I am your own Horn. 
Can't you recognize me? 

1220 I am Horn of W esternesse 
Kiss me in your arms." 

Na deze gelukkige hereniging doden Horn en zijn metgezellen alle aanwezigen van het gezel
schap van koning Mody en onthult Horn zijn identiteit ook aan Rymenhilds vader. Hij wil met 
Rymenhild trouwen, maar nu nog niet: 

I will not begin with it 
1290 Until I win Suddene.6 

You stay here for a while, 
While I find my way 
To my inheritance 

And to my baronage.7 
1295 I shall obtain that country 

And avenge8 my father. 
I shall be king of the town, 
And wear a king' s crown, 
Then will Rymenhild 

1300 Lie with the Icing. 

Eerst moet hij de Saracenen die zijn vader hebben vermoord, nog doden. Terwijl Horn dit aan 
het doen is, dwingt Fikenhild Rymenhild om met hem te trouwen. Weer komt Horn net op 
tijd: hij redt Rymenhild, doodt de valse Fikenhild en gaat met haar naar Suddene, waar ze zeer 
geliefd zijn als koning en koningin. 

3 zoveel als je wilt 
4 kamers, boudoir 

5 Sr. Giles is een van oorsprong Franse kluizenaar (7e eeuw) die in 
Groot-Brittannië veel vereerd wordr. 

6 Het land waar Horn oorspronkelijk vandaan komt. 
7 lenerlijk: gebied waar ik baron ben. 
8 wreken 



Vragen: 
Welke 2 thema's kun je ontdekken in fragment 1 (regel 1135-1221)? 

a. Wraak 
b. Vermomming 
c. Huwelijk 
d. Verbanning en terugkeer 

2 En welke van de 4 bovengenoemde alternatieven geldt voor het tweede fragment (1289-1300)? 
3 Wat is het effect van al deze thema's op de gehele verhaallijn ? 
4 In het eerste fragment zitten twee woordspelingen. Welke? 
5 Waarom zou Horn deze woordspelingen gebruiken? 
6 Slaagt hij in zijn opzet? 

7 Tot welk schokeffect neemt hij zijn toevlucht (regels 1188-1203)? 
8 Waarom wil Horn nog niet met Rymenhild trouwen in het tweede fragment? 

9 Rymenhild heefr kennelijk weinig te vertellen in deze situatie. Hoe zou dit komen? 
10 Over dezelfde Horn bestaat ook een Middeleeuwse ballade. Vergelijk het verhaal van King Hom met het volgende 

fragment uit de ballade 'Hind Horn'. Hind Horn bevindt zich op het huwelijksfeest van zijn geliefde, vermomd als 
bedelaar. 

The bride carne down with a glass of wine, 
When he drank out of the glass, dropped in the ring. 
"O got ye this by sea or land? 
Or got ye it off a dead man's hand?" 
"I got it not by sea, I got it by land, 
And I got it, Madam, out of your own hand." 
"O I'll cast off my gowns of brown 
And beg with you from town to town. 
"O I'll cast off my gowns of red, 
And I'll beg with you to win my bread." 
"Ye needn' t cast off your gowns of brown, 
Por I'll make you lady of many a town. 
"Ye needn't cast off your gowns of red, 
It's only a sham,9 the begging of my bread." 
The bridegroom he had wedded the bride, 
But young Hind Horn he rook her to bed. 

a. Welke verschillen en overeenkomsten zie je tussen de romance King Horn en de ballade? 

b. Waarom zijn de twee teksten zo verschillend? 

9 Het is maar schijn 
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Sir Gawain 
26 and the Green Knight 

Een andere zeer bekende romance is Sir Gawain and the 

Green Knight. Het werk is geschreven in de late veertiende 
eeuw door een onbekende dichter .die afkomstig was uit 

Cheshire, een graafschap dat dicht bij Wales ligt. De dichter 

was bekend met de manier van leven van de aristocratie en 
met Franse romances. Van Sir Gawain is slechts één hand

schrift bewaard gebleven, samen met drie andere gedichten, 
die waarschijnlijk door dezelfde dichter zijn geschreven. Het 

gedicht bestaat uit vier delen, die opgebouwd zijn uit een 
wisselend aantal strofen. De strofen zijn op hun beurt opge
bouwd uit een wisselend aantal lange allitererende versregels 

zonder eindrijm gevolgd door vier korte rijmende versregels. 

De verhaallijn van Sir Gawain komt voor een groot gedeelte 

uit Franse Arthur-verhalen. Er zitten echter ook oudere 
thema's in het gedicht. Het thema 

van de komst van een vreemde
ling naar een feest, gevolgd door 
een uitdaging, komt bijvoorbeeld 

al voor in oude Ierse verhalen. Wat 

vooral opvalt in het gedicht is de 
goed uitgewerkte verhaallijn. Veel 

Middeleeuwse literatuur bestaan uit 
losse episodes die aan elkaar geplakt 
zijn, maar in Sir Gawain leidt de ene 

gebeurtenis op een logische manier 
tot de andere. Het is een spannend 

gedicht om te lezen, vooral als je nog 
niet weet wat er gaat gebeuren. 

Het verhaal begint op Nieuwjaarsdag, 
op een feest dat wordt gehouden aan 

het hof van koning Arthur. Het feest 
wordt ruw verstoord door de komst 
van een reusachtige groengekleurde 

en in het groen geklede vreemdeling 

die de ridders uitnodigt hem met 
zijn eigen bijl te onthoofden. Degene 
die ingaat op de uitdaging zal een 

jaar en een dag later een slag met 

de bijl terugkrijgen. De enige die 
deze uitdaging durft aan te nemen 

is Sir Gawain, een neef van koning 
Arthur. Nadat hij het hoofd van de 

reusacqtige Green Knight heeft afge

hal<:t, palet deze zijn eigen hoofd op, 
maant Gawain hem een jaar en een 
dag later te ontmoeten in de Green 

Chape! en vertrekt. 

Bijna een jaar later, op de dag na Allerheiligen (1 november) 
doet Gawain een kuisheidsgelofte en vertrekt hij te paard om 
de Green Knight te zoeken. Op Kerstavond bereikt hij een 

kasteel, waar hij wordt ve1welkomd door de kasteelheer en 

zijn mooie vrouw. Zij halen hem over een aamal dagen te 

blijven, want de Green Chape! ligt op slechts 2 mijl van het 
kasteel. Als de kasteelheer een jachtpartij organiseert, stelt 
hij voor dat Gawain in het kasteel achterblijft, aangezien 

deze wel moe zal zijn van al het reizen. Aan het eind van de 
dag zal Gawain dan datgene wat hij gedurende de dag heeft 

gevangen, aan de kasteelheer geven, zonder erbij te zeggen 
waar hij het vandaan heeft. Gawain zegt dit toe en blijft de 

volgende dag in bed liggen, te1wijl de rest van de mannen 
op jacht gaat. 
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Fragment 1 

And so the lord enjoys his sport at the forest-border1 
And the good man, Gawain, remains in bed, 
Lying snug2, while the light streams down his walls. 50 

Under luxurious coverlets3, all canopied about,4 
And drowsing5 in soft slumber, he dimly hears 
A small sound at the threshold. He listens. Now the door 
opens. He pokes his head out of the bed-clothes, 
Lifts back the corner of the curtain, just a little, 55 

Looks warily6 out to see what it could be. 
He sees the lady there, and she is lovely to look upon. 
She draws the door close-to behind her, silently, 
And moves towards the bed; the man, embarrassed, 
Sinks back again soundlessly, feigning sleep7• 60 

She steps up lightly, steals8 towards the bedside, 
Brushes back the curtain and cautiously creeps in, 
And sits, ve1y soft!y, on the bed's edge, 
Lingering there at leisure to watch him waking. 
The lord kept low9 for a long time also, 
Turning over in his mind what this might mean 65 

And what it implied, for it seemed to him a marvel. 
But he murmured to himself: 'It would be more seemly 
To find out, in the course of conversation, what she wants.' 
Soon he woke, and stretched, and turned towards her, 
Unlocked his eyelids, and looked surprised, 70 

Then made the sign of the Cross, as if by prayer to escape 
his plight10• 
There glowed on her lovely face 
A hue both red and white. 
She seemed the image of grace, 75 

Her small lips laughing and bright. 

'Good morning, sir Gawain,' said the lady merrily. 
'What a careless sleeper, to let someone slip in here. 
I have trapped you beautifully; unless we strike a bargain 11 80 

I shall bind you in your bed - of that you can be sure.' 
And the lady laughed, made jests and jibes.12 
'And a very good morning to you,' said Gawain gaily. 
'You may do with me as you wish and I'll be pleased: 
In a moment I surrender - and seek your mercy. 85 

Truly I have no choice, trapped here as I am.' 
He jests with her, to joyful peals13 of merriment. 
'But, lovely lady, would you grant me leave 
And release your prisoner, prompt14 him now to rise 
That he might slip from his bed to find more fitting clothes? 
Then I' d be more at ease to talk with you.' 90 

'No, no, my fine sir,' said the sweet lady, 

rand van het woud 
2 behaaglijk 
3 beddenspreien 
4 Gawain ligt in een hemelbed met gordijnen eromhten. 
5 dommelen 
6 behoedzaam, voorzichtig 
7 doet alsof hij slaapt 
8 sluipt 
9 hield zich gedeisd 
10 benarde toestand 
11 tot een accoord komen 
12 grapjes en spottende opmerkingen 

'You shall not budge15 from your bed. I have another notion. 
I shall tuck you up tightly on either side 
And then talk with my knight whom I have neatly trapped, 
For, yes, I am certain now that you are sir Gawain 
Revered16 by the wide world eve1ywhere you ride. 
Your knightly character and courtesy are highly renowned 
By all lords and ladies - indeed, by all who live. 
And now, you are next to me, and we are alone. 
My lord and his loyal men are far away in the forest; 
Those in the hall !ie sleeping, their ladies also. 
The door is shut firm and fastened with a hasp. 
And since I have in my house the person whom all prefer 
I intend to savour17 each second: each passing word I'll 
treasure. 
Both my mind and body 
Are only for your pleasure. 
I'm here perforce18, and ready 
To serve you at your leisure.' 

'In good faith,' says Gawain, 'that's certainly flattering. 
However, I'm not the man whom you have in mind. 
l'm not nearly worthy enough, as I wel! know, 
To inspire19 such reverence as you have described. 
I should be happy, by Heaven, if I could please you 
And be deemed fit20, in word and deed, to devote myself 
To serving you - a service of purest joy!' 
'In good faith, sir Gawain,' said the lady gaily, 
'Your excellence exceeds, your powers surpass all others. 
To consider them lightly would show little courtesy21; 
There are many ladies who would love beyond the world 
To hold you in their power, as I have you now, 
To while away the time with tender words, 
To find solace22 in love, free at last from sorrow: 
They would prefer that pleasure to the richest possession. 
But praise Him who reigns in Heaven on high, 
By whose grace I have wholly in my hand the man desired 
by all.' 
She brought him excellent cheer, 
Being so beautiful, 
And the knight, with tact and care, 
Answered her words in full. 

'Mary reward you, madam,' he said merrily, 
'For, truly, I find your kindness most noble. 
Most men receive recognition for generous deeds; 
The respect I receive is through no merit23 of mine. 
Y ou yourself gain in honouring me this way.' 
'Not so,' said the noble lady, 'I know otherwise, 

13 geluid 
14 aansporen 
15 verplaatsen 
16 bewonderd 
17 genieten van 
18 onvermijdelijk 
19 oproepen 
20 goed genoeg geacht werd 
21 beleefdheid, hoffelijkheid 
22 troost 
23 verdienste 
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For were I worth all the women who live on earth, 
If I held the world's wealrh in my very hand, 
How could I make a better bargain in a husband? 

95 Wirh the qualities of heart and mind I have come to find 
In you - your yourh, your grace and gaiery, 
Of which I have heard reil, and now know to be rrue, 
There is no man in the world I would choose before you.' 
'Beauriful lady, I know you have chosen berrer; 

100 Yet I am proud of the price you have placed on me. 
I shall hold you as my sovereign, 24 serve you steadfasrly, 
And I shall be your knight, may Chrisr reward you!' 
Thus rhey discussedne. many rhing till mid-morning 
And the lady made as if she loved him dearly. 

105 Gawain, more restrained, showed marvellous courtesy. 
Were she the brighrest beauty, the knighr had lirrle love 
To spare from his sorrowful quest, which he mighr nor 
foresrall. 25 

110 

The cut rhar lays him low 
Assuredly wil! fall. 
She rold him she would go, 
And he agreed wirhal. 

She said good-bye, laughed, gave a sidelong26 look; 
Then, while she stood there, astonished him wirh these 
words: 

115 'May He who rewards fine speeches praise your 
performance. 

24 vorstin 
25 verhinderen 
26 zijdelings, schuin 
27 lomp 
28 flircen 
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135 

However, it's hard to be sure you're really sir Gawain.' 
'Why?' he replied, and quicl<ly quesrioned her, 
Afraid rhar he may have behaved boorishly.27 
Bur the lady blessed him and spoke to him, explaining: 
'Gawain is righrly held to be a gracious knighr 
And courresy contained in him so complerely 
He could never dally28 so long wirh a lady 
Without being moved - if only by some touch or trifle 
Ar a speech's end - out of kindness, to beseech29 a kiss.' 
Gawain said: 'Well, best let it be as you wish: 
1 shall kiss ar your command, as becomes a lrnighr,30 
And more, I'll not displease you, no need to plead furrher.' 
She comes nearer at rhar, carches him in her arms, 
Leans down lovingly and kisses the lord. 
They commend each other becomingly to Christ 
And she goes out gracefully without more ado. 
With that, rather hurriedly, he prepares to rise, 
Calls to his chamberlain, chooses his clorhes. 
Once ready, he leaves his room and repairs31 to Mass, 
Then to his mea!, which the men had made for him. 
All that day he made meny, Uilti! the rise 
of the moon. 
Ever so graciously 
By the young one and the crone,32 

140 Was the lrnighr received. All three 
Enjoyed themselves as one. 

vragen naar 
zoals hec een ridder beraamt 
begeefr zich 
oude vrouw 
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's Avonds moet Gawain, geheel volgens afspraak, de kasteel
heer een kus geven. De tweede dag verloopt identiek aan de 
eerste: de dame bezoekt Gawain, wordt afgewezen en kust 
hem nu twee keer. 's Avonds moet Gawain de kasteelheer 
dus twee kussen geven. De derde dag geeft de dame Gawain 

Fragment 2 

'Gawain,' said the green knight, 'may God protect you. 
I wish you a pleasant welcome to my place! 
You've judged your journey wel!, as a true man should, 
And you're perfectly correct on the pact we agreed upon: 
A twelvemonth ago, you rook what feil to you then; 
Naw, on this New Year's Day I shall pay you back. 
We' re on our own here in this lonely dale, 
No man stands between us, we can strike as bitterly as 
We please. Take your helm from your head. 
Prepare yourself1 
And do not resist for I didn't restrain33 you 
When you hacked my head off with your first smack.' 
'By the God who gave me soul and spirit, 
I shan't begrudge34 you your blow nor any harm that 
hap pens. 
But take one stroke only; I'll stand still meanwhile. 
Do whatever you wish 
I'll neither resist nor care.' 
He dropped his head, waiting. 
His neck showed white and bare, 
He made as if 35 this thing 
Would never cause him fear. 

Now the man in green gers ready, steadies himself, 
Sweeps back the grim weapon to hack at Gawain. 
He flourishes36 it with all the force in his big body 
And brings down a dreadful blow, as if to destroy him. 
Had it descended as hard as he seemed to intend 
He would have. been bisected37 by that blow, 
But Gawain, glancing sideways as the axe swung, 
Flinched38 his shoulders to evade the sharp blade 
As it flashed towards the flint to topple39 him. 
Suddenly the man in green stopped his motion 
Then scolded him with a spate40 of fine phrases: 
'You're not Gawain,' he said, 'so noble and so good. 
He' s not afraid of a whole army by hili or dale. 

33 tegenhouden 
34 misgunnen 
35 deed alsof 
36 Z\vaait 
37 in tweeën gehakt 

38 terugdeinzen 
39 ten val brengen 
40 vloed 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

niet alleen drie kussen, maar ook een magische groene 
gordel. De kussen geeft Gawain aan de kasteelheer, maar de 
gordel houdt hij zelf, want deze zal hem beschermen tegen 
alle onheil. De volgende dag gaat Gawain op weg naar de 
Green Chape!. 

And now you tremble in terror even before I touch you. 
I never knew he was such a lily-livered41 knight! 
Did I flinch, or flee from you when your blow felled me? 
Did I cavil42, or create a fuss at King Arthur's house? 
My head flew to my feet but I never flicked an eyebrow; 
And you - I haven't even touched you and you're trembling. 
It's clear I'm the better man here, the case is white 
and black.' 
Gawain replied: 'Enough! 
I won't flinch when you hack
Though once my head is off 
I cannot put it back. 

But swing promptly43, man, and bring me to your point. 
Deliver me to my destiny but don't delay! 
I'll stand up to your stroke and start away no more 
Till your steel strike me squarely. There's my oath on it.' 
'Here is your bargain, then!' He heaved the blade up high 
And gazed at him savagely as if somewhat crazed. 
He gathered himself for a great blow, then held 
His hand, letting him stand there, still unharmed. 
Gawain readied himself 44, steady in eve1y limb, 
Still as a stone, or the stump of a tree 
That grips the rocky ground with a hundred roots. 
The man in green chatted on cheerily45, mocking him: 
'Naw you've recovered your nerve I have to hit you. 
May the great knighthood of King Arthur guard you 
And keep your neck-bone from this blow - if it can.' 
Gawain, afire with fierce rage, replied, 
'Get on man. No more threatening. Strike! 
It seems to me you've made yourself afraid.' 
'All right,' the lmight said, 'after such a speech 
I'll no Jonger delay your quest, nor let you break 

46 ' your vow . 
He stands ready to swing, 
Face puckered47. Imagine how 
Gawain is suffering 
For there is no hope now. 

41 laf 
42 onnodige tegenwerpingen maken 
43 onmiddellijk, direct 
44 bereidde zich voor 
45 opgewekt 
46 eed, plechtige belofte 
47 samengetrokken 
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He lifts the weighty weapon, Iets it fall 120 For that woven garment you wear is my own girdle. 

30 
Straight: the blade brushes thè bare neck; My wife wove it, so I know it wel!. 
But though the arm swung fiercely he feit no harm I have missed no facts concerning your acts and kisses, 
For his neck was only nicked48, a surface scratch; Nor my wife's wooing56 of you; I brought it all about.57 

75 Yet when the blade broke the fatty flesh I sent her to test you out. You withstood her stout!y. 
And bright blood shot over his shoulder to earth, 125 You're the most fault!ess warrior who walks on foot! 
Seeing his own blood-spots mott!e49 the snow, As a pearl is more precious than a snow-pea58 
He leapt f01ward, feet together, a spear-length, So is Gawain, upon my oath, among other knights. 
Seized his helmet, and slammed it on his head; Yet here you lacked a litt!e: your loyalty 

80 With a heave of his shoulders he hastily swung his shield Was wanting - not out of greed, not out of wantonness,59 
In front of him, drew his sword and spoke out fiercely. 130 But because you loved your life - and I blame you much less 
Not any morning since the one when his mother bare him For that.' Gawain stood still, his mind in pain, 
Can he have been half so happy a man: So shaken with guilt, so grief-struck that he quaked within. 
'Stop striking - now! Not one blow more! The blood rushed from his heart, flushing his face. 

·' 85 I have received your stroke without strife or resistance. He shrivelled in shame at what the bold man told him, 
If you give me more you'll get repaid: 135 And the first words that he spoke were these: 
It will be quick and fierce - you can count on what 'A curse upon my cowardice - and my covetousness!60 
you've heard. There's villainy in both, and virtue-killing vice!' 
Only one stroke wil! fall. He grasped the love-lmot and loosened its clasp, 

90 That was our accord And hurled it hard in anger towards the man. 
Last year in Arthur's hall. 140 'There, take that tawd1y61 love-token! Bad luck to it! 
So stop. That was your word.' Craven62 fear of your blow, and cowardice, brought me 

To give in to my greed and go against myself 
The man drew back. Upending50 his big weapon And the no bie and generous code of lmight!y men. 
He shoved the shaft into the ground, leaned over the blade I am proved false, faulty - those failings wil! haunt me. 

95 And studied the knight who stood there before him 145 From falsehood and faithlessness come a hollow heart and 
In his fine armour51, his fear of being harmed ill-fame, 
Quite vanished. That sight warms the blood in his veins. And I confess to you 
He pokes fun at him, cracks meny jokes That I much to blame. 
In a !oud tone that rebounds52 off the stones: What would you have me do 

100 'My good fellow, no need naw to be so fierce! 150 That I may cleanse my name?' 
In our fight no one has slighted53 you nor 
Braken the conditions of our contract made at court. The lord laughed, and replied reasonably 
I promised one stroke only. You have handsomely paid And warmly: 'Any harm you've clone is now undone. 
Your debt - you're fre�d from all other dues. You've clearly confessed and freed yourself of fault. 

105 Perhaps I'd have struck you with much more power You've paid your penance63 at the point of my blade; 
Had I been nimbler,54 and hun you horribly. 155 I hold you absolved of all offence, and as fresh-made 
The first stroke was only a joke, a threat in jest; As if, since birth, you had never sinned on earth. 
I didn't hack you open, I hit you but light!y - right!y so And I give you back the girdle with the golden border. 
Because of our agreement flxed on that first evening It's green like my gown - so tal<e it, Gawain, 

110 When you behaved well in my hall and gave me all To recall this contest when you ride away 
Your winnings as a wise and good man must. 160 Among proud princes, as an emblem to remember 
And the second stroke I dealt you for that day Your quest and challenge at the Green Chape!. But the feast 
When you kissed my wife and returned my rights to me. Continues at my cast!e. Let us hurry home 
My arm missed both times: mere feints55, no harm And resume our festival and our New Year revels once more. 

115 to show. With my wife,' insisted the lord, 
Who pay their debts can rest 165 'Who was your foe before, 
Quite unafraid. And so, You'll find ·a new accord; 
Because you failed the test Of that I' m very sure. , 

Third time, you took that blow. 

48 ingek��fd, er zat slechts een kras in zijn nek 56 het hof maken 
49 vlekken maken 57 bewerkstelligen 
50 op de kop zetten 58 suikererwt, witte erwt 
51 wapenuitrusting, harnas 59 lichtzinnigheid 
52 terugkaatsen 60 inhaligheid, hebzucht 
53 kleineren 61 smakeloos 
54 vlugger 62 laf 

55 schijnbewegingen 63 straf, boete 



Vragen: 

Eerste fragment: 

1 Hoe gedraagt Gawain zich ten opzichte van de kasteelvrouwe? 

2 Wat is het opvallendste kenmerk van het gedrag van de kasteelvrouwe? 

3 Waarom laat Gawain zich niet door haar verleiden? 

4 Vind je het gedrag van de kasteelvrouwe passen binnen de context van het gedicht? Waarom (niet)? 

5 Zoals je in de inleiding bij dit gedicht kunt lezen, bestaat iedere strofe uit een aantal (20-30) allitererende versregels 

afgesloten door 4 korte rijmende versregels. 

a. Geef aan welke woorden in regel 1-15 (het eerste fragment) allitereren. 

b. Welk beroemd gedicht uit de vroege Middeleeuwen is helemaal in allitererende 

versregels geschreven? 

c. Leg uit: de 4 korte rijmende versregels dienen in dit gedicht als cliff-hanger. 

Tweede fragment: 

6 Hoe gedraagt Gawain zich tijdens de ontmoeting met de Green l(night? 

7 Welke parallellen zijn er russen het gesprek met de kasteelvrouwe en de ontmoeting met de Green l(nighr? 

8 Hoe kan het dat de Green l(night de gordel die Gawain draagt, herkent? 

9 De Green l(night vindt Gawain 'the most faulrless warrior rhat walks on foor'. Vind jij, na het lezen van het verhaal 

en de rwee fragmenten, dat ook? Is Gawain een echte hoofse ridder? Waarom (niet)? 

10 Vergelijk Sir Gawain met King Horn. Welke verschillen en overeenkomsten zie je? 

11 Aan het eind van het gedicht zitten nog een aantal plorwendingen. Lees de laatste strofen van Sir Gawain en probeer 

te verklaren a) waarom de Green l(night Gawain wilde testen en b) waarom hij zijn vrouw naar Gawain roe stuurde. 
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The Fox and the Wolf 
(ca. 1300) 

In de Middeleeuwen was net als nu niet alle kunst bedoeld 
voor de elite. De hogere sociale leringen lazen en luisterden 
naar bijvoorbeeld romances, terwijl het 'gewone volk' zijn 
eigen genres had. Men kende een aantal soorten volkslitera
tuur, waarvan de ballade al is behandeld. Naast de ballades 
waren er ook andere volksverhalen op rijm, de fabels. Fabels 
zijn allegorische verhalen over dieren, vaak met een didacti
sche of moralistische ondertoon. Ze werden voorgedragen 
ter lering en vermaalc 

Dierenverhalen komen over de hele wereld voor en zijn van 
alle tijden. Zo was men het oude Egypte en in de klassieke 
oudheid bekend met het genre (denk maar aan de fabels 
van de Griekse dichter Aesopus), maar ook Amerikaanse 
Indianenstammen kennen verhalen waarin dieren de hoofd
rol spelen en menselijke eigenschappen aannemen. De eerste 
Middeleeuwse fabels verschenen ergens in de twaalfde eeuw 
in de Nederlanden. Ze waren erg populair en verspreidden 
zich snel over heel Europa. Het bekendste voorbeeld hiervan 
is het verhaal van Reinaart de vos. Het Middelnederlandse 
Van den vos Re)11iaerde werd in het Frans vertaald en stond in 
Frankrijk bekend als de Roman de Renart. 

Said the wolf, "What may that be 
Which I hear in the wel!? 
Are you a Christian, or my companion?1 
Tell me the truth, don't !ie to me, 

5 Who has put you in the wel!? 
The fox knew him well by his kin,2 
And only then his wits3 carne back to him 
For he intended with some trick 
To bring himself up, and the wolf in there. 

10 Said the fox, "Who is there now? 
I believe it's Ysengrim who I hear." 
"That's true," said the wolf, 
"But what are you, so God counsel4 you?" 
"Ah," the fox said, "I will teil you; 

15 I will not !ie one single word. 
I am Reynard, your friend, 
And I had known you were coming, 
I would have asked of you 
That you should carne to me." 

20 "With you?" said the wolf, "What for? 
What should I do in the well?" 
Said the fox, "You are unwise, 
Here is the bliss of paradise. 
Here I may ever fare well,5 

vriend, makker 
2 familie, afkomst 

3 gezond verstand 
4 helpen, mee raad bijstaan 

Ook in Engeland kende men de verhalen over de slimme vos 
uit het werk Rqnart the Fox, uit Chaucers The Nun s Priest's 

Tale en uit het gedicht The Fox and the Wolf, allen gebaseerd 
op de Roman de Renart. 

In de loop van de tijd gaan fabels naast een morele bood
schap ook parodistische elementen bevatten. De hoofse 
gebruiken en heldendaden van de adel worden geïmiteerd 
door de dieren, waardoor de aristocratie belachelijk wordt 
gemaakt. Tevens wordt er gebruik gemaakt van andere gen
res, zoals de fabliau, vermakelijke maar vaak nogal platte en 
grove verhalen over liefde, list en bedrog. 

In The Fox and the Wolf wordt het contrast tussen de domme 
wolf en de slimme vos heel mooi uitgespeeld. Het gedicht 
begint met een hongerige Reynard de vos die een aantal kip
pen verslindt. Van dit feestmaal krijgt hij ontzettende dorst 
en als hij een waterput ziet, springt hij zonder erbij na te 
denken in één van de emmers die erin hangen. Hij belandt 
met emmer en al op de bodem van de put, waar hij zijn dorst 
verfoeit en van frustratie zelfs begint te huilen. Dan komt de 
wolf langs ... 

25 Without pain and without care; 
Here there is food, here is drink, 
Here there is bliss6 without work; 
Here there is hunger nevermore, 
Nor any other kind of woe;7 

30 Of all good things there is enough here." 
Quad the wolf, "Wat may ben that 
That ich in the putte I-here? 
Hertou cristine, other mi fere? 
Say me soth, ne gabbe thou me nout, 

35 Wo haueth the in the putte I-brout?" 

5 hec goed naar de zin hebben 
6 gelukzaligheid, paradijs 

7 ellende 
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Ysengrim gelooft Reynard eersr nier, maar er is maar een 
klein beerje voor nodig om de domme wolf ervan re overtui
gen dar het paradijs op de bodem van de put ligt. 

"At once," said the wolf, "very gladly, 
I have been evil all the days of my life; 
I have the widows' curse, 8 
Therefore fare I even worse. 

35 A thousand sheep have I bitten, 
And more, if they were written down. 
I repent of it9 vety much. 
Master, shall I say more?" 
"Yes," said the fox, "you must tel! all, 

40 Or you must atone10 elsewhere." 
"Chum 11," said the wolf, "forgive me, 
I have often said evil of you, 
People said that you in your life 
Committed sin12 with my wife; 

45 I observed you one time, 
And found you together in bed. 
Often I was very near you, 
And saw you together, in bed. 
I believe, as others do, 

50 That what I saw was true, 
And therefore you we re hateful 13 to me; 
Good chum, don't be angry with me." 
"Wolf," said the fox to him then, 
"All that you have done before, 

55 In though, in speech and in deeds, 
In evety other kind of evil, 
l forgive you at this need14." 
"Christ requite15 you!" the wolf said. 

8 omdat hij hun echtgenoten heeft opgegeten. 
9 er spijt van hebben, berouw hebben 
10 goedmaken 
11 vriend, makker 
12 overspel hebt bedreven 
13 onsympathiek, gehaat 

Om in her paradijs re komen, moet Ysengrim echter eersr 
biechten en berouw tonen voor zijn zonden. Bij gebrek aan 
een priester neemt Reynard Ysengrim de biecht af. 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

"N ow I am in clean life, 16 

I care about child nor wife. 
But teil me what I shall do, 
And how I may come to you." 
"Do?" said the fox. "I wil! teach you. 
Do you see a bucket hanging there? 
There is the way to heaven's bliss, 
Jump in there, certainly, 
And you wil! come to me soon. " 
The wolf said, "That is easy to do." 
He jumped in, and weighed somewhar;17 
That the fox knew vety well. 
The wolf began to sink, the fox to rise; 
Then the wolf became greatly alarmed. 
When he came in the middle of the wel!, 
The wolf met the fox on the way up. 
"Chum," the wolf said, "What now? 
What do you have in mind? 
Where do you want to go?" 
"Where I want to go?" the fox said. 
"I want out, so God counsel me! 
And now go down, to your mea!, 
Your spoils18 wil! be vety small. 
And I am glad and happy 
That you are taken in clean life. 
Your soul knell19 1 have rung, 
And sung a mass for your soul." 

14 in deze tijd van nood 
15 belonen 
16 nu heb ik een fatsoenlijk leven (omdat hij heeft gebiecht) 
17 had een tamelijk groot gewicht, was behoorlijk zwaar 
18 voordeel, winst 
19 doodsklok, ondergang 



Vragen: 

Hoe beschrijft de vos het paradijs onder in de put? 

2 a. Hoe komt de vos naar voren uit de fragmenten? 

b. En de wolf? 

3 a. Welke zonden heeft Ysengrim begaan? 

b. Ysengrim is niet de enige die gezondigd heeft. Wat heeft Reynard gedaan? 

c. Wat is de reactie van Ysengrim op de zonde van Reynard? 

d. Hoe werkt de val van Reynard? 

4 Wat is de boodschap van deze fabel denk je? Waarom? 

5 Vergelijk The Fox and the Wolf met het verhaal The Miller's Tale van Geoffrey Chaucer. 

Welke overeenkomsten zie je? Probeer de overeenkomsten te verklaren. 

Internetvragen: 

Zoals eerder gezegd, kom je fabels met de vos en de wolf in de loop van de geschiedenis in veel talen tegen. 

Wie waren in 1812 de Duitse schrijvers van een fabel waarin de wolf en de vos ook een hoofdrol speelden? 

Vergelijk het einde van die fabel met het gedicht dat hier behandeld is. 

Als je de vorm van de twee fabels vergelijkt, welk verschil zie je dan? 
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Ballades 
(13e en 14e eeuw) 

Het genre van de ballade kwam al in de Vroege Middeleeuwen 
op in Engeland. De bloeiperiode van dit genre beslaat een 
periode van ongeveer 300 jaar (1200 tot 1500); daarna 
begint de Renaissance en raakt de ballade voor een tijd in de 
vergetelheid. Ballades worden wel gezien als het vervolg van 
een lange mondelinge traditie van het gewone volk, dat wil 
zeggen de mensen die niet konden lezen en schrijven. Deze 
groep, de meerderheid van de Middeleeuwse samenleving, 
gebruikte ballades om nieuwtjes, al dan niet waargebeurde 
verhalen en, niet onbelangrijk, haar mening naar buiten te 
brengen. Sommige ballades waren echter slechts bedoeld 
als vermaak. Toen meer mensen leerden lezen en schrijven, 
werden de ballades een stuk minder populair. Desondanks 
zijn ze blijven voortbestaan en beleefden met name in de 
Romantic Period en in de 20e eeuw nieuwe bloeiperioden. 

Vorm en inhoud van de ballade zijn vrij eenvoudig: 
1 Een ballade vertelt altijd een verhaal. 
2 Het verhaal is evenals het taalgebruik vrij simpel. 
3 Het onderwerp van een ballade was meestal verraad, 

verbroken liefde, wraak en dood. 
4 

5 

Bovennatuurlijke elementen en bijgeloof spelen een 
belangrijke rol. 
Er wordt veel gebruik gemaal(t van herhaling en vaste 
woordgroepen en/of zinnetjes. 
a. Herhalingen hadden vaal( de vorm van een 

refrein, een stanza (strofe) die door het publiek 
met een grote regelmaat werd meegezongen. 

b. Vaste woordgroepen en zinnetjes komen waar
schijnlijk voort uit de mondelinge traditie, waar
in de balladezanger soms ter plekke nieuwe 
regels moest verzinnen. Ze werden gebruikt om 
versregels aan te vullen of af te maken. 

Voorbeeld sranza 2 van Sir Patrick Spens: 
Up and spake an eider knighr 
Sar at rhe king's right lcnee. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

De verhaallijn maakt zeer vaak onverwachte gedach
tesprongen. 
Uitgebreide beschrijvingen worden achterwege gela
ten evenals vanzelfsprekende woorden.1 
Opvallend is het feit dat de verteller geen emoties 
toont in het vertellen van zelfs gruwelijke details. Hij 
fungeert als het ware als een journalist, die objectief 
verslag doet van een gebeurtenis. 
Een ballade is meestal opgebouwd uit stanzas van 4 
regels. 
Het rijmschema is het eenvoudigste dat men kent: 
ABCB. Alleen de tweede en de vierde regel rijmen. 
Vrijwel iedere regel is opgebouwd uit een aantal vaste 
lettergrepen: de eerste en de derde regel 8 lettergre
pen, de tweede en de vierde slechts zes lettergrepen. 
Deze lettergrepen zijn verdeeld in jamben (steeds een 
onbeklemde lettergreep gevolgd door een beklem
toonde). Het metrum schema is daarom meestal 
4-3-4-3. Maar als het zo uitkwam, week men daar 
gemakkelijk van af. 

Door de improvisatie die hoorde bij de levendige traditie, 
hadden ballades geen vaste vorm. Een ballade werd nooit 
twee keer op precies dezelfde manier voorgedragen, zelfs 
niet door dezelfde zanger. Wat wel hetzelfde bleef was het 
verhaal, dat meestal om één enkele gebeurtenis draait. Vaak 
begint het verhaal bij de climax en worden details overgesla
gen. Door middel van een reeks vragen en antwoorden die 
qua structuur hetzelfde zijn wordt de spanning opgebouwd 
en ontdekt de luisteraar uiteindelijk hoe het verhaal in elkaar 
steekt. Ter illustratie volgen de eerste stanzas uit de ballade 
Edward, Edwaid: 

Voor up is het woordje stood (of gor) weggelaten. In de volgende regel is het betrekkelijk voornaamwoord who weggevallen. 



Fragment 

"Why does your brand2 so drip wirh blood, 
Edward, Edward, 
Why does your brand so drip with blood, 
And why so sad go ye, 0?" 

2 "O 1 have killed my hawk so good, 
Morher, Morher, 
0 1 have killed my hawk so good, 
And 1 had no more but he, O." 

3 "Your hawk's blood was never so red, 
Edward, Edward, 
Your hawk's blood was never so red, 
My dear son, 1 reil thee, O." 

4 "O 1 have killed my red-roan steed,3 
Morhet-, Mother, 
0 1 have ldlled my red-roan steed, 
That erst was so fair and free, O." 

In dit fragment zie je niet alleen hoe een ballade qua vorm 
is opgebouwd, maar ook hoe de verhaallijn loopt. Het 
begint bij de climax: Edward komt thuis met een zwaard dat 
druipt van het bloed. Door middel van een serie vragen en 

2 zwaard 

antwoorden die vooral gericht zijn op tamelijk gruwelijke 
details, wordt duidelijk dat Edward zijn vader heeft gedood 
en daartoe is aangezet door zijn moeder. 

3 voskleurige hengst; een vaste uitdrukking in ballades. 
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Sir Patrick Spens 
Een van de bekendste Middelengelse ballade is 
Sir Patrick Spens. Deze ballade dateert uit de late 
dertiende of vroege veertiende eeuw en is geba
seerd op een historische gebeurtenis: het vergaan 
van een schip vol edelen op de terugreis van een 
koninklijk huwelijk in Noo1wegen in 1281. Een 
Sir Patrick Spens wordt echter in geen enkele 
historische bron vermeld. 

The king sits in Dumferling town, 1 

Drinking the blood-red wine: 
"O where will 1 get a good sailor 
To sail this ship of mine?" 

2 Up and spal<e an eider knight, 
Sat at the king's right !mee: 
"Sir Patrick Spens is the best sailor 
That sails upon the sea." 

3 The king has written a broad letter2 
And signed it with his hand, 

4 

5 

And sent it to Sir Patrick Spens, 
Was walking on the sand. 

The first line that Sir Patrick read, 
A !oud laugh laughed he; 
The next line chat Sir Patrick read, 
A tear blinded his ee.3 

"O who is this, has clone this deed, 
This ill deed clone to me? 
To send me out this time of year 
To sail upon the sea!" 

6 "Mal<e haste, make haste, my meny men all, 
Our good ship sails the mom." 
"O say not so, my master dear, 
For 1 fear a deadly storm. 

7 Late, late, yestre'en4 1 saw the new moon 
With the old moon in her arms, 
And 1 fear, I fear, my master dear, 
That we will come to harm." 

Dunfermline was vroeger de hoofdstad van Schotland. 
2 lang; 'to write a braad letter' is een vaste uitdrukking in 

ballades. 
3 oog 
4 = yesterday evening, gisteravond 

8 

9 

0 our Scots nobles were right loach5 
To wet cheir cork-heeled shoes,6 
But long before all the play were played, 
Their hats, they swam above. 

0 long, long, may their ladies sit 
With their fans in their hands, 
Before they see Sir Patrick Spens 
Come sailing to the land. 

10 0 long, long, may their ladies stand 
Wich cheir gold combs in their hair, 
Waiting for their own dear lords, 
For they'll see them no more. 

11 Half over, half over to Aberdou1} 
It's fifty fathoms deep,8 
And chere lies good Sir Patrick Spens 
With the Scots lords at his feet. 

5 = unwilling 
6 schoenen met zolen van kurk waren duur en modieus. 

7 Aberdour ligt in de buurr van Dunfermline. 
8 1 fathom = 1,82 m. De zee is daar ongeveer 100 meter diep. 



Vragen: 

1 Blood-red in stanza 1 zou je een flashfo1ward kunnen noemen, een verwijzing naar iets dat gaat gebeuren. 

a. Naar welke gebeurtenis in dit gedicht? 

b. Is er nog een flashfo1ward die naar dezelfde gebeurtenis verwijst? 

2 Welk woord in stanza 2 geeft aan dat die oudere ridder een belangrijke positie had aan het Schotse hof? 

3 In welke regel in stanza 3 kun je zien dat de brief erg belangrijk was. Verklaar je antwoord. 

4 In de vierde stanza kun je zien welk effect de brief op Sir Patrick Spens had. 

a. Wat was dat effect? 

b. Verklaar waarom hij zo reageerde. 

5 Welk jaargetijde wordt gesuggereerd in stanza 5. Verklaar je antwoord met behulp van de volgende stanza. 

6 De karaktereigenschappen van Sir Patrick worden niet beschreven, maar blijken uit zijn handelingen. 

Welke goede eigenschap kun je ontdekken in stanza 6? 

7 Welk bijgeloof wordt in stanza 7 beschreven? 

8 Welke kritiek kun je lezen in de eerste twee regels van stanza 8? 

9 Wat wordt in de vierde regel van stanza 8 gesuggereerd? 

10 a. Wat valt je op als je stanza 9 en 10 vergelijkt? 

b. Waarom zou dat zijn? 

11 Het woord good komt in dit gedicht tweemaal voor: in de eerste en de laatste stanza. 

Heeft het woord in beide gevallen dezelfde betekenis? Zo niet, wat is dan het verschil? 

12 Leg de laatste regel van het gedicht uit. 

13 Wat is het verraad in deze ballade? 

14 Welke kenmerken van de ballade zijn in Sir Patrick Spens terug te vinden? 

15 Je zou kunnen zeggen dat de verteller niet helemaal objectief is. Hoe beschrijft hij bijvoorbeeld de Schotse edelen? 

Waarom zouden ze zo beschreven zijn? 

16 Hoe wordt Sir Patrick Spens beschreven? 

Internetvraag: 

17 In de inleiding van de Ballade kun je een aantal stanzas lezen van de Middeleeuwse ballade Edward, Edward. Je ziet 

een vraag en antwoordspel dat uiteindelijk naar de oplossing leidt. Deze techniek werd en wordt ook in latere gedich

ten gebruikt. Zelfs in moderne poezie. 

a. Zoek het gedicht A Hard Rains's Gonna Fall op. Van wie is deze song/dit gedicht? 

b. Wanneer geschreven? 

c. Wat is de overeenkomst met Edward, Edward? 

d. Noem behalve het onderwerp een verschil. 

e. Wat is de boodschap in de laatste stanza van dat gedicht? 
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Robin Hood 

In veel Middeleeuwse literaire wer
ken komt de figuur van de 'outlaw' 
voor, iemand die uit de maatschap
pij verbannen is. Vaak had zo'n 
vogelvrijverklaard persoon een mis
daad gepleegd en werd hij daarom 
uit de maatschappij gezet; maar 
het kwam even vaak voor dat een 
'outlaw' helemaal niets verkeerds 
had gedaan en toch moest vluchten. 
Soms verscholen deze mensen zich 
dan uit veiligheidsove1wegingen in 
de nabijgelegen wildernis. Ze had
den geen rechten en mochten ook 
straffeloos gedood worden. 

Ook Robin Hood is een 'outlaw' die 
in het woud dichtbij Nottingham 
leeft, maar hij is zeker geen een
zaam en treurig figuur. Hij heeft 
een groep vrijbuiters om zich heen 
verzameld, waarvan de bekendste 

Beeld uit de BBC-versie van het Robin Hood-verhaal. 

figuren zijn Friar (Broeder) Tuck, Little John, Allan A Dale 
en natuurlijk Maid Marian. Hij is de held van het volk, die 
de rijke adel en kloosterlingen besteelt ten behoeve van de 
armen en de sheriff van Nottingham op vaak ludieke wijze 
bedriegt. 

Het is niet duidelijk of Robin Hood in werkelijkheid ooit 
bestaan heeft; geleerden hebben nooit zijn naam in officiële 
documenten kunnen terugvinden. Desondanks ontstonden 
er talloze verhalen over hem die in allerlei ballades zijn 
ve1werkr. Zoals zo vaak gebeurt in verhalen die doorverteld 
worden, veranderde geleidelijk aan de historische achter
grond waarin Robin Hood figureerde: uiteindelijk vonden 
zijn schelmenstreken niet in de 14

e eeuw plaats, maar een 
eeuw eerder, ten tijde van de Kruistochten. 

Robin Hood is een heel bekende figuur in de Engelse litera
tuur en net zo populair als koning Arthur. Over de avontu
ren die hij meemaakte zijn talloze (teken)films en tv-series 
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Fragment 

"Hast rhou2 any horn-beasts," the sheriff repli'd. 
With hey down, down, an a down, 
"Good fellow, to sell unto me?" 
"Yes, thar I have, good Master Sheriff, 
I have hundreds rwo or rhree. 

"And a hundred al<:er3 of good free land, 
If you please it to see; 
And I'll make you as good assurance of it 
As ever my father made me." 

gemaakt, zowel serieuze als parodieën. Uit de structuur van 
Robin Hood and the Butcher blijkt duidelijk dat deze ballade 
bedoeld was om gezongen te worden. Na de eerste regel van 
iedere stanza is er een refrein 'wirh hey, down, down an a 
down', wat waarschijnlijk door her hele publiek werd mee
gezongen. In deze ballade is hij niet alleen de andere slagers 
re slim af, maar maakt hij ook de sheriff een flinke som geld 
afhandig. 

Het verhaal begint als volgt: Robin Hood koopt al her vlees 
en het paard van een toevallig voorbijkomende slager en gaat 
vervolgens naar Nottingham om het vlees daar te verkopen. 
Omdat hij niets weet van de prijzen van vlees, verkoopt hij 
zijn waar voor enorm lage prijzen. Hierdoor verkopen de 
andere slagers vrijwel niets. De andere slagers denken dat 
Robin dit doet omdat hij een stuk land heeft verkocht1 en 
nodigen hem uit voor een feestmaal. Robin betaalt de reke
ning voor ze en geeft zo de indruk dat hij niet zo snugger is. 
Op het banket is ook de sheriff van Nottingham aanwezig. 

22 

23 

The sheriff he saddled a good palfrey,4 
Wirh three hundred pound in gold, 
And away he went wirh bold5 Robin Hood, 
His horned beasts to behold.6 

Away then the sheriff and Robin did ride, 
To the foresr of meny She1wood; 
Then the sheriff did say, "God bless us rhis day 
From a man rhey call Robin Hood!" 
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27 

But when that a litde further they carne, 
Bold Robin he chanced to spy 
A hundred head of good red deer,7 
Come tripping the sheriff full nigh.8 

"How like you my horned beasts, good Master 
Sheriff? 
They be fat and fair for to see;" 
"I tell thee, good fellow, I would I were gone, 
For I like not thy company." 

Then Robin set his horn9 to his mouth 
And blew but blasts three; 
Then quickly anon10 there carne Litde John, 
And all his company. 

"What is your will?" then said Little John, 
"Good master come tell it to me;" 

Vragen: 

28 

29 

30 

Wat zou de sheriff bedoelen met 'horn-beasts' in stanza 20? 
2 En wat bedoelt Robin Hood? (zie stanza 24) 
3 Wat wordt bedoeld met 'good free land' in stanza 21? 

"I have brought hither11 the sheriff ofNottingham, 
This day to <line with thee." 

"He is welcome to me," then said Litde John, 
"I hope he will honesdy pay; 
I know he has gold, if it be but well told, 12 

Will serve us to drink a whole day." 

Then Robin took his mande from his back, 
And laid it upon the ground, 
And out of the sheriffs portmantle13 
He told three hundred pound. 

The Robin he brought him thorow14 the wood, 
And set him on his dapple gray:15 
"O have me commended16 to your wife at home;" 
So Robin went laughing away. 

4 In welke stanza kun je zien dat de sheriff niet weet dat hij met Robin Hood te maken heeft? 
5 Citeer de regels waarin duidelijk wordt dat de sheriff zich bedrogen voelt. 
6 Hoe waarschuwde Robin Hood zijn kornuiten dat ze te voorschijn moesten komen? 
7 Hoe reageert Little John in de laatste 2 regels van stanza 28? 
8 Welke woorden in de laatste stanza geven duidelijk aan dat Robin Hood de regie stevig in handen had? 
9 Welke van de volgende karakteristieken van een ballade tref je niet in dit gedicht aan? 

a. een eenvoudig verhaal 
b. rijmschema ABCB 
c. bijgeloof en bovennatuurlijke elementen 
d. herhaling / refrein 

10 Wat zou de eventuele moraal van het verhaal kunnen zijn? 

Internetvragen: 

11 a. Hoe heet de film die in 1993 over Robin Hood is gemaakt? 
b. Wie was de regisseur en meespelend acteur in die film? 
c. Wat was er zo speciaal aan deze film? 

12 a. Wie heeft in 1973 een film over Robin Hood gemaakt? 
b. Wat er speciaal aan deze film? 

13 In welk beroemd boek van de Schotse schrijver Sir Walter Scott speelt Robin Hood een belangrijke rol? 
14 In welk jaar heeft de BBC een nieuwe serie over Robin Hood gemaakt? 

Door de verkoop van het land, denkt men, heeft hij volop geld 
en kan hij het zich veroorloven zijn waar voor spotprijzen te 
verkopen. 

2 Do you have 
3 Acres (1 acre is 4046,86 m2) 
4 rijpaard 
5 dapper 
6 bekijken 
7 herten 

8 near (dichtbij) 
9 trompet 
10 meteen 
11 hierheen 
12 geteld 
13 geldbeurs 
14 � through 
15 appelschimmel (grijs gespikkeld paard) 
16 Doe de groeten aan 
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Geoffrey Chaucer 

Geoffrey Chaucer 
(1343 - 1400) 

Geoffrey Chaucer werd waarschijnlijk in 1343 geboren en 

stierf in 1400. Zijn leven stond vrijwel geheel in dienst 

van het Engelse hof. Al op zijn zestiende vertrok hij naar 

Frankrijk om daar deel te nemen aan de Honderdjarige 

oorlog. Rond 1366 trouwde hij met een hofdame, Philippa 

Roet, over wie verder weinig bekend is; het paar kreeg twee 

zonen, Lewis en Thomas. Een jaar later trad hij in dienst 

van de Engelse koning, Edward III, en ondernam een aantal 

diplomatieke missies, onder andere naar Navarra (Spanje) 

en Italië, waar hij waarschijnlijk in aanral<ing kwam met de 

beroemde schrijvers Petrarcha en Boccaccio. 

Financieel ging het Chaucer voor de wind. Van 1374 tot 

1385 werkte hij in Londen als belastingcontroleur: hij was 

verantwoordelijk voor de exportbelasting op wol, schapen

vachten en leer. Ondanks deze drukke baan vond hij nog tijd 

om te schrijven en regelmatig op reis te gaan. In deze periode 

schreef hij zijn minder bekende werken The Parliament of 

Fow!s, The House of Fame en Troilus and Crisqde. 

glas-in-lood raam in Canrerbury Cathedra! . 

In 1385 werd Chaucer aangesteld als rechter in 

het graafschap Kent en werd hij ontslagen van zijn 

verantwoordelijkheden als belastingcontroleur. Niet 

lang daarna overleed zijn vrouw Philippa. In 1389 

bezorgde koning Richard II Chaucer een goedbeta

alde baan als 'Clerk of the King's Works', waarbij 

hij verantwoordelijk was voor het onderhoud van 

belangrijke gebouwen, zoals de Tower of London. 

Daarnaast was hij opziener van jachthuizen, parken 

en molens. Een jaar later werd hij boswachter van 

één van bossen van het koninklijk huis. Hij kreeg 

daarvoor een vorstelijk pensioen van f20 per jaar, 

in die tijd een behoorlijk bedrag. 

Eind 1399 verhuisde hij naar een huis in Londen, 

vlakbij Westminster Abbey. Hoewel het huurcon

tract berekend was op een periode van 53 jaar, zou 

Chaucer er slechts korte tijd van genieten. Na een 

bewogen leven overleed hij eind 1400, ongeveer een 

jaar nadat hij zijn intrek in het huis had genomen. 

Hij ligt begraven in Westminster Abbey, in het deel 

dat nu bekend staat als de 'Poets' Corner'. 

The Canterbury Tales 
Chaucer's belangrijkste werk, The Canterbiuy Tales, 

is geschreven tussen 1386 en zijn dood in 1400. Het 

verhaalt over een pelgrimstocht naar het graf van· de heilige 

Thomas Becket, een bisschop die in 1170 door aanhangers 

van de koning was vermoord. In de Prologue wordt verteld 

hoe een groep pelgrims elkaar in Londen ontmoet en samen 

op weg gaat naar Canterbury. Om de tijd te doden spreken 

ze af om elkaar onderweg verhalen te vertellen. Bij terug

komst in Londen zal de herbergier, de bedenker van het 

plan, degene die het mooiste verhaal heeft verteld een gratis 

maaltijd aanbieden. 



Boccaccio 

Helaas stierf Chaucer voordat hij The Canterb1t1]' Tales kon 

afmaken en is hij niet verder gekomen dan tweeëntwintig 

verhalen, terwijl het er ongeveer honderdtwintig hadden 

moeten worden: twee verhalen van elke pelgrim op de 

heenreis en twee op de terugreis. 

De tekst begint met een algemene inleiding, de Genera! 

Prologue, waarin wordt verteld hoe het gezelschap is 

samengesteld en wat de reden van hun samenkomst is. De 

verteller van het geheel is Chaucer zelf, die op zijn beurt 

de verhalen (tales) die de pelgrims vertellen, doorgeeft aan 

de lezer. In de Genera! Prologue worden de pelgrims heel 

treffend beschreven; in de Tales volgen hun verhalen. De 

vertellers leiden deze vaalc in met een korte Prologue waarin 

ze zichzelf presenteren en soms reageren op het voorgaande 

verhaal. 

Eén van de grootste charmes van The Canterblll]' Tales is 

het eigen karaluer van de personages: ze vertegenwoordigen 

alle rangen en standen van de middeleeuwse maatschappij 

en zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. In de be

schrijving in de Genera! Prologue komt hun individualiteit 

al naar voren; in hun eigen Prologues en verhalen wordt dit 

effect alleen maar versterkt. Ook zijn er verbanden tussen 

de verhalen onderling. Dit is bijvoorbeeld goed te zien in 

de eerste twee verhalen, die van The I<night en The Miller, 

de ridder en de molenaar. 

Canrerbury Cathedra! 
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de late Middeleeuwen 

The Knight 
In de Genera! Prologue wordt de Knight beschreven als een 
waardig man. Ondanks zijn niet onaanzienlijke rijkdom, die 

45 

50 

[Middelengels, regel 43-50] 

A lmyght ther was, and that a worthy man 
That fro the tyme that he first bigan 
To ridden out, he loved chivalrie, 
Trouthe and honour, freedom and curteisie. 
Ful wonhy was he in his !ordes were, 
And therto hadde he ridden, no man ferre, 
As wel in cristendom as in hethenesse 
And evere honoured for his worthynesse. 

De ridder wordt als eerste beschreven door Chaucer en 
moet ook als eerste een verhaal vertellen. Zijn verhaal sluit 
goed aan bij het beeld dat in de Genera! Profogue van hem 
geschetst wordt: het is een lang, intelligent verhaal over 

voornaam. van aanzien 
2 ridderlijkheid 
3 beleefdheid, hoffelijkheid 

Vraag: 

tot uiting komt in zijn prachtige paarden, gaat hij toch sober 
gekleed. Hij is het toonbeeld van hoffelijkheid: 

45 

50 

[Modern Engels, regel 43-50) 

There was a Knight, a most distinguished 1 man, 
Who from the day on which he first began 
To ride abroad had followed chivalry,2 
Truth, honour, generous thought and courtesy.3 
He had clone nobly in his sovereign's war 
And ridden into battle, no man more, 
As well in Christian as in heathen4 places, 
And ever honoured for his noble graces.5 

oorlog en liefde. Het speelt zich af in het oude Griekenland 
en gaat over twee broers, Arcite en Palamon, die gevangen 
zitten aan het hof van koning Theseus van Athene en verliefd 
worden op dezelfde vrouw. 

4 heidens 
5 l .eleganrie 2.netheid, fatsoen 

De I<night is een van de weinige pelgrims die geen Prologue voor zijn verhaal heeft. Waarom zou dit zijn? 

- , 



The Miller 

Als de I<night zijn verhaal heeft verteld, vraagt de herbergier 
aan een andere pelgrim, de monnik, of die het tweede ver
haal wil vertellen. Hij wordt echter onderbroken door Robin 
de molenaar, die stomdronken uitroept dat hij nog wel een 
verhaaltje kent dat mooi aansluit op dat van de Knighr. 
Ondanks het protest van de herbergier en een andere pel
grim, houdt de molenaar voet bij stuk. Het verhaal dat hij 
vertelt is een fabliau, een kort, levendig, soms wat platvloers 
verhaal met gewone mensen in de hoofdrol. 

545 The Miller was a chap of sixteen srone,6 
A great stout7 fellow big in brawn8 and bone. 
He did well out of them, for he could go 
And win the ram9 at any wresding show. 
Braad, knotry and short-shouldered, he would 
baast 
He could heave any door off hinge and post, 

550 Or take a run and break it with his head. 
His beard, like any sow10 or fox, was red 
And braad as well, as though it were a spade; 
And, at its vety tip, his nose displayed11 

555 A wart12 on which there stood a ruft13 of hair 
Red as the brisdes14 in an old sow's ear. 
His nostrils15 were as black as they were wide. 
He had a sword and buckler16 at his side, 
His mighry mouth was like a furnace17 door. 

560 A wrangler18 and buffoon, he had a store 
Of tavern srories, filthy in the main. 
He was a master-hand at stealing grain. 
He feit it with his thumb and thus he knew 
lts qualiry and rook three times his due -

565 A thumb of gold, by God, to gauge19 an oat!20 
He ware a hood of blue and a white coat. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

He liked to play his bagpipes21 up and down 
And that was how he brought us out of rown. 

1 scone= 6.35 kg- 16 stones is dus ruim 100 kg 
krachtig, fors 
spierkracht 
de ram die als prijs weggegeven werd 
zeug 
toonde 
wrat 

.pluk 

Het brutale gedrag van de Miller is niet het enige waaruit 
we al een beetje kunnen afleiden wat voor soort verhaal er 
gaat komen. Ook de besèhrijving van de Miller in de Genera! 

Prologue is veelzeggend. 

14 haarborstels 
15 neusgaten 
16 rond schild 
17 oven 
18 ruziemaker en dwaas 
19 peilen 
20 haverkorrel 
21 doedelzak 
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Het verhaal dat de dronken molenaar vertelt, staat in schril 
contrast met het beschaafde verhaal van de Knight: een stu
dent, Nicholas, heeft een oogje op een mooie vrouw. Ook 
deze vrouw, Alison, is onbereikbaar, want zij is getrouwd 

[Modern Engels, regel 3271-3302] 

3275 

Now, gentlemen, young Nicholas the Sparlc, 
So things fel! out, one day began to lark22 
With this young woman, and to romp abour23 
Taking a chance, her husband being out. 
Students are sly,24 and giving way to whim25 
He made a grab and caught her by the quim26 
And said, 'O God, I love you! Can't you see 
If I don't have you it's the end of me?' 

3280 

Then held her haunches27 hard and gave a cry 
'O love-me-all-at-once or I shall die!' 
She gave spring, just like a skittish colt28 
Boxed in a frame for shoeing,29 and with a jolt 
Managed in time to wrench her head away, 
And said, 'Give over,30 Nicholas, I say! 

3285 No, I won't kiss you! Stop it! Let me go 
Or I shall scream! I'll let the neighbours know! 

22 geintjes uithalen 
23 stoeien 
24 sluw, listig 
25 opwelling 
26 vagina 
27 heupen 
28 schrikachtig veulen 
29 opgesloten om beslagen te worden 
30 schei uit 

Vragen: 

met de rijke oude timmerman uit Oxford bij wie haar aan -
bidder in de kost is. Nicholas pakt het echter héél anders aan 
dan de verliefde broers uit het verhaal van de Knight: 

Where are your manners? Take away your paws!' 
Then Nicholas began to plead his cause 
And spoke so fair in proffering31 what he could 

3290 That in the end she promised him she would, 
Swearing she' d love him, with a solemn promise32 
To be at his disposal,33 by St Thomas,34 
When she could spy an opportunity. 
'My husband is so full of jealousy, 

3295 Unless you watch your step and hold your breath 
I know for certain it will be my death,' 
She said, 'So keep it wel! under your hat.35 
'Oh, never mind about a thing like that,' 
Said he; 'A schola136 doesn't have to stir 

3300 His wits so much to trick a carpenter.'37 
And so they both agreed to it, and swore 
To watch their chance, as I have said before. 

31 aanbieden 
32 plechtige belofte 
33 tot zijn beschikking 
34 het feest van de apostel Thomas is op 21 december, 

de eerste dag van de winter 
35 praat er niet over 
36 geleerde 
37 timmerman 

In de Middeleeuwen geloofde men dat het uiterlijk van een persoon veel zei over diens innerlijk. 
Wat zegt het uiterlijk van de Miller over hem? 

2 Wordt de eerste indruk die door de uiterlijke beschrijving wordt opgeroepen in The Genera! Prologue 

ook doorgezet in de rest van het fragment? Verklaar je annvoord. 
3 a. Hoe krijgt Nicholas het voor elkaar dat Alison hem toezegt zijn geliefde te worden? 

b. Waarom laat Alison zich zo makkelijk overhalen? 
4 Vergelijk het portret van de Mill er met het verhaal dat hij vertelt. 

Waarom kan je dit soort verhaal vetwachten van de molenaar? 



The Wife of Bath 

Een van de bekendste verhalen uit The Canterbury Tafes is 
het verhaal van de 'Wife of Bath'. Bij haar is niet alleen het 

verhaal dat ze vertelt belangrijk, maar krijgt ook haar eigen 

levensverhaal veel aandacht. Ideeën die naar voren komen 

in haar Profogue, komen weer terug in haar verhaal over een 
ridder die problemen heeft met vrouwen. Vergelijk het relaas 
over het vijfde huwelijk van de Wife of Bath met een jongere 
man maar eens met het einde van haar verhaal: 

682 And day and night he used to talce a look 
At what it said, when he had time and leisure 
Or had no occupation but his pleasure. 

685 It was a book that dealt with wicked wives; 
He knew more legends of them and their lives 
Than there are good ones mentioned in the Bible. 

And when I saw that he would never stop 
Reading this cursed book, all night no doubt, 

790 I suddenly grabbed and tore three pages out 
Where he was reading, at the ve1y place, 
And fisted such a buffet1 in his face 

795 

800 

805 

810 

2 

3 

4 

5 

6 

That backwards down into our füe he fel!. 
Then like a maddened2 !ion, with a yell 
He started up and smote3 me on the head, 
And down I fel! upon the floor for dead. 
And when he saw how motionless I lay 
He was aghast4 and would have fled away, 
But in the end I started to come to.5 
"O have you murdered me, you robber, you, 
To get my land?" I said. "Was that the game? 
Before I'm dead I'll kiss you all the same." 
He carne up close and kneeling gendy down 
He said, "My love, my dearest Alison, 
So help me God, I never again wil! hit 
You, love; and ifI did, you asked for it. 
Forgive me!" But for all he was so meek6 
I up at once and smote him on the cheek 
And said, "T alce that to level up the score! 
Now let me die, I can't speak any more." 

vuistslag 
woedende 
sloeg 
omzet 
bijkomen 
gedwee 

815 

820 

825 

7 

8 

9 

10 

11 

We had a morr7 of trouble and heavy weather 
But in the end we made it up together. 
He gave the bridle8 over to my hand, 
Gave me the government of house and land, 
Of tongue and fist, indeed of all he' d got. 
I made him burn that book upon the spot. 
And when I' d mastered him, and out of deadlock9 
Secured myself the sovereignty in wedlock, 10 

And when he said, "My own and truest wife, 
Do as you please for all the rest of life, 
But guard your honour and my good estate," 
From that day fo1ward there was no debate. 
So help me God I was as kind to him 
As any wife from Denmark to the rim 11 

Of India, and as true. And he to me. 
And I pray God that sits in majesty 
To bless his soul and fill it with his glory. 
Now, if you'll listen, I wil! tel! my story. 

hoop, flinke hoeveelheid 
teugel 
impasse 
huwelijk 

verste uithoek 
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de late Middeleeuwen 

Het verhaal van de Wife of Bath gaat over een ridder aan het 
hof van koning Arthur, die een mooi meisje verkracht. Voor 
straf moet hij van de koningin uitzoeken wat vrouweµ het 
allerliefste willen. Hij krijgt hiervoor een jaar de tijd, maar 
op zijn reizen door het land hoort hij steeds andere dingen. 
Uiteindelijk belooft hij een afzichtelijk oud vrouwtje dat hij 
haar zal geven wat ze maar wil, als zij hem kan helpen. Ze 
vertelt hem dat vrouwen het liefste hun eigen baas willen 

1220 

1225 

"You have two choices; which one will you ny? 
To have me old and ugly till I die, 
But still a loyal, true and humble wife 
That never will displease you all her life, 
Or would you rather I were young and pretty 
And chance your arm what happens in a city 
Where friends will visit you because of me, 
Yes, and in other places too, maybe. 
Which would you have? The choice is all your own." 
The knight thought long, and with a piteous groan12 

Vragen: 

zijn (en bij voorkeur ook nog over hun echtgenoten). Op de 
dag dat de ridder dit aan de koningin vertelt duikt de oude 
vrouw plotseling weer op en eist ze van de ridder dat hij met 
haar trouwt. Hij kan niet anders dan hierin toestemmen, en 
tot zijn grote vreugde verandert ze tijdens de huwelijksnacht 
in een beeldschone jongedame. Vervolgens stelt ze hem voor 
een moeilijke keuze: 

1230 

1235 

At last he said, with all the care in life, 
'My lady and my love, my dearest wife, 
I leave the matter to your wise decision. 
You make the choice yourself, for the provision13 
Of what may be agreeable and rich 
In honour to us both, I don't care which; 
Whatever pleases you suffices me.'14 
'And have I won the maste1y?' said she, 
'Since I'm to choose and rule as I think fît?' 
'Certainly, wife,' he answered her, 'that's it.' 

a. Waarover zou het boek gaan dat de vijfde echtgenoot van de Wife of Bath leest? 
b. Waarom vindt juist zij het zo vervelend dat haar echtgenoot dit boek aan haar voorleest? 

2 a. Welke manieren gebruikt de Wife of Bath om haar zin te krijgen? 
b. Wat bereikt ze met haar gedrag? 

3 In de tijd waarin Chaucer leefde was de samenleving erg dynamisch en zaten mensen niet meer zo strak vast aan de 
klasse waarin ze geboren waren. Zie je dit ook terug in het verhaal? Bedenk dat de Wife of Bath als twaalfjarige voor 
het eerst uitgehuwelijkt werd aan een veel oudere man, te1wijl haar vierde en vijfde echtgenoten een stuk jonger (en 
armer) zijn dan zijzelf. 

4 a. Hoe komen de ideeën van de Wife of Ba.th over het huwelijk en de relatie tussen man en vrouw terug in het laatste 
deel van haar verhaal? 

b. Waarom laat de ridder de keuze uiteindelijk aan zijn vrouw over? 
5 Vrouwen werden in de Middeleeuwen vaak afgebeeld als eigenwijs, wellustig en van slechte invloed op mannen. 

Wordt dit idee in deze fragmenten bevestigd. Zo ja, verklaar je antwoord. 

12 jammerlijke zucht 
13 maatregel 

14 voldoet voor mij 



The Pardoner 

De Wife of Bath is een opvallend, energiek personage die 

zegt waar het op staat en geen blad voor de mond neemt. 

Een heel ander slag mens is de 'Pardoner', de aflaat-verkoper. 

Volgens het Rooms-katholieke geloof kun je na je dood 

niet alleen in de hemel of de hel terechtkomen, maar ook 

in het vagevuur. Op deze onplezierige plek doe je boete 

voor de zonden die je tijdens je leven hebt begaan . Hoe 

lang je er moet blijven hangt af van de ernst van je zonden, 

maar in de Middeleeuwen geloofde men dat je die tijd kon 

verkorten door het kopen van aflaten. Deze aflaten werden 

Scene uit The Ptrrdoner's Ttr!e 

verkocht door de kerk, maar er werd veel mee gesjoemeld en 

ze werden nogal eens vervalst. 

De Pardoner in The Canterbury Tales wordt in de Genera! 

Prologue beschreven als een onprettig figuur met dun 

piekhaar, uitpuilende ogen en een hoog stemmetje. Niet 

bepaald iemand die vertrouwen wekt, maar toch slaagt hij 

er steeds weer in goede zaken te doen. In zijn Prologue doet 

hij een boekje open over de methodes waarmee hij dat voor 

elkaar krijgt: 
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"My lords," he said, "in churches where I preach Guilty of sin, so far beyond expression 

50 
330 cultivate a haughty kind of speech 380 Horrible, that he dare not make confession 14 

And ring it out as roundly as a bell; Or any woman, whether young or old, 
I've got it all by heart1 the tale I tel!. That's cuckolded her husband,15 be she told 
I have a text, it always is the same That such as she shall have no power or grace 
And always has been, since I learnt the game, To offer to my relics in this place. 

335 Old as the hills and fresher than the grass 385 But those who can acquit16 themselves of blame, 
Radix malomm est Cupiditas2 Can all carne up and offer in God's name, 
But first I make pronouncemenr3 whence4 I carne, And I will shrive17 them by the authority 
Show them my bulls5 in detail and in sum, Committed in this papa! buil to me." 
And flaunt6 the papal seal7 for their insp,ection That trick's been worth a hundred marks18 a year 

340 as warrant8 for my bodily protection, 390 Since I became a Pardoner, never fear. 
That none may have the impudence9 to irk10 Then, priestlike in my pulpit, 19 with a frown, 
Or hinder me in Christ's most holy work. I stand, and when the yokels20 have sat down, 
Then I tel! stories, as occasion calls, I preach, as you have heard me say before, 
Showing forth bulls from popes and cardinals And teil a hundred lying mockeries21 more. 

345 From patriarchs and bishops; as I do 395 I take great pains, and stretching out my neck, 
I speak some words in Latin - just a few - To east and west I crane about and peck 
To put a saffron tinge11 upon my preaching Just like a pigeon sitting on a barn. 
And stir devotion with a spice of teaching. My hands and tongue together spin the yarn22 
Then I bring all my long glass bordes out And all my antics23 are a joy to see. 

350 Cram-full of bones and ragged bits of clout12 400 The curse of avarice24 and cupidiry25 
Relics13 they are, at least for such are known. Is all my sermon, for it frees the pelf.26 

Out carne the pence, and specially for myself, 
[Lines 377-406] For my exclusive purpose is to win 

And not at all to castigate27 their sin. 
"Good men and women, here's a word of warning; 405 Once dead what matters how their souls may fare? 
If there is anyone in church this morning They can go blackberrying,28 for all I care! 

1 ik ken het hele verhaal van buiten 14 biechten 
2 Hebzucht is de wortel van alle kwaad 15 vreemdgegaan 

(Bijbelciraar: 1 Timotheus 6: 10) 16 vrijspreken 
3 mededeling 17 absolutie geven, van zonden zuiveren 
4 waar vandaan 18 munteenheid 

5 bullen, oorkondes 19 preekstoel 
6 pronk met 20 boerenkinkels 
7 pauselijk zegel 21 verzinsels 
8 waarborg, garantie 22 verhaal 
9 schaamteloosheid 23 potsen, capriolen 
10 ergeren 24 inhaligheid 
11 saffraankleurig tintje (saffraan heeft een gele kleur; geel is ook de 25 hebzucht 

kleur van her Vaticaan) 26 duiten 
12 doek 27 kastijden 
13 relikwieën 28 bramen zoeken 



Vragen: 
Welke spullen heeft de Pardoner allemaal bij zich en waar gebruikt hij het voor? 

2 a. De Pardoner maakt er geen geheim van dat hij de mensen die hij aflaten probeert te verkopen, 

maar wat wijsmaakt. Noem eens 10 regels in de tekst waarin hij laat merken dat hij oneerlijk is? 

b.Welke technieken gebruikt de Pardoner om zijn publiek voor zich te winnen? 

3 a. Er is een verschil in de manier waarop de Pardoner in dit fragment tegen zijn medepelgrims spreekt, 

en zijn manier van spreken als hij voordoet hoe hij de 'yokels' uit zijn voorbeeld benadert. 

Wat is het verschil, en waarom is er dit verschil? 
b.Aan het einde van zijn verhaal probeert de Pardoner ijskoud om aflaten te verkopen aan zijn medepelgrims, 

ondanks de informatie die hij in zijn Prologue met hen deelde. Waarom zou hij denken dat dit kans van slagen 

heeft? 

Extra opdrachten: 
4 In de Genera! Prologue van The Canterbmy Tales wordt van bijna alle pelgrims een treffend portret 

geschilderd. In dit hoofdstuk zijn een aantal van de markantste personages aan bod gekomen, maar er zijn er nog 

veel meer. Lees de Prologue, kies vervolgens een pelgrim uit waarvan de beschrijving jou aanspreekt en verplaats dit 

personage naar onze tijd. Beschrijf deze moderne pelgrim in ongeveer 200 woorden. 

Neem in je beschrijving het soort details mee dat ook in de Genera! Prologue gebruikt wordt. 

5 In 2001 verscheen de film A Knight's Tale, waarin Chaucer zijn opwachting maakt als bij personage. 

De hoofdpersoon is William, een arme jongen die graag ridder wil worden. Bekijk de film en houd daarbij het idee 

van hoofse liefde in je achterhoofd. Volgt dit verhaal de traditie van de hoofse liefde, of wordt er van afgeweken? 

Leg in ongeveer 100 woorden uit wat de belangrijkste overeenkomsten en/of verschillen zijn. 

6 Zijn de Prologue en het verhaal van de Wife of Bath ouderwets, of zijn de problemen die erin naar voren worden 

gebracht van alle tijden? 

7 In de fragmenten uit de verhalen van the Knight, the Miller en the Wife of Bath staat de relatie tussen man en 
vrouw centraal. Bekijk de verschillende relaties nog eens en leg uit welke relatie jou het meeste aanspreekt. 
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Sir Thomas Malory 
(1405 - 1471) 

Sir Thomas Malory is de auteur van Le Morte d'Arthur, 

één van de bekendste Middeleeuwse werken over koning 

Arthur. Er is maar weinig bekend over deze schrijver. Met 

een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hebben we 

te maken met de Thomas Malory die aan het begin van de 

vijftiende eeuw geboren is in Newbold Reve!, in het graaf

schap Warwickshire. 

Rond 1441 werd hij in de adelstand verheven - een tamelijk 

dure zaak in die tijd! - en trouwde hij met Elisabeth Walsh, 

die hem een een zoon, Robert, zou schenken. Hij werd twee 

maal gekozen als vertegenwoordiger van Warwickshire in 

het Engelse Parlement, maar bracht de laatste twintig jaar 

van zijn leven door in de gevangenis, beschuldigd van onder 

andere poging tot moord, verkrachting en gewapende over

vallen. Ook zou hij een aantal spectaculaire ontsnappingen 

op zijn naam hebben staan: een keer vocht hij zich met 

diverse wapens uit de gevangenis en zwom een brede gracht 

over naar de vrijheid. Het merkwaardige is dat hij weliswaar 

vaak in de gevangenis heeft gezeten, maar nooit officieel is 

veroordeeld. Er zijn althans geen bewijsstukken daarover in 

de archieven te vinden. Er is echter wel zekerheid dat hij het 

laatste gedeelte van Le Jvforte d'Arthur in de gevangenis heeft 

geschreven; hij beschrijft zichzelf daar als knight-prisoner. 

Het is echter moeilijk te geloven dat zo'n gewelddadige man 

de schrijver is van de moralistische verhalen uit de Morte 

d'Arthur. 

Ondanks de Franse titel is Le Morte d'Arthur geschreven 

in het Engels. Het boek werd in 1485 uitgegeven door de 

drukker William Caxton. In zijn voo1woord schrijft Caxton 

dat hij het boek heeft gedrukt naar een voorbeeld dat hem 

door een zekere Sir Thomas Malo1y was gestuurd. Volgens 

Caxton haalde Malo1y zijn materiaal uit 'certain books of 

French, and reduced it into English.' 

Le Jvlorte d'Arthur is een verzameling van 8 romances over 

koning Arthur en zijn ridders. In tegenstelling tot de Franse 

traditie waar Malory's werk op is gebaseerd, draait de Morte 

d'Arthur niet om de liefde, maar vooral om ridderlijkheid. 

De avonturen van Arthur en een aantal van zijn ridders zijn 

belangrijker dan de driehoeksverhouding tussen Arthur, 

Lancelot en Guinevere die in veel Arthurverhalen de boven

toon voert. In de woorden van Malo1y: 'Know well that my 

heart was never as heavy as it is now. And I am more sony 

for the loss of my good knights than for the loss of my fair 

queen, for queens I may have enough, but such a fellowship 

of good knights shall never be together in a company.' 

Mallo1y is er in geslaagd om in eenvoudige taal een aantal 

uitstekende dramatische vertellingen op te schrijven, die 

als belangrijkste schakel tussen de grootheden Geoffrey 

Chaucer en William Shakespeare gezien kunnen worden. Le 

Morte d'Arthur is het standaardwerk geworden voor de latere 

Arthur-verhalen.De volgende hoofdstukken zijn misschien 

wel de allerbekendsten uit de hele Arthur-cyclus. 



Chapter 5: How Arthur was chosen king, and of 
wonders and marvels of a sword taken out of a 
stone by the said Arthur 

Then stood the realm 1 in great jeopardy2 long while, for 
eve1y lord that was mighty of men made him3 strong, and 
many weened4 to have been king. Then Merlin went to the 
Archbishop of Canterbury, and counselled5 him for to send 
for all the lords of the realm, and all the gentlemen of arms, 
that they should to London carne by Christmas, upon pain 
of cursing;6 and for this cause: that Jesus, that was bom on 
that night, that He would of his great mercy show some 
miracle, as He was carne to be king of mankind, for to 
show some miracle who should be rightways7 Icing of this 
realm. So the Archbishop, by the advice of Merlin, sent for 
all the lords and gentlemen of arms that they should come 
by Christmas even unto London. And many of them made 
them clean of their life,8 that rheir prayer might be the more 
acceptable unto God. So in the greatest church of London 
(whether it were Paul's or not, the French book maketh no 
mention9 all the estates were long or day in the church for to 
pray. And when matins10 and the first mass was clone there 
was seen in the churchyard, against the high altar, a great 
stone four square, like unto a marble stone, and in the midst 
thereof was like an an vil 11 of steel a foor on high, and therein 
stuck a fair12 sword naked by the point, and letters there were 
written in gold about the sword that said thus: 

WHOSO PULLETH OUT THIS SWORD OF THIS 
STONE AND ANVIL, IS RIGHTWISE KING BORN 

OF ALL ENGLAND. 

Then the people marvelled, 13 and told it to the Archbishop. 
'I command,'14 said the Archbishop, 'that ye keep you within 
your church, and pray unto God still; that no man touch the 
sword till the high mass15 be all clone.' 

So when all masses were clone, all the lords went to behold 
the stone and the sword. And when they saw the scripture, 
some assayed; 16 such as would have been king. But none 
might stir the sword nor move it. 

'He is not here,' said the Archbishop, 'that shall achieve the 
sword, but doubt '�ot God will make him known. But this 
is my counsel,' said the Archbishop, 'that we let purvey17 ten 
knights, men of good fame, and they to keep this sword.' 

koninkrijk 
2 gevaar 
3 zichzelf 
4 hoopten, dachten 
5 raadpleegden 
6 op straffe van banvloek (uit de kerk gezet re worden) 
7 rechtmatig 
8 biechtten en toonden berouw voor hun zonden 
9 dar staat nier in het Franse boek 
10 de metten. Een kerkdienst om 3 uur 's ochtends. 
Il aambeeld 
12 mooi, prachtig 

So it was ordained, and then there was made a cry, that 
eve1y man should assay that would,for to win the sword. 
And upon New Year's Day the barons let make a jousts18 
and a tournament, that all knights that would joust or tour
ney there might play. And all this was ordained for to keep 
the lords and the commons19 together, for the Archbishop 
trusted that God would make him known that should win 
the sword. 

So upon New Year's Day, when the service was clone, the 
barons rode unto the field, some to joust and some to 
tourney, and so it happened that Sir Ector, that had great 
livelihood20 about London, rode unto the jousts, and with 
him rode Sir Kay his son, and young Arthur that was his 
nourished21 brother; and Sir Kay was made knight at All 
Hallowmass22 afore. So as they rode to the jousts-ward, Sir 
Kay had lost his sword, for he had left it at his father's lodg
ing, and so he prayed yourtg Arthur for to ride for his sword. 

'I will well,' said Arthur, and rode fast after the sword. And 
when he carne home, the lady and all were out to see the 
jousting. Then was Arthur wroth,23 and said to himself, 'I 
will ride to the churchyard, and take the sword with me that 
sticketh in the stone, for my brother Sir Kay shall not be 
without a sword this day.' So when he carne to the church
yard, Sir Arthur alit24 and ried his horse to the stile, and so he 
went to the tent, and found no knights there, for they were 
at jousting; and so he handled the sword by the handles, and 
lightly and fiercely pulled it out of the stone, and took his 
horse and rode his way until he carne to his brother Sir Kay, 
and delivered him the sword. 

13 verwonderden zich 
14 bevelen, opdracht geven 
15 de Hoogmis; een gezongen dienst later op de ochtend 
16 probeerden (her zwaard er uit te trekken) 
17 leveren 
18 organiseerden een steekspel 
19 het gewone volk 
20 middelen van bestaan; hij was erg rijk 
21 pleegbroer 
22 Allerheiligen (1 november) 
23 boos 
24 steeg van zijn paard 
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And as soon as Sir Kay saw the sword, he wist well it was the 
sword of the stone, and so he rode to his father Sir Ector, 
and said; 'Sir, lo, here is the sword of the stone, wherefore I 

must be Icing of this land.' 

When Sir Ector beheld the sword, he returned again and 
came to the church, and there they alit all three, and went 
into the church. And anon he made Sir Kay to swear upon a 
book25 how he carne to that sword. 

'Sir,' said Sir Kay, 'by my brother Arthur, for he brought it 
to me.' 'How gat ye this sword?' said Sir Ector to Arthur. 
'Sir, I wil! teil you. When I carne home for my brother's 
sword, I found nobody home to deliver me his sword, and 
so I though my brother Sir Kay should not be swordless, 
and so I carne hither eagerly and pulled it out of the stone 
without any pain.' 

'Found ye any knights about this sword?' said Sir Ector. 
'Nay,' said Arthur. 'Now,' said Sir Ector to Arthur, 'I 

understand ye must be king of this land.' 'Wherefore I,' said 
Arthur, 'and for what cause?' 

'Sir,' said Ector, 'for God wil! have it so, for there should 
never man have drawn out this sword, but he that shall be 
rightways king of this land. Now let me see whether ye can 
put the sword there as it was, and pull it out again.' 

'That is no maste1y,' said Arthur, and so he put it in the 
stone; therewithal Sir Ector assayed to pull out the sword 
and failed. 

Chapter 6: How King Arthur pulled out the 
sword divers times 

'Now assay,' said Sir Ector unto Sir Kay. And anon26 he 
pulled at the sword with all his might, bur it would not be. 
'Now shall ye assay,' said Ector to Arthur. 'I wil! well,' said 
Arthur, and pulled it out easily. And therewithal Sir Ector 
knelt down to the earth, and Sir Kay. 

'Alas,' said Arthur, 'my own dear father and brother, why 
!meel ye to me?' 'Nay, nay, my lord Arthur, it is not so, for I 

was never your father nor of your blood, but I wot27 well ye 
are of an higher blood than I weened ye were.' And then Sir 
Ector told him all, how he was betalcen him for to nourish 
him,28 and by whose commandment, and by Merlin's deliv
erance. Then Arthur made great dole29 when he understood 
that Sir Ector was not his father. 

25 de bijbel 
26 mereen, direct 
27 weer 
28 hoe Arrhur bij hem terecht was gekomen om hem op te voeden 
29 het deed Arthur veel verdrier 
30 hofmeester 

'Sir,' said Ector unto Arthur, 'will ye be my good and gra
cious lord when ye are Icing?' 'Eise were I to blame,' said 
Arthur, 'for ye are the man in the world that I am most 
beholding to, and my good lady and mother your wife, that 
as well as her own hath fostered me and kept. And if ever it 
be God' s will that I be Icing as ye sa:y, ye shall desire of me 
what I may do, and I shall not fail you, God forbid I should 
fail you.' 

'Sir,' said Sir Ector, ' I will ask no more of you, bur that ye 
will make my son, your foster brother, Sir Kay, seneschal30 
of all your lands.' 

'That shall be clone,' said Arthur, 'and more, by the faith of 
my body, that never man shall have that office but he, while 
he and I live.' 

Therewithal they went unto the Archbishop, and told 
him how the sword was achieved, and by whom. And on 
Twelfth-day31 all the barons carne thither, and to assay to 
talce the sword, who that would assay. But there afore them 
all, there might none talce it out but Arthur; wherefore there 
were many lords wroth, and said it was great shame unto 
them all and the realm, to be over-governed with a boy of no 
high blood bom, and so they fell out32 at that time, that it 
was put off till Candlemas,33 and then all the barons should 
meet there again; but alway the ten lmights were ordained 
to watch the sword day and night, and so they set a pavillion 
over the stone and the sword, and flve always watched. 

So at Candlemas many more great lords carne thither for to 
have won the sword, but there might none prevail. And right 
as Arthur did at Christmas, he did at Candlemas, and pulled 
out the sword easily, whereof the barons were sore aggrieved 
and put it off in delay til! the high feast of Easter. And as 
Arthur sped before,34 so did he at Easter, yet there were 
some of the great lords had indignation that Arthur should 
be king, and put it off in delay til! the feast of Pentecost.35 
Then the Archbishop of Canterbury by Merlin' s providence 
let purvey then of the best lmights that they might get, and 
such knights Uther Pendragon loved best and most trusted 
in his days. And such knights were out about Arthur as Sir 

Baudwin ofBritain, Sir Kay, Sir Ulflus, Sir Brastias. All these 
with many other, were always about Arthur, day and night, 
till the feast of Pentecost. 

31 Driekoningen (6 januari) 
32 begonnen te twisten 
33 Maria Lichtmis (2 februari) 
34 zoals her A.rth ur eerder was vergaan 
35 Pinksreren 
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Vragen: 
56 

Waarom laat Merlijn alle edelen naar Londen komen? 

2 Welke voorspelling doet Merlijn? 

3 Komt zijn voorspelling uit? Zo ja, hoe? 

4 Wat is de positie van Arthur als hij voor het eerst opduikt in het verhaal? 

5 Wat is de eerste indruk die je van Arthur krijgt? 

6 En van Sir Kay? 

7 Wat vind je van de reactie van Arthur op het voorstel van Sir Ector om Sir Kay 'seneschal' te maken? 

Waarom vind je dat? 

8 Waarom stellen de edelen de komst van de Aartsbisschop telkens uit? 

9 Wat vind je van deze reactie? Denk bij het_ formuleren van je antwoord aan de achtergrond van de 'truc' met 

de steen en he_t zwaard. 

10 b� Kerk en het Christendom spelen een grote rol in deze fragmenten. 

Geef een paar voorbeelden van Christelijke elementen. 

11 Waarom zou de Kerk zo'n grote rol spelen? 

.. � 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of opgeslagen in 
een gegevensbestand, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke 

voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. 
ISBN9789491473050 

Alquin Educatieve Uitgeverij b.v. 
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