Tristan en Isolde
Representatie van emoties in tekst en beeld

Afb. 1: Anoniem, Tristan herovert Isolde terug uit de handen van Gandien, ca. 1323,
pen en inkt op perkament, Keulen Historisch Archief (Best. 7020) W* 88, pag. 164b.
Verloren gegaan (?). Foto: http://www.historischesarchivkoeln.de (april 2011).
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1. Inleiding1
De middeleeuwse liefdesgeschiedenis van Tristan en Isolde is heden ten dage nog een actueel
gegeven. Zo is het verhaal in 2006 verfilmd door Kevin Reynolds.2 Van het verhaal bestaan in
de middeleeuwen verschillende geschreven versies die te verdelen zijn in enerzijds de
„version commune‟ en anderzijds de „version courtoise‟.3 De „version commune‟ omvat
verhalen met een meer eendimensionale verhaallijn waarbij de nadruk ligt op de avonturen
van de personages terwijl de „version courtoise‟ een beschouwelijker karakter heeft waarin de
nadruk op de gevoelens van de personages ligt.2 De Tristanroman van Gottfried von
Strassburg is een goed voorbeeld van de „version courtoise‟. In de proloog legt de verteller uit
dat hij een publiek voor ogen heeft dat wil meevoelen met de emoties van de peronages.4 Het
verhaal van Gottfried von Strassburg is vol van emotionele beschrijvingen van personages en
verhandelingen van de verteller over emoties. Omdat gevoelens een grote rol spelen in de
Tristanversie van Gottfried von Strassburg is zijn verhaal voor dit onderzoek gekozen. Van
deze versie zijn ongeveer tien handschriften bekend, waarvan er drie verlucht zijn.5

Centraal in dit onderzoek staat de vergelijking tussen de emoties beschreven in de tekst en de
emoties afgebeeld in drie verschilldende verluchte handschriften van de Tristanversie van
Gottfried von Strassburg. In de afbeeldingen komen de emoties naar voren door middel van
handgebaren en gezichtsuitdrukkingen. Daarnaast zijn er teksten aan sommige van de
illustraties toegevoegd. In het verhaal zelf worden de gevoelens van de personages en de
gevoelens die de lezer of luisteraar zou moeten ervaren uitgebreid beschreven. Een
vergelijking tussen tekst en beeld zal inzicht kunnen geven over of er een eenduidige manier
was voor het weergeven van emoties in de dertiende tot vijftiende eeuw, of dat er een verschil
zat in het weergeven van emoties in teksten en het weergeven van emoties in afbeeldingen
met betrekking tot het Tristanverhaal van Gottfried von Strassburg. Ook zal blijken of de drie
verschillende verluchte handschriften onderling van elkaar verschillen met betrekking tot het
weergeven van emoties.
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Bij het maken van dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van mijn bachelorscriptie Literatuurwetenschap
„Razende Ridders: Emoties in de Tristanroman van Gottfried von Strassburg‟ (8 mei 2011) onder begeleiding
van dr. F.P.C. Brandsma. Uit mijn bachelorscriptie Literatuurwetenschap heb ik de inleiding gedeeltelijk
overgenomen en hoofdstuk twee in zijn geheel (met een aantal kleine toevoegingen relevenant voor dit
onderzoek).
2
W. Schultink-Dolk (vert.), Gottfried von Strassburg (omstreeks 1210): Tristan en Isolde, Hilversum 2008, p. 7.
3
W. Schultink-Dolk (vert.) 2008 (zie noot 2), p. 8.
4
W. Schultink-Dolk (vert.) 2008 (zie noot 2), pp. 25-31.
5
J. Thibault Schaefer, „The Discourse of the Figural Narrative in the Illuminated Manuscripts of Tristan (c.
1250-1475)‟, in: K. Busby (e.a.), Word and Image in Arthurian Literature, New York/Londen 1996, p. 174.
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De literatuur over de Tristanroman van Gottfried von Strassburg kan opgedeeld worden in
verscheidene subcategorieën: in werken over de tekst zelf en werken over de verschillende
geïllustreerde handschriften. Ook is er geschreven over de verschillen tussen de afbeeldingen
en de teksten op het niveau van het verhaal en zijn er werken te vinden over gebaren en
gezichtsuitdrukkingen in middeleeuwse teksten. Een specifiek werk over de emoties in tekst
en beeld en de verschillen daartussen lijkt vooralsnog te ontbreken met betrekking tot de
Tristanroman van Gottfried von Strassburg. Een onderzoek hiernaar is dan ook een interessant
gegeven omdat het om onbekend gebied lijkt te gaan.

De onderzoeksvraag voor dit werkstuk luidt als volgt: hoe wijken de emoties uitgebeeld in de
drie verluchte handschriften van de Tristanroman van Gottfried von Strassburg af van de
beschreven emoties in de tekst?
Daaruit volgen de volgende deelvragen: verschillen de uitgebeelde emoties in de drie
verluchte handschriften van Gottfried von Strassburg onderling van elkaar en zo ja hoe is dat
te verklaren? Hoe verhouden de afgebeelde emoties zich tot middeleeuwse afbeeldingen van
emoties in het algemeen?

De indeling van dit onderzoek is als volgt: na dit inleidende hoofdstuk geeft hoofdstuk twee
algemene informatie over Gottfried von Strassburg en een beschrijving van het
Tristanverhaal. Hoofdstuk drie behandelt de drie geïllustreerde handschriften waarbij er een
vergelijking wordt gemaakt tussen de tekst en de afbeeldingen. Vervolgens worden de drie
geïllustreerde handschriften onderling vergeleken in hoofdstuk vier, waarbij tevens wordt
gekeken naar afbeeldingen van emoties in de middeleeuwen in het algemeen. Ter afsluiting
volgt dan de conclusie.

4

2. Tristan en Isolde6
Zoals vermeld in de inleiding zijn de verhalen uit de middeleeuwse Tristantraditie grofweg in
twee typen onder te verdelen: de „version commune‟ en de „version courtoise‟. Onder de
„version commune‟ valt het werk van Béroul uit Frankrijk. Het is vermoedelijk de oudst
bewaard gebleven tekst en geschreven tussen 1150 en 1190, overgeleverd in fragmenten.7
Ook de Duitse roman Tristant und Isalde geschreven door Eilhart von Oberg rond 1170-1190,
in een bewerking uit de 13de eeuw volledig overgeleverd, wordt tot de „version commune‟
gerekend.8 Gottfried von Strassburgs Middelhoogduitse Tristanroman uit 1210 valt onder de
„version courtoise‟, evenals de Oudfranse versroman van Thomas van Britannia (overgeleverd
in fragmenten) waar Gottfried von Strassburg zich op heeft gebaseerd. Thomas van Britannia
schreef zijn Tristanverhaal rond 1175.4 Gottfried von Strassburg schreef zijn Tristanverhaal
ongeveer 35 (1210) jaar later , maar heeft zijn versie niet kunnen voltooien. Twee latere
auteurs hebben zijn werk afgemaakt: Ulrich von Türheim (1235) en Heinrich von Freiberg
(1290).9
De hierboven genoemde versies van het Tristanverhaal zijn allen geschreven in verzen. Er
bestaat ook een Tristanverhaal in proza, geschreven in het Oudfrans, de: Tristan en Prose (ca.
1230). Het verhaal houdt het midden tussen de „version commune‟ en de „version courtoise‟.
Sir Thomas Malory gebruikte de Tristan en Prose als bron voor zijn Tristanboeken in de
Morte d’Arthur uit 1470-1485.10
Dat het Tristanverhaal in de middeleeuwen zeer populair was blijkt uit de vele vertalingen en
handschriften die in omloop waren. Het lijkt erop dat het verhaal zich heeft verspreid vanuit
Anglo-Normandisch Engeland over Frankrijk, Duitsland en Italië, Spanje en Scandinavië. Uit
de 14de eeuw zijn zelfs vertalingen overgeleverd in het Tsjechisch en Wit-Russisch.11

6

C.L. de Bondt 2011 (zie noot 1), pp. 5-9.
J.D. Janssens & V. Uyttersprot, Superhelden op perkament: Middeleeuwse ridderromans in Europa,
Leuven/Amsterdam 2005, p. 169.
8
W. Schultink-Dolk (vert.) 2008 (zie noot 2), p. 8.
9
S. Cain Van D‟Elden, „Discursive Illustrations in Three Tristan Manuscripts‟, in: K. Busby (e.a.), Word and
Image in Arthurian Literature, New York/Londen 1996, p. 284.
10
W. Schultink-Dolk (vert.) 2008 (zie noot 2), p. 9.
11
J.D. Janssens & V. Uyttersprot 2005 (zie noot 7), p. 188.
7
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2.1 Gottfried von Strassburg
Over Gottfried von Strassburg is heel weinig bekend. Zijn naam wordt genoemd door latere
schrijvers, daarbij aangeduid als „meister‟ en niet als „hêr‟. Daar kan uit afgeleid worden dat
Gottfried von Strassburg niet van adel was (een „hêr‟), maar iemand die binnen een kerkelijke
omgeving onderwijs heeft genoten (een „meister‟).12 Dat hij een zeer geleerd man was, blijkt
uit zijn werk: hij was goed op de hoogte van literatuur in zowel Latijn, Frans als Duits. Zo
spreekt hij in vers 4870 de klassieke god Apollo en de negen muzen aan, waarmee hij blijk
geeft van kennis over de Griekse mythologie, in tegenstelling tot de meeste van zijn
tijdgenoten die waren op dat moment van mening waren dat Apollo behoorde tot de Drieeenheid binnen de Islam.13 Gottfied von Strassburg zou tot de opkomende burgelijke elite
hebben behoord, onderwezen in theologie, recht en rhetorica.7 Waarschijnlijk was hij
afkomstig uit Strassburg, daar verwijst niet alleen zijn achternaam naar, maar ook de taal
waarin hij schreef, het Middelhoogduits.14
2.2 Samenvatting van het verhaal
De tekst begint met een proloog waarin de verteller opent met een elftal korte kernspreuken
over kunst (versregels 1-45), gevolgd door een uiteenzetting over het soort publiek dat de
verteller voor ogen heeft en het doel van zijn verhaal: een adellijk publiek dat de gevoelens
van liefde en leed als een geheel ervaart. De mens lijdend aan liefdespijn wil de verteller
afleiding bezorgen met zijn verhaal over Tristan en Isolde (45-130).
Daarop volgt een verslag van de bronnen die de verteller heeft gebruikt (131-166), waarna hij
terugkeert naar de noodzaak van het ervaren van liefde en pijn. Door het aanvaarden van deze
twee gevoelens als één geheel is uiteindelijk roem te vergaren, zoals de beroemde
liefdesgeschiedenis van Tristan en Isolde bewijst (167-244).
Dan begint de verteller het verhaal over de ouders van Tristan: Riwalien en Blanschefloer,
over hoe zij elkaar vonden en weer verloren. In Parmenië woont een landheer, genaamd
Riwalien (ook wel Canélengres of Caneel geheten) en om onbekende redenen valt hij zijn
landheer Morgaan aan. Na heel wat verwoestingen over en weer komen zij tot een
wapenstilstand. Dan vertrekt Riwalien op weg naar het hof van Koning Marc waar hij hoopt

12

A.T. Hatto (vert.), Gottfried von Strassburg, Tristan: with the Tristan of Thomas, Aylesbury 1970, p. 10.
A.T. Hatto (vert.) 1970 (zie noot 12), p. 11.
14
W. Schultink-Dolk (vert.) 2008 (zie noot 2), p. 14.
13
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zichzelf als ridder te ontwikkelen en beroemd te worden. Zijn oog valt daar op de mooie zus
van Koning Marc, genaamd Blanschefloer, en haar ogen vinden de zijne (245-1118).
Tijdens een veldslag raakt Riwalien ernstig gewond, en een huilende Blanschefloer krijgt haar
gouvernante zover dat zij haar helpt om ongezien bij Riwalien te komen. Zij valt Riwalien in
de armen en uit dit samenzijn is Tristan voortgekomen (1119-1372). Hun geluk is van korte
duur. Morgaan is Riwaliens land ingevallen en nadat Riwalien de zwangere Blanschefloer
mee naar zijn huis heeft genomen en gehuwd, sterft hij in de strijd tegen Morgaan. Wanneer
Blanschefloer dit nieuws hoort, sterft zij in pijnlijke baringsnood, een zoontje achterlatend
(1373-1790).
Het verweesde jongetje wordt Tristan genoemd, naar het trieste einde van zijn ouders. Tristan
wordt uitstekend opgevoed door de maarschalk, Roeal, en zijn vrouw Florete (1791-2148).
Wanneer Tristan een jaar of veertien is, ontvoeren kooplieden uit Noorwegen hem en komt
Tristan terecht in het land van zijn oom, koning Marc (2149-2758). Daar aangekomen maakt
hij diepe indruk op het koninklijke jachtgezelschap door zijn kennis over de jacht en zijn
goede manieren (2759-3378). Wanneer hij ook nog blijk geeft van muzikale talenten valt hij
zo in de smaak bij koning Marc dat deze hem een plek in zijn hofhouding geeft (3379-3756).
Zijn bezorgde pleegvader heeft ondertussen stad en land afgezocht naar zijn geliefde
pleegzoon en vindt hem uiteindelijk aan het hof van koning Marc. Roeal legt uit dat Tristan de
zoon van Riwalien en Blanschefloer is, en dus de neef van koning Marc. Vreugde alom en
tijdens een groot feest wordt Tristan tot ridder geslagen (3757-5068).
Roeal vertelt Tristan niet alleen dat Riwalien zijn vader was, maar ook dat hij dood is door
toedoen van Morgaan. Dat zijn vader niet meer leeft en Morgaan wel, knaagt aan Tristans
gemoedstoestand. Daarop besluit Tristan de confrontatie met Morgaan aan te gaan. Dit eindigt
met het zwaard van Tristan in het hart van Morgaan (5069-5866). Hierna volgt een
tweegevecht tussen Tristan en een vijand van Koning Marc, genaamd Morold. Morold komt
in naam van Ierland dertig baronnenzonen opeisen als vorm van belasting. Geen van de bange
baronnen durft tegen Morold in te gaan, maar Tristan wel. Hoewel Tristan het duel wint,
wordt hij vergiftigd door het zwaard van Morold. Alleen de maakster van dat gif zal hem
kunnen redden (5867-7230). Hierop vertrekt Tristan naar Ierland, waar de zuster van Morold
koningin is. Haar naam is Isolde en het was haar gif waardoor Tristan nu zo ziek is. Via een
list, en onder een andere naam (Tantris), krijgt Tristan haar zover dat zij hem geneest. Hij
wordt zelfs aangesteld als de muziekleraar van haar dochter, die ook Isolde heet (7231-8225).
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Wanneer Tristan terugkeert aan het hof van zijn oom Marc vertelt hij over deze prinses Isolde,
over haar schoonheid en haar verfijnde manieren. De baronnen aan het hof hebben
ondertussen een jaloezie opgevat voor de vriendschap tussen Tristan en koning Marc. Hoewel
koning Marc gezworen heeft nooit te zullen trouwen zodat Tristan zijn erfgenaam zou
worden, krijgen de baronnen het voor elkaar dat Tristan met het voorstel komt om Isolde als
vrouw voor koning Marc te gaan halen. Aangekomen in Ierland verslaat Tristan een draak, en
wie de draak verslaat krijgt de hand van Isolde. Isolde komt er vervolgens achter dat Tristan
de moordenaar van haar oom Morold is en wil wraak. Terwijl Tristan in bad zit, bedreigt
Isolde hem met zijn eigen zwaard. Haar moeder houdt haar echter tegen. De jonge Isolde gaat
uiteindelijk met Tristan mee om de vrouw van koning Marc te worden (8226-11366).
De nicht van koningin Isolde, Brangene, die ook meereist, krijgt een liefdesdrank mee voor na
de huwelijksnacht van koning Marc en Isolde. Maar onderweg drinken Tristan en Isolde per
ongeluk van de drank. De liefde die zij daarna voor elkaar opvatten is door beiden niet te
negeren. Daarom neemt Brangene in het geheim Isoldes plaats in het echtelijk bed in tijdens
de huwelijksnacht. Koning Marc verwacht immers een maagd in zijn bed (11367-13096).
Isolde wordt jaloers en achterdochtig. Ze wil Brangene laten vermoorden, uiteindelijk loopt
het goed af met Brangene en heeft Isolde alle vertrouwen in haar.
Tristan beleeft avonturen, een daarvan is het redden van Isolde uit de handen van haar
ontvoerder Gandien (13097-13450). Aan het hof zijn echter gevaren te bespeuren, en wel in
de vorm van de jaloerse baron Marjodó en zijn medestander de dwerg Meloot. Beiden doen er
alles aan om de verhouding van Tristan en Isolde uit te laten komen. Zo gebeurt het dat
koning Marc Isoldes trouw door God wil laten bewijzen. Ze moet een eed zweren en daarna
een gloeiend stuk ijzer beethouden. Als zij de waarheid spreekt, kan zij dat doen zonder enige
verwondingen op te lopen. Isolde heeft een list bedacht. Zij laat Tristan als pelgrim verkleed
aanwezig zijn. Wanneer Isolde van een boot naar de kust komt, laat zij zich door deze pelgrim
dragen waarbij zij hem opdraagt te vallen met haar in zijn armen. Zo liggen zij voor ieders
ogen in elkaars armen. De eed die Isolde vervolgens zweert is dat zij in geen andere armen
dan die van haar man heeft gelegen, en natuurlijk in die van de pelgrim. Isolde behoudt
vervolgens haar eer en brandt zich niet (13451-15764).
Tristan en Isolde blijven elkaar in het geheim beminnen. Hoewel zij dit keer niet in een
situatie belanden waar koning Marc hen betrapt, raakt koning Marc zo jaloers van de tedere
blikken die de geliefden elkaar zenden, dat hij hen laat verbannen. Een tijd leven Tristan en
8

Isolde heel gelukkig in een grot in het woud. Koning Marc ondertussen mist hen, en laat hen
terugkeren naar het hof. Wanneer koning Marc hen dan uiteindelijk daadwerkelijk betrapt,
verstrengeld in de tuin, vertrekt Tristan van het hof (15765-18404).
Tristan reist door verscheidene gebieden en komt dan aan bij het hof van een hertog en diens
zoon Kaëdien. De zus van Kaëdien heet ook Isolde: Isolde met de witte handen. In de war
door haar naam en de afwezigheid van zijn Isolde is Tristan aan het overwegen wat hij moet
doen. Hij heeft namelijk beloofd nooit naar een andere vrouw om te kijken... (18405-19548).
Hier eindigt het verhaal van Gottfried von Strassburg.
3. Tekst en beeld
Van de ongeveer tien handschriften van de Tristanversie van Gottfried von Strassburg die zijn
overgeleverd uit de middeleeuwen zijn er drie verlucht.15 Belangrijk om te vermelden is dat
de versie van Gottfried von Strassburg onvoltooid is en dat andere schrijvers uit de
middeleeuwen het werk hebben afgemaakt. Zo is de tekst van de drie verluchte handschriften
voltooid door Ulrich von Türheim.16 De oudste versie is „München Cgm. 51‟ uit ongeveer het
midden van de dertiende eeuw, gevolgd door „Keulen (Best 7020) W* 88‟ uit 1323 en de
jongste uit ca. 1455 genaamd „Brussel ms. 14697‟.4 De handschriften uit München en Brussel
zijn in Duitse stijl verlucht, terwijl het handschrift in Keulen (waarschijnlijk verloren gegaan
bij het instorten van het Stadsarchief in 2009) in Franse stijl geïllustreerd is (afb. 8). Het
verschil tussen de twee stijlen zit vooral in de gehele bladvullende voorstellingen van de in de
Duitse stijl geschilderde afbeeldingen (afb. 2 en 12) en de in de Franse stijl geschilderde
kleinere en omlijste afbeeldingen in de tekst (afb. 3).17
De drie verluchte handschriften zijn afzonderlijk behandeld, beginnend met de oudste versie
en eindigend met de jongste. Omdat het aantal afbeeldingen per handschrift zeer verschillend
is, zijn bij de handschriften met een groot aantal afbeeldingen niet alle afbeeldingen
besproken. Er is een selectie gemaakt van scènes waarbij gekozen is voor afbeeldingen die
representatief zijn voor het geheel aan afbeeldingen. De afbeeldingen die horen bij de door
Ulrich von Türheim afgeschreven tekst worden niet besproken. Van de geselecteerde
afbeeldingen zullen de scènes worden beschreven en vervolgens vergeleken met de tekst. De
tekst die hier wordt gebruikt is een Nederlandse vertaling van het Tristanverhaal van Gottfried
15

J. Thibault Schaefer 1996 (zie noot 5), p. 174.
W. Schultink-Dolk (vert.) 2008 (zie noot 2), p. 13.
17
A. Stevens & R. Wisbey (ed.), Gottfried von Strassburg and the Medieval Tristan Legend, Cambridge/Londen
1990, p. 2.
16
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von Strassburg gemaakt in 2008 door Wieke Schultink-Dolk.18 In de bijlage is een tabel
toegevoegd met de scènes per handschrift en welke emoties er zowel in de tekst als in het
beeld voorkomen (zie bijlage 7, tabel 1).
3.1 München Cgm. 51
Het handschrift „München Cgm. 51‟, in het bezit van de „Bayerischen Staatsbibliothek‟ te
München, is de oudste geïllustreerde versie van het Tristanverhaal van Gottfried von
Strassburg. Het manuscript is rond 1240 gekopieerd in Strassburg onder leiding van Meister
Hesse, de illustraties zijn van iets latere datum.19 Het gehele handschrift bestaat uit 109 folia
waarvan er 15 geïllustreerd zijn.20 De bladgrootte varieert tussen de 20,5 cm en 23,8 cm in
hoogte en tussen de 14,5 en 16,5 cm in de breedte.21 De folia met illustraties laten duidelijk
zien dat het origineel goter is geweest, de pagina‟s zijn op formaat gesneden waarbij de
beeldranden van sommige illustraties missen (zie afb. 6). Per pagina staan er twee tot zes
scènes afgebeeld die zijn ingedeeld in twee tot drie horizontale registers (zie afb. 5). In zijn
geheel zijn dat rond de 118 scènes afhankelijk van hoe men telt, aangezien niet alle scènes
even duidelijk zijn afgebakend van de volgende scène. De afbeeldingen zijn niet parallel aan
de tekst geplaatst, ook missen er een aantal scènes, zoals de liefdesdrank scène, en in een
aantal gevallen lijkt er tekst te missen waar er wel scènes zijn afgebeeld.20 De inscripties in de
afbeeldingen (in het Duits of in het Latijn) lijken van een andere hand te zijn dan die van de
schrijver of de illustrator, en komen niet overeen met de tekst zelf.20
3.1.1 Riwalien en Blanschefloer, fol. 10r
Folium 10r bestaat uit drie scènes, verdeeld over twee horizontale registers met in de bovenste
een scène en in het onderste register twee scènes (zie afb. 4). In de bovenste scène is een
gevecht te zien waarbij twee groepen ridders te paard op elkaar in rijden. De voorste twee
ridders, met in het zwart gestoken armen en benen komen met elkaar in contact. De linker
ridder doorboort met zijn lans het blauwe schild van de rechter ruiter. Ter hoogte van de hals
van de rechter ridder is boven het hoofd van een angstig kijkend paard een naam te lezen:
“Riwalins”.

18

W. Schultink-Dolk (vert.) 2008 (zie noot 2).
S. Cain Van D‟Elden 1996 (zie noot 9), p. 284.
20
S. Cain Van D‟Elden 1996 (zie noot 9), p. 285.
21
B. Falkenberg, Die Bilder der Münchener Tristan-Handschrift, Frankfurt am Main 1986, p. 11.
19
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In de onderste register zijn in de linker scène twee vrouwen te zien. Zij staan tegenover elkaar
waarbij de rechter vrouw haar hoofd wat laat hangen naar voren toe. Haar handen houdt zij
tegen elkaar aan gevouwen op borsthoogte. Boven haar hoofd staat de naam “blantscheflûr”.
De vrouw links houdt met haar rechterhand haar mantel omhoog en legt haar linkerhand tegen
de gevouwen handen van de rechter vrouw aan. Boven haar hoofd staat “meisterin”
geschreven. De scène links wordt door een deur gescheiden van de scène rechts.
In de ruimte achter de deur zijn drie figuren te zien. Achter een bed met gekreukt beddegoed
staat links een vrouw. Boven haar hoofd staat “meisterin” geschreven. Zij ondersteunt haar
hoofd met haar linkerhand, haar rechterarm ligt op het bed en met een vinger wijst zij richting
de man en vrouw die rechts in beeld te zien zijn. De man ligt in bed, met zijn armen omvat hij
de vrouw ter hoogte van haar schouders. Boven hem staat de naam “riwalin” geschreven. De
vrouw is naast het bed geknield en heeft haar armen om de nek van de man geslagen. Boven
haar hoofd staat “blantscheflûr” geschreven. In de balk rechts in het midden staat de volgende
zin geschreven: “frowe ich bin sere wunt daz sich ich wol(?) ze dirre(?) s(tunt)”.22
De drie scènes sluiten aan bij de passages in het verhaal waarbij Riwalien ernstig gewond is
geraakt tijdens een gevecht. Blanschefloer wil dan uit alle macht bij hem zien te komen, en
smeekt haar gouvernante om hem te mogen zien. Haar gourvernante zorgt er dan voor dat
beide geliefden elkaar in de armen kunnen vallen (zie bijlage 1). Evenals in de tekst krijgt
Riwalien een lanssteek, zijn naam is duidelijk aangegeven in de illustratie. De passage waarin
Blanschefloer smeekt om de gewonde Riwalien te mogen bezoeken is zelfs nog duidelijker
weergegeven. In de tekst wordt beschreven hoe zij haar handen samenvouwt en haar
gouvernante smeekt om te mogen gaan. In de afbeelding vouwt zij inderdaad haar handen,
smekend, houdt haar hoofd gebogen wat als een gebaar van verdriet kan worden gezien.23
Haar gouvernante, aangegeven met de naam “meisterin” in de afbeelding, laat haar bereidheid
zien door middel van haar uitgestrekte hand die zij tegen de gevouwen handen aanhoudt van
Blanschefloer.24 Dan, in de passage waarin Blanschefloer daadwerkelijk een bezoek brengt
aan Riwalien, zien we daar hoe de gouvernante bezorgd naar Riwalien en Blanschefloer wijst,
die elkaar innig omhelzen. Wellicht dat deze scène in de afbeelding meer een eigen
interpretatie mee heeft gekregen van de illustrator. De gouvernante laat namelijk duidelijk
zien dat zij de situatie zeer zorgwekkend vindt. Haar linkerhand houdt zij tegen haar gezicht,
22
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een teken van verdriet en zorgen, haar rechterhand wijst naar Riwalien en Blanschefloer.25 De
vraag is alleen, is zij bezorgd om Riwaliens gezondheid, of over het intieme contact van de
twee en de baby die daar uit voort zal komen?
3.1.2 Geboorte van Tristan, fol. 15r
Folium 15r is opgedeeld in drie registers waarbij de bovenste uit twee scènes bestaat, en de
onderste twee uit een (zie afb. 5). In de bovenste scène is links een vrouw te zien, zij zit met
haar hoofd licht gebogen in haar linkerhand. Haar rechterhand houdt zij uitgestrekt tegen haar
borst. Tegenover haar is een man op een knie gevallen, waarbij hij met zijn rechterhand op
zijn knie steunt, zijn linkerhand strekt hij naar de vrouw uit. De tekst in deze scène is niet
duidelijk te lezen, in de spreekband staat wellicht: “Riwalin (is tot?)”.26
In de bovenste scène rechts zijn drie vrouwen te onderscheiden. De vrouw links strekt haar
rechterbeen naar voren, haar linkerbeen heeft zij opgetrokken. Kennelijk zit zij. Haar
bovenlichaam buigt naar achteren waarbij zij haar hoofd met haar rechterhand ondersteunt,
haar linkerhand houdt zij tegen de borst. Beide ellebogen steken naar buiten. De vrouw naast
haar is naar beneden gezakt waarbij haar rechterarm en haar hoofd op de knie van de linker
vrouw liggen. Haar linkerarm hangt slapjes over haar lichaam, de ogen zijn gesloten. Achter
haar staat een vrouw met een kind in haar armen.
De middelste scène wordt een in lakens gewikkeld figuur in een tombe gelegd. Erboven staat
te lezen: “blantscheflûr ist tot”. Op de onderkant van de tombe staat een langere tekst
geschreven: “Awe frowe reine du list hie aleine von der min/ne bistu tot daz ist maniges hertze
not”.27 De figuur wordt bij hoofd- en voeteneinde opgetild door een vrouw. Achter de tombe
staan vier personen. Links is een man te zien met een tonsuur, in zijn met doeken omwikkelde
handen houdt hij een boek vast met daarop de tekst: “de p(r)ofundis clamavi”.27 Naast hem
staat een vrouw die met haar rechterhand haar gezicht ondersteunt, de man aan haar linkerkant
houdt een doek tegen zijn gezicht gedrukt. Helemaal rechts in beeld staat een man met zijn
rug naar de begravenisscène gekeerd. Hij kijkt naar een kerkgebouw terwijl hij zijn hoofd
naar beneden neigt en beide handen samenwringt. In de witte beeldrand boven de middelste
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scène staat het volgende te lezen: “omnia vincit amor sed nos cedamus amori – Swer die werlt
minnet daran im misselinget”.28
In de onderste scène ligt een vrouw in bed, met haar linkerhand houdt of trekt zij een deken
tegen haar borst. Rechts zit een vrouw met een klein kindje op schoot. In de witte beeldrand
boven de scène staat te lezen: “hie leit dew marschalchinne eines seliges sunes inne”.29
De vier scènes komen overeen met de passages in het verhaal waarin Blanschefloer hoort dat
haar geliefde Riwalien is gedood op het slagveld. Zij sterft dan tijdens de bevalling, waarna de
vrouw van Roeal de Woordhouder, Florete, doet alsof zij het kindje gebaard heeft. Het stel
presenteert de baby alsof het hun eigen kind is, om hem tegen moordaanslagen van vijanden
te beschermen (zie bijlage 2). De passage waarin Blanschefloer hoort van de dood van
Riwalien is in de eerste scène links bovenaan helder weergegeven. Blanschefloer wijkt van de
schrik met haar bovenlichaam naar achter, haar hoofd in haar hand ten teken van verdriet en
haar andere hand houdt zij tegen haar borst. Haar gezichtsuitdrukking is zeer bedroefd. Er is
wel een verschil tussen de tekst en de afbeelding. In de tekst laat Blanschefloer geen enkel
teken van verdriet zien, om daarmee juist haar leed te benadrukken. In de afbeelding is haar
verdriet wel uitgebeeld, wat wellicht ook niet anders kon met betrekking tot de leesbaarheid
van de scène. De tweede scène, bovenin rechts, komt overeen met de passage van de tekst
waarin Blanschefloer sterft na de geboorte van haar zoontje. Blanschefloer ligt stervende, of is
misschien al gestorven gezien haar gesloten ogen, onderuitgezakt tegen de knieeën van een
treurende vrouw aan. Haar kind ligt al in de armen van een andere vrouw. In de middelste
scène wordt Blanschefloer begraven, precies zoals in de tekts beschreven staat is men in diepe
rouw rond haar graf. De afbeelding gaat zelfs verder dan de tekst en laat haar graflegging
zien. Dan in de onderste scène ligt Florete (omschreven als “marschalchinne”, de vrouw van
de maarschalk) op bed, waarbij zij net doet alsof zij Tristan heeft gebaard.
3.1.3 Tristan in bad, fol. 67v
Folium 67v bestaat uit vijf scènes verdeeld over drie registers (zie afb. 6). De bovenste scène
geeft drie vrouwen te paard weer, komende van links. Bij de meest linker vrouw is nog net het
woord “brangan” te lezen.Er wordt bezorgd gekeken naar wat zich rechts in beeld bevindt:
een onthoofde draak. Waar zijn hoofd zat is nu het woord “serphant” te lezen.
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In het middelste register zijn twee scènes te zien. In de linker scène wordt een ridder door
twee vrouwen uit het water getrokken. Boven hun hoofden staat twee keer het woord “isoit”
geschreven. Achter hen staan nog een vrouw, met het woord “brangan” boven haar hoofd
geschreven, en een man.
In de rechterscène van het middelste register rijden er drie figuren weg te paard. Twee
vrouwen zijn te onderscheiden aan hun dameszadel. Verder is er een gedeelte van een hoofd
te zien achter deze twee vrouwen. Voor hen rijdt een man. Boven deze figuren zijn in de witte
beeldrand de volgende namen te lezen: “brangane – isoit – tristran”.
Het onderste register is ook in twee scènes opgedeeld. Links is een man in een badtobbe te
zien. Hij kijkt en wijst met zijn rechter wijsvinger naar een vrouw met een zwart hoofddeksel.
Achter hem is een spreekband te zien waarin staat: “tristran in dem bade saz frŏwe owe waz
ist daz”.30 De vrouw met het zwarte hoofddeksel houdt met haar rechterhand een zwaard
tegen dat door een tweede vrouw is opgericht in de richting van de man in bad. Haar
linkerhand houdt zij met gestrekte wijsvinger tegen de borst. Boven haar hoofd staat “regina”
geschreven. Beide vrouwen kijken elkaar aan. De vrouw die wil toeslaan staat met haar
lichaam gebogen in tegengestelde richting van de vrouw die juist de andere kant op buigt om
het zwaard tegen te houden.
De rechter scène laat twee vrouwen zien, de linker heeft haar rechterhand achter haar rug en
haar linker tegen haar naar beneden hangende gezicht gedrukt. De vrouw tegenover haar
strekt haar linker arm uit met uitgestoken wijsvinger. Achter haar staat in een spreekband:
“brangane was tristrande gout benam den frŏwen gar den muot”.31 In de witte beeldrand
boven beide scènes staat het volgende te lezen: “omnia vincit amor sed nos cedamus amor
s”.32
De vijf scènes komen voor in het verhaal. Tristan is namelijk ziek geworden van de
drakentong die hij bij zich droeg, en wordt dan gevonden door Brangene, koningin Isolde en
haar dochter Isolde. Zij trekken hem uit het water en genezen hem. Terwijl hij in bad zit komt
Isolde erachter dat Tristan de moordenaar van haar oom Morold is, en zij wil hem terstond
vermoorden. Haar moeder houdt haar echter tegen, evenals Brangene (zie bijlage 3). De eerste
scène laat de drie vrouwen zien, de naam van Brangene is nog net te lezen (“brangan”). De
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voorste vrouw kijkt geschrokken naar het beest, zelfs de paarden deinzen een beetje naar
achter. In de tweede scène zien we inderdaad vier personen, evenals in de tekst. Moeder en
dochter Isolde trekken Tristan uit het water waarna zij hem in de volgende scène meenemen te
paard. De onderste twee scènes komen emotioneel gezien sterk overeen met het verhaal.
Tristan wordt door Isolde bedreigd met een zwaard, zij houdt het met beide handen boven
haar hoofd, haar hele lichaam gekromd om een dodelijke slag toe te brengen. Tristan, naakt in
het bad, kijkt naar haar moeder, de koniging (“regina”), terwijl hij naar haar wijst. Koningin
Isolde houdt het zwaard tegen, waarbij zij haar lichaam naar achteren buigt, met haar linker
hand reageert zij op het gebaar van Tristan.33 Zij en haar dochter kijken elkaar aan. In de
volgende scène kijkt Isolde schuldbewust naar beneden. Het past een dame niet om een man
te vermoorden. In het verhaal is het vooral de koningin die met Brangene spreekt over hoe zij
moet reageren.
3.2 Keulen (Best. 7020) W* 88
Het handschrift „Keulen (Best. 7020) W* 88‟ is gemaakt rond 1323 en bestaat uit 263
pagina‟s waarvan er negen geïllustreerd zijn. De bladgrootte is ca. 21 x 14 cm., waarbij de
illustraties maar een klein deel van de bladzijde beslaan (zie afb. 3).34 De negen scènes zijn
geïntergreerd in de tekst zelf. Waren zij dat niet, dan zouden slechts twee van de zeven scènes
duidelijk herkenbaar zijn als horende bij de Tristanlegende: de scène met de liefdesdrank (afb.
8) en de scène waarin Tristan en Isolde in een graf liggen met uit hun hart twee bomen die in
elkaar groeien (afb. 9). Er komt geen tekst voor in de afbeeldingen en elk van de negen
afbeelding laat een scène zien. Hoewel het handschrift oorspronkelijk in het bezit was van
kasteel Blankenheim in de Eifel (Duitsland) zijn de illustraties in Franse stijl geschilderd.35
Kenmerkend voor de Franse stijl waren de omlijste, kleine afbeeldingen, opgenomen in de
tekst (zie afb. 3).
3.2.1 Geboorte van Tristan, p. 22a
In afbeelding 22a is links in beeld een vrouw te zien, liggend op een bed (zie afb. 7). Haar
hoofd ligt tegen een kussen, met haar rechterhand ondersteunt zij haar achterhoofd en haar
linkerarm ligt slap over haar lichaam naar beneden. Ze kijkt gespannen richting een staande
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vrouw die een kind gewikkeld in doeken overdraagt aan een man. De vrouw en man die het
kind aan elkaar overgeven kijken eveneens bedrukt en gespannen.
Het verhaal waarbij Blanschefloer sterft bij de geboorte van Tristan, maakt geen melding van
de vrouw die Tristan overdraagt aan een man (zie bijlage 2). Blanschefloer kijkt weliswaar
niet gelukkig, zelfs gespannen en een beetje boos, maar erg ongelukkig ziet zij er niet uit. Ze
is in de afbeelding ook nog in leven terwijl Tristan al geboren is. In de tekst duurt de bevalling
meerdere dagen waarbij zij hevige pijnen lijdt waarna zij na de geboorte van Tristan sterft.
Blanschefloer houdt weliswaar haar hoofd tegen een kussen maar haar hand houdt zij niet
tegen haar gezicht, zoals bij het uitdrukken van smart, maar tegen haar achterhoofd.36 De man
en vrouw echter houden het hoofd gebogen, wat ook als een teken van verdriet wordt
gezien.37
3.2.2 De liefdesdrank, p. 142b
Afbeelding 142b geeft twee personen in een boot weer (zie afb. 8). Links staat een man die op
het punt staat om met zijn handen een grote vaas aan te pakken. Zijn rechterarm houdt hij op
buikhoogte, zijn linkerarm houdt hij omhoog waarbij zijn nogal grof vormgegeven hand op
schouderhoogte is. Zijn lichaam is licht gebogen naar achteren. Rechts staat een vrouw die de
man de vaas aanreikt. De gezichtsuitdrukkingen van beide personen verschillen engszins. De
man kijkt bezorgd terwijl de vrouw licht glimlacht.
De scène illustreert de passage waarin de liefdesdrank gedronken wordt door Tristan en Isolde
(zie bijlage 4). Aangezien Isolde de drank aan Tristan geeft, heeft zij er schijnbaar al van
gedronken. Isolde lijkt te glimlachen, wellicht wordt hiermee gesuggereerd dat de
liefdesdrank bij haar al in werking is getreden. Bij Tristan lijkt dat niet het geval te zijn. Hij
kijkt alsof hij iets vies te drinken krijgt. In de tekst is Tristan echter bezorgd en behulpzaam
naar Isolde toe, en staat Isolde juist afkeurend tegenover hem. Misschien dat de illustrator
anders over de liefdesgeschiedenis dacht dan de schrijver en hier een eigen interpretatie laat
zien. Een waarin de liefdesgeschiedenis tussen Tristan en Isolde wordt afgekeurd, in plaats
van goedgekeurd.
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3.2.3 Terugverovering van Isolde, p. 164b
Op afbeelding 164b staat links een man met een geel gewaad afgebeeld (zie afb. 1). Op zijn
rug draagt hij een harp, zijn handen heeft hij ineen geslagen waarbij zijn vingers vervlochten
zijn. Hij kijkt wat treurig omhoog naar een koppel op een paard, rechts op de afbeelding. Op
het paard zit een man met een vrouw. De vrouw zit in tegengestelde richting van de man, met
haar been onder die van hem. De man heeft zijn armen rond de schouders van de vrouw
geslagen, de vrouw heeft een arm om de nek van de man, haar andere arm houdt zij achter
haar omhoog, waarbij zij haar hand opsteekt. Zowel de man als de vrouw kijken boos.
Deze scène hoort bij de passage in het verhaal waarbij koning Marc zijn vrouw Isolde per
ongeluk geruild heeft voor het beluisteren van een stuk harpmuziek (zie bijlage 5). De man
met het gele gewaad en de harp is Gandien, die zeer beteuterd kijkt naar hoe zijn eigen list
tegen hem gebruikt is. Handenwringend ziet hij Isolde vertrekken met Tristan. Het gebaar van
het wringen met de handen was een veel voorkomend gebaar voor verdriet.38 Tristan heeft
Isolde voor zich op het paard, met haar gezicht naar hem toe. Beide omarmen elkaar, ten
teken van liefde, terwijl zij zeer boos kijken. Het paard gaat er met hen in draf vandoor.
Vooral de teleurgestelde Gandien komt qua tekst en afbeelding goed overeen. In de tekst
wordt echter niets gezegd over hoe Tristan en Isolde op het paard zitten en of zij boos keken,
of elkaar omarmden. De tekst beschrijft dat Tristan tevreden is en Gandien uitlacht.
3.3 Brussel hs. 14697
Het Brusselse handschrift is gemaakt rond 1455 in het atelier van Diebold Laubers von
Hagenau, een miniaturist en kopiist uit Duitsland.39 Het handschrift begint met een
inhoudsopgave in Gotisch schrift (Bastarda).40 De gehele tekst is opgedeeld in 182
hoofdstukken, waarbij elk volgend hoofdstuk een titel heeft gekregen in rode inkt.41 Naast de
tekst van Gottfried von Strassburg zijn op de overgang naar het nieuwe hoofdstuk 91
bladvullende illustraties weergegeven die telkens één scène verbeelden (zie afb. 10). De rode
hoofdstuktitels kunnen ook als titels van de illutraties gezien worden, aangezien de scènes
deze titels illustreren.41 Vaak is de rode titel te zien op de pagina met de afbeelding, anders
staat hij ernaast of op de achterkant van de bladzijde (zie afb.15). Waarom de helft van de
38
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hoofdstuktitels door een illustratie wordt vergezeld, en niet alle 182, is onbekend. Evenals de
keuze voor deze 91 scènes.42 De pagina‟s zijn 27,6 cm x 21 cm. groot.
3.3.1 Geboorte van Tristan, fol. 59
Op folium 59 zijn op een grote troon drie figuren te zien (zie afb. 12). Links zit een vrouw
met een kroon op haar hoofd. Zij geeft een kind over aan de man rechts. Ze kijkt de man
vriendelijk aan. De man heeft zijn linkerhand al klaar om het kind vast te pakken. De man en
vrouw zitten met de knieeën naar elkaar toe. Het kind kijkt naar een gouden appel die hij in
zijn rechterhand vast heeft, met zijn linkerhand wijst hij naar de man.43
De scène komt niet voor in het verhaal. Na de bevalling van Tristan, wanneer Blanschefloer
gestorven en begraven is, volgt de in scène gezette bevalling van Tristan door Florete (zie
bijlage 2). Vervolgens gaat het verhaal verder met de doop van Tristan, die verderop in het
Brusselse handschrift is afgebeeld (zie afb. 13). Het is niet duidelijk wie de afgebeelde vrouw
voorstelt. In voorgaande afbeeldingen is Blanschefloer afgebeeld op dezelfde wijze, met een
rode jurk, groene mouwen, dezelfde haardracht en een kroon (zie afb. 10 en 11). Volgens een
naslagwerk over de handschriften in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel stelt
Blanschefloer haar zoontje Tristan voor aan Roeal in folium 59.44 Blanschefloer is echter
volgens het verhaal dan al dood. In een essay over het Brusselse handschrift wordt de scène
omschreven als het voorstellen van Tristan aan de gemeenschap door Florete en Roeal.43 Dat
lijkt logischer, hoewel de kleding meer naar de wijze van afbeelden van Blanschefloer neigt.
Bij de doop van Tristan komt ook een vrouw voor die qua kleding en haardracht op
Blanschefloer lijkt. Haar jurk is echter goen met rode mouwen (zie afb. 13).
3.3.2 Tristan in bad, fol. 268v
In folium 268v is een man te zien, staande in een badtobbe (zie afb. 14). Hij is bijna geheel
naakt, zijn handen heft hij smekend op. Rechts staan twee vrouwen, de eerste heft een zwaard
op met haar rechterarm. Haar linkerarm houdt zij boven het bad. De vrouw achter haar grijpt
haar beet bij de schouders. Beide vrouwen dragen een kroon. Alle drie de figuren glimlachen.
In het verhaal komt deze scène voor (zie bijlage 3). Tristan wordt dan door Isolde belaagd met
zijn eigen zwaard wanneer hij in bad zit. Volgens de tekst houdt zij het zwaard met beide
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handen vast. Dat is niet het geval in de afbeelding. Hoewel koningin Isolde haar dochter
tegenhoudt, gebeurt dat in de tekst niet met het vastgrijpen van de schouders zoals in de
afbeelding is weergegeven. Wellicht is dat gedaan om de leesbaarheid van de illustratie te
vergroten. De smekende houding van de handen van Tristan komen wel overeen met zijn
smeekbede om hem in leven te laten. De gezichten van de drie personen in de afbeelding
drukken echter geen angst, boosheid of verbijstering uit, hoewel de gevoelens van Tristan en
de twee Isoldes in de tekst uitgebreid beschreven zijn.
3.3.3 Brangene en Isolde, fol. 336v
Folium 336v geeft vier personen weer (zie afb. 16). Links staat een vrouw met een kroon op
haar hoofd. Zij kijkt boos, waarbij zij met haar linkerhand en wijsvinger wijst naar een vrouw
die rechts tussen twee mannen in staat. De vrouw rechts heeft haar onderarmen gekruist voor
haar buik, ze kijkt lijdzaam. Ze wordt door twee mannen geflankeerd, de linker man houdt
haar bij haar rechterarm vast. Hij kijkt boos. De rechter man kijkt ook boos en wijst met zijn
linker wijsvinger naar haar linkerarm.
De afbeelding komt overeen met een passage uit het verhaal waarin Isolde haar vriendin en
hofdame Brangene wil laten vermoorden (zie bijlage 6). In de tekst wordt uitgebreid ingegaan
op de metafoor die Brangene gebruikt voor het van plaats ruilen in de huwelijksnacht met
Marc. In de afbeelding is daar niets van terug te zien. Te zien is de arrestatie van Brangene,
wat weer niet in de tekst voorkomt. Isolde kijkt boos, wat aansluit bij de moord die zij wil
laten plegen. Ook is zij wat groter afgebeeld dan de andere drie figuren wat haar autoriteit
benadrukt.45 Zij wijst naar Brangene. Maar in het verhaal krijgt Brangene pas diep in het
woud door dat de twee mannen haar willen doden, en dat in opdracht van Isolde. In de
afbeelding houdt zij haar armen gekruisd naar beneden, waarmee haar onderdanigheid wordt
benadrukt.45 Zij kijkt gelaten, verre van huilend of smekend. De twee mannen die haar moeten
ombrengen, kijken net als Isolde boos. Er wordt niet verwezen naar het medelijden dat zij
voelen voor haar in de tekst.
4. Verschillen en overeenkomsten
In dit hoofdstuk zullen de verschillen en overeenkomsten tussen de drie handschriften worden
behandeld. Daarnaast zal worden stil gestaan bij de algemene verbeelding van emoties in de
middeleeuwen en hoe dat zich verhoudt tot de bevindingen uit het vorige hoofdstuk. Hierbij
45

J. Thibault Schaefer 1996 (zie noot 5), p. 185.
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wordt gebruik gemaakt van een tabel waarin de emotionele uitdrukkingen in de afbeeldingen
naast elkaar zijn gezet (zie bijlage 8, tabel 2).
4.1 Vergelijking tussen de handschriften onderling
De drie verluchte handschriften verschillen onderling van elkaar niet alleen door de
verschillende tijden en afwijkende stijlen waarin zij zijn gemaakt. Zo zijn er slechts vier
dezelfde scènes die in alle drie de handschriften zijn verlucht. Zelfs wanneer de scènes
overeenkomen is de uitvoering daarvan zeer verschillend. Om dit te illustreren worden de
scènes van de geboorte van Tristan, die in alle drie de handschriften voorkomen, naast elkaar
gezet en vergeleken (zie bijlage 2).
Wat opvalt is dat de geboortescène in het handschrift „München Cgm. 51‟ bestaat uit
meerdere scènes op een pagina, waarbij de emotionele uitdrukkingen in het afgebeelde sterk
overeenkomen met de tekst (zie hoofdstuk 3.1.2). De verschillende afgebeelde
gebeurtenissen verbeelden de belangrijkste verhaalelementen rondom de geboorte van Tristan
(zie afb. 5).
De geboortescène in het handschrift „Keulen (Best. 7020) W* 88‟ is op slechts een klein
gedeelte van de pagina afgebeeld, tussen de tekst van Gottfried von Strassburg. Het gaat om
een scène met betrekking tot de geboorte (zie hoofdstuk 3.2.1). Blanschefloer heeft Tristan
gebaard en ligt met haar hoofd tegen een kussen (zie afb. 7). Met haar hand ondersteunt zij
haar achterhoofd. In tegenstelling tot de geboortescène in het handschrift „München Cgm. 51‟
is Blanschfloer niet bezweken of al dood, maar kijkt zij boos de kamer in. De emoties die de
figuren tonen lijken eerder op boosheid dan verdriet, en een stuk minder verfijnd en
gevarieerd dan in het handschrift „München Cgm. 51‟.
De afbeeldingen rond de geboorte van Tristan in het jongste handschrift, „Brussel hs. 14697‟,
zijn evenals in het handschrift „München Cgm. 51‟ bladvullend. De enige scène die
betrekking heeft op de geboorte van Tristan is van alle drie de handschriften de meest
afwijkende (zie afb. 12). Over wie er precies zijn weergegeven is onduidelijkheid. Het zou
Blanschefloer kunnen zijn, die Tristan voorstelt aan Roeal. Maar Blanschefloer is volgens het
verhaal dan al dood. Misschien dat het om Florete en Roeal gaat, die Tristan aan de
gemeenschap voorstellen (zie hoofdstuk 3.3.1).
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4.2 Emoties verbeeld in de middeleeuwen
De emoties in de afbeeldingen komen overeen met de algemene manier van weergeven van
emoties in de middeleeuwen (zie eerdere noten). De meest voorkomende emoties en de
weergave ervan in de drie behandelde handschriften, evenals de algemene afbeeldingswijze
van emoties in de middeleeuwen, zijn naast elkaar gezet in een tabel (zie bijlage 8, tabel 2).
De algemene afbeeldingswijze van emoties in gezichtsuitdrukkingen en gebaren in de
middeleeuwen is gebaseerd op het werk van François Garnier.46
5. Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de emoties in de tekst per handschrift verschillen. Zo komen
de emoties in het handschrift „München Cgm. 51‟ het meest overeen met emoties beschreven
in de tekst. De afbeeldingen van emoties uit het handschrift „Brussel hs. 14697‟ komen het
minst overeen met de beschreven emoties in de tekst.

De emoties afgebeeld in de drie verluchte handschriften verschillen onderling zeer veel. Dat
heeft niet alleen te maken met de afwijkende keuzes van scènes die zijn afgebeeld rondom een
passage in het verhaal, maar ook met de uitwerking van de emoties in de afbeeldingen. Het
uitdrukken van emoties in gebaren en gezichtsuidrukkingen is in het handschrift „München
Cgm. 51‟ verreweg het meest uitgebreid en verfijnd. Het Brusselse handschrift staat hier het
verst vanaf. Zo lijkt de geboortescène in zijn geheel niet voor te komen in de tekst (zie
hoofdstuk 3.3.1). Een verklaring voor de verschillen in uitwerking en keuze van de emoties en
scènes zou het verschil in de tijd kunnen zijn. Tussen de drie handschriften zit telkens
ongeveer 100 jaar tijdverschil. Voor een duidelijk antwoord is vervolgonderzoek noodzakelijk
met betrekking tot de verschillen in tijd en regio.

Hoewel onderling verschillen bestaan in het uitbeelden van emoties tussen de drie behandelde
handschriften, verschilt de wijze van afbeelden van emoties niet van de algemene weergave
van emoties in gebaren en gezichtsuitdrukkingen in de middeleeuwen. De onderlinge
verschillen liggen vooral in de uitwerking en verfijning van het weergeven van emoties.

46

F. Garnier 1988 (zie noot 25).
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De afbeeldingen van het handschrift „Keulen (Best. 7020) W* 88‟ staan opgenomen in de
tekst, terwijl de afbeeldingen in de twee andere handschriften een hele pagina in beslag
nemen. Het verschil tussen de twee is dat de afbeeldingen in het handschrift „München Cgm.
51‟ in tegenstelling tot het handschrift „Brussel hs. 14697‟ niet een scène maar tot wel zes
scènes per afbeelding laat zien. Beide laatst genoemde handschriften hebben tekst in of naast
de afbeeldingen die los staan van de tekst van Gottfried von Strassburg. Bekend is dat de
teksten in de afbeeldingen van het handschrift „München Cgm. 51‟ niet door de kopieerder
van de tekst als door de verluchter is opgeschreven. Verder onderzoek naar de teksten in de
afbeeldingen zou interessant kunnen zijn.

Emoties die men bij het lezen van de Tristanroman van Gottfried von Strassburg kan voelen
zijn met name in het handschrift „München Cgm. 51‟ op treffende wijze weergegeven.
Hoewel de betekenissen van de gebaren niet altijd meer door de moderne toeschouwer
begrepen of herkend worden, is een groot deel nog steeds duidelijk herkenbaar. Het blijft
echter gissen wat de middeleeuwse mens daadwerkelijk voelde bij het horen, lezen en zien
van de gebeurtenissen in het verhaal. Juist dit aspect en het daaraan verbonden onderzoek naar
overleveringen en beschrijvingen, maakt onderzoek naar emoties in de middeleeuwen zo
bijzonder aantrekkelijk.
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7. Afbeeldingen

Afb. 2: Anoniem, ca. 1250, München Cgm. 51 fol. 30r (links), fol. 29v (rechts), perkament, ca. 23 x 16 cm.,
München Bayerische Staatsbibliothek. Foto: http://www.bsb-muenchen.de (april 2011).
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Afb. 3: Anoniem, de geboorte van Tristan, ca. 1323,
pen en inkt op perkament, Keulen Historisch Archief (Best. 7020) W* 88, pag. 22.
Verloren gegaan (?). Foto: http://www.historischesarchivkoeln.de (april 2011).
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Afb. 4: Anoniem, bovenste scène: Riwalien raakt gewond, onderste scène links: Blanschefloer spreekt met haar
gouvernante, onderste scène rechts: Blanschefloer en Riwalien omhelzen elkaar, ca. 1250, pen en inkt op
perkament, München Cgm. 51 fol. 10r, ca. 23 x 16 cm., München Bayerische Staatsbibliothek.
Foto: Facsimile Tristan en Isolde, Universiteitsbibliotheek Utrecht.
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Afb. 5: Anoniem, bovenste scène links: Blanschefloer hoort over de dood van Riwalien, bovenste scène rechts:
Tristan wordt geboren, middelste scène: Blanschefloer wordt begraven, onderste scène: Florete doet alsof zij
Tristan heeft gebaard, ca. 1250, pen en inkt op perkament, München Cgm. 51 fol. 15r, ca. 23 x 16 cm., München
Bayerische Staatsbibliothek. Foto: Facsimile Tristan en Isolde, Universiteitsbibliotheek Utrecht.
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Afb. 6: Anoniem, bovenste scène: Brangene, Koningin Isolde en Isolde vinden de dode draak, middelste scène
links: Tristan wordt gevonden en uit het water getrokken, middelste scène rechts: Tristan wordt meegnomen
naar het hof, onderste scène links: Tristan wordt door Isolde bedreigd in bad, onderste scène rechts: Brangene
leest Isolde de les, ca. 1250, pen en inkt op perkament, München Cgm. 51 fol. 15r, ca. 23 x 16 cm., München
Bayerische Staatsbibliothek. Foto: Facsimile Tristan en Isolde, Universiteitsbibliotheek Utrecht.
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Afb. 7: Anoniem, de geboorte van Tristan, ca. 1323, pen en inkt op perkament,
Keulen Historisch Archief (Best. 7020) W* 88, pag. 22a. Verloren gegaan (?).
Foto: http://www.historischesarchivkoeln.de (april 2011).
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Afb. 8: Anoniem, de liefdesdrank, ca. 1323, pen en inkt op perkament,
Keulen Historisch Archief (Best. 7020) W* 88, pag. 142b. Verloren gegaan (?).
Foto: http://www.historischesarchivkoeln.de (april 2011).
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Afb. 9: Anoniem, graf van Tristan en Isolde, ca. 1323, pen en inkt op perkament,
Keulen Historisch Archief (Best. 7020) W* 88, pag. 263a. Verloren gegaan (?).
Foto: http://www.historischesarchivkoeln.de (april 2011).
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Afb. 10: Anoniem, Gesprek tussen Riwalien en Blanschefloer, ca. 1455, pen en inkt op perkament,
Brussel hs. 14697, fol. 34, ca. 27 x 21 cm., Koninklijke Bibliotheek Brussel.
Foto: http://belgica.kbr.be/nl/coll/ms/ms14697_nl.html (juni 2011).

Afb. 11: Anoniem, Gesprek tussen Riwalien en Blanschefloer over de zwangerschap, ca. 1455, pen en inkt op
perkament, Brussel hs. 14697, fol. 48, ca. 27 x 21 cm., Koninklijke Bibliotheek Brussel.
Foto: http://belgica.kbr.be/nl/coll/ms/ms14697_nl.html (juni 2011).
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Afb. 12: Anoniem, Tristan wordt voorgesteld, ca. 1455, pen en inkt op perkament,
Brussel hs. 14697, fol. 59, ca. 27 x 21 cm., Koninklijke Bibliotheek Brussel.
Foto: http://belgica.kbr.be/nl/coll/ms/ms14697_nl.html (juni 2011).

Afb. 13: Anoniem, Tristan wordt gedoopt, ca. 1455, pen en inkt op perkament,
Brussel hs. 14697, fol. 64, ca. 27 x 21 cm., Koninklijke Bibliotheek Brussel.
Foto: http://belgica.kbr.be/nl/coll/ms/ms14697_nl.html (juni 2011).
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Afb. 14: Anoniem, Tristan wordt door Isolde bedreigd in bad, ca. 1455, pen en inkt op perkament,
Brussel hs. 14697, fol. 268v, ca. 27 x 21 cm., Koninklijke Bibliotheek Brussel.
Foto: http://belgica.kbr.be/nl/coll/ms/ms14697_nl.html (juni 2011).

Afb. 15: Anoniem, Tristan smeekt om genade, ca. 1455, pen en inkt op perkament,
Brussel hs. 14697, fol. 277, ca. 27 x 21 cm., Koninklijke Bibliotheek Brussel.
Foto: http://belgica.kbr.be/nl/coll/ms/ms14697_nl.html (juni 2011).
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Afb. 16: Anoniem, Isolde wil Brangene laten vermoorden, ca. 1455, pen en inkt op perkament,
Brussel hs. 14697, fol. 336v, ca. 27 x 21 cm., Koninklijke Bibliotheek Brussel.
Foto: http://belgica.kbr.be/nl/coll/ms/ms14697_nl.html (juni 2011).
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8. Bijlagen
Bijlage 1.
“Daar kreeg de zo bewonderde Riwalien een lans in zijn zijde en werd ernstig getroffen. [...]
Kortom, allen die hem ooit hadden gezien, waren met zij lijden begaan. Maar hoe
teneergeslagen deze mensen ook allemaal vanwege zijn verwondingen waren, er was nog een
heel bijzonder geval: zijn Blanschefloer, dat voorbeeldige, dat beschaafde, dat voorname
meisje, Blanschefloer, die met haar trouwe instelling het lijden van haar liefste (1170)
beklaagde en erom huilde met oog en hart. Bovendien, als zij alleen was en gelegenheid had
haar verdriet de vrije loop te laten, deed zij zichzelf wat aan. Zij sloeg zich met haar handen
duizend keer daar en alleen daar waar het haar zo‟n pijn deed, daar waar haar hart zat: daar
sloeg het mooie meisje zich steeds. Deze beeldschone jonge vrouw pijnigde zo (1180) haar
jonge, mooie, lieflijke lichaam, en verkeerde daarbij in zo‟n staat van ontreddering, dat zij
door iedere andere oorzaak dan de liefde graag haar dood had aanvaard. Zij zou zichzelf
inderdaad te gronde hebben gericht en van smart en pijn gestorven zijn, als zij niet gevoed
was door de hoop en niet overeind gehouden was door de stellige verwachting dat zij hem zou
zien, (1190) hoe dan ook. [...] Zo kwam ze op het idee (1200) om een gouvernante van haar in
te schakelen, degene die haar altijd onderwezen had, haar met zorg had omringd en die nog
steeds haar chaperonne was. In een privé-vertrek vroeg zij haar onder vier ogen te spreken. Zij
maakte haar deelgenoot van haar verdriet, en Blanschefloer deed dat niet anders dan alle
anderen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden. Haar ogen stonden vol tranen, (1210)
in hete stromen liepen zij over haar anders zo stralende wangen. Haar gevouwen handen hield
zij smekend voor zich uitgestrekt. [...] „Lieve juffrouw Blanschefloer,‟ zei zij, „hartje van me,
met uw verdriet heb ik erg te doen. (1250) En waar ik u persoonlijk van uw moeilijkheden
kan verlossen, hoeft u nooit onzeker te zijn over de afloop. [...]‟. Toen schoof zij de grendel
voor de deur. „Jufrouw Blanschefloer,‟ zei ze, „hier is hij!‟ En zij, het mooie meisje, ging op
hem toe en toen zij zo dichtbij stond dat zij hem kon begroeten, zei ze: „Ach, wat erg toch!
Ach wat erg! Wat vreselijk dat ik ooit geboren ben! Mijn hele toekomst, alles is weg!‟ Toen
bewoog Riwalien zijn hoofd een klein beetje, bij wijze van buiging, voorzover dat al mogelijk
is voor iemand die op sterven na dood is. (1290) Zij sloeg daar niet echt acht op, zij merkte
het nauwelijks. Met nietsziende blik ging ze bij hem zitten en ze legde haar wang tegen die
van Riwalien, totdat door de liefde en door het verdriet alle kracht uit haar lichaam week. Alle
kleur trok weg uit haar rozemond, haar huid verloor totaal (1300) de stralende teint die zij
daarvoor had gehad. Voor haar heldere ogen werd de dag dof en donker als de nacht. Zo lag
zij daar lange tijd, flauwgevallen, niet bij kennis, met haar wang tegen de zijne, alsof zij dood
was. Toen zij van deze flauwte weer een beetje bijkwam, (1310) nam zij haar lief in haar arm,
legde haar mond op de zijne en kuste hem wel honderdduizend maal snel achterelkaar, totdat
haar mond, die immers liefde bevatte, zijn bewustzijn en zijn liefdesenergie deed opvlammen.
Haar mond vulde hem met vreugde, haar mond gaf hem zoveel kracht, dat hij het goddelijke
meisje (1320) dicht en innig tegen zijn halfdode lichaam perste. Toen duurde het niet lang
meer of hun beider behoefte werd bevredigd en ontving de allerliefste jonge vrouw een kind
van hem.”

W. Schultink-Dolk (vert.), Gottfried von Strassburg (omstreeks 1210): Tristan en Isolde, 2008, pp. 47-51.
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Bijlage 2.
“Onze volmaakte Riwalien is dood. Met hem kunnen wij nu alleen nog doen wat tegenover

een dode correct is. Er zit niets anders op, wij moeten ons wel van hem losmaken. (1710) Om
hem moet zich God in de hemel bekommeren, die iemand van hoge geboorte nog nooit heeft
vergeten, en wij zullen het nu hebben over hoe het Blanschefloer verging. Zoals die prachtige
jonge vrouw eraan toe was, toen zij die vreselijke berichten hoorde – Here mijn God, spaar
ons ervoor dat ooit zelf te moeten meemaken! Ik twijfel er niet aan (1720) of alle dodelijke
smart die een vrouw weleens omwille van een geliefde man ervaren heeft, ging ook door haar
hart. Dat was vol dodelijk leed. Zij leverde de hele wereld het onomstotelijk bewijs dat zijn
dood haar in het hart trof: in deze jammerlijke toestand werden haar ogen geen moment
vochtig! „Ja, lieve hemel, hoe kwam dat nu, dat daar niet werd gehuild?‟ (1730) Zij was als
versteend. Alleen diep binnen in haar zat nog leven, zij hield van hem en zij leed. Haar felle
verdriet was een aanslag op haar leven. ‟Uitte zij haar rouw om haar man dan niet met
woorden?‟ Nee. Zij verstomde ter plekke. Haar kreet stierf in haar mond. Haar tong, haar hart,
haar verstand, (1174) dat alles bestond gewoon niet langer. De mooie jonge vrouw liet geen
geluid meer horen, geen ach en geen wee, niets. Zij zonk neer en bleef onder hevige pijnen
wel bijna vier dagen liggen, erbarmelijker dan welke vrouw ooit. Haar lichaam kromp en
kronkelde van de pijn, het ging maar door, steeds maar door, totdat het haar met de grootste
moeite gelukte, een zoontje te baren. (1175) En kijk, dat bleef leven, terwijl zij stierf. [...] Hoe
zwaar de zorg die voortkwam uit de dood van hun vorst ook was, (1770) het was toch
allemaal lang niet zo verdrietig als die barensnood vol pijnen en de erbarmelijke manier van
sterven, die je bij die zo lieve jonge vrouw zag. Haar verdriet en haar lijden moeten ieder die
zelf in harmonie leeft met zijn omgeving, bedroefd stemmen, vind ik. [...] Tijdens al deze
beproevingen vond Blanschefloers begravenis plaats. (1850) Wat een treurnis, wat een rouw
werd er aan haar graf geuit! U moet weten dat de aanwezigen totaal van slag bleken. [...] De
trouwe maarschalk De Woordhouder keerde naar huis terug en had een ernstig gesprek met
zijn vrouw, waarin hij een beroep deed op haar menslievendheid. Hij eiste van haar – en hij
zou haar wat aandoen, zei hij, als ze het niet deed – dat zij zich in de kraamkamer zou
terugtrekken zoals men dat gewend is van een kraamvrouw. (1900) Daarna moest zij
verklaren dat zíj het kind, dat eigenlijk hun jonge vorst was, ter wereld had gebracht, en dat
verhaal moest ze volhouden ook. Zij echtgenote, Florete, was een vrouw uit duizenden: flink,
betrouwbaar, in alle opzichten voorbeeldig. [...] Het was helemaal niet moeilijk om haar
hiertoe over te halen. (1910) Het was voor haar immers een hele eer? Psychisch en
lichamelijk stelde zij zcih feilloos in op de ongemakkelijke toestand van een hoogzwangere
vrouw. Zij gaf opdracht haar slaapkamer en hele huishouden in orde te maken voor intieme
zaken. En omdat zij uit ervaring heel goed wist hoe men zich daarbij moet gedragen, slaagde
zij erin, dat de pijnen die zij voorwendde, echt leken. (1920) Zij deed alsof zij emotioneel en
lichamelijk buiten zichzelf was en zij was helemaal de vrouw die zo‟n benauwd moment
tegemoet gaat en die volledig op zo‟n zware opgave geconcentreerd is. En de baby? Die werd
in alle stilte bij haar gelegd, alleen haar voedster was getuige. (1930)”

W. Schultink-Dolk (vert.), Gottfried von Strassburg (omstreeks 1210): Tristan en Isolde, 2008, pp. 56-61.
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Bijlage 3.
“Ze reden snel verder en kwamen bij het Serpent. Die duivelsgezel nu was zo monsterlijk en
zo kolossaal dat de stralende vrouwen doodsbleek werden van benauwdheid, toen ze hem
zagen. Moeder Isolde was echter ook opgelucht en zei tegen haar dochter: „O, wat ben ik er
zeker van (9350) dat de hofmeester nooit met hem heeft durven vechten! [...]‟. Dat vond jonge
Isolde een uitstekend idee. De vier gingen uit elkaar en ook de vrouwen zochten elk in een
andere richting. [...] Ze stegen gevieren af en hadden hem al spoedig op het droge getrokken.
[...] Toen de drie schoonheden, dat stralende gezeldschap, met hun sneeuwwitte handen de
arme buitenlander van zijn helm en zijn harnas ontdeden, vonden zij de tong. [...] Zij tilden
Tristan dus met zijn vieren op, zetten hem op een paard en tussen hen in voerden ze hem weg.
[...] „Genezen? Dat had hij gedacht! Met dit zwaard gaat hij eraan! Snel nu, wreek je Isolde!
(10140) Als hij de dood vindt door hetzelfde zwaard als waarmee hij je oom vermoord heeft,
is de wraak afdoende!‟ Zij greep het zwaard met beide handen en zocht Tristan op, die juist in
een badkuip zat. Over hem heengebogen bleef zij staan. [...] ‟Nee, lieve jonge dame, nee! Om
‟s hemels wil, wat doet u? Denk aan uw reputatie en spaar me! [...] Op dat moment kwam de
koningin, haar moeder, door de vleugeldeur naar binnen. „Wat is dit? Wat is hier aan de
hand?‟ riep zij uit. „Isolde, wat moet dit betekenen? (10170) Is dit voor een jonge dame
beschaafd gedrag? Ben je gek geworden? Is dit een grap? Of ben je kwaad? Wat moet jij met
dat zwaard?‟ [...] Jonge Isolde had het zwaard nu weer opgeheven, deed weer een stap naar
voren en boog zich over Tristan heen. Haar moeder draaide zich naar haar toe: „Stop, Isolde!
Laat dat! (10200) Je weet toch wat ik heb gegarandeerd?‟ „Kan me niet schelen, hij gaat er
absoluut aan!‟ Tristan smeekte: „Genade, prinses Isolde! Bij uw schoonheid!‟ „Welja zeg,
gemenerik!‟ antwoordde Isolde. „Toe maar! En nog genade vragen ook? Genade is niet op u
van toepassing. Uw leven zult u mij geven!‟[...]Hij staat onder mijn protectie, zowel zijn
persoon als zijn bezittingen. Ik heb hem, hoe het ook tot stand gekomen is, volledig
onschendbaarheid toegezegd.‟ „Ja alstublieft, mevrouw!‟ smeekte Tristan. „Bedenk dat ik
bezit en leven (10220) aan uw erewoord heb overgedragen, mevrouw, en dat u dat hebt
geaccepteerd.‟ [...] ‟Luister, Brangene, lieve nicht!‟ zei de hulpvaardige koningin. [...] „Kijk,
daar zit hij: dat is Tristan. Nu weet ik niet goed of ik mij op hem moet wreken of niet. Wat
vind jij, Brangene?‟ „Nee, mevrouw, alstublieft niet! Om ooit in ernst zo‟n wandaad te
overwegen (10390) is de positie waarmee God u gezegend heeft te verheven, en uw geest ook.
Zoudt u bewust doodslag willen plegen, en dan ook nog op een man aan wie u bescherming
en onschendbaarheid hebt toegezegd? U zou wel gek zijn!‟ In aansluiting op haar woorden
stonden zij op, verlieten ze hun vertrekken (10460) en traden ze de geheime kamer binnen
waar Tristan op zijn bedbank zat. De man zat niet bepaald te dromen. Zodra hij hen zag,
schoot hij overeind en liet zich voorovervallen zodat hij smekend aan de voeten van de
bekoorlijke edelvrouwen kwam te liggen. Al in zijn val riep hij: „Ik smeek u, lieve dames, heb
clementie met mij!‟”

W. Schultink-Dolk (vert.), Gottfried von Strassburg (omstreeks 1210): Tristan en Isolde, 2008, pp. 181-200.
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Bijlage 4.
“Terwijl Tristan (11430) met zijn landgenoten aan het inpakken was, stelde Isolde, de wijze

koningin, in een glazen kolfje een liefdesdrank samen. [...] Met dit drankje in de hand
fluisterde wijze Isolde Brangene toe: „Brangene, lief nichtje van me, ik hoop dat je het erg
vindt, maar jij moet met mijn dochter meereizen. (11450) Bereid je daarop voor. Luister goed
naar wat ik je zeg. Deze karaf moet je meenemen, met deze drank, en steeds bij je houden.
[...] Als Isolde en Marc door de liefdesdaad zijn verenigd, doe je net of deze drank wijn is en
laat je hen dit samen opdrinken. [...]‟. Snikkend beklaagde zij zich dat zij voorgoed wegging
van haar land (11550) waar zij de mensen kende, weg van haar familie en vrienden, en met
vreemden meevoer, onzeker over het waarheen en hoe dat zou zijn. Dan probeerde Tristan zo
vriendelijk mogelijk te troosten. Steeds weer als hij haar bedroefd aantrof, legde hij – voor
haar knielend – lief en behoedzaam zijn armen om haar schouders (11560), waarbij hij zich
niet anders gedroeg dan als ondergeschikte vazal tegenover zijn gerespecteerde meesteres. Hij
was te goeder trouw en het was uitsluitend zijn bedoeling het leed van het beeldschone meisje
te verzachten. En iedere keer weer als hij zijn armen om haar heen legde, moest de knappe
Isolde aan de dood van haar oom denken en dan zei ze tegen hem: (11570) ‟Laat dat, mijnheer
de kapitein! Blijf van me af, weg met uw armen! U bent erg hinderlijk! Waarom raakt u mij
aan?‟ „Maar juffrouw Isolde, doe ik daar verkeerd aan?‟ „Nou en of, want ik haat u.‟ „Lieve
prinses,‟ vroeg hij dan, „waarom?‟ „U hebt mijn oom gedood.‟ „Ons geschil daarover is toch
bijgelegd.‟ „Doet er niet toe! Ik heb evengoed een hekel aan u, (11580) [...].‟ Zodra men in
een haven aanlegde, gingen de meeste opvarenden van boord om zich aan wal wat te
vertreden. (11660) Tristan maakte dadelijk zijn opwachting bij zijn beeldschone meesteres om
te zien hoe zij het maakte. En toen hij even was gaan zitten en zij zaten te praten over hun
beider aangelegenheden, vroeg hij iets te drinken. Op dit moment waren er, behalve de
prinses, slechts een paar jonge dienstmeisjes aanwezig. (11670) Een van hen zei: „Wel, er is
hier wijn, in dat karafje!‟ Maar o nee, wat daar in zat, was geen wijn, al leek het zo.
Integendeel, het was de chronische kwaal, de eindeloze kwelling, waaraan zij tenslotte beiden
stierven. Het meisje wist dat echter niet. Zij stond op, haalde de karaf met de drank (11680)
uit de kast waarin hij was opgeborgen, en bood hem kapitein Tristan aan. Hij gaf hem eerst
aan Isolde. Zij had geen dorst, deed geruime tijd over een paar slokjes en gaf hem daarna
terug aan Tristan, die ervan dronk – beide in de veronderstelling dat het wijn was.”

W. Schultink-Dolk (vert.), Gottfried von Strassburg (omstreeks 1210): Tristan en Isolde, 2008, pp. 218-222.
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Bijlage 5.
“Koning Marc met zijn voortreffelijke eigenschappen, vroeg hem in aanwezigheid van allen,

of hij zo vriendelijk wilde zijn hen van zijn muziek te laten genieten, als hij tenminste zijn
instrument kon bespelen. (13190) De gast zei: „Nee, heer, dat wil ik niet, tenzij ik van te voren
weet wat mijn beloning is.‟ „Hoe bedoelt u dat, mijnheer? Wilt u iets van mij hebben, dan
kunt u dat krijgen. Laat ons uw kunst horen! Ik schenk u wat u genoegen doet, wat het ook is.‟
[...] „Geef mij Isolde,‟ antwoordde hij. „Beste man,‟ zei koning Marc, „alles wat u wilt, staat
tot uw beschikking, uitgezonderd zij. Hiervan kan volstrekt geen sprake zijn.‟[...] Ik waag
mijn leven in een duel, als ik niet krijg wat mij toekomt. Wie treedt er (13240) met mij in het
strijdperk? U? Of u? Dan zal ik bewijzen dat de mooie Isolde mij toebehoort.‟ De koning keek
speurend overal rond naar iemand die het tegen Gandien durfe op te nemen. Maar er was daar
geen man die zijn leven in de waagschaal wilde stellen, en Marc zelf wilde ook niet (13250)
om Isolde strijden. Gandien was namelijk zo sterk, zo‟n onverschrokken vechtersbaas, dat
niemand over een duel peinsde. Uitgerekend die dag was Tristan op sluipjacht in de bossen.
[...] Zodra Tristan thuis was gekomen en het verhaal van de harpciter met aanvullende details
had gehoord, steeg hij kordaat te paard, pakte zijn harp (13280) en galoppeerde met een vaart
naar de haven. Hij was zo slim om vlak voordat hij er was, een eindje van de weg af te
buigen, waar hij aan een struik zijn paars vastbond en zijn zwaard ophing. Met zijn harp rende
hij verder naar de luxueuze tent, waar hij naar verwachting de huilende Isolde aantrof,
(13290) diep ongelukkig in de armen van de baron. Die deed alle moeite om haar te troosten,
maar totdat zij die man met de harp in zijn eentje zag verschijnen, had dat weinig geholpen.
Gandien begroette hem met de woorden; „Dieu vous garde, beau joueur de harpe!‟ „Merci,
gentil chevalier! Ik heb mij,‟ voegde Tristan er buiten adem aan toe, (13300) „zeer gehaast,
heer, om hier op tijd te zijn. Men heeft mij zojuist verteld dat u uit Ierland komt. Heer, daar
kom ik ook vandaan! Wees zo nobel om mij weer naar huis te brengen, naar Ierland!‟ De Ier
stemde onmiddelijk toe: „Ja hoor, beste kerel, dat zal ik doen. Gaat u zitten en speelt u wat
voor mij. Als u erin slaagt mijn dame te troosten, (13310) zodat zij ophoudt met huilen,
schenk ik u het mooiste gewaad dat hier in dit paviljoen te vinden is.‟ [...] Toen dat lied ten
einde was, wilde Gandien de koningin naar zijn schip geleiden. Maar nu stond de vloed voor
het dek van het schip al zo hoog, dat men op dat moment (13370) alleen nog met behulp van
een paard met zeer lange benen aan dek kon komen. „Wat doen we nu?‟ vroeg Gandien. „Hoe
komt mijn dame aan boord?‟ „Luister, heer,‟ zei de minstreel, „aangezien ik zeker kan zijn dat
u mij meeneemt, hoef ik in Cornwall geen bezit achter te laten. Ik heb hier in de buurt een
groot paard, (13380) en ik denk ook wel dat het zo hoog op de benen is, dat ik erin slaag om
mijn koningin, uw geliefde, waardig aan dek te helpen, zonder dat zij nat wordt.‟ „Snel, beste
minstreel, ga uw paard halen en zoek ook meteen uw gewaad uit!‟ antwoordde Gandien.
Ijlings bracht Tristan het paard en zodra hij terug kwam, (13390) nam hij zijn harp op zijn
rug. „Wel, mijnheer de Ierse baron,‟ zei hij, „laat u mijn koningin maar aan mij over, dan
neem ik haar voorop en breng haar aan boord.‟ „Nee, minstreel,‟ zei Gandien, „u mag haar
niet aanraken, ik breng haar zelf.‟ „Wat zegt u nu, heer?‟ zei de beeldschone Isolde. „Dat is
toch overdreven, dat hij mij niet mag aanraken! (13400) Als u maar goed weet dat ik daar
nooit aan boord kom, tenzij de minstreel mij brengt.‟ Gandien tilde Isolde naar Tristan op.
„Let erop dat u haar correct vervooert, man,‟ zei hij, „dan ben ik u altijd dankbaar.‟ Toen
Tristan Isolde bij zich had, galoppeerde hij een klein stukje weg en toen Gandien dat door
kreeg, (13410) riep hij verontwaardigd: „Hé, halve gare! Wat moet dat?‟ Tristan antwoordde:
„U zult uzelf bedoelen, halve gare Gandien! U bent voor gek gezet, vriend! U ziet het: wat u
met uw harpciter koning Marc heeft afgetroggeld, neem ik met mijn harp weer mee. [...] Mijn
beste man, wat schenkt u een prachtige gewaden! Ik heb het kostbaarste gewaad dat ik in uw
tent kon vinden!‟ Tristan ging ervandoor. Gandien was mateloos teleurgesteld en dat was aan
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hem te zien. De tegenslag, een vernedering bovendien, kwam hard aan. Beschaamd en
terneergeslagen voer hij over zee terug. (13430) Het paar Tristan en Isolde keerde huiswaarts.
Of zij onderweg soms nog plezier aan elkaar beleefden, of zij bijvoorbeeld in een
bloemenweide uitrustten? Met dit soort veronderstellingen wens ik mij niet in te laten –
veronderstellingen en gissingen van mijn kant behoor ik te vermijden. Tristan bracht Isolde
terug naar zijn oom Marc (13440) en las hem geduchtig de les: „God nog toe, heer!‟ zei hij.
„U houdt zoveel van de koningin! Dan is het toch onzinnig, dat u haar zo gemakkelijk
weggeeft voor wat spel op een harp of een harpciter? Het is ronduit belachelijk! Wie heeft
ooit meegemaakt dat een koningin voor harpcitermuziek te krijgen was? Zorg alstublieft dat
het niet weer gebeurt (13450) en pas beter op mijn meesteres!‟”

W. Schultink-Dolk (vert.), Gottfried von Strassburg (omstreeks 1210): Tristan en Isolde, 2008, pp. 218-251.

Bijlage 6.
“Laten wij er niet langer omheen praten. Isolde zag met al haar jeugd een slimme en handige
uitweg, de allerbeste op dat moment. Zij hoefde alleen maar (12440) aan Brangene te vragen
of zij de eerste nacht bij haar vorst Marc wilde zijn en met hem het bed wilde delen,
zwijgzaam en onopvallend. Er was geen betere manier om de feiten voor Marc te verdoezelen
en hem zo min mogelijk te kort te doen, want zij was mooi en, heel belangrijk, maagd. [...]
Marc lag al in bed. Brangene had de kleren van de koningin aangetrokken, (12590) zij hadden
geruild. [...] Al die tijd dat zij in bed lagen en zich aan hun liefdesspel wijdden, had Isolde het
benauwd van angst. Steeds moest zij denken: (12620) „Here mijn God, sta me bij en zorg dat
mijn nichtje mij niet in de steek laat! Als zij het vrijen te lang en te uitvoerig bedrijft, ben ik
bang dat het haar zo goed bevalt dat zij misschien wel tot aan het ochtendlicht doorgaat. Dan
zal men z‟n hoon over ons wel uitbazuinen!‟[...] Intussen overdacht zij haar situatie eens
goed. Niemand kende het geheim van haar list, behalve Brangene. Dus als die er niet was,
alleen die, (12700) zou zij voor de toekomst weinig hoeven te vrezen voor haar goede naam.
Zij maakte zich ernstig zorgen, ja, was doodsbenauwd, dat Brangene Marc wellicht liefhad,
zodat zij hem haar schande en de hele geschiedenis zou verklappen. [...] Zij riep twee jonge
mannen bij zich, vreemdelingen uit Engeland, die zij eed op eed en trouw op trouw liet
zweren, en van wie zij op straffe van de dood eiste, dat zij al haar opdrachten (12720) zouden
uitvoeren en bovendien geheim zouden houden. Pas daarna kwam zij met haar plan, een
laaghartige moordaanslag. Zij zei: „Luister allebei goed naar mijn wensen. Ik stuur jullie een
meisje, dat je mee moet nemen. Jullie rijden met je drieën ongezien en snel ergens een bos in
– ver weg of dichtbij, kan mij niet schelen, (12730) wat je zelf maar geschikt vindt, als er
maar geen bekenden wonen – en je slaat haar haar hoofd af. Wat zij zegt, moeten jullie goed
onthouden en alles, wat het ook is, moet je mij vertellen. Haar tong breng je voor mij mee.
[...]‟. (12770) Ver van de bebouwde velden, diep in het woud, grepen zij het beschaafde,
oprechte, eerzame meisje, zetten haar tegen haar zin op de grond en trokken allebei hun
zwaard. Daarvan schrok Brangene zo, dat zij ineen zakte en een hele tijd in dezelfde houding
op de grond bleef liggen. (12780) Haar hart ging razend tekeer en zij beefde over al haar
ledematen. Ontsteld keek zij omhoog: „Genade, heren!‟bracht zij uit. „Wat bent u in ‟s hemels
naam van plan?‟ „Nou, u moet sterven.‟ „Vreselijk! Waarom? Zeg me waarom!‟ „Wat hebt u
de koningin aangedaan?‟ vroeg een van de mannen. „Zij gaf ons de opdracht om u te doden.
Dat gaat nu gebeuren. Uw meestres Isolde, ook onze meesteres, (12790) heeft uw dood
verordend.‟ Smekend vouwde Brangene haar handen en zei onder tranen: „Nee, mijnheer,
alstublieft, om Gods wil, voer dit bevel nog even niet uit, u beiden, en laat mij lang genoeg
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leven om een verklaring te kunnen afleggen. [...] Toen wij uit Ierland vertrokken, hadden zij
en ik allebei een lievelingskledingstuk, dat wij gescheiden hielden van onze overige garderobe
(12810) en dat wij meenamen op reis. Twee lange hemden waren het, wit als sneeuw. Tijdens
de overtocht kreeg zij op volle zee zo‟n last van de brandende zon, dat zij in die dagen
nauwelijks iets anders op haar lichaam verdroeg dan alleen haar laneg hemd, stralend wit en
schoon. Het zat haar steeds prettiger. (12820) Zij trok het vaak aan, te vaak, waardoor het wit
smoezelig werd. Maar ik had het mijne, verpakt in schone witte doeken, weggeborgen in mijn
eigen kist en bewaard. En toen mijn meesters hier aankwam, de koning tot echtgenoot kreeg
en bij hem zou slapen, (12830) was haar hemd niet meer zo mooi als het moest zijn en zij
graag gewild had. Dat ik haar toen wel het mijne heb geleend, nadat ik aanvankelijk één keer
nee heb gezegd en in zoverre niet attent voor haar ben geweest: behalve dit ene dat haar zou
kunnen hinderen, is God mijn getuige dat ik nooit, werkelijk nooit, iets heb gedaan tegen haar
verzoek of opdracht in. [...]‟. Nu keken die twee jongemannen (12850) elkaar aan met
medelijden in hun blik. Het hartbrekende huilen van de voorbeeldige jonge vrouw greep hen
aan. Zij hadden diep berouw en spijt dat zij beloofd hadden de moord uit te voeren. Daar zij
niet vonden, zelfs met de beste wil van de wereld niet konden vinden, dat zij iets op haar
geweten had dat moord (12860) en doodslag rechtvaardigde, overlegde zij samen en waren er
weldra uit: hoe het ook voor hen zou aflopen, zij wilden haar in leven laten. Om te voorkomen
dat het lieve meisje gedurende hun afwezigheid door wolven gepakt zou worden, bonden zij
haar snel hoog in een boom vast, sneden kordaat (12870) een van hun vogeljachthonden de
tong uit en reden weg. De twee knapen vertelden de aanstichtster van de aanslag, Isolde, dat
zij Brangene tot hun eigen verdriet hadden vermoord, en verklaarden dat de meegebrachte
tong van haar was. „En,‟ vroeg Isolde, „wat had de jongedame jullie te vertellen?‟ (12880) Zij
gaven nauwkeurig verslag van wat hun was gezegd, zonder ook maar iets over te slaan. „Ja,
ja,‟ zei zij, „heeft zij niet nog meer gezegd?‟ „Nee, mevrouw.‟ „Ach hemel!‟ riep Isolde uit.
„Wat een afschuwelijk verhaal! Gemene moordenaars, wat hebben jullie gedaan? Daarvoor
moeten jullie hangen, allebei!‟ [...] Toen brak Isolde in snikken uit: „Lieg niet meer tegen mij!
Leeft Brangene of is zij dood?‟ „Zij leeft nog – maar u doet wel vreemd, mevrouw Isolde!‟‟

W. Schultink-Dolk (vert.), Gottfried von Strassburg (omstreeks 1210): Tristan en Isolde, 2008, pp. 236-243.
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Bijlage 7, tabel 1.
De kleuren roze en blauw geven aan welke geselecteerde scènes hetzelfde zijn in de drie
handschriften.

Scène
1

München Cgm. 51 (ca. 1240)

Keulen (Best. 7020) W* 88 (ca.
1323)

Brussel hs. 14697 (ca. 1455)

Riwalien en Blanschefloer
(fol.10r)

Geboorte van Tristan (p. 22a)

Geboorte van Tristan (fol. 59)

Emoties in
beeld

Emoties in
tekst

Boven:
Gevecht

Gevecht

Emoties in
beeld

Emoties in
tekst

Emoties in
beeld

Emoties in
tekst

Blanschefloer:
boos, bezorgd.

Blanschefloer
in barenspijn,
overlijdt. Geen
melding van
andere
personen.

Blanschefloer
of Florete met
Tristan op
schoot en een
man (Roeal?)

Blanschefloer:
sterft in
barenspijnen.
Tristan wordt
bij Florete
gelegd als haar
zoon.

Man en vrouw:
Linksonder:
Blanschefloer:
smeekt en is
verdrietig.
Gouvernante:
toont
bereidheid.

Blanschefloer:
slaat zichzelf,
huilt en
smeekt.

kijken boos,
houding drukt
verdriet uit.

Gouvernante:
toont
bereidheid.

Rechtsonder:
Gouvernante:
verdriet en
bezorgdheid.
Riwalien en
Blanschefloer:

Gouvernante:
niet aanwezig.
Riwalien en
Blanschefloer:
verdriet,
liefde.

liefde.

Scène
2

Geboorte van Tristan (fol. 15r)

Emoties in
beeld

Emoties in
tekst

Linksboven:
Blanschefloer:
schrik,
verdriet.

Blanschefloer:
versteend van
smart.

De liefdesdrank (p. 142b)

Tristan in bad (fol. 268v)

Emoties in
beeld

Emoties in
tekst

Emoties in
beeld

Emoties in tekst

Tristan: buigt
weg, kijkt
afkeurend.

Tristan:
bezorgd om
Isolde.

Tristan: smeekt.

Isolde:
glimlacht.

Isolde: boos
op Tristan.

Tristan:
smeekt, blik
neutraal tot
lichte
glimlach.
Isolde: houdt
het zwaard

Isolde: dreigt
met twee
handen om een
zwaard. Is boos.
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Rechtsboven:
Blanschefloer:
strerft.
Vrouw links
van haar:
verdriet en
schok.

met een hand
vast,
glimlacht.
Koningin
Isolde: houdt
Isolde bij haar
schouders
vast, kijkt
neutraal.

Blanschefloer:
sterft in
barenspijnen.
Geen melding
van treurende
vrouw.

Koningin Isolde
is geschrokken
en houdt Isolde
tegen.

Midden:
Treurende
mensen
rondom
graflegging
Blanschefloer.

Treurende
mensen bij
haar graf.

Onder:
Florete na de
in scène
gezette
bevalling van
Tristan, en
een voedster.

Scène
3

Florete na de
bevalling is
samen met
een voedster.

Tristan in bad (fol. 67v)

Emoties in
beeld

Emoties in
tekst

Terugverovering van Isolde (p.
164b)

Emoties in
beeld

Emoties in
tekst

Gandien: kijkt
teleurgesteld,
verdrietig.

Gandien:
teleurgesteld,
beschaamd.

Tristan en
Isolde: kijken
boos.

Tristan: maakt
Gandien
belachelijk.
Geen melding
over Isolde‟s
emoties.

Boven:
Brangene,
Isolde en haar
moeder:
bezorgd.

De drie
vrouwen zijn
benauwd.

Midden links:
Brangene,
Isolde en haar
moeder + een
man, Tristan
wordt uit het
water
getrokken door
de twee
Isoldes.

Vier
personen,
Brangene,
Isolde, haar
moeder, en
een vierde,
onbekend
wie. Tristan
wordt uit het
water
gehaald,

Brangene en Isolde (fol. 336v)

Emoties in
beeld

Emoties in
tekst

Isolde:
autoritair,
boos.

Isolde:
bezorgd,
jaloers.

Brangene,
onderdanig,
gelaten.

Brangene:
smeekt, huilt,
is bang.

Twee mannen:
boos.

Twee mannen,
medelijden.
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onbekend
door wie.
Midden rechts:
Drie mensen te
paard, Tristan,
Isolde en
Brangene.

Vijf mensen
te paard,
Tristan in het
midden.

Linksonder:
Tristan:
smeekt en
wijst.
Isolde: dreigt,
met twee
handen om een
zwaard.
Koningin
Isolde:
Houdt Isolde
tegen, geeft
Tristan gelijk.

Tristan:
smeekt.
Isolde:
dreigt, met
twee handen
om een
zwaard. Is
boos.
Koningin
Isolde is
geschrokken
en houdt
Isolde tegen.

Rechtsonder:
Isolde:
schuldbewust,
onderdanig.
Brangene:
autoritair, wijst
haar de les.

Isolde: boos,
nukkig.
Koningin
Isolde: vraagt
Brangene om
raad.
Brangene:
geeft advies
aan de
koningin.
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Bijlage 8, Tabel 2.
De afbeeldingen van de drie handschriften staan in dit onderzoek weergegeven.
De afbeeldingen van F. Garnier staan in zijn werk.
München Cgm. 51

Keulen (Best. 7020)
W* 88

(ca. 1240)

Brussel hs. 14697
(ca. 1455)

(ca. 1323)

F. Garnier, Le langage
de l’image au moyen
age II: grammaire de
gestes, Parijs 1988, pp.
43, , 77, 119, 123.

Smeken

detail afb. 4
detail afb. 14

p. 77, afb. 51.

Verdriet

detail afb. 5
p. 119, afb. 157.
Bezorgdheid

p. 119, afb. 158.
detail afb. 4

detail afb. 7
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Boosheid

detail afb. 16

detail afb. 6
detail afb. 1

p. 43, afb. 16.

Liefde

detail afb. 4

detail afb. 1
p. 123, afb. 160.
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