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[Vignet]  
Vergeten faam buiten de grenzen 

Ulrike Wuttke 
 

De veertiende-eeuwse dichter Lodewijk van Velthem is ondanks zijn literaire 
aspiraties en omvangrijk oeuvre in het Nederlandse taalgebied nooit zo beroemd 
geworden als zijn dertiende-eeuwse voorganger Jacob van Maerlant. Hoewel het 
moeilijk is de populariteit van een werk af te leiden aan de hand van de overlevering, 
valt het toch op dat Velthem elders in de Middelnederlandse literatuur nergens bij 
name wordt genoemd en dat zijn oeuvre onvolledig is overgeleverd. Zoals de 
zegswijze luidt: geen profeet is in zijn eigen land geëerd. Ook zijn pessimistische en 
nogal antiquarische wereldbeeld kunnen Velthem parten hebben gespeeld. Daarom is 
het des te opmerkelijker dat zijn Vierde Partie van de Spiegel Historiael, die door 
Jacob van Maerlant was geïnitieerd, en zijn Boec van Merline, ook een vervolg op een 
Maerlanttekst, integraal in Duitse dialecten zijn bewerkt.  

Dat Middelnederlandse teksten in het Duits werden vertaald en bewerkt is op 
zich niet opmerkelijk. In de middeleeuwen waren taalgrenzen nog geen literaire 
grenzen en bestonden er nauwe literaire contacten tussen het Nederlandse en het 
Duitse taalgebied. Het beroemdste voorbeeld hiervan is Hendrik van Veldeke, van 
wie de meeste teksten enkel in Duitse dialecten zijn overgeleverd. Maar nog lange tijd 
na Veldeke vormden het Middelnederlandse en het Middelnederduitse taalgebied een 
taalcontinuüm (niderlant). De Middelnederlandse teksten behoefden slechts lichte 
aanpassing om in de Middelnederduitse dialecten te worden gerecipieerd. Maar tussen 
dat niderlant en het Opperduitse taalgebied bestond wel degelijk een taalgrens, 
waarbij het Rijnland als talig grensgebied functioneerde. Nederlandse teksten moesten 
dus worden vertaald. Desalniettemin vond er een vruchtbare literaire uitwisseling 
plaats en vooral de middeleeuwse Duitse en Nederlandse geestelijke literatuur zijn tot 
in de vijftiende eeuw nauw met elkaar verweven. Geschriften van Hadewijch en Jan 
van Ruusbroec en uit de kring van de devotio moderna werden bijvoorbeeld al vroeg 
in Duitse dialecten overgezet. Maar ook wereldlijke Middelnederlandse teksten staken 
snel de grens over, Maerlants Alexanders geesten, Van den vos Reynaerde, Boendales 
Lekenspiegel of de Roman van Limborch bijvoorbeeld.  
 
Lodewijk van Velthems Vierde Partie van de Spiegel Historiael is integraal bewaard 
in een Duitse vertaling in proza. Het Middelnederlandse origineel volgde de rijmvorm 
van Maerlants kroniek. Deze Duitse versie is overgeleverd in twee (bijna) volledige 
Neurenbergse handschriften uit het tweede kwart van de vijftiende eeuw en in een 
fragment uit het midden of derde kwart van de veertiende eeuw uit de omgeving van 
Heidelberg/Worms of Neurenberg. De twee vijftiende-eeuwse handschriften 
ontstonden in de omgeving van de Neurenbergse patriciërsfamilie Schürstab. 
Neurenberg was toen een belangrijke handelsmetropool en de familie Schürstab was 
een rijke en invloedrijke koopmansfamilie van adellijke oorsprong die tot de elite van 
de stad behoorde. Leden van de familie  
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bouwden een indrukwekkende huisbibliotheek uit en sommigen van hen hadden zelfs 
literaire ambities. Erhart Schürstab de Jongere (?-1461), de vermoedelijke eigenaar en 
opdrachtgever van een van de Duitse Spiegel-handschriften dat tegenwoording in 
Berlijn wordt bewaard, had een voorliefde voor geschiedenis. Daarnaast was hij 
geïnteresseerd in topografie, wat voor een koopman met internationale contacten niet 
zo vreemd is.  

Waarom en voor welk publiek de Vierde Partie van de Spiegel historiael in het 
Duits werd vertaald is nog onbekend. Wat we wel weten is dat in de middeleeuwen 
geschiedschrijving in de ruimere zin razend populair was. De Spiegel historiael 

behoort ongetwijfeld tot de bestsellers van het genre. Bijna tweehonderd jaar lang was 
het omvangrijke werk in het Nederlandse taalgebied dé wereldkroniek bij uitstek. 
Voor een leek met interesse in geschiedenis was de Spiegel een haast voor de hand 
liggende keuze.  

Maar waarom lijkt het er dan op dat bij de vertaling in het Opperduits de keuze 
uitsluitend op de Vierde Partie van de Spiegel historiael viel? Op die vraag is er 
vooralsnog geen bevredigend antwoord, misschien waren de andere delen 
gewoonweg niet beschikbaar. De Opperduitse prozavertaling van de Vierde Partie 
werd relatief snel na het ontstaan van de Middelnederlandse tekst vervaardigd en kon 
blijkbaar rekenen op bredere belangstelling. In de Vierde Partie wordt niet alleen 
uitvoerig het recente verleden van het Duits-Roomse keizerrijk behandeld, maar het 
boek bevat ook verhalen uit verre landen en fantastische wonderdaden. Deze inhoud 
past uitstekend in de bredere context van de emancipatie van de volkstaal als 
instrument tot de lering van leken, die juist in die tijd tot bloei kwam, zowel in het 
Nederlandse als in het Duitse taalgebied.   

De Opperduitse Vierde Partie is op zich een belangrijke vertegenwoordiger 
van de Duitse volkstalige receptie van het Speculum historiale. Velthem geniet 
vandaag de dag een zekere faam: zijn naam wordt in de Lancelotcompilatie genoemd 
en hij staat bekend als voortzetter van werken van Jacob van Maerlant. Verder 
onderzoek naar Velthems Vierde Partie, voor zover bekend zijn literaire debuut, kan 
licht werpen op de rest van zijn interessante oeuvre en eigenzinnige blik op de wereld 
en bijdragen tot een betere kennis van zijn werkwijze. De Opperduitse versie van de 
Vierde Partie is interessant voor de studie van de receptiegeschiedenis van 
Middelnederlandse teksten in andere taalgebieden. Maar de Duitse bewerking biedt 
ook de kans om kennis te nemen van de inhoud van een tekst die in het 
Middelnederlands slechts fragmentarisch is overgeleverd. Op dat punt is de Vierde 
Partie vergelijkbaar met andere Middelnederlandse teksten die allen in Duitse 
dialecten (min of meer volledig) zijn overgeleverd, waaronder Malagis, een 
oorspronkelijk Vlaamse vertaling van de Lancelot en Prose, Ogier van Denemarken 
en Renout van Montelbaen. Het spreekt voor zich dat hoe getrouwer een Duitse 
vertaling is, hoe waardevoller ze is voor de studie van de oorspronkelijke versie. Als 
we de Vierde Partie vergelijken met de resterende Middelnederlandse fragmenten, 
kunnen we (voorzichtig) zeggen dat de Duitse vertaler zijn voorbeeld – functionele 
aanpassingen zoals terugverwijzingen en overgangsformules niet te na gesproken – 
vrij getrouw heeft gevolgd en dat deze prozavertaling daarom een belangrijke 
tekstgetuige is van het grotendeels verloren dichtwerk.  


