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Lanseloet van Denemerken 

 

 

 

 

Een abel spel 

  



 

 2 

Vooraf 

 

Lanseloet van Denemerken is een Middelnederlands toneelstuk. De tekst dateert uit 

de 14e eeuw, lang voor de uitvinding van de boekdrukkunst. In die tijd werd er nog 

nauwelijks gelezen. Literatuur werd vooral verteld of opgevoerd. Er was sprake van 

een mondelinge traditie.  

 Bijzonder aan Lanseloet van Denemerken is dat het hier gaat om ernstig 

wereldlijk toneel. Vooral die combinatie ‘ernstig’ (= niet komisch) en ‘wereldlijk’ (= 

niet-religieus) is bijzonder, want in de Middeleeuwen hadden veel serieuze teksten 

een christelijk thema. De personages in dit toneelstuk zijn overigens wel gelovig, 

maar religie is niet het hoofdonderwerp. Lanseloet van Denemerken gaat vooral over 

goede manieren en hoofse taal. 

 Historische literaire teksten hebben vaak een didactisch karakter: ze bevatten 

een les. Het publiek moest er iets van leren. Niet zo vreemd in een tijd waarin bijna 

niemand naar school ging. In de 14e eeuw kwamen de steden op; mensen trokken 

van het platteland naar de stad. Een toneelstuk als Lanseloet van Denemerken hielp 

de nieuwe stedelingen goede manieren bij te brengen. 

 In Lanseloet van Denemerken gaat het om de liefde tussen de adellijke 

Lanseloet en het eenvoudige dienstmeisje Sanderijn. Een huwelijk is uitgesloten, 

hoe graag de verliefde Lanseloet het ook zou willen. Na een gemene list van 

Lanseloets moeder volgen de dramatische gebeurtenissen elkaar snel op. 

 

In de uitgave die je leest staat de oorspronkelijke tekst op de linkerpagina en de 

hertaling (van de bekende dichter Gerrit Komrij) op de rechterpagina. 

De moderne bewerking leest veel prettiger dan de veertiende-eeuwse tekst. 

De editie van Gerrit Komrij zal daarom als basis dienen. Lees Lanseloet van 

Denemerken in de moderne hertaling maar kijk ook af en toe naar de 

oorspronkelijke tekst. Bij enkele opdrachten zul je die nodig hebben.  

 

Je leest Lanseloet van Denemerken in het kader van het area of exploration Time 

and space. Hieronder zie je de vragen uit de IB guide. We zullen deze als richtlijn 

nemen: 

• How important is cultural or historical context to the production and reception 

of a literary text? 

• How do we approach texts from different times and cultures to our own? 

• To what extent do literary texts offer insight into another culture? 
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• How does the meaning and impact of a literary text change over time? 

• How do literary texts represent or form a part of cultural practices? 

• How does language represent social distinctions and identities? 

 

De opdrachten van week 1 bieden een inleiding in de tijd en context, in week 2 en 3 

zul je de tekst analyseren. In week 4 en 5 gaan we nader in op ‘time and space’. We 

zullen dan kijken naar verschillen tussen toen en nu, en ook naar overeenkomsten. 

 

 

 

 
Laatmiddeleeuwse miniatuur 
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Week 1: Inleiding 

 

 

Opdracht 1. De Middeleeuwen 

 

Onder de Middeleeuwen verstaan we de periode van 500 tot 1500. Het begin is 

verbonden met het einde van het West-Romeinse Rijk: in het jaar 476 werd de 

laatste Romeinse keizer afgezet. Dit luidde een culturele en maatschappelijke 

verandering in. Zo’n duizend jaar later was er wederom een ingrijpende omslag: 

Gutenberg vond de boekdrukkunst uit (rond 1450), Columbus ontdekte Amerika 

(1492) en Maarten Luther uitte kritiek op de katholieke kerk (1517). Met deze 

vernieuwingen werd de Renaissance ingeluid. 

 

De benaming ‘Middeleeuwen’ ontstond in de Renaissance. In die tijd beschouwde 

men de Middeleeuwen als een lange, donkere tijd, tussen de klassieke oudheid en 

de Renaissance in: in de Middeleeuwen werden talloze oorlogen gevoerd, mensen 

stierven aan de pest, men leed honger, er was veel bijgeloof… Nee, dan had men 

het in de Renaissance beter voor elkaar, vond men. Men deed onderzoek: Erasmus 

was een groot geleerde, Rembrandt een schilder die nieuwe wegen insloeg. Men las 

Grieks en Latijn en de wetenschap ontwikkelde zich in een hoog tempo. 

 

In de Renaissance werd nogal neergekeken op de ‘achterlijke’ Middeleeuwen. Niet 

helemaal terecht. Lees maar eens het volgende artikel en kijk naar de video: 

 7 redenen dat de Middeleeuwen niet donker waren. Klik hier. 

 10 Medieval Inventions We Still Use Today. Klik hier. 

 

Opdracht: Stel op basis van het artikel en de video een top-drie samen van de 

belangrijkste middeleeuwse uitvindingen of ontwikkelingen. Denk bij ‘belangrijk’ aan 

historisch belang en/of het belang voor onze tijd. (Je hoeft je top-drie niet toe te 

lichten; je bespreekt je keuze met je docent.) 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

https://historianet.nl/techniek/uitvindingen/7-redenen-dat-de-middeleeuwen-niet-donker-waren
https://www.youtube.com/watch?v=6y3qSGPYCy4
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Opdracht 2. Literatuur in de Middeleeuwen: het begin 
 

De Middeleeuwen duurden ongeveer duizend jaar. Voor de literatuur zijn vooral de 

laatste drie eeuwen interessant. De oudste bekende zin dateert uit ongeveer 1100. 

De taal waarin deze zin is geschreven noemen we Middelnederlands. 

 

De zin luidt: 

Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu, wat unbidan we nu? 

 

In vertaling: 

Hebben alle vogels nesten begonnen behalve ik en jij; wat wachten we nu?  

 

Of, vrij vertaald: 

Alle vogels zijn al aan het nestelen behalve jij en ik; waar wachten we nog 

op? 

 

Een Vlaamse monnik schreef de zin rond het jaar 1100 op als een ‘pennenproef’. 

Deze monnik woonde in een Engels klooster waar hij Latijnse en Oud-Engelse 

teksten overschreef. Hij schreef met een ganzenveer die hij steeds in de inkt 

 

Wat is juist: de middeleeuwen of de Middeleeuwen? 

  

Welbeschouwd is het allebei te verdedigen. In de woordenlijst van het Groene Boekje 

is middeleeuwen met een kleine letter opgenomen (…). De spellingregel die hier van 

toepassing is, luidt: "Het woord waarmee we een historische periode benoemen of 

waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter." Maar in de praktijk worden 

woorden die een vastomlijnde periode in de (…) geschiedenis aanduiden, van oudsher 

vaak met een hoofdletter geschreven. In het Groene Boekje van 1995 was dit ook nog 

de officiële spelling: daarin stond Middeleeuwen met een hoofdletter. In de editie van 

2005 is dit veranderd. Toch zien veel mensen dergelijke aanduidingen als een soort 

eigennaam, en daar vinden wij veel voor te zeggen. Het mag dus allebei. (Taaladvies 

Onze Taal) 
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doopte. Zo nu en dan moest hij zijn ganzenveer aanscherpen. Om de nieuwe punt 

even te testen schreef hij een zinnetje op de laatste bladzijde van het boek dat hij 

aan het schrijven was: een pennenproef. Bij de monnik was het dit liefdesversje uit 

zijn jeugd. 

 

Het tekstje hierboven laat zien hoe er lange tijd werd gedacht. Tegenwoordig heeft 

men ook een andere uitleg. Kijk naar het volgende fragment uit het programma 

‘Man over Woord’. Klik hier. 

 

Professor Luc de Grauwe en onderzoeker Erik Kwakkel komen met andere theorieën. 

Hun theorieën verschillen maar ze vullen elkaar ook aan. Stel dat ze allebei gelijk 

hebben. Wat is er volgens hen dan gebeurd? 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LzYDGyrjILs
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Opdracht 3. Mondelinge traditie 

 

Tegenwoordig denken we bij literatuur aan lezen. In de Middeleeuwen lag dat 

anders: 

 

“Tot ver in de Middeleeuwen waren de meeste mensen analfabeten. Veel 

zaken werden mondeling afgehandeld, veel kennis werd mondeling 

overgedragen. De cultuur van middeleeuws West-Europa was een cultuur die 

overwegend langs de weg van mondelinge overlevering doorgegeven werd.” 

 

Mondelinge overlevering is niet hetzelfde als mondelinge communicatie. Het woord 

‘overlevering’ duidt erop dat dat de gesproken teksten lang meegaan, langer dan 

een generatie. En dat veronderstelt een systeem van doorvertellen. 

 

Dat literatuur in de Middeleeuwen verteld wordt, heeft invloed op de vorm en de 

overlevering van die literatuur: 

1. Poëzie en toneel zijn de twee genres die zich het best lenen voor een 

opvoering voor publiek. Dit waren in de Middeleeuwen dan ook de meest 

populaire genres. De roman, zoals wij die kennen, bestond nog niet. 

2. Er was weinig noodzaak een tekst op te schrijven. Een tekst werd immers uit 

het hoofd geleerd en doorverteld. Mede hierom is veel literatuur uit de 

Middeleeuwen niet bewaard gebleven. 

3. Van Middelnederlandse teksten die wel schriftelijk zijn overgeleverd, bestaan 

soms meerdere versies. Logisch. De troubadour of toneelspeler paste de tekst 

aan zijn publiek, zijn dialect en de omstandigheden aan. 

4. In Middelnederlandse teksten wordt het publiek vaak expliciet aangesproken. 

In de proloog van een toneelstuk wordt het stuk ingeleid, in de epiloog wordt 

het belangrijkste nog eens samengevat. 

5. Middelnederlandse toneelteksten zijn bijna altijd op rijm. Niet alleen omdat 

dat mooier of kunstiger zou zijn maar ook omdat je de tekst dan makkelijker 

kunt onthouden. 

 

Vraag: In 2016 ging de Nobelprijs voor literatuur naar Bob Dylan. Zijn teksten kun 

je beschouwen als poëzie (die je kunt lezen) of als liedjes (die je kunt beluisteren). 

Ervaar jij, als lezer/luisteraar, een geschreven tekst anders dan een gesproken of 

gezongen tekst? Zo ja, op welke manier? Leg uit! 
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Opdracht 4. Het Handschrift-Van Hulthem 

 

Karel van Hulthem (1764-1832) was een groot liefhebber van boeken. In 1811 kocht 

hij op een veiling een oud handschrift. De verkoper wilde er waarschijnlijk vanaf, hij 

vroeg er bijna niets voor. Voor 5,5 frank mocht Karel van Hulthem het meenemen. 

 

Het boek dat hij kocht staat bekend als het Handschrift-Van Hulthem. Het is één van 

de belangrijkste verzamelhandschriften van de Middelnederlandse literatuur. Het 

manuscript is omstreeks 1400 samengesteld en bevat zo’n 200 teksten, waaronder 

sprookjes, liefdesbrieven, gebeden en toneelteksten. Er is veel onderzoek naar het 

handschrift gedaan, waarbij allerlei vragen werden gesteld. Waar en wanneer is het 

ontstaan? Wie heeft het samengesteld? Waarom bevat het zulke verschillende 

teksten? Voor wie was dit bedoeld? Men vermoedt dat het gefunctioneerd heeft als 

een soort verzamelboek waaruit voordrachtkunstenaars hun werk konden kiezen. 

 

Het overschrijven van teksten werd gedaan door kopiisten. Maar: met welk 

materiaal werkte de kopiist, en hoe kwam hij eraan? 

 

Kijk naar dit filmpje (Schrijven als een monnik). Noteer welke materialen de kopiist 

gebruikte en hoe hij aan die materialen kwam. 

 

 

 

Een kopiist aan het werk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Xr11M_NjVo&t=114s
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Opdracht 5. Handgeschreven wereld 

 

Zoals we zagen, werden teksten overgeschreven door een kopiist. Hoe ging dit in de 

praktijk? Kijk naar de video ‘Handgeschreven wereld’ en beantwoord de vragen. Je 

vindt de video hier.  

 

a. Hoeveel kostte een boek ongeveer (in vergelijking met bijv. een huis)? 

 

b. Aan het einde van de video wordt een verband gelegd tussen de uitvinding 

van de boekdrukkunst (eind 15e eeuw) en de opkomst van de computer (eind 

20e eeuw). Wat is de overeenkomst tussen deze twee ontwikkelingen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelf inkt maken 

 

 

Als je in de herfst door een dikke laag bladeren sloft, bestaat de kans dat je de 

grondstof van inkt wegschopt. Het gaat hier om galappeltjes die vastzitten aan 

bladeren. Sinds de late Middeleeuwen maken mensen hier veelvuldig inkt van. 

Zo is op de manuscripten van Leonardo da Vinci, composities van Johann 

Sebastian Bach en tekeningen van Rembrandt galappelinkt gevonden. 

 

Een van deze appels is de Cynips quercusfolii. Cynips is een geslacht van 

galwespen, quercusfolii is Latijn voor eikenblad, waaraan de galappel groeit. De 

appels zijn groen of rood gekleurd, in een later stadium bruin. Galappels 

ontstaan in juni. Dan legt een vrouwtjesgalwesp in of vlakbij de nerf van een 

eikenblad een eitje. Als reactie op deze irritatie maakt het eikenblad een gal aan. 

 

Van een galappel kun je inkt maken. Verpulver de galappel, meng de pulp met 

water, wijn of een andere vloeistof en je hebt je eigen herfstinkt! 

 

https://schooltv.nl/video/literatuurgeschiedenis-de-middeleeuwen-handgeschreven-wereld/#q=middeleeuwse%20literatuur
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Opdracht 6. Het ontstaan van het toneel 

 

In het Handschrift-Van Hulthem zijn de abele spelen te vinden: vier toneelstukken 

die aan het einde van de veertiende eeuw zijn ontstaan. Het woord ‘abel’ betekent 

‘kunstig’. De eerste drie spelen vertonen heel wat overeenkomsten. Men vermoedt 

dat deze door één auteur zijn geschreven. 

 

In die tijd lag het culturele en economische centrum van ‘de Nederlanden’ in het 

zuiden, in Vlaanderen. De abele spelen zijn in het huidige Vlaanderen ontstaan. Het 

zijn teksten waar de Nederlandse literatuur met recht trots op kan zijn: de spelen 

behoren tot de oudste vormen van ernstige wereldlijk toneel in Europa. Het woord 

‘wereldlijk’ is van belang. Er zijn namelijk wel oudere toneelteksten overgeleverd 

maar die hebben steeds een religieus karakter. 

 

In de Middeleeuwen was religie erg belangrijk. Men was het erover eens dat het 

tijdelijke leven op aarde een voorbereiding was op het eeuwige leven in de hemel. 

De kerk had tot taak om de mensen een godvruchtige levenswandel bij te brengen. 

Maar… de taal van de kerk was Latijn en dat was een taal die maar weinig mensen 

verstonden. Om de Bijbelse verhalen uit te leggen, werd daarom gebruik gemaakt 

van afbeeldingen (denk maar aan gebrandschilderde ramen en schilderijen!) en van 

toneel: men beeldde scènes uit de Bijbel uit, bijvoorbeeld het kerstverhaal. 

 

Die toneelstukken werden professioneler en ze werden steeds vaker buiten de kerk 

opgevoerd, op het marktplein. Misschien omdat de priesters het niet langer gepast 

vonden ‘de volkstaal’ in de kerk toe te laten? Hoe dan ook, eenmaal buiten was het 

niet meer nodig om religieuze thema’s te kiezen. Zo ontstond het wereldlijk toneel 

(denken we; zeker weten doen we het niet). Houd in elk geval voor ogen dat het 

toneel letterlijk buiten plaatsvond. Theaters bestonden er nog niet. 

 

In Vlaanderen hebben een aantal jonge mediëvisten een project opgezet met open 

online colleges over Middelnederlandse letterkunde. Kijk naar het college over de 

abele spelen. Klik hier. 

 

Vraag: Wat weten we over de opvoeringspraktijk van Middeleeuwse toneelstukken? 

En hoe weten we dat, via welke bronnen? Vat de inhoud van de video samen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r3BgOLslmEI


 

 11 

Week 2: Analyse 

 

 

Opdracht 7. Samenvatting Lanseloet van Denemerken 

 

Hieronder vind je een samenvatting van Lanseloet van Denemerken: 

 

De Deense prins Lanseloet is verliefd op Sanderijn, een jonkvrouw aan het 

hof. Lanseloet probeert Sanderijn te verleiden, maar die is daarvan niet 

gediend: ze houdt weliswaar van hem, maar ze weet ook dat ze van te lage 

komaf is en dat een huwelijk daardoor uitgesloten is. Ze wenst geen seksueel 

contact met Lanseloet omdat ze met het oog op een toekomstige verbintenis 

haar eer (maagdelijkheid) wil bewaren. Lanseloets moeder is er echter niet 

gerust op en verzint een list om Sanderijn kwijt te raken. Ze zorgt ervoor dat 

haar zoon één nacht met zijn geliefde kan doorbrengen, waarna hij haar moet 

verstoten door haar onhoofs toe te spreken. Lanseloet doet wat zijn moeder 

hem voorstelt. Dit heeft tot gevolg dat Sanderijn ontredderd het hof verlaat. 

Ze komt terecht in een ver land, waar een ridder op jacht haar aantreft. 

Nadat Sanderijn de ridder door middel van subtiele beeldspraak heeft 

duidelijk gemaakt dat haar eer geschonden is, neemt de ridder haar 

desondanks mee naar zijn kasteel, waar ze in het huwelijk treden. De 

achtergebleven Lanseloet is intussen ziek van liefdesverdriet en beseft dat hij 

verkeerd heeft gehandeld. Hij stuurt zijn dienaar Reinout eropuit om zijn 

geliefde te zoeken. Als Reinout haar vindt, geeft Sanderijn te kennen dat ze 

niet van plan is voor wie dan ook haar echtgenoot te verlaten. Reinout doet 

het bij thuiskomst voorkomen alsof Sanderijn inmiddels gestorven is. 

Lanseloet begrijpt dat zijn kansen voor eeuwig verkeken zijn, en sterft van 

wroeging en liefdesverdriet. 

 

Het toneelstuk bestaat naast de proloog en de epiloog uit een aantal dialogen tussen 

twee personages; elke dialoog zou je als een scène kunnen beschouwen. In dat 

geval wordt bij elke nieuwe scène minstens één van de personages vervangen. 

Noteer voor elke scène welke personages er spelen. 

 

Scène 1: 

Scène 2: 

Scène 3: 

Scène 4: 

Scène 5: 

Scène 6: 

Scène 7: 

Scène 8: 
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Opdracht 8. De proloog 

 

Veel Middelnederlandse teksten hebben een proloog. Dit geldt ook voor Lanseloet 

van Denemerken. De proloog kun je als volgt verdelen: 

 regel 1-7 

 regel 8 

 regel 9-29 

 regel 30-36 

 

a. Vat kort de inhoud samen van elk van de vier delen. 

 

b. Leg uit wat de functie is van elk van de vier delen. (Dus: waarom denk je dat de 

auteur dit in de proloog vermeldt?) 

 

c. In de proloog maakt de auteur gebruik van diverse stijlmiddelen om het publiek 

nieuwsgierig te maken. Geef hiervan twee voorbeelden. 

 

 

Opdracht 9. Lanseloet en Sanderijn 

 

In de eerste scène probeert Lanseloet Sanderijn te versieren. Dat doet hij drie keer, 

met drie voorstellen. Elke keer slaat Sanderijn het aanbod af. Noteer de drie 

voorstellen die Lanseloet haar doet, in je eigen woorden. 

1. 

2. 

3. 
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Opdracht 10. De list van de moeder 

 

Sanderijn is bij Lanseloet in de kamer geweest (r. 322-339). Wat vindt Sanderijn het 

ergste van wat haar is overkomen? 

 
 

Opdracht 11. Vertrek uit het kasteel 

 

Sanderijn wil niet langer blijven. Ze vertrekt. 

 

a. Op welk moment weet je als lezer met zekerheid dat Sanderijn het kasteel 

verlaten heeft? Noteer de versregel. 

 

b. Er is hier sprake van een opmerkelijke versnelling. Waarom denk je dat de auteur 

de tocht van Sanderijn niet uitvoeriger vertelt? 

 

 

Opdracht 12. De metafoor 

 

Wanneer Sanderijn de ridder ontmoet, vertelt ze hem wat haar overkomen is. Dat 

vertelt ze met een metafoor (zie r. 484-505). Later vertelt Sanderijn dit verhaal nog 

een keer, namelijk aan Reinout (zie r. 790-817). Deze twee versies zijn niet gelijk, 

er zijn een paar verschillen. Lees de twee versies nauwkeurig door en maak een 

overzicht van de verschillen. 

 

 

Sanderijn en de ridder 
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Opdracht 13. De epiloog 

 

Eerder zagen we dat je de proloog bij Lanseloet van Denemerken in vier delen kunt 

splitsen. Ook voor de epiloog kun je zo’n opsplitsing in vier delen maken. 

 

Ga na waar elk ‘deel’ begint en wat de functie van ieder deel is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 14. Rijm 

 

Lanseloet van Denemerken is opgebouwd uit paarsgewijs rijmende verzen (gepaard 

rijm). Het laatste vers van een claus (= spreekbeurt) rijmt op het eerste vers van de 

volgende claus. Hier zijn twee redenen voor: 

1. De clausen worden zo vloeiend met elkaar verbonden en er wordt voorkomen 

dat de dialoog in afzonderlijke blokjes uiteenvalt. 

2. Bij dit systeem fungeren de laatste woorden van de clausen als 

wachtwoorden voor de acteurs tijdens het spelen: doordat de acteur het 

rijmwoord hoort, weet hij hoe hij moet invallen. 

 

In de tekst komen twee momenten voor waarbij de clausen niet door rijm met 

elkaar worden verbonden, namelijk bij de overgang van de proloog naar het spel (r. 

36-37) en bij de overgang van het spel naar de epiloog (r. 928-929). De twee 

hierboven aangegeven redenen zijn hier niet van belang. Leg uit waarom niet. (Of: 

Waarom hoeven de clausen hier niet door rijm met elkaar te worden verbonden?) 

De klucht 

 

Aan het slot van de epiloog wordt aangegeven dat er een klucht zal volgen. 

Een klucht was een kort toneelstuk van ongeveer 10 minuten dat gespeeld 

werd bij wijze van toegift. Het abele spel was ‘het echte werk’, waarin edele, 

hooggeplaatste personen optraden. In de klucht waren de personages van 

lagere komaf. Het abele spel heeft kenmerken van een tragedie; de klucht is 

een komisch stuk. Met betrekking tot Middeleeuwse teksten kun je vaak 

spreken van ‘lering en vermaak’. In de klucht ligt dan de nadruk op het 

laatste, op het vermaak. 

 



 

 15 

Opdracht 15. Taalgebruik 

 

Zoals we gezien hebben, is Lanseloet van Denemerken overgeleverd als handschrift. 

Voor een lezer van nu is zo’n handschrift niet zo gemakkelijk leesbaar. Om zo’n 

tekst te ontcijferen heb je een specialist (een mediëvist) nodig. 

 

 
 

Bladzijde uit het Handschrift-Van Hulthem. Het begin van Esmoreit (een ander abel 

spel). 
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Niet alleen de wijze van schrijven is anders, ook de taal verschilt met de taal van nu. 

In deze opdracht bekijken we het taalgebruik in de proloog. 

 

Het is niet bekend hoe Middelnederlands precies klonk (er bestonden immers nog 

geen cassettebandjes of cd’s). Wel weet men, op basis van onderzoek, hoe het 

ongeveer geklonken moet hebben. 

 

In 1967 zond de NCRV een hoorspel uit. Je kunt dit hier beluisteren. 

Ook op deze site kun je gesproken tekst beluisteren (onder ‘Uitvoeringen’, 

onderaan de pagina). 

 

a. Luister naar de proloog van het hoorspel. Sommige woorden worden anders 

uitgesproken dan je op grond van de spelling zou verwachten. Noteer de letters en 

klanken die anders worden uitgesproken dan nu. 

 

b. Probeer de proloog zelf hardop in het Middelnederlands te lezen. In een gesprek 

met je docent draag je de proloog voor. (Je hoeft deze niet uit het hoofd te leren. 

Probeer wel echt te declameren, toneel te spelen!) 

 

c. Lees r. 1-15 van de proloog, in het Middelnederlands. Je zult de oude tekst deels 

begrijpen, maar niet alles. Noteer de woorden die je niet kent. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s8aK1Bcz2f0
http://literairecanon.be/nl/werken/lanseloet-van-denemerken
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Week 3: Verdieping 

 

Opdracht 16. Goed en slecht 

 

In kunst uit de Middeleeuwen is er vaak een sterk contrast tussen het goede en het 

kwade. Waarschijnlijk werd dit contrast mede gevoed door de religie, waar God en 

Maria het goede vertegenwoordigen en de duivel het slechte. Dit contrast zie je in 

de literatuur en ook in de schilderkunst. Kijk maar eens naar het volgende schilderij 

van Pieter Bruegel, dat overigens zo’n 200 jaar na Lanseloet van Denemerken 

ontstond, op de grens van Middeleeuwen en Renaissance. 

 

 

De strijd tussen carnaval en vasten 

 

Op dit schilderij zie je rechts de kerk, monniken, mensen die aalmoezen geven en 

zorgen voor de zieken. Men eet sober en er wordt water gedronken. Links zie je het 

café, er wordt muziek gemaakt. Vooraan zit een dikke man met een groot stuk vlees 

op een wijn- of biervat. Het schilderij laat zich interpreteren vanuit het contrast: 

links het aardse plezier, rechts het deugdzame, christelijke leven. 
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Ook in Lanseloet van Denemerken kun je sterke contrasten zien, onder andere in de 

personages. Sanderijn is een goed, deugdzaam meisje. De moeder van Lanseloet is, 

met de woorden van Sanderijn, een valscher wijf (zie r. 323). 

 

Het is de vraag waar je Lanseloet moet plaatsen. Is hij goed of slecht? 

 

a. Als jij moet kiezen vanuit een 21e-eeuwse visie (dus gesteld dat Lanseloet nu zou 

leven) zou je Lanseloet dan goed of slecht noemen? Waarom? 

 

b. Hoe wordt Lanseloet in de tekst gepresenteerd, en hoe zal de Middeleeuwse 

luisteraar hem hebben beschouwd: goed of slecht? Geef twee argumenten op basis 

van de tekst. 

 

 

Opdracht 17. Moeder of moerder? 
 

De kopiist van het handschrift Van Hulthem schreef boven de tekst: 

 

Een abel spel van Lanseloet van Denemerken hoe hi wert minnende ene 

joncfrou die met sijnder moerder diende 

 

De bedoeling van de kopiist is duidelijk: ‘hoe Lanseloet verliefd werd op een meisje 

dat bij zijn moeder diende’. Maar dit staat er niet. De kopiist heeft zich vergist. Hij 

wilde ‘moeder’ schrijven maar hij voegde per ongeluk een extra ‘r’ toe: ‘moerder’. 

Dit is óók een bestaand woord in het Middelnederlands maar het heeft een andere 

betekenis: moerder = moordenaar. 

 

Een interessante vergissing. Lanseloet sterft immers aan de liefde omdat zijn 

moeder hem verboden heeft met het meisje Sanderijn te trouwen. 

 

Vind je dat je de moeder kan beschouwen als de moordenares van haar zoon? 

Motiveer je antwoord. 
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Opdracht 18. Psychologie 

 

Niet alles is in het toneelstuk is realistisch. Zo vertelt Reinout in regel 849 dat hij 

Sanderijn in Afrika heeft ontmoet. Dat zou betekenen dat Sanderijn een flinke 

wandeling achter de rug heeft… Er is wel gesuggereerd dat Rawast (r. 847) de 

Marokkaanse stad Rabat zou kunnen zijn.  

 

De afstand Kopenhagen - Rabat bedraagt hemelsbreed ongeveer 3000 kilometer. 

Sanderijn overnachtte vast niet in het Hilton, en toch zag ze er bij aankomst in 

Afrika zo oogverblindend uit dat de ridder haar meteen ten huwelijk vroeg. Ook 

Reinout moet die afstand hebben afgelegd, wat het een uitzonderlijk toeval maakt 

dat hij haar heeft gevonden. Erg realistisch is het allemaal niet. 

 

a. Geef nog één voorbeeld van een situatie of gebeurtenis die in jouw ogen niet 

realistisch/geloofwaardig is. 

 
b. Vind je dat de onwaarschijnlijkheden in de tekst het toneelstuk minder sterk 

maken? Leg uit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rawast a) vrijwel zeker een ‘rijmnaam’, geen verminkte naam, maar een fictief 
toponiem – de (traditionele) identificatie Rabat in Marokko is onbewijsbaar bij gebrek aan vindplaats(en) en evenmin is “rawast” een Arabisch woord – de digitale Pégorier vermeldt “Ravast” als een naam voor “terrain inculte” 
geattesteerd in Alpes-Maritimes; b) Rawast – stad in Afrijka waar Sanderijn 

zich zou bevinden volgens Reinouts verslag aan Lanseloet; Lanseloet: r. 847.  

REPERTORIUM VAN EIGENNAMEN IN MIDDELNEDERLANDSE LITERAIRE TEKSTEN  

Bron: http://bouwstoffen.kantl.be/remlt/R.pdf 
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Opdracht 19. De rol van de ridder 

 

Over de rol van de ridder bestaat onder mediëvisten de nodige discussie. Sommige 

zien de ridder in tegenstelling tot Lanseloet. Andere zien vooral parallellen tussen 

die twee. Feit is dat de ridder, net als Lanseloet, onder de indruk is van Sanderijn, 

zowel van haar schoonheid als van haar goede manieren. Zonder haar naam of 

achtergrond te kennen, biedt hij Sanderijn meteen een huwelijk aan. En Sanderijn, 

die niets over de ridder weet, stemt meteen in. Hoe kan dit? Wat is hier aan de 

hand? 

 

De mediëvist Ramakers ziet het allemaal heel pragmatisch: 

 

Beiden Sanderijn en de ridder grijpen gewoon hun kansen; ze sluiten een 

verstandshuwelijk. Met principes en idealen heeft dat niets te maken. Gezien 

de waarde die ze aan een huwelijk hecht, had het voor Sanderijn toch van 

belang moeten zijn te weten of niet ook tussen haar en de ridder een 

standsverschil bestond.  

 

De ridder is misschien wel helemaal niet zo nobel. Hij lijkt vooral op jacht naar een 

vrouw. En vindt hij haar, dan maakt hij Sanderijn het volgende compliment: 

 

 Ghi moet mijn ghevanghen sijn. 

 Ic hebbu liever dan een everzwijn, 

 Al waert van finen goude gewracht. 

 

Is dit een compliment? Is de ridder een held, de goedheid zelve, of is hij een 

Casanova? Is hij de prins op het witte paard of zo’n kerel waar je als meisje niets 

mee te maken moet hebben? 

 

Hoe zie jij de rol van de ridder? Probeer in je antwoord beide kanten te belichten, 

dus niet alleen ‘goed’ of ‘slecht’. Je mag natuurlijk wel voor één van de twee (goed 

of slecht) kiezen, maar leg dan wel uit waarom! 
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Opdracht 20. De didactische les 

 

Wanneer je het toneelstuk interpreteert vanuit de tegenstelling tussen Lanseloet 

(die de fout in gaat) en de ridder (die laat zien hoe het wél moet) is het vreemd dat 

zowel in de proloog als in de epiloog de ridder helemaal niet wordt genoemd! In een 

toneelstuk dat een didactische les bevat, zou je juist verwachten dat het publiek het 

goede wordt voorgehouden en dat de rol van de ridder zou worden benadrukt. Dat 

gebeurt dus niet: de nadruk ligt op Lanseloet. Zijn gedrag moet het publiek iets 

leren. 

 

Vraag: Als je de epiloog nauwkeurig leest, zul je zien dat die eigenlijk twee lessen 

bevat. Welke twee lessen zijn dat? 

 

 

Opdracht 21. Het publiek 

 

Vermoedelijk werd het toneelstuk opgevoerd op de markt. Bij het doel van het stuk 

kun je denken aan lering en vermaak. Dat laatste zal duidelijk zijn: er waren veel 

minder uitgaansmogelijkheden dan nu, en een middagje toneel was ‘leuk’. Daarbij 

kon je er ook wat van leren. Wanneer we aannemen dat het stuk in de stad werd 

opgevoerd, is de setting aan het hof opmerkelijk. Theo Meder geeft hiervoor de 

volgende verklaring: 

 

Aanvankelijk probeerden de rijk geworden burgers de adel en zijn letterkunde 

te imiteren bij gebrek aan een eigen culturele identiteit: ze imiteerden wat ze 

zagen aan het hof. 

 

a. Denk je dat het publiek zich met Lanseloet kon identificeren, en zijn probleem 

herkende? Motiveer je antwoord. 

 

b. Uit de epiloog blijkt dat het toneelstuk zowel door mannen als door vrouwen werd 

bekeken. De didactische les lijkt echter vooral van toepassing op de man. Hoe denk 

je dat vrouwen het toneelstuk hebben opgevat? Wat konden zij ervan leren? 
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Opdracht 22. Middelnederlands 

 

Bij het lezen van de tekst zul je vermoedelijk vooral kijken naar de hertaling. Je 

moet hierbij voor ogen houden dat de tekst van de hertaling kan afwijken van de 

oorspronkelijke, Middelnederlandse tekst. Immers: Gerrit Komrij, de dichter die de 

tekst omzette in hedendaags Nederlands heeft het rijm behouden. Soms maakt het 

volrijm plaats voor halfrijm, dat wel. Je zult begrijpen dat Komrij om het rijm te 

behouden soms moest ingrijpen in de tekst. Dit is meestal niet zo erg, maar bij 

cruciale passages is het van belang om ook het origineel te raadplegen. 

 

Je kennis van het Middelnederlands is waarschijnlijk niet up-to-date… Gelukkig zijn 

hier hulpmiddelen voor. Op de site van het Instituut voor de Nederlandse taal kun je 

zoeken. Je vindt hier een link naar de website. Ga naar deze site. Zorg je ervoor dat 

je de juiste woordenboeken aanvinkt zodat je in de juiste periode zoekt! 

 

Hieronder volgen enkele cruciale passages uit de tekst. Onderzoek of het origineel 

overeenkomt met de hertaling van Gerrit Komrij. De woorden waar het om gaat zijn 

vetgedrukt. Geef steeds de letterlijke vertaling volgens het woordenboek. En vraag 

je steeds af: ben je het eens met de hertaling? 

 

a. Al haddic seven baken gheten (r. 243) =   mee eens? ja/nee 

 

b. Een edel valke van groter weerde. (r. 869) =  mee eens? ja/nee 

 

c. Dat mi scoren sal van rouwen. (r. 923) =   mee eens? ja/nee 

 

 

 

 

  

 

Het gebroken hart van Lanseloet 

 

Er wordt wel eens gedacht dat Lanseloet zelfmoord zou plegen. Maar dat doet hij niet! 

Zijn hart breekt, iets wat medisch gezien niet onmogelijk is. Van een medische website: 

Het gebroken hart syndroom is een vorm van hartspierziekte of cardiomyopathie, die kan 

optreden bij heftige emoties, zoals bijvoorbeeld het weggaan of overlijden van een 

geliefd persoon, maar ook bij andere traumatische ervaringen (…). 
 

https://ivdnt.org/woordenboeken/historische-woordenboeken/
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Week 4: Time and space (1): toen 
 

 

Opdracht 23. Hoofs gedrag 

 

Beleefdheid, goede manieren. Het is iets van alle tijden. Het is fatsoenlijk om in een 

volle bus op te staan voor een zwangere vrouw. En na een etentje in een restaurant 

is het ongepast om luid te gaan boeren. Dergelijke regels behoren tot de etiquette. 

Overigens: in de Chinese cultuur is boeren na de maaltijd juist een blijk dat het je 

heeft gesmaakt! Sommige regels zijn dus cultuurgebonden. 

 

De beleefde omgang met anderen is gebonden aan spelregels. Voor je bij iemand 

binnengaat, klop je op de deur. En als je iemand een hand geeft, schrijft de 

etiquette voor dat je dit met rechts doet. Zo zijn er allerlei regels met vaak een 

lange traditie. Het handengeven gaat terug op een oud gebruik: men laat de ander 

zien geen wapen achter de hand te houden en geen kwade bedoelingen te hebben. 

 

Veel goede manieren gaan terug op de hoofse zeden die in de Middeleeuwen werden 

onderhouden. In de tweede helft van de Middeleeuwen leefde de maatschappij op: 

er kwam meer voedsel, de bevolking groeide, er ontstonden steden, de luxe nam 

toe. Rond de 12e eeuw ontstond aan de adellijke hoven de hoofse cultuur. Deze 

stond in verband met het prestigieuze ridderschap en z'n idealen: dienst aan de 

heer, dienst aan de uitverkoren dame en dienst aan de kerk. 

 

Het begrip hoofs is te omschrijven met de termen: beschaafd, fijn van manieren, 

welopgevoed, beleefd. De woorden hof, hoffelijk en hoofs lijken op elkaar, en dat is 

geen toeval. De literatuur werd verfijnder, en de literatuur weerspiegelde de idealen, 

normen en waarden die aan het hof werden gecultiveerd. 

 

Hoofsheid was verbonden met adel en luxe. Het publiek was dol op beschrijvingen 

van hoffeesten, overdadige maaltijden en jachtpartijen. Een hoofse ridder moest 

deugden bezitten als dapperheid en trouw. De hoveling diende de etiquette in acht 

te nemen, tegenover zijn meerdere, tegenover vrouwen en bijvoorbeeld ook aan 

tafel. Lees onderstaand fragment, uit Die bouc van seden, een etiquetteboek uit het 

laatste decennium van de 13e eeuw. Je leest dit fragment in een monderne 

hertaling. 
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Tafelmanieren 

 

Leun niet met je ellebogen op de tafel, al vind je dat gemakkelijk. Zit altijd 

recht, en wees degene die naast je zit altijd van dienst. Dat lijkt mij het 

beste. 

  

Is iemand zo goed om je de beker te geven, neem de beker dan met een 

vriendelijk gezicht in ontvangst, drink op hoofse wijze en geef de beker - als 

je verstandig bent - weer terug. 

  

Als je voedsel in je mond hebt, dan moet je even wachten met drinken. In 

bekers pleegt men te soppen, maar in de mond van de mens hoort dat niet. 

  

Wie in zijn mond sopt, heeft de manieren van een drol en is als een ezel, die 

in het drinkwater pist. Als je brood op de tafel legt dat je al in je mond hebt 

gehad, dan doe je jezelf grote schande aan. 

 

Steek het stuk niet eerst in je mond, dat je op de schotel wilt leggen. Voorts 

verbied ik je zonder meer om je neus af te vegen aan het tafellaken. 

  

Droog je handen nooit aan je kleding af, dat is een schande. Veeg tanden 

noch zwerende ogen met het tafellaken schoon. 

  

Steek je handen niet in het voedsel, als een prijzenswaardige superieur met 

je wil eten en drinken. En hou zijn tafellaken liever schoon. 

  

Blaas niet in voedsel of drank; alleen dwazen doen dat. Pas op dat je in geen 

van beide blaast, waar een fatsoenlijk mens het kan opmerken. 

 

Uit: Die bouc van seden, ca. 1290-1300 (anoniem). 

 

 

Selecteer uit deze tekst vijf etiquetteregels die nu nog altijd gelden en die je nu nog 

altijd in een etiquetteboek kunt zetten. 
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Opdracht 24. Hoofse liefde 

 

Onder de hoofse gedragsregels zijn nogal wat regels te vinden die verband houden 

met liefde. Dat is begrijpelijk. De adellijke dame kwam namelijk in hoger aanzien te 

staan. Een ridder moest zijn geliefde vereren, en slechts met veel geduld kon hij 

haar winnen. De liefde voor de vrouw behelsde overigens geen platonische relatie: 

de verering vond plaats op afstand maar dit sloot lichamelijk contact niet uit. 

 

Goede manieren stonden centraal. Men diende verzorgd te zijn en zich modieus te 

kleden. Men moest een boeiende gesprekspartner zijn. De ideale minnaar diende 

bovendien bedreven te zijn in hofmakerij en hij was kunstzinnig. Bovendien moest 

hij goed zijn in sport (bijv. de jacht met valken of honden) en spel (bijv. schaken). 

 

Het is waarschijnlijk, dat ook de adellijke dames de hoofse literatuur een warm hart 

toedroegen. Niet alleen vanwege hun literaire smaak, maar ook omdat die literatuur 

de vriendelijke omgang met vrouwen voorstond. De hoofse ridder deed immers alles 

voor de vrouw die hij begeerde, zonder er iets voor terug te verwachten. Hij moest 

hoffelijk en dapper zijn. Als hij daarmee in de gunst van de vrouw kwam, was dat 

zijn beloning. 

 

de hoofse verering van de vrouw 

 

Lees het gedicht Het meisje met de mooie vlechtjes dat in de Middeleeuwen, in de 

hoofse cultuur, is ontstaan. Dit gedicht begint typisch hoofs: de dichter betreurt dat 

hij zijn geliefde kwijt is en begint haar uiterlijke schoonheden en haar deugden op te 

sommen. Maar dan gaat de dichter te ver: het gedicht krijgt een seksuele toon. De 

dichter lijkt te suggereren: ‘Waar komt het bij de hoofse liefde uiteindelijk toch op 

neer? De seks!’ Deze dichter neemt geen blad voor de mond. En dat maakt Het 

meisje met de mooie vlechtjes tot een parodie op de hoofse minnelyriek. 



 

 26 

Het meisje met de mooie vlechtjes 

 

Het meisje, dat mij verliet, 

Doet mij al te hevig verlangen; 

‘Jonkvrouw van mijn hart, 

In m'n hart vereer ik u boven al.’  

Ik had geregeld omgang met haar,  

Nu moet ik van haar gescheiden zijn.  

Zij is een wondermooi schepsel  

En heeft bijzonder mooie vlechtjes,  

Dat kleine fijne lieve wezentje. 

 

Zij staat zo vast in mij geworteld,  

Dat ze mij in haar macht heeft,  

Waar of ik mij ook bevind  

En zal bevinden, zo lang ik leef.  

Ik ben het, die zich aan haar  

Overlevert: dat is mijn wil nu,  

Als het mij enig voordeel brengt.  

Want het heeft zulke mooie vlechtjes,  

Dat kleine fijne vriendelijke wezentje. 

 

Zij heeft roder lippen en wangen  

Dan de roos ooit kan zijn,  

En haar handen zijn lang en slank;  

Haar witte tanden zijn ivoor gelijk.  

Haar lichaam is blank als sneeuw,  

Haar ogen vonken als bij een leeuw.  

Zij dwong mij daarmee tegen mijn wil  

Eeuwig haar dienstknecht te zijn,  

Dat kleine fijne bevallige wezentje;  

Het heeft zulke mooie vlechtjes. 

 

Ze is tenger en klein van stuk, 

Zij alleen is het allerliefste  

Dat is of was of wezen zal.  

Ze is hoofs en zachtaardig,  

Ze is beschaafd van manieren  

En ze heeft een slanke taille.  
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Haar borstjes meer dan kogelrond,  

Haar kinnetje diep als een grachtje,  

Dat kleine fijne lieve wezentje;  

Het heeft zulke mooie vlechtjes. 

 

Ze is brunette op zekere plekken,  

In de oksels en verder naar onder;  

Ook haar wenkbrauwen zijn bruin.  

Ze heeft een putje in haar lichaam:  

Dorst ik het zonder schande noemen,  

En zonder haar enige smaad aan te  

Doen, ik zou 't lichaamsdeel noemen, 

Bruin is het poesje van het meisje.  

Dat kleine fijne vriendelijke wezentje;  

Het heeft zulke mooie vlechtjes. 

 

Ik moet haar ten dienste staan  

En eeuwig onderworpen zijn,  

Waarheen ik mij ook wend,  

Want m'n begeerte gaat zo vurig uit  

Naar het meisje, van wie we spreken.  

Ik bemin haar hoe langer hoe meer:  

Zij heeft m'n leven en eer in de hand.  

Ze is daarom immer in mijn gedachten,  

Dat kleine fijne lieve wezentje;  

Het heeft zulke mooie vlechtjes. 

 

Nota  

Bevat 58 versregels. Dit gedicht doet mij al te hevig verlangen. 

 

 

Vraag: Aan het eind van het gedicht wordt de dichter een beetje ondeugend. De 

beschrijving van het meisje in de eerste vier strofen weerspiegelt het middeleeuwse 

schoonheidsideaal. Hoe ziet het meisje eruit, in de eerste vier strofen? 
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Opdracht 25. Intertekstualiteit 

 

Zoals we al bespraken, bestond er in de Middeleeuwen een mondelinge traditie. Dit 

heeft ook invloed op het ontstaan van een tekst. Nu, in de 21e eeuw, is de schrijver 

van een tekst doorgaans degene die het verhaal heeft bedacht. In de Middeleeuwen 

lag dat anders: een auteur kon een verhaal opschrijven dat hij ergens had gehoord, 

hij kon een bestaand verhaal aanpassen of hij kon de tekst helemaal zelf bedenken. 

 

De mondelinge traditie heeft tot gevolg dat er verschillende versies ontstonden. 

(Bedenk ook hoe het is als er bijv. op school een verhaal wordt rondverteld. Het 

verhaal wordt dan steeds een beetje anders...) Er werden elementen overgenomen 

uit bijv. Franstalige versies van het verhaal, en ook bevatten Middeleeuwse teksten 

vaak verwijzingen naar hét boek in de Middeleeuwen: de Bijbel. 

 

De scène waarin Sanderijn de kamer van Lanseloet binnengaat, doet erg denken 

aan een Bijbels verhaal, namelijk 2 Samuel 13, vers 1-17. 

 

Enige tijd later gebeurde het volgende. Absalom, een zoon van David, 

had een zuster die Tamar heette. Ze was heel mooi. Amnon, de oudste zoon 

van David, werd verliefd op haar. Maar omdat ze als jong meisje onder streng 

toezicht stond, zag hij geen kans om haar te benaderen. Hij werd bijna ziek 

van verlangen naar zijn halfzuster. Nu was Amnon bevriend met zijn neef 

Jonadab, de zoon van Davids broer Sima, en deze Jonadab was iemand met 

veel ervaring. ‘Zeg eens, Amnon,’ vroeg hij aan de koningszoon, ‘waarom ben 

je toch al dagenlang zo neerslachtig?’ Amnon antwoordde: ‘Omdat ik verliefd 

ben op Tamar, de zuster van mijn broer Absalom.’ Jonadab raadde hem aan: 

‘Ga op je bed liggen en doe alsof je ziek bent. Wanneer je vader dan naar je 

komt kijken, moet je tegen hem zeggen: “Kon Tamar maar komen om me te 

eten te geven. Als zij hier iets versterkends klaarmaakt zodat ik het met 

eigen ogen kan zien, dan zal ik wel eten.”’ Dus ging Amnon op bed liggen en 

deed hij alsof hij ziek was. Toen de koning naar hem kwam kijken, zei Amnon 

tegen hem: ‘Kon Tamar maar komen en hier twee hartenkoeken klaarmaken. 

Als zij ze me aanreikt, zal ik wel eten.’ Meteen stuurde David een boodschap 

naar Tamar: ‘Ga vlug naar Amnon en maak iets versterkends voor hem 

klaar.’  

Tamar ging naar het huis van haar broer Amnon. Terwijl hij op bed bleef 

liggen, maakte ze deeg, kneedde het en vormde er onder zijn ogen harten 

van. Toen ze de hartenkoeken gebakken had, zette ze de schaal klaar, maar 
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Amnon weigerde te eten. Hij stuurde alle aanwezigen weg en zei toen tegen 

Tamar: ‘Breng de koeken hier en reik ze me met je eigen handen aan.’ Tamar 

bracht de hartenkoeken naar het slaapvertrek van haar broer Amnon en hield 

ze hem voor. Maar hij greep haar beet en zei tegen haar: ‘Kom, mijn zusje, 

kom bij me liggen.’ Ze smeekte: ‘Nee, mijn broer, laat dat! Raak me niet aan! 

Zoiets schandelijks doet men in Israël toch niet! Denk eens aan mij, wat moet 

er van me worden als ik van mijn eer ben beroofd? En denk eens aan jezelf, 

heel Israël zal schande van je spreken. Praat toch eerst met de koning, hij zal 

jou mijn hand heus niet weigeren.’ Maar hij wilde niet luisteren naar wat ze 

zei, en hij overweldigde haar en onteerde haar en verkrachtte haar. 

Meteen welde een diepe haat in Amnon op. Hij haatte haar zelfs meer dan hij 

haar eerst had liefgehad. ‘Sta op, ga weg!’ beet hij haar toe. Tamar riep uit: 

‘Dat kun je niet doen! Me wegsturen is nog erger dan het andere dat je me al 

hebt aangedaan.’ Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep zijn 

bediende en zei: ‘Laat die vrouw uit mijn ogen verdwijnen. Zet haar het huis 

uit en doe de deur achter haar op slot.’  

 

 

a. Welke overeenkomsten zie je tussen dit Bijbelverhaal en de passage in Lanseloet 

van Denemerken? 

 
b. Wat is volgens jou het belangrijkste verschil? 
 
 
 

 
 

Amnon en Tamar (Jan van Dornicke, ca. 1520)  
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Opdracht 26. Ziek van verliefdheid 

 

In vroeger tijden was het niet ongebruikelijk om bij verliefdheid op bed te gaan 

liggen. Dat gold in de Middeleeuwen en ook nog daarna, in de Renaissance. 

 

Lees het volgende artikel, waarin een schilderij van Jan Steen wordt besproken. 

 

Kunst met Sis: Ziek van verliefdheid 

 
DOOR SIS VAN ROSSEM 

 

De geadoreerde was onbereikbaar of had mogelijk net laten weten dat hij al helemaal 

niets voor het betreffende meisje voelde. Of je werd verliefd op iemand van een lagere 

stand en dat was helemaal niet de bedoeling in die tijden. Zelfs in mijn jeugd kwam dat 

nog regelmatig voor. Het gaat dus om een onbeantwoorde verliefdheid. In de 17de eeuw 

ging je als je tot de rijkere klasse behoorde dan ziek in bed liggen.  
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Maar wat is er allemaal op het schilderij te zien en wat betekent het? Rechts op de 

voorstelling ligt een jong meisje in een voor de 17de eeuw typerend bed. Je ziet dergelijke 

bedden op veel schilderijen en ze horen in de rijkere interieurs. Het meisje ligt wat 

verveeld en kwijnend in het bed. Erg ziek ziet ze er niet uit. Op het kastje naast het bed 

staat een kommetje met een lepel erin, dus dat zal een versterkend papje zijn. Iets rechts 

van het midden staat de dokter aan een tafel waarschijnlijk een recept uit te schrijven. Erg 

serieus kijkt hij niet. 

  

Maar hoe weet ik dat dit een dokter is? Nou, ik kan beter zeggen: geen dokter maar een 

piskijker, zo werden bepaalde doktoren in de 17de eeuw genoemd. Ze meenden de 

“ziekte” te kunnen aflezen aan de urine, dus vaak zie je ze met een flesje urine in hun 

hand. Op dit schilderij staat een flesje op tafel. Het lijkt me een olieflesje of iets dergelijks. 

De piskijkers voelden ook vaak de pols van de betreffende vrouw of meisje. Meer deden ze 

niet en het waren dus eigenlijk gewoon kwakzalvers. Je herkent ze altijd aan de 

ouderwetse kleding die al lang door niemand meer werd gedragen. Het type is afkomstig 

uit de Commedia dell’Arte de zogenaamde Il Dottore (een Italiaanse theatervorm). 

  

Rechts van hem staat een oude lachende vrouw, mogelijk de moeder van het meisje in het 

bed? Ze zegt vast iets als: Nou, niks aan de hand hè? Rechts achter haar een wat oudere 

man met een hoed, de vader? Voor deze twee figuren staat een lachend jongetje met een 

klisteerspuit. Het tafelkleed is een beetje weg geschoven zodat de dokter goed kan 

schrijven. Naast de bedstee aan de muur hangt een groot schilderij met daarop een 

minnekozend paar in een landschap. 

  

Boven de deur zien we een cupido met pijl en boog die, als hij je raakt met een van zijn 

pijlen, je verliefd maakt of in liefde doet ontbranden. Interessant nog om te vermelden is 

dat er twee soorten cupido’s op schilderijen voorkomen: een blinde met een blinddoek 

voor zijn ogen en een ziende zonder blinddoek. Het gaat dan om twee soorten liefde. De 

blinde cupido schiet willekeurig zijn pijlen af. Je raakt verliefd op iemand en je vraagt je 

later af: hoe is het mogelijk dat ik verliefd werd op die idioot? De ziende cupido is dus een 

veel rationelere vorm van verliefdheid en liefde.  
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Maar de sleutel tot het begrijpen van de voorstelling heb ik nog niet genoemd, namelijk 

het briefje dat op de grond ligt voor het bed. Daar staat op: ‘Hier baet geen medsijn, want 

het is minnepijn’. Dus: medicijnen hebben geen zin, want tegen liefdesverdriet doe je niks. 

En om verder iedere twijfel bij een begrip van de voorstelling weg te nemen heeft Jan 

Steen dus ook dat schilderij en de cupido toegevoegd. 

 

Hij heeft meerdere doktersbezoeken geschilderd en het is interessant om die ook te 

bekijken. Dezelfde ingrediënten zijn aanwezig, maar toch steeds net iets anders door 

bijvoorbeeld de afbeelding op de schilderijen. 

  

Jan Steen 1626-1679 

Het doktersbezoek ca. 1665 

Olieverf op paneel 61 x 49.5 cm. 

Museum Boijmans van Beuningen 

 

 

Vraag: Sis van Rossem stelt dat het meisje niet echt ziek is, maar dat ze op bed ligt 

omdat ze liefdesverdriet heeft. Welke argumenten geeft ze voor deze interpretatie? 

 

 

Opdracht 27. De functie van literatuur 

 

Volgens de mediëvist Herman Pleij had literatuur in de Middeleeuwen een functie. 

Hij ziet hierin een verschil met de literatuur nu. Hij legt dit uit in de volgende video. 

Kijk naar deze video en beantwoord de vragen. 

 

a. Welke kenmerken heeft literatuur nu? 

 

b. Wat was de functie van literatuur in de Middeleeuwen? 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YNIb3lSxfrc&t=134s
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Week 5: Time and space (2): nu + Reflectie 

 

 

Opdracht 28. Opvoering in de 21e eeuw 

 

In 2007 werden de abele spelen opgevoerd in theater Het Warenhuis. De tekst werd 

bewerkt door Kees van Loenen. In een interview vertelt hij dat het stuk in zijn ogen 

nog steeds allerlei actuele thema’s bevat. Kijk naar de video. 

 

Welke thema’s noemt hij, die toen een rol spelen en nu nog steeds? 

 

 

Opdracht 29. Lanseloet van Denemerken en de canon 

 

Welke teksten behoren tot de canon van de Nederlandse literatuur? Met de canon 

wordt bedoeld: de absolute topwerken, de literaire hoogtepunten die in elk overzicht 

thuishoren. De literatuurwetenschapper Remco Sleiderink legt uit waarom Lanseloet 

van Denemerken wat hem betreft thuishoort in de canon. 

 

Luister naar dit interview. Welke redenen noemt hij? Waarom hoort de tekst thuis 

in de canon? 

 

 

 

 

 

  

Extra: De canon 

 

Het wordt canon wordt ook in een bredere context gebruikt, in de betekenis: 

de belangrijkste momenten. Als je geïnteresseerd bent in geschiedenis, is het 

project Canon van Nederland de moeite waard. Op deze website is getracht 

een overzicht te bieden van de belangrijkste historische momenten. Zie de 

website: https://www.canonvannederland.nl.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kg7EQ62aJsk
https://klara.be/de-canon-09-lanseloet-van-denemerken-met-remco-sleiderink-0
https://www.canonvannederland.nl/
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Opdracht 30. Gevaren verliefdheid 

 

Nu, in de 21e eeuw, zijn er tal van sites die tips geven bij verliefdheid, en/of wijzen 

op de gevaren. De onderstaande tien gevaren komen van een website. 

 

 

 

 

 

Gevaar 1: Door liefde kan je niet helder nadenken. 

Gevaar 2: Je kan jezelf niet vertrouwen. 

Gevaar 3: Je gevoelens nemen een loopje met je. 

Gevaar 4: Je bekijkt iemand door een roze bril. 

Gevaar 5: Je praat fouten die de ander maakt goed. 

Gevaar 6: Je gaat veel te snel. 

Gevaar 7: Als de ander je niet leuk vindt verander je in een stalker. 

Gevaar 8: Je luistert niet naar je vrienden en vriendinnen. 

Gevaar 9: Je doet dingen waar je achteraf spijt van krijgt. 

Gevaar 10: Je maakt een ander zijn relatie kapot. 

 

Vraag: Welke van deze gevaren zijn ook relevant voor Lanseloet? 
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Opdracht 31. Als een man geen nee wil horen 

 

Beatrijs Ritsema geeft advies bij vragen over relaties. 

 

Als een man geen ‘nee’ wil horen 

 

Beste Beatrijs, 

Ik ben een vrouw van 26 die na tien jaar relatie weer single is. Ik heb een probleem met 

vasthoudende mannen die iets met mij willen. Als ik zeg dat ik geen interesse heb, willen ze 

daar niets van weten. Ze komen gewoon weer terug. Ze sturen Facebook-berichtjes of 

proberen dingen over mij te weten te komen via mijn vrienden en kennissen. Ik moet wel 

heel luid en duidelijk zeggen dat ik geen interesse heb, anders blijven ze doorgaan. Een 

vriendin met wie ik dit besprak zei dat de meeste vrouwen, als ze een man afwijzen, niet 

bedoelen dat ze echt geen interesse hebben, maar dat ze zich niet meteen gewonnen willen 

geven. Zoals de Engelsen dat noemen: playing hard to get. Ik vind dat onzin en ook erg 

ouderwets. Als een man mij leuk vindt en ik hem ook, ga ik dat niet ontkennen. Ben je 

werkelijk een nettere vrouw als je iemand weken aan het lijntje houdt? En als vrouwen 

massaal nee zeggen als ze ja bedoelen, begrijpen mannen niet meer waar de grenzen liggen 

bij een vrouw. Dat zorgt voor een hoop ongemakkelijke situaties. Wat is uw mening 

hierover? 

Vasthoudende mannen 

 

Beste Vasthoudende mannen, 

Als een vrouw consequent nee zegt, kan er geen misverstand zijn bij de tegenpartij over wat 

ze bedoelt. Ze bedoelt dan gewoon nee. Playing hard to get is iets anders. Dat is de ene 

keer ja zeggen en dan weer nee. Bijvoorbeeld ja op het voorstel om samen iets te gaan 

drinken en vervolgens nee, wanneer de man denkt dat er nu aan seks gedaan kan worden. 

Of een paar keer ja zeggen op uitnodigingen om uit te gaan en bij een volgend voorstel van 

de man nee zeggen omdat ze het zonder nadere toelichting ‘te druk’ heeft. Playing hard to 

get is op een flirterige manier iemand aan het lijntje houden: aantrekken en afstoten, zich 

dagenlang onbereikbaar houden en dan ineens weer opduiken. Deze wispelturigheid draagt 

bij aan de onzekerheid van de man en kan, doordat er op onvoorspelbare momenten toch 

een beloning optreedt (namelijk wanneer de vrouw ja zegt) ervoor zorgen dat hij harder gaat 

lopen om haar helemaal voor zich te winnen. Dit soort spelletjes heeft vooral z’n nut in de 

beginfase van de hofmakerij – als een vrouw er te lang mee doorgaat, krijgt het 

ontegenzeggelijk iets vermoeiends – maar het is in ieder geval heel wat anders dan iemand 

consequent afwijzen. Hoeveel afwijzingen nodig zijn verschilt per man, maar doorgaans 

druipt een gegadigde wel af, wanneer hij voor de tweede keer bot heeft gevangen. Het 

domweg negeren van ongewenste berichtjes of appjes is trouwens ook heel effectief. 

 

Door Beatrijs Ritsema – 24 september 2016 

 

Vraag: Lanseloet blijft maar aandringen. Denk je dat Lanseloet denkt dat Sanderijn 

‘Playing hard to get’ speelt? Leg uit! 

https://www.beatrijs.com/author/beatrijs/
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Opdracht 32. Verschil mannen en vrouwen 

 

Ramakers schetst het volgende beeld van de Middeleeuwen: 

 

Een vrouw die een relatie buiten haar huwelijk begon of het ongetrouwd 

aanlegde met een man, liep het risico haar goede naam te verliezen. En 

terwijl het vanzelfsprekend was dat de man seksuele ervaringen voor zijn 

huwelijk had - de geslachtsdrift gold voor hem zelfs als ‘een natuurlijk 

verlangen’ - werd de vrouw geacht maagd te blijven. 

 

Vind je dit ook nog herkenbaar voor de 21e eeuw? Of niet? Leg uit! 

 

 

Opdracht 33. Sanderijn en MeToo 

 

Sanderijn is in de kamer van Lanseloet is geweest. Deze scène heeft in de loop der 

jaren heel wat aanleiding gegeven tot discussie. Heeft Lanseloet Sanderijn verleid of 

heeft hij haar verkracht? Helemaal duidelijk is het niet. Zo schrijft Ludo Jongen in 

een artikel in 2017 in een artikel in Neerlandistiek over Sanderijn: 

 

Met geen woord heeft ze het over een verkrachting. Weliswaar zegt ze dat de 

moeder haar “in Lanseloet gewelt” heeft gebracht, maar Sanderijn meldt niet 

dat Lanseloet haar overweldigd heeft. Sanderijn is naar Lanseloets 

(slaap)kamer gegaan en met hem naar bed gegaan omdat ze uit de woorden 

van de moeder meende te moeten opmaken dat Lanseloet leed aan amor 

hereos. Om iemand die daaraan leed, te genezen en van een zekere dood te 

redden moest hij gemeenschap hebben met het object van zijn begeerte. Met 

andere woorden: Sanderijn kruipt bij Lanseloet in bed teneinde hem te 

redden van een gewisse dood. Daarbij meende ze dat de moeder impliciet 

instemde met een huwelijk, ten onrechte. Sanderijn heeft zich laten 

verneuken door de moeder. Lanseloet is natuurlijk een slappe lul: hij volgt 

klakkeloos de adviezen van zijn moeder op, in de hoop dat hij zijn gedrag en 

woorden later zal kunnen vergoelijken. Volkomen terecht verliest hij door dit 

laffe gedrag zijn liefste. Kortom, Sanderijn gaat vrijwillig naar Lanseloets 

kamer. Zij verzet zich niet. Dit in tegenstelling tot het begin waarin ze tot drie 

keer toe nee zegt. En drie keer respecteert Lanseloet die afwijzing: hij doet 

geen enkele poging haar te overweldigen. Sanderijn wordt op het verkeerde 

been gezet door de moeder. Zij speldt haar op de mouw dat Lanseloet aan 

een ernstige ziekte lijdt. Sanderijn concludeert daaruit dat Lanseloet lijdt 

aan amor hereos. Dat maakt dat ze ja zegt, met alle gevolgen vandien. 
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Een paar jaar later, in 2021, verscheen er in Neerlandistiek wederom een artikel 

over deze scène met Sanderijn en Lanseloet. Cécile de Morrée, universitair docent 

middeleeuwse literatuur en cultuur, interpreteert de scène anders dan Ludo Jongen. 

 

Lees het onderstaande artikel en beantwoord de vragen. 

 

 

Sanderijns zeshonderd jaar lange weg naar erkenning 

#MeToo in de Nederlandse literatuur 

 

 

Door Cécile de Morrée 

Sanderijn is verkracht. Als een van de hoofdpersonages in het abele spel Lanseloet van 

Denemerken is zij een van de weinige misbruikte vrouwen die van medioneerlandici 

erkenning hebben gekregen. In navolging van Jeanette Koekmans artikel uit 1991 

publiceerden op dit platform Remco Sleiderink en Ludo Jongen hun analyses van de scène 

waarin Sanderijn met Lanseloet heeft gheweest in die camere. Ondanks dat de eigenlijke 
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verkrachting off stage plaatsvindt – of misschien wel juist daardoor – blijft de discussie over 

deze tekst van groot maatschappelijk belang. 

Koekman, Sleiderink en Jongen bestudeerden de situatie van Sanderijn vanuit literair-

analytische en cultuurhistorische perspectieven, maar leken nog weinig oog te hebben voor 

sociale constructies – zoals status – die onlosmakelijke verbonden zijn met seksueel geweld 

in heden en verleden. Ook in de fictionele wereld vormen situaties van grensoverschrijdend 

gedrag een complex kruispunt van samenhangende factoren, waarin onder meer gender, 

status en ruimte een rol spelen. In deze bijdrage wil ik laten zien dat een dergelijke 

intersectionele analyse nodig is om inzicht te krijgen in de werking en betekenis van literaire 

casussen van seksueel geweld. 

Status 

Het grote statusverschil tussen de hooggeboren heer Lanseloet en het meisje Sanderijn 

omsluit het plot in een web van dwang. Hoewel hij gevoelens voor haar heeft, is een huwelijk 

geen reële optie. Al in vers 12-13 van de proloog legt de verteller de vinger op de zere plek: 

‘Maer si was hem te cleine / Van goede ende oec van gheboert.’. Hij wil haar daarom graag 

als minnares, maar Sanderijn bedankt voor die sociaal inferieure positie: ‘Soe en dadic mi 

niet te cleine’ (vs. 83), ik zou mij tot zoiets niet verlagen. Lanseloet probeert haar nog wijs te 

maken dat hij dan wel met haar zal trouwen ná de seks (vs. 84-93), maar daar gaat ze niet in 

mee: haar maagdelijkheid is haar kostbaarste bezit. 

Hetzelfde statusverschil is een essentieel onderdeel van het plot in een Europees literair genre 

waarin vrouwen van lage komaf met enige regelmaat worden verkracht: de pastourelle. Net 

als in de pastourelle probeert Lanseloet eerst om Sanderijn te overreden met cadeaus (vs. 84-

93) en vleiende woorden (vs. 136-147). Maar, helaas, verzucht hij, ‘Sine wilt niet doen den 

wille mine’ (vs. 162), waarmee hij expliciet doelt op seks. Hem rest dan ook geen andere 

optie dan zijn status aan te wenden om zijn zin te krijgen. Andreas Cappellanus schreef 

immers al dat hooggeplaatste mannen laaggeplaatste vrouwen gewoon mogen grijpen (in een 

twaalfde-eeuws werk met de vanuit modern perspectief vrij misleidende titel De Arte 

Honeste Amandi). Status geeft een vrijbrief voor onderdrukking. 

Gender 

Lanseloet krijgt hulp van zijn moeder, wier doel is een wig tussen Lanseloet en Sanderijn te 

drijven, zodat hij iemand van zijn eigen stand kan trouwen. Behalve een listig personage, is 

ook zij – naar wij mogen aannemen – van hoge status. Waar Lanseloet als man bovendien 
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nog een toegevoegd overwicht over Sanderijn heeft, wint ook de positie van zijn moeder aan 

gewicht in kwesties van seksuele opvoeding. Moeders treden in de middeleeuwse literatuur 

vaak op als raadgevers op dit gebied. Natuurlijk gaat het dan in de meeste gevallen om 

moeders die hun dochters waarschuwen en hen aanmanen binnen te blijven en over hun 

maagdelijkheid te waken. In dit geval legt de figuur van de moeder echter de mannelijke kant 

van de middeleeuwse dubbele standaard bloot: jonge mannen werden juist geacht seksuele 

ervaring op te doen, om bij de huwelijksnacht goed beslagen ten ijs te komen (moeders die 

dit aanmoedigen figureren bijvoorbeeld in het Antwerps liedboek). De machtsverhoudingen 

die zo, op basis van gender en status, in de loop van het toneelstuk worden geconstrueerd, 

zijn zodanig dat aan Sanderijn elke bewegingsvrijheid wordt ontnomen. 

Ruimte 

Opvallend is ook de combinatie van machtsverhoudingen en het gebruik van ruimte in het 

toneelstuk: beide versterken elkaar. Het gebruik van ruimte wijkt bovendien af van wat we 

elders in de middeleeuwse (hoofse) literatuur zien. Hierdoor wordt een spanning tussen 

veiligheid en onveiligheid gecreëerd. Hoewel de ommuurde tuin met egelantier aan gelieven 

doorgaans een veilige ontmoetingsplaats biedt, is deze hier het decor voor de dialoog waarin 

Lanseloet bij Sanderijn aandringt op seks en zij hem drie maal resoluut afwijst (vs. 51-53). 

We mogen bovendien aannemen dat deze tuin bij Lanseloets kasteel hoort (zie editie Hans 

van Dijk, noot 3), en dus onder zijn ruimtelijke invloedssfeer valt. Aankomend dader en 

slachtoffer bevinden zich hier niet op neutraal terrein, wat de scheve machtsverhoudingen 

versterkt. De ‘camere’ waarin de eigenlijke verkrachting plaatsvindt – Lanseloets privé-

vertrek – belichaamt het centrum van zijn macht over haar. 

Om uit Lanseloets onderdrukking los te komen, moet ze ook de door hem gecontroleerde 

ruimte verlaten: ‘Ic salt al laten’ (vs. 340: ik zal het allemaal achter me laten). Op dat moment 

betreedt ze juist een ruimte die traditioneel met seksueel geweld wordt geassocieerd, namelijk 

de vrije natuur. In de pastourelle vinden de verkrachtingen altijd plaats in velden of bossen en 

ook Lanseloet nodigt Sanderijn herhaaldelijk uit te gaan ‘spelen’ in het ‘wout’. Voor 

Sanderijn is het ‘foreest’ echter een plaats van zuivering, door Sleiderink sprekend aangeduid 

als een ‘mirakel’. Ze ontmoet hier een (naamloze) ridder, die oprecht van haar houdt en die 

haar ondanks het verlies van haar maagdelijkheid tot zijn volwaardige echtgenote wil maken. 

Implicaties en gevolgen 

In Lanseloet van Denemerken werken status, gender en ruimte samen om de omstandigheden 

te creëren waarin het hoogtepunt van het plot – het misbruik – kan plaatsvinden. De invloed 
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van deze machtsstructuren strekt zich echter uit tot ver na het misbruik. In de fictieve 

verhaalwerkelijkheid realiseert Sanderijn zich pas achteraf dat ze er tegen haar zin is 

ingeluisd door Lanseloets moeder. Dat ze – zoals Remco Sleiderink terecht vaststelt – 

bovenal gekwetst is door Lanseloets gedrag en lijdt onder de diefstal van haar 

maagdelijkheid, laat onverlet dat ze een trauma heeft opgelopen. Dit blijkt wel een jaar later, 

wanneer Lanseloets kamerheer Reinout haar komt vragen of ze wil terugkeren als Lanseloets 

echtgenote. Sanderijn is inmiddels gelukkig getrouwd met de naamloze ridder en weigert. Ze 

geeft Reinout wel een parabel mee, en daarin verwijst ze naar wat Lanseloet haar heeft 

aangedaan (‘Ende dat die valke die daer quam / Ene bloeme van dier gheerden nam / Ende 

alle die andere liet hi staen. / Sine vlerken ghinc hi van hem slaen / Ende vloech wech met 

haesten groet.’ (vs. 801-805)). Ze weigert dus niet alleen vanwege haar nieuwe leven; uit dit 

voorbeeld van survivor speech blijkt dat het haar óók nog steeds dwars zit dat Lanseloet haar 

van haar maagdelijkheid heeft beroofd, en haar daarna heeft verstoten. Een gebeurtenis van 

deze impact is immers niet gemakkelijk verwerkt. 

Verontrustender is de doorwerking van dezelfde structuren in de werkelijkheid van de 21e-

eeuwse onderzoeker. Wanneer deze tekst wordt besproken met vakgenoten (docent en 

student), ligt bij velen de reactie voor de hand dat Sanderijn toch wel wist waar ze aan begon 

toen ze Lanseloets kamer binnenging. Dit is een uitstekend voorbeeld van een rape myth. 

Daarbij wordt seksueel misbruik goedgepraat of zelfs aan het slachtoffer geweten: dat krijg je 

ervan, dan moet je maar niet ‘s avonds alleen met een kort rokje aan op straat gaan lopen. Het 

lastige aan rape myths is dat ze zo diep in ons denken geworteld zijn, dat we allemaal wel op 

de een of andere manier een bijdrage leveren aan de bekrachtiging ervan. Juist daarom 

moeten we proberen rape myths zichtbaar te maken wanneer we deze signaleren. 

Victim blaming 

De interpretatie van Ludo Jongen levert hieraan helaas geen enkele bijdrage. Hij beijvert zich 

alle registers van de letterkunde open te trekken om het plot van Lanseloet van 

Denemerken zo te kunnen interpreteren dat van seksueel geweld geen sprake is. Hij koppelt 

daartoe Sanderijns drievoudige weigering los van de verkrachting met de vaststelling dat 

Lanseloet die afwijzingen respecteert: ‘hij doet geen enkele poging haar te overweldigen’. 
Misleid door Lanseloets moeder, zo houdt Jongen ons voor, gaat Sanderijn vervolgens 

‘vrijwillig naar Lanseloets kamer. Zij verzet zich niet.’ De gedachte die aan deze 

redeneringen ten grondslag ligt, is dat fysiek geweld een voorwaarde is om van verkrachting 

te kunnen spreken. Dit is een bekende rape myth. Dat Sanderijn zich niet verzet, betekent in 

de lezing van Jongen dat zij instemde met het gebeurde. Ook dat is een bekende rape myth. 

Verkrachting, dat is met geweld enzo; als ze het er niet mee eens was geweest, had ze wel 

https://prevent.richmond.edu/prevention/education/rape-myths.html
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meer gedaan om zich te verzetten; als de ander twijfelt of van gedachten verandert, is het toch 

niet écht verkrachting; en hoe moet hij nou weten dat ze niet wil, als ze niet expliciet weigert 

en niet terugvecht op het moment zelf? Sanderijns uitspraak dat het gebeurde ‘sonder danc’ 
(tegen mijn zin) lost Jongen op met een ongebruikelijke vertaling (zie Jongen, noot 3). 

Sleiderink is gelukkig veel genuanceerder. Hij stelt dat Sanderijn, die Lanseloet direct na het 

misbruik geen verwijten maakt over de feitelijke verkrachting, het kennelijk ‘normaal’ vindt 

‘dat een jongen zijn kans grijpt als een meisje alleen naar zijn kamer komt’. Hij verklaart dit 

doordat Sanderijn de geldende rape myths geïnternaliseerd heeft. Het internaliseren van rape 

myths, ook door vrouwen en slachtoffers, wil ik inderdaad niet ter discussie stellen. Wel denk 

ik dat we deze lezing verder kunnen nuanceren. Zo denk ik zelf dat er uit Sanderijns parabel, 

wanneer we deze lezen als een vorm van survivor speech, wel degelijk blijkt dat ze Lanseloet 

de verkrachting kwalijk neemt, al is het dan inmiddels een jaar later. 

Ook vraag ik me af hoe Sleiderinks interpretatie precies verband houdt met zijn 

slotopmerking dat Sanderijn niet wordt geconfronteerd met victim blaming. Immers, zij wordt 

weliswaar niet geconfronteerd met victim blaming door anderen, maar wel door zichzelf. 

Juist het (aanvankelijk) uitblijven van verwijten aan de dader markeert dit. Dit verschijnsel, 

waarbij een slachtoffer achteraf de belager niets verwijt, wordt ook wel hindsight 

bias genoemd: ik had kunnen weten dat dit zou gebeuren, het is logisch dat hij zo heeft 

gehandeld, dan had ik maar niet naar zijn kamer moeten gaan… Dit gedachtepatroon 
resulteert in een veel voorkomende en zeer schadelijke vorm van victim blaming of self-

blame, die – inderdaad – direct gevoed wordt door rape myths. 

Spiegel 

Deze voorbeelden laten zien dat ook literaire interpretaties gebaat zijn bij actuele inzichten in 

de werking van machtsverhoudingen en seksueel geweld. Dat er geen sprake is van fysiek 

geweld, wil niet zeggen dat er geen sprake is van dwang, zeker niet wanneer de gebeurtenis 

gesitueerd is in een web van macht en status, zoals in Lanseloet van Denemerken. Een 

intersectionele analyse van literatuur kan zo helpen meer inzicht te krijgen in kwesties 

van instemming, vrijwilligheid, en de zelfbeschikking van vrouwen. 

Dan nog dit. We willen graag geloven dat we bij de dreiging van seksueel geweld zullen 

vechten en schreeuwen, dat we ons hevig zullen verzetten tegen onze belager. Dit is ook wat 

de rape myths ons leren. Maar het is een illusie. Onderzoek wijst uit: 70% van de slachtoffers 

van verkrachting doet niets of werkt mee. Inderdaad, sommigen werken mee. Dit heeft alles 

te maken met een instinctieve overlevingsreactie. Naast fight or flight is er namelijk nog een 

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/campagnes/letstalkaboutyes/dossier
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derde optie: freeze. Hierbij schakelt de mens zich als het ware uit, in de hoop de schade te 

beperken, onder het motto ‘beter verkracht dan dood’. De ogenschijnlijk gedweeë manier 

waarop Sanderijn gehoor geeft aan het bevel dat Lanseloets machtige moeder haar geeft, kan 

in alle redelijkheid dan ook niet worden geïnterpreteerd als vrijwillige instemming – ook niet 

in een middeleeuws verhaal. 

Het toneelstuk Lanseloet van Denemerken toont ons dus een situatie die schrikwekkend dicht 

aansluit bij de realiteit. De dwang is hier niet verbaal, fysiek of feitelijk, maar een complex 

product van status, gender en ruimte. Sanderijn schakelt zichzelf uit, zoals zo velen in haar 

situatie. Het voorhouden van zo’n treffende spiegel past alleszins bij het genre van het toneel. 

We zien een echte vrouw in een real life situatie. Bovendien – eerlijk is eerlijk – heeft 

Sanderijn een tegenspeler van formaat gekregen. Lanseloets innerlijke strijd, zijn berouw en 

verdriet bieden een inkijk in de psyche van de perpetrator. Ook dit past bij het theater, dat 

immers voor een breed publiek werd opgevoerd (zie editie Hans van Dijk, noot 16). 

Lanseloet van Denemerken is een spiegel met twee zijden. En wie met een heldere blik in die 

spiegel kijkt, zal steeds een andere kant van zichzelf zien, meer dan zeshonderd jaar lang. 

Dit stuk is een reactie op: 

Remco Sleiderink, ‘ ’, Het mirakel van Sanderijn. #MeToo in de Middelnederlandse literatuur

Neerlandistiek, 21 december 2017  

En 

Ludo Jongen, ‘ ’, Neerlandistiek, Als een meisje ja zegt… Een antwoord aan Remco Sleiderink
22 december 2017 

Afbeelding: Suzanna en de ouderlingen, Pierre Van Hanselaere, 182. Rijksstudio. 

 

 

a. De auteur van dit artikel beargumenteert dat status, gender en ruimte een rol 

spelen in de ongelijke verhouding tussen Lanseloet en Sanderijn. Leg in je eigen 

woorden uit welke rol de ruimte hierbij speelt. 

 

b. De auteur is het niet eens met de lezing van Ludo Jongen. Leg in je eigen 

woorden uit wat haar kritiek is op zijn interpretatie. 

 
 

 

 

 

https://www.neerlandistiek.nl/2017/12/het-mirakel-van-sanderijn-metoo-in-de-middelnederlandse-literatuur/
https://www.neerlandistiek.nl/2017/12/als-een-meisje-ja-zegt-een-antwoord-aan-remco-sleiderink/
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Opdracht 34. Reactie leerling 

 

Het volgende tekstje komt van een website van scholieren: 

 

Een standaard liefdesverhaaltje, in de middeleeuwen al, en dat in niet meer 

dan dertig pagina's. Sounds exactly like my cup of tea, een half uurtje en je 

bent klaar (…). Klinkt mij prima in de oren +1 voor mijn literatuurlijstje. 
 

(…) Lanseloet mag het, laten we zeggen, een avondje leuk hebben met de 

mooie Sanderijn maar daarna moet hij haar beledigen. (...) Tegenwoordig 

zouden we samen met al onze vriendinnen geruchten verspreiden over de lul 

(…) En hij? Hij zou je aan z'n lijstje toevoegen en stoer rondbazuinen dat hij 

jou ook heeft gehad. Maar ach, dat is nu. 

 

Als ik dit boekje lees, hoor ik in mijn achterhoofd alleen maar Single 

Ladies van Beyoncé. If you like it, then you should put a ring on it, met een 

beetje zo'n good for you girl ondertoon, way to be happy. (...) En ik geef 

mezelf een schouderklopje dat ik niet enkel de vertaling, maar ook het 

middeleeuws Nederlands heb gelezen en begrepen. 

 

a. De afgelopen weken heb je je in het toneelstuk verdiept. Is jouw mening over 

Lanseloet en Sanderijn veranderd? Vind je ze sympathiek? Of niet? Leg uit! 

 

b. Deze leerling verbindt Lanseloet van Denemerken met een nummer van Beyoncé. 

Met wie/wat zou jij de tekst in verband kunnen brengen? 
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Opdracht 35. Reflectie (mondeling) 

 

Je hebt Lanseloet van Denemerken gelezen en bestudeerd in het kader van ‘Time 

and space’. In het ‘vooraf’ bij dit lesmateriaal werd aangegeven dat de we vragen uit 

de IB guide als richtlijn zullen nemen, namelijk: 

• How important is cultural or historical context to the production and reception 

of a literary text? 

• How do we approach texts from different times and cultures to our own? 

• To what extent do literary texts offer insight into another culture? 

• How does the meaning and impact of a literary text change over time? 

• How do literary texts represent or form a part of cultural practices? 

• How does language represent social distinctions and identities? 

 

We gaan hier nu nader op in. Hieronder lees je vijf vragen. Denk goed na over je 

antwoorden en maak aantekeningen. Besteed hier totaal ongeveer 30 minuten aan. 

Je aantekeningen kunnen kort zijn, in bullet points – je hoeft ze niet in te leveren. Je 

bespreekt de zes vragen mondeling in de les. 

 

 

1. Wat vind je van de volgende stelling: 

 

De betekenis van een tekst ligt niet vast maar is afhankelijk van de tijd en 

cultuur waarin de tekst wordt gelezen. 

 

Ben je het met deze stelling eens? Waarom wel/niet? 

 

 

2. Denk je dat een tekst als Lanseloet van Denemerken ook een les bevat voor een 

lezer in de 21e eeuw? Motiveer je antwoord! 

 

 

3. De bespreking van Lanseloet van Denemerken heeft je ongetwijfeld nieuwe 

informatie, ideeën en inzichten gegeven. Ben je op een andere manier tegen de 

Middeleeuwen aan gaan kijken? Zo ja, op welke manier? En welke ideeën over de 

Middeleeuwen zijn onveranderd gebleven en/of zag je door de tekst bevestigd? 

 



 

 45 

 

4. Lanseloet van Denemerken is een toneelstuk. Lees je de tekst anders dan een 

verhaal of roman? En zo ja, op welke manier? Leg uit! 

 

 

5. Op het eerste gezicht lijkt de tekst te gaan over de omgang tussen mannen en 

vrouwen. Maar dat is het niet alleen, want één van de belangrijkste aspecten van 

Lanseloet van Denemerken betreft het taalgebruik. Op welke manier speelt (hoofse) 

taal een rol bij de karakterisering van de personages? (Anders geformuleerd: We 

leren de personages mede kennen door de taal die ze gebruiken. Leg uit hoe.) 

 

 

 

 

 

 
Illustratie uit de Codex Manesse: Hoofs liefdespaar. 
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Verantwoording 

 

Bij het samenstellen van dit lespakket heb ik gebruik gemaakt van drie tekstedities en 

de inleidingen bij deze edities, namelijk: 

 G. Komrij (bewerking), De abele spelen. Den Haag: SDU. 1989. (In 2021 werd De 

abele spelen met de hertaling van Gerrit Komrij opnieuw uitgegeven door 

uitgeverij Kleine Uil.) 

 R. Roemans en H. van Assche, Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. 

Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. 1982. 8e druk. 

 H. van Dijk (red.), Lanseloet van Denemerken. Een abel spel. Amsterdam: 

Amsterdam University Press. 2009. 5e druk. 

 H. Adema (redactie en bewerking), Lanseloet van Denemarken. Gevolgd door Die 

Hexe. Harlingen: Taal en teken. 2018. 7e druk. 

 

Als achtergrondinformatie waren vooral de volgende werken van belang: 

 T. Meder (samenst.), Hoofsheid is een ernstig spel. Amsterdam: Em. Querido’s 

Uitgeverij. 1988. 

 B. Ramakers, ‘Woorden en daden. Thematiek en dramatiek van “Lanseloet van 

Denemerken”. In: Queeste 7 (2000), p. 51-73. 

 website: http://literairecanon.be/nl/werken/lanseloet-van-denemerken 

 

Daarnaast gebruikte ik de volgende bronnen: 

 

Plaatje voorkant: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lanseloet_van_Denemerken 

Plaatje vooraf: https://www.rd.nl/boeken/herziening-eeuwen-des-onderscheids-doet-recht-aan-

middeleeuwen-1.1136558  

Opdracht 1: http://kathedralenbouwers.clubs.nl/nieuws/detail/72115_wanneer-beginnen-en-eindigen-

de-middeleeuwen, artikel: https://historianet.nl/techniek/uitvindingen/7-redenen-dat-de-middeleeuwen-

niet-donker-waren, video: https://www.youtube.com/watch?v=6y3qSGPYCy4 

Middeleeuwen (hoofdletter of niet): https://www.onzetaal.nl/taaladvies/middeleeuwen-middeleeuwen 

Opdracht 2: zin + vertaling: https://www.entoen.nu/nl/hebbanollavogala, video man over woord: 

https://www.youtube.com/watch?v=LzYDGyrjILs, plaatje:  https://www.nt2idee.nl/hebban-olla-vogala-

nestas-hagunnan/ 

Opdracht 3: citaat uit: Rudi Künzel, ‘Mondelinge overlevering in verhalende teksten uit Middeleeuws 

Westeuropa’. Verschenen in Madoc, 1993. Te vinden op: 

https://www.dbnl.org/tekst/_mad001199301_01/_mad001199301_01_0050.php 

Opdracht 4: https://nl.wikipedia.org/wiki/Handschrift-Van_Hulthem, filmpje ‘Schrijven als een monnik’: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ezo1lkUp_kE, plaatje kopiist: 

https://www.literatuurgeschiedenis.nl/afbklein/lg_171.jpg info over Karel van Hulthem: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_van_Hulthem 

https://www.onzetaal.nl/taaladvies/middeleeuwen-middeleeuwen 

Opdracht 5: video: https://schooltv.nl/video/literatuurgeschiedenis-de-middeleeuwen-handgeschreven-

wereld/#q=middeleeuwse%20literatuur, kader galappel: 

http://www.biologieplusschool.nl/nieuws/doen/herfst-inkt-maken 

http://literairecanon.be/nl/werken/lanseloet-van-denemerken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lanseloet_van_Denemerken
https://www.rd.nl/boeken/herziening-eeuwen-des-onderscheids-doet-recht-aan-middeleeuwen-1.1136558
https://www.rd.nl/boeken/herziening-eeuwen-des-onderscheids-doet-recht-aan-middeleeuwen-1.1136558
http://kathedralenbouwers.clubs.nl/nieuws/detail/72115_wanneer-beginnen-en-eindigen-de-middeleeuwen
http://kathedralenbouwers.clubs.nl/nieuws/detail/72115_wanneer-beginnen-en-eindigen-de-middeleeuwen
https://historianet.nl/techniek/uitvindingen/7-redenen-dat-de-middeleeuwen-niet-donker-waren
https://historianet.nl/techniek/uitvindingen/7-redenen-dat-de-middeleeuwen-niet-donker-waren
https://www.youtube.com/watch?v=6y3qSGPYCy4
https://www.onzetaal.nl/taaladvies/middeleeuwen-middeleeuwen
https://www.entoen.nu/nl/hebbanollavogala
https://www.youtube.com/watch?v=LzYDGyrjILs
https://www.nt2idee.nl/hebban-olla-vogala-nestas-hagunnan/
https://www.nt2idee.nl/hebban-olla-vogala-nestas-hagunnan/
https://www.dbnl.org/tekst/_mad001199301_01/_mad001199301_01_0050.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handschrift-Van_Hulthem
https://www.youtube.com/watch?v=Ezo1lkUp_kE
https://www.literatuurgeschiedenis.nl/afbklein/lg_171.jpg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_van_Hulthem
https://www.onzetaal.nl/taaladvies/middeleeuwen-middeleeuwen
https://schooltv.nl/video/literatuurgeschiedenis-de-middeleeuwen-handgeschreven-wereld/#q=middeleeuwse%20literatuurk
https://schooltv.nl/video/literatuurgeschiedenis-de-middeleeuwen-handgeschreven-wereld/#q=middeleeuwse%20literatuurk
http://www.biologieplusschool.nl/nieuws/doen/herfst-inkt-maken
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Opdracht 6: https://www.literatuurgeschiedenis.nl en https://moocmnl.kantl.be/abele-spelen/.  

Opdracht 7: www.literatuurgeschiedenis.nl  

Opdracht 9: afbeelding: https://boekverslagjes.weebly.com/lanseloet-van-denemerken/lanseloet-van-

denemerken 

Opdracht 12: Afbeelding Sanderijn en de ridder uit Een seer ghenoechlike ende amoroeze historie 

vanden eedelen Lantsloet ende die scone Sandrijn (± 1486). Te vinden in het volgende artikel op dbnl: 

https://www.dbnl.org/tekst/_lit003198901_01/_lit003198901_01_0035.php  

Kadertije klucht: zie ook 

https://www.literatuurgeschiedenis.nl/middeleeuwen/literatuurgeschiedenis/lgme052.html 

Opdracht 15: Handschrift-Van Hulthen: https://biblio.ugent.be/publication/8543491/file/8563348, voor 

geluidsfragmenten zie: https://www.youtube.com/watch?v=s8aK1Bcz2f0 en 

http://literairecanon.be/nl/werken/lanseloet-van-denemerken 

Opdracht 16: Afbeelding + info Bruegel: https://www.fine-arts-museum.be/nl/de-collectie/pieter-ii-

brueghel-het-gevecht-tussen-carnaval-en-vasten 

Opdracht 17: de extra ‘r’ wordt opgemerkt in de tekstuitgave Van Dijk (2009) 

Opdracht 18: Rawast: http://bouwstoffen.kantl.be/remlt/R.pdf 

Opdracht 19: voor de rol van de ridder zie Ramakers (2000) 

Opdracht 21: zie Meder (1988) 

Opdracht 22: woordenboek: https://ivdnt.org/zoeken-in-woordenboeken, Info over gebroken hart: 

https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=21213  

Opdracht 23: zie Meder (1988) 

Opdracht 24: zie Meder (1988), plaatje https://nl.wikipedia.org/wiki/Minnezang 

Opdracht 25: fragment uit de Bijbel in de Nieuwe Bijbel Vertaling. Zie: https://bijbel.eo.nl, schilderij 

JvD: https://www.bibleodyssey.org/en/people/main-articles/tamar 

Opdracht 26: https://www.maartenonline.nl/nl/artikel/50248/kunst-met-sis-ziek-van-verliefdheid.html 

Opdracht 27: https://www.youtube.com/watch?v=YNIb3lSxfrc&t=134s 

Opdracht 28: het interview: https://www.youtube.com/watch?v=kg7EQ62aJsk 

Opdracht 29: interview: https://klara.be/de-canon-09-lanseloet-van-denemerken-met-remco-sleiderink-

0. Canon van Nederland: https://www.canonvannederland.nl 

Opdracht 30: zie https://mannengeheim.nl/gevaren-verliefd-zijn/ 

Opdracht 31: advies Beatrijs Ritsema: https://www.beatrijs.com/cat/advies/liefde/relaties/ 

Opdracht 32: Ramakers (2000) 

Opdracht 33: Artikel Ludo Jongen: https://neerlandistiek.nl/2017/12/als-een-meisje-ja-zegt-een-

antwoord-aan-remco-sleiderink/. Artikel Cécile de Morrée: https://neerlandistiek.nl/2021/02/sanderijns-

zeshonderd-jaar-lange-weg-naar-erkenning/ 

Opdracht 34: Gepost door Davina, http://literairestrijders.blogspot.com/2012/10/lanseloet-van-

denemarken.html Afbeelding: https://www.filmaffinity.com/us/movieimage.php?imageId=666447561 

Afbeelding hoofs liefdespaar, overgenomen uit: https://www.klascement.net/downloadbaar-

lesmateriaal/107374/lanseloet-van-denemerken-lessuggesties/ 

 

 

* 

 

Dit lespakket bij Lanseloet van Denemerken is ontwikkeld door Pieter van der Vorm. Het is niet 

toegestaan iets van dit lesmateriaal te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd 

bestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van VORM Tutoring. 

https://www.literatuurgeschiedenis.nl/
https://moocmnl.kantl.be/abele-spelen/
http://www.literatuurgeschiedenis.nl/
https://boekverslagjes.weebly.com/lanseloet-van-denemerken/lanseloet-van-denemerken
https://boekverslagjes.weebly.com/lanseloet-van-denemerken/lanseloet-van-denemerken
https://www.dbnl.org/tekst/_lit003198901_01/_lit003198901_01_0035.php
https://www.literatuurgeschiedenis.nl/middeleeuwen/literatuurgeschiedenis/lgme052.html
https://biblio.ugent.be/publication/8543491/file/8563348
https://www.youtube.com/watch?v=s8aK1Bcz2f0
http://literairecanon.be/nl/werken/lanseloet-van-denemerken
https://www.fine-arts-museum.be/nl/de-collectie/pieter-ii-brueghel-het-gevecht-tussen-carnaval-en-vasten
https://www.fine-arts-museum.be/nl/de-collectie/pieter-ii-brueghel-het-gevecht-tussen-carnaval-en-vasten
https://ivdnt.org/zoeken-in-woordenboeken
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=21213
https://nl.wikipedia.org/wiki/Minnezang
https://bijbel.eo.nl/
https://www.bibleodyssey.org/en/people/main-articles/tamar
https://www.maartenonline.nl/nl/artikel/50248/kunst-met-sis-ziek-van-verliefdheid.html
https://www.youtube.com/watch?v=YNIb3lSxfrc&t=134s
https://www.youtube.com/watch?v=kg7EQ62aJsk
https://klara.be/de-canon-09-lanseloet-van-denemerken-met-remco-sleiderink-0
https://klara.be/de-canon-09-lanseloet-van-denemerken-met-remco-sleiderink-0
https://www.canonvannederland.nl/
https://mannengeheim.nl/gevaren-verliefd-zijn/
https://www.beatrijs.com/cat/advies/liefde/relaties/
https://neerlandistiek.nl/2017/12/als-een-meisje-ja-zegt-een-antwoord-aan-remco-sleiderink/
https://neerlandistiek.nl/2017/12/als-een-meisje-ja-zegt-een-antwoord-aan-remco-sleiderink/
https://neerlandistiek.nl/2021/02/sanderijns-zeshonderd-jaar-lange-weg-naar-erkenning/
https://neerlandistiek.nl/2021/02/sanderijns-zeshonderd-jaar-lange-weg-naar-erkenning/
http://literairestrijders.blogspot.com/2012/10/lanseloet-van-denemarken.html
http://literairestrijders.blogspot.com/2012/10/lanseloet-van-denemarken.html
https://www.filmaffinity.com/us/movieimage.php?imageId=666447561
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/107374/lanseloet-van-denemerken-lessuggesties/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/107374/lanseloet-van-denemerken-lessuggesties/
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