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WOORD VOORAF
Karel ende Elegast is waarschijnlijk de meest gelezen tekst
uit de Middelnederlandse letterkunde. Het is een van de
kroonjuwelen van deze literatuur. Het is ook onze enige volledig
overgeleverde Frankische ridderroman. Al in de middeleeuwen
was Karel ende Elegast wijdverbreid en bijzonder populair.
Op Nederlandse scholen is het veruit de meest besproken en
meest gelezen Middelnederlandse tekst.
De taal van Karel ende Elegast is Middelnederlands.
Voor een leek is dat vrij moeilijk te begrijpen en zonder
annotaties (woordverklaringen) loop je al snel vast. In de
middeleeuwen bestond geen officiële spelling. Trouwens,
hét Middelnederlands bestaat niet. Er is slechts sprake
van een verzameling dialecten. Elk dialect had zijn
taaleigenaardigheden. Een woord werd in de praktijk op
meerdere manieren gespeld. Dat maakt het soms moeilijk
om te onderkennen welk woord bedoeld wordt. De eerste
officiële spelling dateert van 1804 en was opgesteld door de
neerlandicus Matthijs Siegenbeek (1774-1854). Nu hebben
we de Woordenlijst Nederlandse taal, ook wel het Groene
Boekje genoemd. Hierin staan de officiële spellingregels
en de officiële spelling van woorden. Overigens was er ook
geen officiële grammatica in de middeleeuwen. Er waren
dus geen vaste grammaticaregels, waardoor er wisselende
taalvormen voorkwamen. De eerste spraakkunst van het
Nederlands is in 1584 verschenen: Twe-spraack vande
Nederduitsche letterkunst, ófte vant spellen ende eyghenscap
des Nederduitschen taals van Dirck Volckertsz. Coornhert
(1522-1590). Deze grammatica is geschreven in de traditionele
onderwijsvorm van de dialoog (= tweespraak). Tegenwoordig
hebben we de Algemene Nederlandse spraakkunst (ANS), die
de meest gezaghebbende grammatica van het Nederlands is.
Meestal worden middeleeuwse teksten uitgegeven met
7

verklarende voetnoten. Dan zit je te lezen met één vinger
bij de tekst en met een andere vinger bij de voetnoten. Niet
alle woorden die je niet kent, worden hertaald en omdat het
Middelnederlands vaak een heel andere zinsstructuur heeft dan
het moderne Nederlands, moet je geregeld een zin twee of drie
keer lezen, voordat je begrijpt wat er bedoeld wordt. Dit gaat
zeer ten koste van het leesgenot. Vgl. Marita Mathijsen (2003,
p. 125): ‘Hertaling is de enige weg naar de hedendaagse
lezer. Daarmee geeft de historisch letterkundige aan, dat het
oude Nederlands een vreemde taal is geworden, zoals het
Frans of Duits. Literaire auteurs uit deze landen krijgen mooie,
gesubsidieerde vertalingen – waarom onze auteurs uit het
verleden dan niet?’
Voor de hertaling heb ik dankbaar gebruikgemaakt van
de uitgaven van Karel ende Elegast in de Bibliografie en
het Middelnederlandsch woordenboek (het MNW). Er
bestaan meerdere uitgaven van Karel ende Elegast, maar
de beste versie is de door Ton Duinhoven gereconstrueerde
gemeenschappelijke lezing van alle overgeleverde bronnen.
Daarom ben ik daarvan uitgegaan. Ik heb geen interpunctie
aangebracht in de Middelnederlandse tekst omdat soms
niet duidelijk is of een versregel of deel ervan bij een vorige
versregel hoort of bij een volgende. Meerdere interpretaties
zijn dan mogelijk. Vgl. Maaike Hogenhout-Mulder (1985, p. 23):
‘Vaak zal een mnl. [= Middelnederlandse, R.C.] tekst die je
onder ogen krijgt, op moderne wijze zijn geïnterpungeerd door
degene die hem heeft uitgegeven. Dat is gemakkelijk, maar in
zekere zin ook gevaarlijk: soms zijn er namelijk andere lezingen
van de tekst mogelijk als je de interpunctie “wegdenkt”.’
Vertalen is interpreteren. Vertalen is ook verminken. Ik heb
ernaar gestreefd om de hertaling zo begrijpelijk en leesbaar
mogelijk te maken, zodat je de tekst kunt lezen zonder
verklarende voetnoten. Aan de inhoud heb ik uiteraard niets
veranderd. Ik ben zo dicht mogelijk bij de tekst gebleven, maar
twee keer heb ik enkele woorden toegevoegd om de bedoeling
8

van de tekst te verduidelijken:
• ‘Daer men mi volgede achter / Ic en dorste niet keren door
den lachter’ (vs. 741-742) (Omdat ik achtervolgd werd,
durfde ik niet om te keren vanwege de schande). Omdat de
dichter niet aangeeft wat die schande is, loopt deze zin niet
lekker. Daarom heb ik van ‘door den lachter’ (vanwege de
schande) een nieuwe zijn gemaakt: Het zou een schande
zijn als ik in de kraag gevat zou worden.
• ‘Dat was hem een scone boer’ (vs. 1078) (Dat was voor hem
een duidelijk teken). Hieraan heb ik toegevoegd dat het een
duidelijk teken was van Gods bescherming.
De dichter gebruikt wel erg vaak het woord ‘doe’ (toen). Dat
heb ik niet iedere keer letterlijk vertaald met ‘toen’ om storende
woordherhaling te voorkomen. Ook noem ik enkele keren het
antecedent van een verwijswoord ter verduidelijking. Soms
kun je niet letterlijk vertalen, omdat een minder geschikt woord
gebruikt wordt ter wille van het rijm. In citaten heb ik de spelling
af en toe stilzwijgend gemoderniseerd of gecorrigeerd. Zo
schreef je vroeger ‘Middeleeuwen’ en ‘Renaissance’ met een
hoofdletter, maar tegenwoordig schrijf je de naam van een
historische periode met een kleine letter, dus ‘middeleeuwen’
en ‘renaissance’ (zie het Groene Boekje, p. 124-125).
Bij hertalingen van middeleeuwse teksten wordt de
Middelnederlandse tekst meestal afgedrukt op de linkerpagina
en de hertaling op de tegenoverstaande pagina. Ik doe dat niet,
omdat mijn hertaling niet per versregel is, maar in doorlopend
proza. Het eindrijm heb ik dus niet behouden. Wil je het slotrijm
van Middelnederlandse teksten handhaven, dan krijg je erg
onnatuurlijke zinnen en moet je af en toe woorden gebruiken
die geen goede hertaling zijn. De Middelnederlandse tekst heb
ik om de 5 versregels genummerd en de tekst in eigentijds
Nederlands om de 25 hertaalde versregels.
Voor op- en aanmerkingen hou ik me warm aanbevolen. Je
kunt me die laten weten via de pagina ‘Contact’ van www.
9

lovematches.nl of www.salarisonderhandelen.nl
Robert Castermans
Amsterdam, november 2021
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INLEIDING
Vraie historie ende al waer
Mach ic u tellen hoorter naer
Zo begint Karel ende Elegast. Niet alleen deze twee
versregels bevatten gepaard rijm, maar de hele tekst. Door
het rijm kon het publiek beter luisteren en kon de minstreel
(beroepsverteller) de versregels makkelijker uit zijn hoofd
leren: versifier, c’était se souvenir. Op een marktplein, op
een pleisterplaats, aan een hof of op een feest droeg hij ze
vervolgens voor. Het is ook mogelijk dat hij het handschrift en
later de gedrukte tekst voor zich had en het verhaal voorlas of
af en toe even spiekte als hij de tekst niet meer vanbuiten wist.
Geert Claassens denkt dat de zinnen grammaticaal van een
zodanige moeilijkheidsgraad zijn dat de tekst door de verteller
eerder zal zijn voorgelezen dan uit het hoofd voorgedragen
(Karel ende Elegast, editie Claassens, p. 11).
Het middeleeuwse publiek heeft waarschijnlijk geloofd dat
de Karel ende Elegast een ‘vraie historie ende al waer’ is. Jan
van Boendale (ca. 1280-ca. 1351) was een Brabantse schrijver
en hij vond het maar een leugenachtig verhaal. In circa 1325
voltooide hij zijn Der leken spiegel (Gids voor niet-geestelijken).
Als hij het heeft over de eisen die aan een dichter gesteld
mogen worden, zegt hij dat die zich nooit schuldig mag maken
aan het vertellen van leugens over historische figuren. Hij
schrijft: ‘Men leest dat Kaerle voer stelen: Ic segt u, al zonder
helen, Dat Kaerl noit en stal’ (Men leest dat Karel de Grote
uit stelen ging. Ik zeg u onomwonden dat Karel nooit van zijn
leven gestolen heeft).

Samenzwering tegen Karel de Grote
Met de bovenstaande aanhef wordt Karel ende Elegast
geïntroduceerd als een historieverhaal, een vertelling die
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gebaseerd is op geschiedkundige feiten. Het bevat inderdaad
een kern van waarheid.
De Frankische dichter en geschiedschrijver Einhard (ca.770840) heeft als hoveling Karel de Grote persoonlijk gekend. Hij
heeft een biografie over hem geschreven: Vita Caroli Magni
(Het leven van Karel de Grote). Daarin maakt hij melding
van twee samenzweringen tegen Karel de Grote (Einhard
1999, p. 39). Over het tweede complot schrijft hij: ‘Vroeger al
had er in Germanië een andere grote samenzwering tegen
hem plaatsgevonden. Sommige aanstichters zijn toen blind
gemaakt, anderen bleven ongedeerd, maar allemaal zijn ze
verbannen. Niemand van hen werd omgebracht, op slechts
drie na. Die verdedigden zich met getrokken zwaard tegen
hun arrestatie. Ze hadden zelfs enkele mensen vermoord
en werden toen zelf uit de weg geruimd; een andere manier
om ze te bedwingen was er niet. Men neemt aan dat de
wreedheid van koningin Fastrada de oorzaak en de aanleiding
was van deze complotten. In beide gevallen is er tegen de
koning samengezworen omdat hij door in te stemmen met
de wreedheid van zijn vrouw heel erg leek te zijn afgeweken
van zijn aangeboren vriendelijkheid en gewone mildheid.
Maar zijn hele leven mocht hij zich voor de rest verheugen in
ieders warme liefde en sympathie, thuis en elders, in die mate
dat niemand hem ooit ook maar de minste onrechtvaardige
wreedheid heeft verweten.’
Sigebertus (ca. 1030-1112) was een kroniekschrijver en
monnik in het klooster van Gembloux, ten noordwesten van
Namen. In zijn wereldkroniek Chronographia noemt hij de
aanstichter van een complot in 788 tegen Karel de Grote
in plaats van Hardradus (een Thüringse graaf) abusievelijk
Hardericus. In het Germaans is dat ‘Harderic’ of ‘Herderic’.
Ton Duinhoven gaat ervan uit dat Eggerik van Eggermonde
in Karel ende Elegast de historische verrader Hardradus,
alias Hardericus is (Karel ende Elegast, editie Eykman en
Duinhoven, p. 22). Karel de Grote verbleef in de winter van 787788 inderdaad in Ingelheim.
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Karelepiek
Karel de Grote (742-814) heet in het Latijn Carolus Magnus
en in het Frans en Engels Charlemagne. Hij behoort tot de
negen grootheden uit de wereldgeschiedenis. De andere
coryfeeën zijn: Alexander de Grote, Julius Ceasar, Hector van
Troje, David, Jozua, Judas Makkabeus, Godfried van Bouillon
en Arthur. In 768 werd Karel de Grote uitgeroepen tot koning
van de Franken en op 25 december 800 werd hij door de paus
in de Sint-Pieterskerk in Rome tot keizer gekroond. Zijn rijk
bestond uit het grootste deel van het huidige Europa.
In het zuiden van Frankrijk ontstond rond het jaar 1000 het
genre van de chansons de geste. Een geste (of geeste, jeeste
of yeeste in het Middelnederlands) is een geschiedkundige
gebeurtenis, een heldendaad. In deze liederen werden de
heldendaden van Karel de Grote bezongen en zijn pairs,
zoals Roeland, Olivier, de strijdbare bisschop Tulpijn en
Ogier van Denemarken. Ook heldendaden en avonturen
van anderen werden aan Karel de Grote toegeschreven. Dit
wordt epische verdichting of epische concentratie genoemd.
Bekend zijn Chanson de Roland en Renaut de Montauban.
Verschillende chansons de geste bevatten een historische
kern, maar het komt ook voor dat de historische feiten geweld
wordt aangedaan. Vanaf ongeveer 1100 werden ze ook
opgeschreven. De chansons de geste behoren tot de matière
de France, de verhaalstof rond Karel de Grote. Ze werden
waarschijnlijk door jongleurs of speellieden voorgedragen
onder begeleiding van een eenvoudig muziekinstrument. In
totaal zijn in het Frans een kleine honderd chansons de geste
bewaard gebleven.
De verhalen werden romans genoemd omdat ze in de
volkstaal, het Romaans, werden geschreven en niet in het
Latijn. Veel Middelnederlandse ridderromans zijn vertalingen of
bewerkingen van de Oudfranse teksten. Ook het Chanson de
Roland is in het Middelnederlands vertaald als het Roelantslied.
En de dichter van Renout van Montalbaen heeft waarschijnlijk
via voordrachten kennisgenomen van de Oudfranse Renaut de
13
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Montauban. De bekende Karelroman De vier Heemskinderen
is een bewerking van Renout van Montalbaen. Omdat deze
ridderromans gaan over de Frankische ridderwereld en Karel
de Grote, worden ze Frankische ridderromans of Karelromans
genoemd. De ridder is een krijgsman en de vrouw speelt
een ondergeschikte rol. Er is geen sprake van verering van
de vrouw, net zomin als in de chansons de geste. Vaak
wordt de vrouw onhoffelijk behandeld. Zij wordt bijvoorbeeld
uitgehuwelijkt in plaats van dat een ridder naar haar hand
dingt. Daarom worden de Karelromans ook wel voorhoofse
romans genoemd, maar op die term is kritiek, omdat veel
personages in Karelromans zich hoofs gedragen, terwijl in de
Arthurromans, die behoren tot de hoofse romans, ook onhoofs
gedrag voorkomt. In deze Arthurromans wordt de vrouw wel
op een voetstuk geplaatst. De bewondering van een edelman
of ridder voor een onbereikbare, vaak gehuwde, vrouw wordt
de hoofse liefde genoemd. Meestal is die liefde platonisch. De
ridder verricht vele heldendaden om het hart van de vrouw te
veroveren. Het woord hoofs betekent ‘van het hof’, ‘zoals aan
het hof gebruikelijk is’. Wij kennen ook het woord heus voor
‘wellevend’, dat ook afgeleid is van hof. Het tegenovergestelde
werd in de middeleeuwen vilain of dorper (ongemanierd)
genoemd. Het woord vilain komt van village, Frans voor
‘dorp’. Tegenwoordig bestaat het woord vilein nog voor ‘laag’,
‘gemeen’.
Zoals we hierboven hebben gezien, geloofde Jan van
Boendale niet in de historiciteit van Karel ende Elegast.
Een andere kritische auteur was Jacob van Maerlant (circa
1230-circa 1292/1300). Van 1284 tot 1289 heeft hij gewerkt
aan zijn Spiegel historiael, een wereldgeschiedenis op
rijm. Daarin valt hij meerdere keren uit tegen ‘la matière de
France’. Vanwege hun historische onbetrouwbaarheid heeft
hij weinig waardering voor de chansons de geste. Over de
Middelnederlandse Karelromans zal hij hetzelfde gedacht
hebben, omdat die teruggaan op de Oudfranse bronnen.
Ook met minstrelen (‘menestrele’, ‘menstrele’ of ‘menistrele’)
14
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heeft Jacob van Maerlant niets op, want die vertellen vele
verzinsels en leugens (‘vele boerden, vele lueghen’). In zijn
Der naturen bloeme (Over het mooiste in de natuur), de eerste
natuurencyclopedie in 13 boeken in de volkstaal van omstreeks
1270, moeten die het ontgelden. Als hij de garrulus of gaai
behandelt, schrijft hij: ‘Deze vogel bespot alles en iedereen,
mensen, dieren en vogels en ze bootsen de geluiden van
andere vogels na. [….] Naar mijn mening verzinnebeeldt
de garrulus sommige mooi uitgedoste minstrelen die
onbetrouwbaar zijn en de hele dag fabeltjes en leugens
vertellen en iedereen nabootsen: ridders, geestelijken, burgers,
edelvrouwen en dienaars. Maar vaak komen ze ten val als ze
niet opletten: terwijl ze staan te toeteren, te pochen en kwaad
te spreken vallen ze ten prooi aan de duivelse sperwer. Maar
zelden verneem je dat het goed afloopt. Volgens mij zijn er
onder hen evenveel heiligen als er zwarte zwanen bestaan’
(Jacob van Maerlant 2011, p. 139-140). Deze passage in het
Middelnederlands is te vinden in Eelco Verwijs (1980, p. 244245 van Boek 3). Theo Meder (1996, p. 16) zegt over deze
uithaal: ‘Met het (rekbare) begrip “minstreel” veegt Jacob
van Maerlant aldus nogal wat professioneel entertainersvolk
op één hoop. Blijkens zijn beschrijving hekelt hij tegelijkertijd
de rondreizende muzikanten, (sprook)sprekers en acteurs.
Voor Maerlant was het één pot nat. Uit zijn tirade blijkt dat
het varende artiestenvolk in zijn tijd al volop, en met kennelijk
succes door het land trok van het ene publiek naar het andere.
Door een gebrek aan bronnen uit de tweede helft van de
dertiende eeuw kennen we deze artiesten niet bij naam. Maar
zodra in de loop van de veertiende eeuw rekeningboeken
overgeleverd zijn, zien we minstrelen, zangers, acteurs en
sprooksprekers zich aandienen in hof, stad en zelfs klooster.’

Overlevering
Waarschijnlijk is Karel ende Elegast oorspronkelijk in het
Middelnederlands gedicht en vrij snel vertaald in het Oudfrans:
15
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Chanson de Basin. Van daaruit is het verhaal opgenomen in de
Oudnoorse Karlamagnús saga (ontstaan tussen 1230 en 1250)
en van daaruit is het weer terechtgekomen in de Deense Karl
Magnus’ krønike (1480). In Chanson de Basin heet de dief niet
Elegast, maar Basin. Dit chanson de geste is niet overgeleverd.
Het is alleen bekend via de Oudnoorse Karlamagnús saga
en een verwijzing in twee chansons de geste: Renaus de
Montauban (13de of 14de eeuw) en Le restor du paon (14de
eeuw).
De Middelnederlandse Karel ende Elegast is ook vertaald in
het Ripuarisch ofwel Rijnlands dialect. Deze getrouwe vertaling,
Karlle ind Eligast, maakt deel uit van de Karlmeinet (= de kleine
Karel), een groot compilatiewerk over het leven en de daden
van Karel de Grote, dat in ongeveer 1475 geschreven is.
Als we deze codex niet meetellen, is de Middelnederlandse
Karel ende Elegast overgeleverd in:
• zes manuscripten uit de 14de en 15de eeuw. Die zijn
allemaal niet compleet, het gaat om fragmenten.
• zes volledige drukken, waaronder drie, mogelijk vier
wiegendrukken. Een incunabel of wiegendruk is een
boek dat met losse letters vóór 1501 gedrukt is, toen de
boekdrukkunst zich nog in de wieg (in het Latijn: in cuna)
bevond. De oudste volledige incunabel wordt in de literatuur
incunabel A genoemd. Dit boekje is in Delft gedrukt tussen
1486 en 1488 door Jacob Jacobsz. van der Meer of
Christiaen Snellaert. Beiden gebruikten het lettertype van
deze wiegendruk.
• één bladzijde van een druk uit ten laatste 1488. De andere
bladzijden zijn niet bewaard gebleven.
Op grond van de overgeleverde redacties heeft Ton Duinhoven
in zijn proefschrift de niet-overgeleverde tekst van Karel ende
Elegast gereconstrueerd die aan die redacties ten grondslag
moet hebben gelegen. Deze gemeenschappelijke bron wordt
de archetypus of het archetype genoemd. Dat hoeft niet
het origineel ofwel de tekst van de auteur (de autograaf) te
zijn. Tussen het origineel en de archetypus kan immers nog
16
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veel gebeurd zijn. De nabeschouwing van zijn proefschrift
sluit hij dan ook af met een voorbehoud: ‘Met de hierboven
beschreven reconstructies zal dus niet altijd de oudste lezing
zijn achterhaald; noch kon in alle gevallen de hoogste graad
van waarschijnlijkheid worden bereikt. En meermalen was
de oudere lezing niet tot in alle details te bepalen. Daar staat
tegenover, dat ook de vaststelling van een oudere lezing
ons dichter bij het origineel brengt, dat een minder zekere
reconstructie de herstelde lezing nog niet minder-waarschijnlijk
maakt, en dat de onbepaalbaarheid van een detail de
reconstructie niet in essentie behoeft aan te tasten. Daarom
kunnen ook deze in zeker opzicht onvolmaakte reconstructies
worden beschouwd als “Bijdragen tot reconstructie van de
Karel ende Elegast” ’ (Duinhoven 1975, p. 463).
In zijn uitgave van Karel ende Elegast van 1998 heeft Ton
Duinhoven tientallen veranderingen in deze archetypus
aangebracht. ‘De archetypus benadert de oorspronkelijke tekst
dichter dan welke toevallige redactie ook en vormt daardoor
de beste basis voor verdergaand onderzoek’, schrijft Ton
Duinhoven (2005, p. 100). Over Karel ende Elegast in de editie
van Geert Claassens zegt hij: ‘afgedrukt wordt niet de tekst
van de archetypus van circa 1350, de gemeenschappelijke
lezing van alle overgeleverde bronnen, doch de jonge en
gehavende redactie A [= incunabel A, R.C.], waarin de editeur
à l’improviste verbeteringen aanbrengt. [….] Claassens
had mijn tekst uit 1998 kunnen overnemen’ (ibidem, p. 100101). Ik heb dat wel gedaan. Omdat dit de beste versie van
de Middelnederlandse tekst van Karel ende Elegast is, ben
ik hiervan uitgegaan voor mijn hertaling in hedendaags
Nederlands. Ik heb bewondering voor de tekstkritische
werkwijze van Ton Duinhoven. Op het gebied van de filologie
vind ik hem een absolute topper.

Auteurschap
Voordat de Karel ende Elegast werd opgeschreven,
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werd dit verhaal mondeling doorverteld. Over deze orale
voorgeschiedenis kunnen we alleen maar speculeren.
Waarschijnlijk werden elementen gewijzigd, weggelaten of
toegevoegd. Pas vanaf de 12de eeuw werden verhalen in de
volkstaal opgeschreven. De Karel ende Elegast zoals wij die
kennen, is waarschijnlijk rond 1250 op schrift gesteld.
Naar alle waarschijnlijkheid is Karel ende Elegast het
werk van een Nederlandse dichter, een clericus. Uit de
dialectologische kenmerken van alle overgeleverde uitgaven
blijkt dat de dichter waarschijnlijk een Vlaming was, maar er
zijn ook Brabantse afschriften. De auteur is dus afkomstig uit
het graafschap Vlaanderen of het hertogdom Brabant, aldus
Geert Claassens (Karel ende Elegast, editie Claassens, p. 2 en
12).
Onze Middelnederlandse Karel ende Elegast kan volgens
Ton Duinhoven niet aan één auteur worden toegeschreven. Het
verhaal is geleidelijk en door uitbreiding ontstaan (Karel ende
Elegast, editie Eykman en Duinhoven, p. 27). Vele ‘auteurs’
hebben hun bijdrage geleverd, de een meer dan de ander. Ze
hebben fouten van kopiisten verbeterd, details toegevoegd
en de tekst aangepast aan een nieuwere tijd. De fouten die
kopiisten maken, zijn o.a. dittografieën en haplografieën.
Een dittografie is het bij vergissing dubbel schrijven van een
letter, lettergreep of woord, bijvoorbeeld anderssoortig. Een
haplografie is een schrijffout bestaande in het weglaten van
een letter of lettergreep bij opeenvolging van twee gelijke
letters of lettergrepen, bijvoorbeeld schrijfout. Verder kunnen
kopiisten zich verlezen, woorden verwisselen en per ongeluk
tekstgedeelten overslaan, maar ze brengen ook verbeteringen
aan. Zo is de tekst gegroeid.

Samenvatting
Karel ende Elegast is veruit de kortste Karelroman van heel
Europa. Het is geen roman in de hedendaagse betekenis.
Een roman is breder van opzet. Zo is de intrige of plot
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gecompliceerder. In een roman komen ook meer personages
voor en is het tijdsbestek groter. Wat dat betreft, zou je beter
van een Karelnovelle kunnen spreken, maar de grens tussen
roman en novelle is niet scherp te trekken.
Het verhaal wordt niet ab ovo (vanaf het allereerste begin),
maar in medias res verteld, d.w.z. dat de toehoorder midden in
de handeling wordt geplaatst, dus zonder veel inleiding.
Waarom God koning Karel beveelt om te gaan stelen, is de
clou van het verhaal. De koning begrijpt dat goddelijk bevel
niet, want niemand is zo rijk als hij.
Proloog (vs. 1-10): De minstreel gaat een waargebeurd verhaal
vertellen. Het is wonderlijk maar waar. Velen weten dat nog
goed. Karel de Grote ligt ’s avonds in bed in zijn kasteel in
Ingelheim.
Drievoudig goddelijk bevel om te stelen (vs. 11-192): De
volgende dag zal Karel er hofdag houden. Er verschijnt een
engel die hem beveelt om te gaan stelen, omdat het hem
anders zijn leven zal kosten. Karel denkt dat hij droomt en
schenkt er verder geen aandacht aan. De engel verschijnt voor
de tweede keer en beveelt Karel om te gaan stelen omdat hij
anders zijn leven zal verliezen. Karel kan zich niet voorstellen
dat hij van God moet gaan stelen omdat hij zo rijk is. Als de
engel Karel voor de derde keer aanspoort om te gaan stelen,
moet het een bevel van God zijn en volgt hij het op. Hij doet
zijn wapenrusting aan en sluipt naar de stal om zijn paard op
te halen. Dat gaat makkelijk want alle deuren staan open en
iedereen is verzonken in een diepe slaap. Te paard gaat hij op
pad. Hij bidt God om hem te beschermen.
Ontmoeting met de zwarte ridder (vs. 193-383): Karel rijdt in
het maanlicht en onder een heldere sterrenhemel een woud
in. Hij overdenkt zijn optreden tegen dieven. Die riskeren
hun leven. Nu begrijpt hij hun angst. Het zal hem nooit meer
gebeuren dat hij iemand vanwege een kleinigheid laat sterven.
Nooit meer. Elegast, een van zijn leenmannen, heeft hij uit
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KAREL ENDE ELEGAST
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Vraie historie ende al waer
Mach ic u tellen hoorter naer
Het was op enen avontstonde
Dat karel slapen begonde
Tingelem op den rijn
Dlant was alle gader sijn
Hi was keiser ende coninc mede
Hoort hier wonder ende waerhede
Wat den coninc daer gevel
Dat weten noch die menige wel
Tingelem al daer hi lach
Ende waende op den anderen dach
Crone dragen ende houden hof
Om te meerne sinen lof
Daer die coninc lach ende sliep
Een heilich engel hem ane riep
So dat die coninc ontbrac
Bi den woorden die dengel sprac
Hi seide staet op edel man
Doet haesteliken u cleder an
Wapent u ende vaert stelen
God die hiet mi u bevelen
Die in hemelrike es here
Of gi verliest lijf ende ere
En steeldi in deser nacht niet
So es u evel gesciet
Gi sulter omme sterven
Ende uwes lives derven
Eer emmer sceit dit hof
Nu verwacht u daer of
Ende vaert stelen of gi wilt
Neemt uwen spere ende uwen scilt
Wapent u ende sit op u paert
Haestelic ende niet en spaert
47

Karel en Elegast in hedendaags Nederlands © 2021 Robert Castermans

TOELICHTINGEN BIJ VERSREGELS
Een aantal versregels in Karel ende Elegast zullen voor een
hedendaagse lezer moeilijk te begrijpen zijn. Daarom licht ik
die hieronder toe.
vs. 141-143
Er is geen slot of deur die Karel tegenhoudt. Alle deuren staan
open. Ook in de Handelingen der Apostelen worden deuren
geopend door ingrijpen van God. Handelingen 5:17-23: ‘Toen
werden de hogepriester en de sadduceeën die hem steunden,
jaloers op de apostelen. Ze besloten in actie te komen. Ze
lieten de apostelen oppakken en naar de gevangenis brengen.
Maar ’s nachts opende een engel van de Heer de deur van
de gevangenis. De engel bracht de apostelen naar buiten
en zei: “Ga terug naar de tempel en vertel de mensen daar
dat Jezus is opgestaan uit de dood.” Ze deden wat de engel
zei. ’s Ochtends vroeg gingen ze terug naar de tempel en
ze begonnen uitleg te geven over Jezus. Diezelfde ochtend
vergaderden de hogepriester, de sadduceeën en alle andere
Joodse leiders. Ze stuurden dienaren naar de gevangenis
om de apostelen te halen. Maar de gevangenis was leeg. De
dienaren kwamen terug en vertelden: “De gevangenis was
goed op slot en de bewakers stonden bij de deur. Maar toen
we de deur opendeden, was er niemand!” ’ (Bijbel in gewone
taal, p. 1725). In Handelingen 12:6-10 bevrijdt een engel
Petrus uit de gevangenis. De kettingen vallen van de handen
van Petrus af en de ijzeren poort van de gevangenis gaat
vanzelf open. Ook in Handelingen 16:26 gaan na een zware
aardbeving alle deuren van de gevangenis open en gaan alle
kettingen los waarmee de gevangenen vastzitten.
vs. 170-171
God kwam naar de aarde en werd Zoon van Maria en Vader
van het in Hem, de tweede Adam, herboren menselijk geslacht.
In de oudere letterkunde wordt Jezus Christus herhaaldelijk als
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de tweede Adam of Vader van het menselijk geslacht genoemd
(Karel ende Elegast, editie Roemans en Van Assche, p. 7-8).
vs. 172-174
Door hun ongehoorzaamheid in het paradijs hebben Adam
en Eva alle mensen op aarde en allen die na hen geboren
zijn, belast met de erfzonde. De vrijwillige dood van Christus
aan het kruis was bedoeld om de zonde van Adam en Eva
ongedaan te maken.
vs. 175-179
Hier wordt het hardnekkige antisemitische misverstand
verwoord dat Joden Jezus hebben vermoord. Dat is niet waar.
In de Bijbel staat dat Jezus gedood is door Romeinse soldaten
(Karel ende Elegast, editie Eykman en Duinhoven, p. 7).
vs. 181
Het voorgeborchte of de limbus (Latijn voor ‘rand’, ‘zoom’)
van de hemel en de hel was de plaats waar de zielen van de
rechtvaardigen uit het Oude Testament de komst van Christus
afwachtten.
vs. 183-185
Dat Jezus Lazarus uit de dood opwekte, staat in Johannes
11:35-44: ‘Bij het graf begon Jezus te huilen. De Joden zeiden:
“Kijk eens hoeveel Hij van Lazarus hield!” Maar sommigen
van hen zeiden: “Hij heeft een blinde man genezen. Kon Hij
de dood van Lazarus dan niet voorkomen?” Opnieuw ergerde
Jezus Zich. Hij ging naar het graf toe. Dat was een grot met
een steen voor de opening. Jezus zei: “Haal die steen weg.”
Marta, de zus van Lazarus, antwoordde: “Maar Heer, het
lichaam stinkt, het ligt hier al vier dagen!” Toen zei Jezus tegen
haar: “Denk aan wat Ik je gezegd heb! Als je gelooft, zul je
Gods hemelse macht zien.” Toen haalden een paar mensen
de steen weg. Jezus keek omhoog en zei: “Vader, Ik dank U
dat U naar Mij luistert! Ik weet dat U altijd naar Mij luistert. Maar
Ik zeg dit speciaal voor alle mensen die hier staan. Zij moeten
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KAREL EN ELEGAST
Proloog (vs. 1-10)
Een waargebeurd verhaal, dat van a tot z waar is, kan ik u
vertellen. Luister ernaar. Het was op een avond dat Karel ging
slapen in Ingelheim aan de Rijn. Het hele land was van hem. Hij
was zowel keizer als koning. Luister naar wat de koning daar is
overkomen. Het is wonderlijk, maar toch waar. Dat weten velen
nog goed.

Drievoudig goddelijk bevel om te stelen (vs. 11-192)
Hij verbleef in Ingelheim en was van plan de volgende dag
zijn kroon te dragen en hofdag te houden om zijn roem te
vergroten. Terwijl de koning lag te slapen, riep een engel hem,
zodat hij wakker schrok van de woorden die de engel sprak.
Hij zei: ‘Edele man, sta op en doe snel uw kleren aan, anders
verliest u uw leven en uw eer. God is de heer van het hemelrijk
en Hij heeft mij opdracht gegeven om u dit te bevelen. (25)
Als u deze nacht niet gaat stelen, zal het u niet goed vergaan.
U zult sterven nog vóór de hofdag voorbij is. Zorg dat dit
niet gebeurt en ga alstublieft stelen. Pak uw speer en schild,
bewapen u, bestijg onmiddellijk uw paard en treuzel niet.’
De koning hoorde dit. Hij vond dit erg vreemd omdat hij
niemand zag. Wat kon deze boodschap betekenen? Hij dacht
dat hij het in zijn slaap gehoord had. Daarom trok hij zich er
niets van aan en dacht aan iets anders.
De boodschapper, de door God gestuurde engel, zei op
boze toon tegen de koning: ‘Karel, sta op en ga stelen. Van
God moet ik u dit uitdrukkelijk bevelen, anders zult u uw leven
verliezen.’ Na deze woorden zweeg hij.
Omdat de koning erg geschrokken was, (50) riep hij: ‘Welk
ongeluk treft mij! Wat heeft dit wonder te betekenen? Is het
een zinsbegoocheling die mij kwelt en dit wonderlijke bevel
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geeft? Ach, Heer in de hemel, wat voor nut heeft het voor mij
om te gaan stelen? Ik ben zo rijk! Er is niemand op aarde, noch
koning noch graaf, die zo rijk is aan goed als ik of hij moet mij
onderdanig zijn en mij dienen. Nergens vindt men een land dat
zo groot is als het mijne. Het land is helemaal van mij als keizer,
van Keulen aan de Rijn tot aan Rome. Ik ben de vorst en mijn
vrouw is de vorstin van de onstuimige Donau in het oosten tot
aan de zee in het westen. Daarnaast bezit ik nog veel meer,
Galicië en het Spaanse land, dat ik eigenhandig heb veroverd.
(75) De heidenen heb ik daar verdreven zodat het land van
mij werd. Waarom is het dan nodig om te gaan stelen als een
armoedzaaier? Waarom gebiedt God mij dit? Ik ga liever niet
tegen Zijn gebod in. Wist ik maar dat Hij het mij beval. Ik kan
het nauwelijks geloven dat God mij de schande toewenst dat
ik zou gaan stelen.’ Terwijl hij zo lag te peinzen en maar bleef
piekeren, werd hij een beetje slaperig zodat hij zijn ogen sloot.
Toen zei de engel van zojuist: ‘Koning, als u Gods bevel in
de wind slaat, bent u verloren. Het zal u uw leven kosten.’ De
engel uit het hemelse paradijs zei: ‘Koning, wees wijs, ga stelen
als een dief, omdat God het wil.’ Met deze woorden ging de
engel weg en Karel sloeg een kruis vanwege al het wonderlijke
dat hij had gehoord.
(100) ‘Een bevel van God wil ik niet negeren. Ik zal gaan
stelen, ook al is dat een schande, zelfs al word ik ervoor
opgehangen. Toch had ik veel liever gehad dat God mij
alles had afgenomen wat ik van Hem in leen heb, zowel mijn
burchten als mijn rijk, behalve mijn wapenrusting. Ik zou dan
aan de kost komen met schild en speer als iemand die arm is
en een onzeker bestaan leidt. Dat zou ik veel liever willen dan
dat ik gedwongen word om nu onmiddellijk te gaan stelen.
Gaan stelen of Gods genade verliezen. Moge Hij me bijstaan.
Ik wou dat ik niet hoefde te gaan stelen, ook al zou het me
zeven stenen burchten aan de Rijn kosten. Hoe kan ik deze
schande verklaren aan de ridders en de heren (125) die hier
in het kasteel verblijven? Hoe moet ik uitleggen dat ik in deze
donkere nacht alleen, zonder hulp, ga rijden in een landstreek
die mij geheel onbekend is?’
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