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“Nothing forbids one woman being loved by two men or one man by two women.” 
 
 

 

Andreas Capellanus,12
e
 eeuw.
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Afbeelding voorpagina: 
Tristan wordt verrast in de kamer van Isolde. 
Tristan en prose, Frankrijk, ca. 1470. 
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 102, fol. 69v. 

                                                 
1
 Andreas Capellanus, The Art of Courtly Love (vert. John Jay Parry). New York: Frederick Ungar Publishing 

Co., 1941 (herdruk 1970). P. 186, De 31
e
 regel van de liefde. 
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Voorwoord 
 

Als iemand mijn boekenkast eens heeft bekeken, of met mij over mijn interesses heeft gesproken, 

moet het voor die persoon overduidelijk zijn dat ik gegrepen ben door het Arthurvirus, zoals niet 

anders mogelijk lijkt te zijn voor iemand die zich eenmaal in de materie begeeft. De mysteries, de 

ingewikkelde relaties en de vele verschillende versies van het verhaal zorgen ervoor dat de 

bestudering van het onderwerp nooit af zal zijn. Het was dan ook niet anders te verwachten dat 

één van mijn scripties over het onderwerp Arthurliteratuur zou gaan. Zowel in mijn studie 

Keltische talen en cultuur als bij Middeleeuwse studies heb ik, naast alle andere 

wetenswaardigheden die mijn nieuwsgierigheid trokken, zoveel mogelijk nadruk willen leggen op 

de bestudering van de Arthuristiek.  

Ik wil Frank Brandsma hartelijk bedanken voor het geven van een literaire basis 

betreffende de Arthuristiek en het geven van onbeschrijfelijk interessante colleges. Hiermee heeft 

hij mijn interesse voor de Arthurstof zeker aangewakkerd, en ik kan me niet voorstellen dat er 

een dag komt dat deze interesse ooit verdwijnt. Ik heb enorm veel plezier beleefd aan de uren die 

we gebrainstormd hebben en de manier waarop de eigen inbreng bij tutorials gewaardeerd werd. 

Ook ben ik dankbaar voor de kans die Frank me gegeven heeft door mij als stagiaire aan te 

nemen voor het organiseren van het 21e International Arthurian Congress. Dit heeft voor mij 

nieuwe wegen geopend en aangegeven dat ik met mijn studie ook wel degelijk een praktische weg 

in kon slaan. Ik ben blij met de samenwerking met Frank, Bart Besamusca en Niels Evers bij de 

besprekingen van de planning en de invulling en later ook met de rest van de ‘Groene Brigade’. 

Ook ben ik heel erg blij met de vrijheid en het vertrouwen die mij gegeven werden om zelfstandig 

delen aan te pakken en uit te werken, waardoor ik het gevoel heb daadwerkelijk een belangrijke 

functie te hebben vervuld bij de organisatie van het congres. 

Peter Schrijver wil ik bedanken voor het begrip en geduld dat hij soms moest hebben 

door het feit dat ik twee masters tegelijk wilde volgens, vooral bij het schrijven van mijn scriptie 

voor Keltisch. 

Vervolgens wil ik zeker ook Martine Meuwese ontzettend bedanken voor haar hulp bij 

mijn scriptie, die al begon bij het volgen van de tutorials over Arthurhandschriften en profane 

iconografie. Zoals gezegd was te verwachten dat één van mijn scripties over de Arthurliteratuur 

zou gaan, maar door de samenwerking met Martine is het thema wel een hele bijzondere kant op 

gegaan, die ik zelf niet verwacht zou hebben voor haar tutorials. Ik bedank haar voor de vrijheid 

die zij mij heeft gegeven om zelf te zoeken waar ik mijn scriptie precies over wilde laten gaan, en 

de hulp die zij mij geboden heeft tijdens het schrijven en zoeken naar afbeeldingen. Ik herinner 
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me vooral de associatieve manier waarop wij hebben zitten brainstormen en de wijze waarop wij 

iedere keer bij een bespreking weer met bijpassende en op elkaar aansluitende ideeën kwamen. 

En natuurlijk wil ik mijn ouders, mijn vriend, alle familie, vrienden en studiegenoten 

bedanken voor de steun en interesse tijdens het werken aan deze scriptie alsook mijn gehele 

studie. 
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Inleiding 
 

Een belangrijk thema van de middeleeuwse literatuur was overspel. In menig verhaal werd verteld 

over een buitenechtelijke liefde tussen een dame en een heer. K. Roth zegt hierover het volgende: 

“Der Ehebruch war vom HochMA bis zur frühen NZ eines der zentralen Themen der 

europ. Literatur und Volksüberlieferung. Die Norm der Konvenienzehe, die Häufigkeit 

großer Altersunterschiede zw. Ehegatten und die im Hoch-MA verbreitete Auffassung 

der Unvereinbarkeit von Ehe und Liebe bewirkten, daß die ritterlich-höfische Minne wie 

auch (v. a. im SpätMA) die sexuelle Liebesbeziehung außerhalb der Ehe gesucht wurde.” 2 

Er werden verschillende bronnen uit antieke epen en drama’s en oriëntaalse vertellingen gebruikt, 

en er ontstonden nieuwe verhalen die het thema overspel behandelden binnen onder andere de 

lyriek, de Chanson de geste, de versromans en de prozateksten.3 

Duidelijke voorbeelden hiervan zijn te vinden in de grote verscheidenheid van verhalen 

binnen de Arthurliteratuur: Tristan en Isolde zijn misschien wel de bekendste overspelige 

geliefden van de middeleeuwen, en ook over Lancelot en Guinevere werd veel verteld.4 

 

 

Afbeeldingen in manuscripten 

Afbeeldingen in boeken zijn ware ‘eyecatchers’. Ze geven ons direct een beeld van wat de 

illustrator (of diens opdrachtgever) dacht bij het produceren van het boek. Bij middeleeuwse 

handschriften kunnen afbeeldingen ons dan ook iets vertellen van de visie van de mensen in die 

tijd over bepaalde onderwerpen. Vaak stonden de afbeeldingen zelfs enigszins los van de 

geschreven tekst, waardoor er een persoonlijke nadruk in gelegd kon worden door de illustrator 

of diens opdrachtgever. De geschreven tekst is slechts één van de aspecten geweest waarnaar een 

afbeelding geproduceerd werd,5 verder kwamen er immers zaken bij kijken als de artistieke 

traditie en technieken, het soort werk, de functie en de lay-out van het handschrift.  

                                                 
2
 Roth, K. 'Ehebruch, C. Literatur und Volksüberlieferung', in Lexikon des Mittelalters (Stuttgart: Metzler, 

[1977]-1999), 3, cols 1658-1659, in Brepolis Medieval Encyclopaedias - Lexikon des Mittelalters Online. 

<http://www.brepolis.net/bme> [ 27 December 2006]. 
3
 Roth. 

4
 “[…] de Tristan en prose, een Oudfranse tekst uit het midden van de 13e eeuw waarin de vriendschap van 

Lancelot en Tristan wordt gebruikt als aanleiding voor een fusie van de Tristanstof met de geschiedenis van 

Arthur en de Graal […].”Gerritsen, W.P. & van Melle, A.G. (red.), Van Aiol tot de Zwaanridder. Personages uit 

de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst. Nijmegen: Sun, 1993. 

P. 209. 
5
 Walworth, Julia, ‘Tristan in Medieval Art.’ In: Grimbert, Joan Tasker, Tristan and Isolde. A Casebook. New 

York & London: Garland Publishing, 1995, pp. 255-299. P. 255. 
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Wanneer we naar afbeeldingen in manuscripten kijken, zijn er verschillende manieren 

waarop afbeeldingen in literaire teksten voorkomen. Zo zijn er duidelijke verschillen te zien in de 

stijl van illustreren tussen Franse en Duitse handschriften. In Frankrijk werden de relatief kleine, 

omlijste miniaturen hier en daar in de tekstkolommen geplaatst, terwijl in Duitsland tot in de 

dertiende eeuw voornamelijk aparte pagina´s gereserveerd waren voor de afbeeldingen. Deze 

pagina´s werden in meerdere (meestal drie) balken of registers verdeeld, waarop verschillende 

episodes afgebeeld stonden. Deze afbeeldingen gaven een soort (gereorganiseerd) overzicht van 

het verhaal, en volgden het niet exact, maar stonden er enigszins los van.6 Meestal werden 

afbeeldingen geschetst met een loodstift, waarna ze met pen werden uitgewerkt en met verf 

gekleurd (bij gebruik van papier in plaats van perkament was het eventueel mogelijk om waterverf 

te gebruiken).7 

 

In het begin van de moderne bestudering van afbeeldingen in handschriften, werden er 

voornamelijk opsommingen en beschrijvingen gegeven van de afbeeldingen. Een goed overzicht 

voor de Arthurtraditie is Arthurian Legends in Medieval Art van Loomis & Loomis uit 1938.8 Hierna 

is er een grote omslag geweest in het onderzoek naar literaire afbeeldingen (voor de 

(Tristan)verhalen is dit vanaf de publicaties van Hella Frühmorgen-Voss). Waar eerst de 

afbeeldingen in een handschrift slechts als ondergeschikt gezien werden aan de relevante tekst en 

er slechts opsommingen en beschrijvingen van de afbeeldingen werden gemaakt, is het nu zo dat 

ook de afbeeldingen afzonderlijk bestudeerd worden. Volgens Norbert Ott, de opvolger van 

Frühmorgen-Voss, zijn afbeeldingen onafhankelijke vertellingen, die zowel een plot van een 

tekstuele versie van het Tristanverhaal kunnen volgen, als een volledig eigen interpretatie kunnen 

weergeven van de beschreven gebeurtenissen.9 In de afbeeldingen kon de illustrator bijvoorbeeld 

zijn eigen accent geven. Michael Curschmann voegt hier nog aan toe dat de visuele weergave van 

het onderwerp (van een tekst) juist een reflectie kan zijn van ideeën die wezenlijk a-tekstueel en 

sociaal zijn.10 Dit betekent dat het juist uitingen kunnen zijn van wat er in de samenleving speelt, 

of hoe het publiek of de opdrachtgever over de weer te geven situatie denkt en wat zij belangrijk 

vinden, in plaats van wat de tekst letterlijk zegt. Ook kan het zijn dat de afbeeldingen 

functioneren als sociale ideaalbeelden voor de samenleving. Hij geeft als voorbeeld dat de 

                                                 
6
 Curschmann, Michael, “Images of Tristan.” In: Steven, A. & R. Wisbey (eds.), Gottfried von Straβburg and the 

Medieval Tristan Legend. Cambridge: Brewer, 1990, pp. 1-17. Pp. 2-3. 
7
 Fouquet, D., “Spätmittelalterliche Tristan-Illustrationen in Handschrift und Druck”, Gutenberg Jahrbuch, 1972, 

pp. 292-309. P. 293. 
8
 Loomis, Roger Scherman & Loomis, Laura Hibbard, Arthurian Legends in Medieval Art. New York: Modern 

Language Association of America, 1938. Herdruk Kraus Reprint Corporation, 1966. 
9
 Walworth 1995, p. 260. 

10
 Walworth 1995, p. 269. 
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illustrator van Tristanhandschrift Cgm. 51 niet overal de tekst van Gottfried heeft vertaald, maar 

soms een andere legende heeft gevolgd of zelfs meer algemene patronen van romantiek heeft 

gevolgd.11 

 

Voordat we de daadwerkelijke afbeeldingen van de twee overspelige liefdeskoppels uit de 

Arthurtraditie gaan bekijken, worden eerst de algemene ideeën over liefde en overspel in de 

middeleeuwen behandeld. Dan zullen de afbeeldingen van Lancelot en Guinevere, en van Tristan 

en Isolde in handschriften aan bod komen, waarna we onze blik verruimen door naar 

vrouwenlisten in de beeldende kunst te kijken, vooral de rol van overspelige Arthuristische 

liefdesparen daarin, en een conclusie te geven over het uitgangspunt van dit onderzoek: 

driehoeksverhoudingen en driehoekscomposities in de Arthurliteratuur. 

 

 

Liefde… 

Er bestaan zeer romantische afbeeldingen van de liefde. Echter waren er zeker voor de hogere 

klassen ook regels en zaken waardoor echte liefde vaak niets met het huwelijk te maken had, zoals 

gearrangeerde huwelijken. Maar wat hield liefde dan eigenlijk precies in volgens de middeleeuwse 

gedachte? In de 12e eeuw schreef Andreas Capellanus een werk over de liefde: De arte honeste 

amandi voor gravin Marie de Champagne (die ook de opdrachtgeefster was voor de Lancelot van 

Chrétien de Troyes). Hierin behandelde hij wat liefde is, hoe mensen elkaar moeten benaderen, 

welke verschillende soorten liefde er zijn, hoe de liefde in een eenmaal ontstane relatie behouden 

kan blijven, etc. Andreas Capellanus beschreef de liefde als volgt: 

“Love is a certain inborn suffering derived from the sight of and excessive meditation 

upon the beauty of the opposite sex, which causes each one to wish above all things the 

embraces of the other and by common desire to carry out all of love’s precepts in the 

other’s embrace.”12 

Het woord voor liefde kwam volgens hem van het woord voor haak: 

“Love gets its name (amor) from the word for hook (amus), which means ‘to capture’ or ‘to 

be captured’, for he who is in love is captured in the chains of desire and wishes to 

capture someone else with his hook.”13 

En het effect van de liefde was dat men er een beter persoon van werd: 

                                                 
11

 Curschmann 1990, p. 7. 
12

 Andreas Capellanus 1941, p. 28. 
13

 Andreas Capellanus 1941, p. 31. 
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“O what a wonderful thing is love, which makes a man shine with so many virtues and 

teaches everyone, no matter who he is, so many good traits of character!”14 

 

Ook gaf Andreas Capellanus enkele liefdesregels, die gegeven zijn door de zogenaamde Koning 

van de Liefde, en besprak hij bijzondere situaties door middel van voorbeelden en commentaren. 

Om daar een indruk van te geven, zijn de volgende ideeën belangrijk: 

• In zijn verhaal komt een brief van de Gravin van Champagne voor, waarin zij zegt: “We 

declare and we hold as firmly established that love cannot exert its powers between two 

people who are married to each other. For lovers give each other everything freely, under 

no compulsion of necessity, but married people are in duty bound to give in to each 

other’s desires and deny themselves to each other in nothing […] And we say the same 

thing for still another reason, which is that a precept of love tells us that no woman, even 

if she is married, can be crowned with the reward of the King of Love unless she is seen 

to be enlisted in the service of Love himself outside the bonds of wedlock. But another 

rule of Love teaches us that no one can be in love with two men. Rightly, therefore, Love 

cannot acknowledge any rights of his between husband and wife.”15 

• “Marriage is no real excuse for not loving.”16 

• “A certain lady had a proper enough lover, but was afterward, through no fault of her 

own, married to an honourable man, and she avoided her love and denied him his usual 

solaces. But Lady Ermengarde of Narbonne demonstrated the lady’s bad character in 

these words: ‘The later contracting of a marital union does not properly exclude an early 

love except in cases where the woman gives up love entirely and is determined by no 

means to love anymore.’”17 

• “No one can be bound by a double love.”18 

• “Nothing forbids one woman being loved by two men or one man by two women.”19
 

 

Het is duidelijk dat deze regels elkaar onderling behoorlijk tegenspreken. In de middeleeuwen 

lagen de regels voor de liefde dan ook nogal ingewikkeld. Aan de ene kant was trouw belangrijk 

en mocht of kon iemand niet van twee personen houden, aan de andere kant waren er genoeg 

uitzonderingen waardoor men wel buiten diens huwelijk van een ander mocht houden. 

                                                 
14

 Andreas Capellanus 1941, p. 31. 
15

 Andreas Capellanus 1941, pp. 106-107. 
16

 Andreas Capellanus 1941, p. 184, de 1e regel van de liefde. 
17

 Andreas Capellanus 1941, p. 171 bepaling VIII. 
18

 Andreas Capellanus 1941, p. 184 de 3
e
 regel van de liefde. 

19
 Andreas Capellanus 1941, p. 186, de 31

e
 regel van de liefde. 
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… en overspel 

Zoals we naar aanleiding van de genoemde liefdesregels al kunnen begrijpen, is niet alleen liefde 

maar ook overspel in de middeleeuwen een lastige zaak. Als we er met onze moderne ogen naar 

kijken, keuren we het gevoelsmatig af. Overspel is iets wat niet bij onze huidige normen en 

waarden hoort. Ook in de middeleeuwse verhalen is deze reactie te vinden: zowel koning Arthur 

als koning Mark zijn onthutst over het feit dat hun vrouw vreemd gaat met een andere ridder. En 

in een manuscript van Tristan en prose bevindt zich een afbeelding waarop een vrouw op de 

brandstapel staat omdat zij veroordeeld is wegens overspel (figuur 1). In de Mort Artu belandt 

zelfs Guinevere op de brandstapel voor haar overspel (al redt Lancelot haar net op tijd), zoals te 

zien is in figuur 2. 

 

 

 

     Fig. 1: Executie van een overspelige vrouw. 

Tristan en prose, Parijs, 15e eeuw. 

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 97, fol. 20.  

 

 

 

 

Fig. 2: Lancelot redt Guinevere van de brandstapel.      

Uit Lancelot en prose, Prijs, 15e eeuw.      

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 120, fol. 581v.      

 

 

Toch zit er ook een andere kant aan overspel. In dit geval valt het vaak onder de noemer ‘hoofse 

liefde’. We moeten niet vergeten dat meisjes van hogere afkomst vaak uitgehuwelijkt werden, 

zonder enige inspraak. Dan is het goed te begrijpen dat lang niet alle huwelijken in liefdesrelaties 

uitliepen. De hoofse liefde die in de middeleeuwse verhalen beschreven wordt, vertelt dan ook 

vaak over vrouwen die naast hun gearrangeerde huwelijk een minnaar hebben op wie zij werkelijk 

hartstochtelijk verliefd zijn. Dit is natuurlijk ook in enige mate te begrijpen, als een huwelijk niet 

door liefde is ontstaan zoals we nu gewend zijn. Deze overspelige liefde kan op verschillende 

manieren ontstaan, bijvoorbeeld als liefde op het eerste gezicht of als gevolg van magie. In de 

Arthurverhalen werd dit moeilijke onderwerp beschreven in verhalen over bijvoorbeeld koning 
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Arthur, Guinevere en Lancelot of koning Mark, Isolde en Tristan. Het volgende citaat is 

alleszeggend hierover: 

“In de ban van een allesoverheersende fatale hartstocht worden Tristan en Isoude er na het 

drinken van de liefdesdrank toe gedreven alle rationele, morele en sociale wetten te overschrijden. 

Zo krijgen de brandende middeleeuwse conflicten tussen hoofse liefde en christelijke moraal, 

tussen ridderschap en feodaliteit, tussen individu en maatschappij in de opeenvolgende versies 

van het Tristanverhaal gestalte.”20 

 

Natuurlijk kon overspel in de middeleeuwen ook voorkomen als het huwelijk wel in liefde 

gesloten was. Volgens Camille kan liefde in middeleeuwse afbeeldingen verdeeld worden over 

verschillende stadia: het eerste kijken (visus), spreken (alloquium), aanraken (contactus), kussen 

(oscula) en de uiteindelijke consumptie van de seksuele daad (factum). Wat de liefde weer kan laten 

afnemen is de periode na de passie, het huwelijk, ouderdom en de dood.21 Dus kon er na het 

beleven van de liefde en passie van het prille huwelijk ook alsnog overspel gepleegd worden. 

 

Volgens Roth waren er dan ook meerdere redenen voor de opleving van het thema overspel in de 

middeleeuwse literatuur: bijvoorbeeld zaken als gearrangeerde huwelijken, grote 

leeftijdsverschillen tussen de echtgenoten en de inmiddels ontstane opvatting dat liefde en het 

huwelijk onverenigbaar waren, maakten het mogelijk dat overspel zelfs als een ridderlijke en 

hoofse liefde gezien werd waarbij ook de seksuele liefdesaffaires buiten het huwelijk gezocht 

konden worden.22 

 

Ovidius, de Romeinse dichter van rond het begin van de jaartelling, was ook populair in de 

middeleeuwen, met name zijn werken over liefdesregels en liefdeslessen. Er werden dan ook 

middeleeuwse versies van zijn teksten geschreven. In één van deze herschreven teksten, Clef 

d’Amors ofwel de sleutel der Minne, geeft Ovidius duidelijk zijn mening over overspel. Hoewel hij 

wel waarschuwt voor de gevolgen van overspel…:  

“Een rossig zwijn in razernij door een wilde vlaag van woede, 

Die met zijn flikkerend gebit de honden van de jacht verslindt; 

Een leeuwin die haar tepels biedt aan haar zuigend kroost, 

                                                 
20

 Gerritsen 1993, p. 324. 
21

 Camille, Michael, The Medieval Art of Love. Objects and Subjects of Desire. New York: Harry N. Abrams 

Inc., 1998. P. 13. 
22

 Roth, K. 'Ehebruch, C. Literatur und Volksüberlieferung', in Lexikon des Mittelalters (Stuttgart: Metzler, 

[1977]-1999), 3, cols 1658-1659, in Brepolis Medieval Encyclopaedias - Lexikon des Mittelalters Online. 

<http://www.brepolis.net/bme> [ 27 December 2006]. 
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Nog een slang die wordt vertrapt door een achteloze voet, 

Kookt zo van woede als (ze draagt haar hart op haar gezicht) 

Jouw vrouw die ziet dat jij op haar plaats met een ander ligt 

[…] Voor het overspel van Jason, voor geschonden huwelijksrecht 

Nam Medea bloedig wraak en offerde haar eigen zonen.”;  

… ligt het voor Ovidius toch eigenlijk heel simpel:  

“Ga rustig vreemd maar voorkom schuld door je te verbergen: 

Roem behaal je niet met pochen op je eigen zonde.”23 

 

In de inleiding van zijn vertaling van Andreas Capellanus zegt Parry nog het volgende over 

Ovidius: “[…] and his statements that husbands and wives cannot love each other and that even 

Penelope may be seduced if one is persistent and his approving accounts of how Venus and 

Helen deceived their husbands helped to confirm the impression.”24 Ook haalt hij nog het 

volgende van Ovidius aan: “A man should deceive a woman, if he can, but he must never appear 

to oppose her slightest wish.”25 

 

 

 

                                                 
23

 Ovidius, Minnekunst (vert. Micha Kat). Baarn: Ambo, 1993. Pp. 53-54. 
24

 Andreas Capellanus 1941, pp. 4-5. 
25

 Andreas Capellanus 1941, p. 5. 
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Minneparen verbeeld 
 

Attributen van geliefden 

Laten we eens beginnen te kijken hoe we minneparen kunnen herkennen, en wat hun 

veelvoorkomende attributen zijn. In de volgende afbeelding zien we een liefdespaar in een 

natuurlijke omgeving. De dame zit op de grond, met een valk op haar hand en een hond aan haar 

voeten. De man staat en heeft een hart in zijn hand. Rond het paar lopen enkele konijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Een dame met een hond en een valk en het aanbieden van het hart. 

Wandkleed, Zuidelijke Nederlanden, ca. 1400. Parijs, Louvre. 

 

In deze afbeelding zien we een aantal belangrijke attributen voor een liefdespaar. Zo vertelt 

Camille ons: “It is the lady who is seated on the ground who bears the beautiful specimen of a 
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falcon on her left hand, a sign of her nobility and her hunting role in this relationship.”26 Camille 

stelt dat wanneer een valk door een vrouw vastgehouden wordt, dit meestal betekende dat zij 

haar geliefde onder controle heeft. Wanneer een man een valk vasthoudt, kan dit betekenen dat 

hij de touwtjes in handen heeft, of dat hij door zijn geliefde vastgehouden wordt zoals de valk 

zijn prooi omvat, of dat hij de vrouw manipuleert zoals ook de valk getemd is en op zijn prooi 

afkomt. Ook een combinatie kan mogelijk zijn, waarbij de man zowel de jager als de prooi 

voorstelt. Camille citeert een vertaling van een Duitse dichter waarin gezegd wordt: “Women and 

falcons are easily tamed, if you lure them the right way, they come to meet their man.”27 Deze 

verwijzing naar een machtsverhouding tussen de personages van de afbeelding kan in sommige 

situaties wel zo bedoeld zijn, maar in de meeste afbeeldingen zal het in eerste plaats betekenen 

dat de betreffende heer of dame van adel is: een valk is namelijk het symbool voor de jacht, wat 

een zeer adellijk tijdverdrijf was, en daarmee een standsattribuut. 

In haar andere hand houdt de dame een bloem, waarmee aangegeven wordt dat ze nog 

een maagd is en welk geschenk ze haar geliefde misschien zal geven. Een bloem, zeker een roos, 

staat voor de liefde, en wordt soms figuurlijk gebruikt voor het vrouwelijke lichaam. Het kan 

echter ook voorkomen dat een man geen roos krijgt, maar een streng met enkel doorns vastpakt, 

wat niet voor het plezier maar voor de pijn van de liefde staat (zie figuur 4). In de bovenstaande 

afbeelding (figuur 3) komt de minnaar op de dame af met een hartje in zijn hand. Ook een hartje 

staat symbool voor de liefde en zijn hart in de spirituele zin.  

Volgens Camille is de afbeelding echter helemaal niet zo onschuldig als hij er in eerste 

instantie uitziet: “The physical aspect of this relationship is evoked by the other animals in the 

garden, especially the lapdog that jumps at the lady’s flowers. This was the position that every 

lover longed to be in and small furry animals such as dogs and squirrels, which were also kept as 

pets, were common signs of male sexuality.”28 Zo is het volgens hem ook zo dat een hart 

(alhoewel dit in de middeleeuwen natuurlijk ook al voor de liefde staat) een symbool kan zijn wat 

gelijk staat aan een fallus, waarnaast een krans een symbool voor het vrouwelijke kan zijn. Ook de 

drie konijnen staan volgens Camille symbool voor de vrouwelijke seksualiteit, al is het 

waarschijnlijker dat op de meeste afbeeldingen de konijnen slechts een benadrukking en invulling 

van de natuurlijke omgeving zijn. 

 

 

 

                                                 
26

 Camille 1998, p. 95. 
27

 Camille 1998, p. 97. 
28

 Camille 1998, p. 96. 
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Fig. 4: Een dame plukt een roos en geeft deze aan de man naast haar, terwijl de andere man de tak met doorns vasthoudt. 

Wandkleed met Figuren in een Rozentuin, Zuidelijke Nederlanden, ca. 1450-1455. 

New York, The Metropolitan Museum of Art. 

 

 

De Liefdestuin 

De plaats waar de meeste liefdestaferelen zich afspelen is buiten, in een tuin, zoals ook de twee 

bovenstaande afbeeldingen. Deze Liefdestuin heeft het idee van het Paradijs: “Like the lost 

Paradise of Eden, the ‘beautiful place’ has flowing streams and a tree in the middle.”29 De tuin 

kan een soort natuurlandschap zijn, of een afgesloten tuin met een muur die de geliefden een 

gevoel van veiligheid geeft om onbeschaamd bij elkaar te zijn. Soms is er een bron of een fontein, 

en vaak zijn er bomen en bloemen, en verschillende soorten dieren aanwezig. Op de ene 

afbeelding staan de geliefden, op de andere zitten ze op de grond al dan niet aan weerszijden van 

een boom, en ook vaak is er een bankje waar de geliefden samen op zitten. Er zijn verschillende 

soorten bomen; de bomen die op de achtergrond voorkomen zijn meestal algemene bomen, maar 

als er een boom in het midden op de voorgrond staan, is het ook regelmatig zo dat dit een boom 

is die vruchten draagt. 

 

 

                                                 
29

 Camille 1998, p. 73. 
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De Liefdesgod 

Maar hoe worden verliefde stellen eigenlijk in eerste instantie bij elkaar gebracht? In 

middeleeuwse afbeeldingen is regelmatig te zien hoe een Liefdesgod of –godin (soms ook Cupido 

of Amor en Venus genoemd) op een verliefd stel neerkijkt, of pijlen schiet naar de mensen die 

gekoppeld zouden moeten worden. Zo zien we in figuur 5 een op een troon zittende Liefdesgod 

met zes vleugels zijn pijlen richten op het paar dat zich onder hem bevindt. In figuur 6 zien we 

een personage dat lijkt op koning, zonder vleugels. Deze zit op een troon in een liefdesboom 

zonder vruchten, terwijl naast hem in de boom twee personen muziek maken. In iedere hand 

heeft deze Liefdesgod een pijl, elk wijzend naar één van de twee geliefden die onder de boom 

liggen, omgeven door dieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5: De God van de Liefde boven een liefdespaar. Fig. 6: Een paar onder een “Liefdesboom”  

Roman de la Poire, Parijs, 1250-1260. met de God van de Liefde. Getijdenboek, 

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Zuidelijke Nederlanden, 1310-1320. 

Ms. fr. 2186, fol. 1v. Londen, British Library, Ms. Stowe 17, 

fol. 273.  

 

Het idee in de middeleeuwen was dan ook dat niet de mens zelf, maar een Liefdesgod de twee 

personen die een koppel zouden worden, bijeenbracht door zijn kracht. De meest voorkomende 

weergave van de Liefdesgod is zoals die hier boven ook al beschreven is: een gevleugelde en 

gekroonde Liefdesgod, vaak zittend in een liefdesboom of zwevend boven de mensen, die met 

zijn boog pijlen in de harten van mensen schiet om hen zo verliefd op elkaar te laten worden. 

Over deze beeltenis van de Liefdesgod als een vorm van receptie en verbreding van de klassieke 

Liefdesgod of Amor zegt Müller het volgende: 
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“Darstellungsgeschichtlich ist allgemein festzustellen, daß sich in Frankreich im 13. und 

14. Jahrhundert eine Ikonographie des Minnegottes (Dieu d’Amour) herausbildet, die die 

Liebesgottheit eher in ein formales Analogieverhältnis zur christlichen Gottheit als zur 

antiken Bildtradition des Liebesgottes stellt. […] Die Vorstellung eines nackten und 

geflügelten Kindes, das mit liebesentzünden und liebeshemmenden Pfeilen bewaffnet ist, 

lebte hier literarisch und teilweise auch ikonographisch fort.”30 

 

In figuur 7 zien we duidelijk hoe de Liefdesgod zijn pijl geschoten heeft, en deze de lichamen van 

beide geliefden in één keer doorboort, hiermee de geliefden ook letterlijk en visueel aan elkaar 

bindend. De vrouw laat er geen gras over groeien en pakt haar geliefde bij de hals, terwijl hij een 

arm om haar schouder slaat. Op de hand van zijn andere arm heeft hij een roofvogel. Ook in 

afbeelding 8 zien we een Liefdesgod in een boom. Hij houdt zijn pijlen al klaar, gericht op de 

aanbiddende geliefden. Net zoals in de vorige afbeelding een vogel aanwezig was, zijn ook hier 

meerdere vogels, een hondje en een haasje aanwezig bij het paar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: De Liefdesgod treft een paar met zijn pijl. 

Miniatuur bij een didactisch Minnegedicht “Dou vrai chiment d’Amour,” Parijs, 1277. 

Parijs, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Ms. 2200, fol. 206 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Müller, Markus, Minnebilder. Französische Minnedarstellungen des 13. und 14. Jahrhunderts. 

Keulen/Weimar/Wenen: Böhlau Verlag, 1996. P. 172. 
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Fig. 8: Adorerend paar voor de Liefdesgod in de top van de Minneboom. 

Geïllumineerd handschrift van de Roman de la Rose van Gui de Morris, Doornik, 1330. 

Doornik, Bibliothèque de la Ville, Ms. 101, fol. 5. 

 

Vrijwel een zelfde afbeelding kunnen we vinden op een spiegeldeksel. Hier zien we twee 

geliefden aan weerszijden van een boom staan. In de boom zit de Liefdesgod met gekruiste 

benen. Hij houdt in iedere hand een pijl die op één van de geliefden gericht is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: De Liefdesgod en twee geliefden. 

Ivoren spiegeldeksel, Parijs, 14e eeuw. 

Londen, Victoria and Albert Museum. 

 

Nog een afbeelding waarbij een minnaar en de Liefdesgod samenzijn, is de volgende. Hier zien 

we de minnaar aan de rand van een bron met een stroom de tuin in, opkijkend naar de gekroonde 

en gevleugelde Liefdesgod, die met pijlen in de ene hand en een boog in de andere hand naast de 

bron staat. 
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Fig. 10: De minnaar en de Liefdesgod bij de bron. 

Uit Roman de la Rose, Frankrijk, ca. 1380-1390. 

Oxford, Bodleian Library, E Museo 65, fol. 13v. 

 

 

 

 

In de middeleeuwen waren het hart en de ogen duidelijk met elkaar verbonden. De liefde en 

schoonheid kon via het oog inslaan en zo direct het hart bereiken. Vandaar dat we op de 

volgende afbeelding een Liefdesgod zien die zijn pijlen niet naar het hart van de minnaar schiet, 

maar op het oog mikt. 

 

 

Fig. 11: De Liefdesgod schiet zijn pijl in het oog van een vrouw. 

Ivoren spiegeldeksel, Parijs, ca. 1320.  

Parijs, Musée de Cluny/du Moyen Age. 

 

 

 

 

 

Er zijn naast de liefdespijlen echter ook hele andere manieren voor de Liefdesgod om mensen bij 

elkaar te brengen: in afbeelding 12 zien we bijvoorbeeld hoe een vrouw een peer van de 

liefdesboom aan het eten is, en ook een vrucht aan haar partner geeft. Hierbij lijkt het alsof het 

fruit de liefdeopwekkende kracht bevat. De Liefdesgod zelf zit boven in de fruitboom, terwijl hij 

neerkijkt op het paar. Ook deze Liefdesgod heeft vleugels, in dit geval zes, als een serafijn. 
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Fig. 12: Een hoofs paar nuttigt de vrucht van de Minneboom. 

Le Roman de la Poire, Parijs/Picardië, rond 1260. 

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 2186, fol. 15. 

 
Ook wordt er wel eens een vrouw gebruikt als Liefdesgodin, in plaats van de Liefdesgod: in 

figuur 13 zien we haar de traditionele houding van de Liefdesgod aannemen met de pijl en boog 

en zelfs al een pijl in het hart van de minnaar; ze mist echter wel de veelvoorkomende vleugels. In 

figuur 14 heeft ze deze vleugels wel, en ook hier gebruikt ze haar pijl en boog, al schiet ze hier op 

ongebruikelijke wijze op het geslacht van de minnaar. 

 

 

 

 

Fig. 13: Vrouw Minne schiet een pijl naar de minnaar. 

Binnenkant van een kistje, Boven-Rijn, ca. 1320. New 

York, The Cloisters Collection. 
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Fig. 14: Venus richt haar pijl op de aanbidder in de toren. 

Roman de la Rose, Parijs, ca. 1420. 

Los Angeles, The J. Paul Getty Museum,  

Ms. 83 mr. 177 (Ms. Ludwig XV.7), fol. 129v. 

 

 

In deze afbeelding zien we hoe de vrouw de macht heeft over de man, waarbij Vrouw Minne op 

achttien verschillende manieren laat zien hoe ze een mannenhart kan pijnigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 15: De macht van Vrouw Minne  over mannen. 

Meester Caspar von Regensburg, houtsnede, 1479.  

Berlijn, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinet. 

 

En dan zijn er nog hele andere afbeeldingen van de Liefdesgod: zo zit hij in figuur 16 wel boven 

in een boom, heeft hij vleugels en een kroon en zit hij in de positie van een koning met zijn ene 

been over het andere gekruist, er is echter geen minnend paar aanwezig aan zijn voeten. In dit 

geval zit er een dichter aan zijn voeten in een aanbiddende of smekende positie, die de 

Liefdesgod wellicht vraagt om een liefde voor zichzelf of inspiratie om over de liefde te schrijven. 
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Fig. 17: De dichter in smekende houding voor de Liefdesgod. 

Geïllumineerd handschrift met de werken van Guillaume de Machaut, Parijs, tussen 1370 en 1377.  

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 1584, fol. 2. 

 

Een dichter was dan ook vaak afhankelijk van de Liefdesgod voor inspiratie of ervaring om in 

zijn teksten te verwerken. In de volgende afbeelding is de afhankelijkheid van de dichter 

(waarschijnlijk Ovidius) wel heel erg letterlijk verbeeld: hier wordt hij bereden door de 

gevleugelde Liefdesgod. 

 

 

Fig. 17: De dichter wordt door de Liefdesgod bereden. 

Canzoniere, Florence/Lucca, vroeg 14e eeuw.  

Florence, Biblioteca Nazionale, Ms. Banco Rari 217,  

già Palatina 418, fol. 60v. 

 

 

 

In afbeelding 18 zien we hoe een Liefdesgod een liefdespaar in de gaten houdt. Hier lijkt de 

Liefdesgod echter helemaal niet op de standaard beschrijvingen: hij is een serafijn (zie figuur 5 en 

12) bestaande uit een alleen een buste in plaats van een volledig lichaam, met zes vleugels in 

plaats van twee, en heel bijzonder is dat hij een drievoudig gezicht heeft waarbij elk gezicht een 

andere kant op kijkt. Deze Liefdesgod lijkt nog het meeste op de klassieke figuur van Janus, de 

god van de doorgang die ook aangeroepen werd bij het huwelijk. 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 18: Liefdesgod als Serafijn met drie gezichten volgt de minnende dichter. 

Canzoniere, mogelijk Padua, einde 13e eeuw.  

New York, Pierpont Morgan Library, Ms. 819, fol. 56. 

 

In de afbeelding hieronder omarmt de Liefdesgod de minnaar op een ommuurd plein, waarbij 

twee dames over de muur toekijken. De liefdesgod is een jongeman met kroon en vleugels, die de 

minnaar aankijkt en dichtbij komt alsof hij de minnaar misschien een kus op zijn wang wil geven. 

De minnaar heeft zijn blik naar de dames aan de andere kant van de muur gericht. 

 

 

 
Fig. 19: De god van de Liefde omarmt de minnaar. 

Robinet Testard, Roman de la Rose, West-Frankrijk, 

ca. 1480. Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 195, 

 fol. 15v. 

 

 

 

 

De volgende afbeelding laat weer iets heel anders zien: hier staat de god van de Liefde, met 

vleugels en een kroon, met een sleutel in zijn hand, die hij tegen het hart van de minnaar drukt. 

Hiermee draait hij het hart van de geliefde op slot, om te voorkomen dat de man zijn hart over 

verschillende personen verdeelt, of het uitleent; hij moet het echt als een geschenk weggeven aan 

één persoon, die daarmee de volledige rechten van bezit verkrijgt. 
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Fig. 20: De Liefdesgod draait het hart van de minnaar op slot. 

Roman de la Rose, Parijs, ca. 1380. 

Londen, British Library, Add. Ms. 42133, fol. 15. 

 

 

 

 

 

We hebben nu al veel verschillende voorbeelden gezien van afbeeldingen van de Liefdesgod. Al 

deze afbeeldingen hebben dezelfde positieve uitstraling. Hieronder staan echter een aantal 

voorbeelden van afbeeldingen die wel de functie van een soort Liefdesgod verbeelden, maar daar 

een hele andere invulling en betekenis aan geven. Zo geeft afbeelding 21 juist het middeleeuwse 

geloof weer dat de Duivel aanzet tot seksuele verlangens. Zowel de Liefdesgod als de Duivel, 

beiden hogere machten, brengen de geliefden dus samen; alleen waar de Liefdesgod goede 

bedoelingen heeft, wordt de Duivel in dezelfde positie neergezet om juist het kwade te 

vertegenwoordigen. 

 

James Brundage zegt hierover het volgende: 

       “A common medieval belief about human  

       sexual behaviour held that the Devil 

induced sexual desires and provoked people 

to yield to them, as this fifteenth-century 

woodcut tries to make clear.”31 

 
 
 
 
 

Fig. 21: De duivel zet aan tot seksueel gedrag. 

Houtsnede van Der Seelentrost. Augsburg, 1478. 

 

                                                 
31

 Brundage, James A., Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe. Chicago/London: The University of 

Chicago Press, 1987. Tekst bij plate 1. 
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Het kwam echter ook voor dat de Liefdesgod zelf gedemoniseerd werd. Müller zegt hierover:  

“Die bereits der römischen Antike vertraute Dämonisierung des Liebesgottes, der in der 

mythographischen Schriften durch christliche Autoren verstärkt Vorschub geleistet wurde, 

bezeugt auch eine Miniatur einer nordfranzösischen Sammelhandschrift aus dem 14. Jahrhundert. 

Wie die Rubrik unmißverständlich ausführt (Ce est dex damours), handelt es sich bei dem mit Pfeil 

und Bogen auf das Paar in Adorantenhaltung schießenden Wesen um den Liebesgott, der als 

geflügeltes, para-dämonisches Wesen wiedergegeben ist.”32  

Twee geliefden zitten aanbiddend bij de liefdesgod, beide met een al geschoten pijl door hun hart. 

De Liefdesgod is een soort mensfiguur met poten, een vreemd gezicht, een staart, vleugels en een 

lendendoek (als een soort Duivel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 22: Demoniserende afbeelding van de Liefdesgod. 

Verzamelhandschrift, Noord-Frankrijk, 14e eeuw. 

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 25566, fol. 65. 

 

Figuur 23 geeft wel een hele aparte interpretatie van de rol van de Liefdesgod. Hier schiet hij de 

pijl niet in het hart van de minnaar, maar in zijn genitaliën. Dat het hier om Lancelot gaat geeft 

misschien wat meer duidelijkheid, dan dat het alleen lust zou zijn; misschien is dit een verwijzing 

naar de overspelige liefde die niet zo puur kon zijn dat de pijl in het hart mocht belanden. 
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 Müller 1996, p. 183. 
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Fig. 23: De god van de Liefde schiet zijn pijl in de geslachtsdelen van Lancelot. 

Door Bonificio Bembo, uit Historia di Lancilloto, Milaan, 1446.  

Florence, Biblioteca Nazionale, Cod. Pal. 556, fol. 58v. 

 

 

Huwelijksiconografie 

Om te aan te geven aan wie men officieel trouw diende te zijn, bestond er natuurlijk het instituut 

van het huwelijk. Ook hierbij hoort een bepaald soort afbeelding binnen de iconografie. Meestal 

staat het paar dat in de echt wil treden aan beide zijden van degene die hen wil verbinden, vrijwel 

altijd een priester of bisschop. Je zou hierbij kunnen zeggen dat de geestelijke een beetje het kleed 

van Liefdesgod aantrekt: daar waar de Liefdesgod tussen de twee geliefden stond om hen in 

eerste instantie te binden en verliefd te laten worden, is de geestelijke nu degene die de band 

officieel maakt door een ceremonie. Een voorbeeld van zo’n afbeelding is het huwelijk tussen 

koning Arthur en Guinevere. De eerstvolgende afbeelding is een simpele bijeenkomst: een 

geestelijke staat tussen koning Arthur en Guinevere in en laat hen elkaars hand vasthouden. Het 

elkaar de hand geven is een symbool voor het sluiten van een verbond. Naast deze drie personen 

zijn nog slechts twee getuigen afgebeeld. De afbeelding daarna toont ons daarentegen een hele 

bijeenkomst van het hof bij de plechtigheid, waar de bisschop een zegenend gebaar maakt. Op 

beide afbeeldingen kijkt de bisschop naar koning Arthur. 
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Fig. 24: Huwelijk van Arthur en Guinevere. 

Suite Merlin, 1375.  

Beinecke, Ms. Yale 227, fol. 259r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25: Huwelijk van Guinevere en koning Arthur.  

Uit Chroniques de Hainaut, Vlaams, 1468. 

Brussel, Ms. 9243, fol.39v. 

 

Bij het huwelijk van koning Mark en Isolde vinden we een gelijke afbeelding: een bisschop staat 

tussen hen in, zijn armen zijn niet te zien. Isolde legt haar hand op de elleboog van koning Mark, 

die zijn hand daar weer overheen legt. 
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Fig. 26: De bruiloft van Tristan en Isolde. Uit Tristan en prose. 

 Chantilly, Musée Condé, Ms. 645 (anc. 315), fol. 99v. 

 

 

 

Er zijn ook afbeeldingen waar God voor het eerst het instituut van het huwelijk instelt, namelijk 

bij Adam en Eva. In figuur 27 zien we God op een hemelse troon boven de aarde, met aan zijn 

zijden Adam en Eva. Hij verbindt hen ook letterlijk, door de hand van Eva in de hand van Adam 

te leggen. Opmerkelijk detail is dat beide geliefden hun schaamte bedekken met hun andere hand, 

terwijl dit hier nog niet van toepassing zou moeten zijn. Bij figuur 28 zien we dan ook dat Adam 

en Eva zich niet bedekken. Ook hier worden door God de handen ineen gelegd, al staan ze nu in 

de tuin. Adam en Eva staan hier andersom ten opzichte van de vorige afbeelding, wat vreemd is 

aangezien Adam meestal aan de rechterhand (de bevoorrechte positie) van God staat. 

 

 

 

 

Fig. 27: Instituut van het huwelijk: God verbindt 

Adam en Eva. Vlaanderen, ca. 1465. 

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 76 E 7, 

fol. 1r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28: God zegent Adam en Eva: Instituut van het  

huwelijk. Parijs, ca. 1410-1412. 

Den Haag, Museum Meermanno- 

Westreenianum,  Ms. 10 A 12, fol. 44r. 



 30 

 

Fig. 29: God brengt Adam naar Eva: instelling van het huwelijk. 

Keulen, ca. 1450. 

Den Haag, Museum Meermanno-Westreenianum,  

Ms. 10 B 34, fol. 2r. 

 

 

 

Driehoekscomposities 

Wanneer we naar de hiervoor behandelde afbeeldingen in manuscripten kijken, zien we dat een 

driehoekscompositie een vaak gebruikt middel is om geliefden af te beelden: dit is dan ook de 

gemene deler die vrijwel alle afbeeldingen bevatten die tot nog toe besproken zijn. Vooral bij 

overspelige geliefden is dit een nuttige beeltenis: er kan een toeschouwer afgebeeld worden die 

het overspelige paar in de gaten houdt. Vaak steekt deze toeschouwer boven het overspelige 

liefdespaar uit, en bij zo’n driehoekscompositie is het niet alleen mogelijk om een lijn te trekken 

tussen de geliefden, maar ook van de toeschouwer naar beide geliefden. 

 

Wanneer we aan toeschouwers bij overspelige geliefden denken, is het eerste personage wat ons 

te binnen schiet dat van de bedrogen echtgenoot, die door bespieden probeert bewijs te vinden 

voor de geruchten van overspel. Er zijn echter ook personages die het overspelige koppel 

proberen te helpen en beschermen. Laten we hier naar gaan kijken door middel van belangrijke 

afbeeldingen van overspel uit de Arthurverhalen. 
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Vraagstelling  

Hoe wordt overspel afgebeeld in literaire middeleeuwse Arthurhandschriften die het verhaal 

vertellen van Lancelot en Guinevere en van Tristan en Isolde? Kunnen we vergelijkingen maken 

tussen afbeeldingen die bij verschillende verhalen horen, of worden hier totaal verschillende 

afbeeldingscomposities voor gebruikt? Ik hoop hiermee aan te tonen dat driehoekscomposities 

uitstekend geschikt zijn om de inhoudelijke driehoeksverhoudingen tussen de personages weer te 

geven bij overspel. Dit geldt zowel wanneer het paar geholpen wordt als wanneer het paar in de 

gaten gehouden of zelfs betrapt wordt. Dan rest ons nog de vraag wat voor invloed zo’n 

compositie op het publiek heeft: voelt het mee met het overspelige stel, met slechts één van de 

geliefden, of juist met de toeschouwer ofwel bemiddelaar die de liefde bij het paar wil 

bewerkstelligen of juist weerhouden? En tenslotte: wordt door het gebruik van deze 

compositievorm overspel als iets positiefs (echte liefde) of als iets negatiefs (zonde en list) 

gepresenteerd? 

 

Vanwege de bekendheid van de overspelige geliefden van de Arthurliteratuur, zullen we eerst 

kijken naar miniaturen van Lancelot en Guinevere, en Tristan en Isolde. Daarna zullen we kijken 

naar ivoren kistjes waarop ook een afbeelding van Tristan en Isolde weergegeven is, samen met 

andere afbeeldingen van geliefden (waarvan meerdere ook een driehoeksverhouding/-compositie 

bevatten), en wandtapijten waar overeenkomstige afbeeldingen opstaan. Daarbij zullen we de 

relevante nieuwe paren hiervan bespreken. 
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Guinevere & Lancelot 

 

Het belangrijkste liefdespaar van de Arthurverhalen dat overspel pleegt, is natuurlijk de koningin 

zelf met de voornaamste ridder van het hof. Guinevere is getrouwd met koning Arthur, maar 

houdt ook van Lancelot, één van de ridders die bij haar man aan de Ronde Tafel zit. Anders dan 

bij Tristan en Isolde, waar – zoals hierna nog zal blijken – sprake is van een wijde verspreiding 

van afbeeldingen in de beeldende kunst en op voorwerpen, is hier bij Guinevere en Lancelot juist 

geen sprake van. Hun traditie beperkt zich meer tot de afbeeldingen in de handschriften. 

 

Het verhaal 

Eén van de eerste optekeningen van het verhaal van Lancelot is in de Middelhoogduitse Lanzelet 

van Ulrich von Zatzikhoven rond 1200. Dit verhaal gaat terug op dezelfde verloren Anglo-

Normandische tekst, waar mogelijk ook Chrétien de Troyes gebruik van maakte voor zijn Le 

chevalier de la charrette uit ongeveer 1180. Chrétiens werk was net zoals de tekst van Andreas 

Capellanus geschreven voor Marie de Champagne, die mogelijkerwijs zelfs de opdracht gaf om 

Lancelot als de minnaar van Guinevere te beschrijven. Ondanks dat Guinevere in eerdere teksten 

liefde buiten het huwelijk zocht, is dit de eerste roman waarin de relatie van Lancelot en 

Guinevere beschreven wordt. De onderstaande samenvatting van het verhaal van Lancelot en 

Guinevere is gebaseerd op de Lancelot en prose (vroeg 13e-eeuws), een veel uitgebreider verhaal dan 

dat van Chrétien de Troyes. 

 

Nadat de Vrouwe van het Meer Lancelot meegenomen heeft naar haar rijk op de bodem van het 

meer, wordt Lancelot door haar opgevoed. Wanneer hij voor het eerst aan het hof van koning 

Arthur verschijnt, wordt hij op slag verliefd op koningin Guinevere en wanneer hij een echte 

ridder is geworden, en Guinevere hem zijn zwaard heeft gegeven, zegt hij haar dat hij zich 

voortaan als haar ridder zal beschouwen. Na een onthullend gesprek zorgt de hartsvriend van 

Lancelot, Galehot, ervoor dat het paar elkaar voor het eerst kust. Ook de Vrouwe van het Meer 

doet haar best om de geliefden naar elkaar te laten groeien, en zij stuurt Guinevere een 

symbolisch schild. Aan de andere kant probeert de halfzuster van koning Arthur, Morgaine, alles 

om het paar te dwarsbomen. “Guenièvre weet dit gevaar op diplomatieke wijze te keren door te 

zeggen dat zij als koningin de beste ridder ter wereld op hoofse wijze wel lief moet hebben.”33 

Desondanks weet Morgaine Lancelot gevangen te nemen, en tijdens deze gevangenschap 
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schildert Lancelot zijn geschiedenis met Guinevere op de muur van zijn verblijfplaats. Morgaine 

gebruikt dit om aan koning Arthur te laten zien wat er achter zijn rug speelt. 

Slechts met één dame heeft Lancelot zijn trouw aan Guinevere verbroken (omdat zijn 

zoon Galahad verwekt moet worden), nadat hij door een toverdrank in de veronderstelling was 

gebracht dat dit Guinevere was. Guinevere komt hier echter achter, en door zijn eigen 

schuldgevoelens en de berisping van Guinevere besluit Lancelot mee te gaan op de zoektocht 

naar de Graal. Onderweg komt hij een kluizenaar tegen, die ervoor zorgt dat Lancelot de liefde 

voor Guinevere afzweert en boete doet voor zijn wellust. Dit houdt echter niet stand en een 

wisselvallige relatie blijft bestaan. Door onvoorzichtigheid worden ze uiteindelijk betrapt. Arthur 

veroordeelt Guinevere tot de brandstapel, maar Lancelot redt haar. Na tussenkomst van de paus 

keert Guinevere terug naar koning Arthur, maar er wordt wel een oorlog tegen Lancelot gevoerd 

op het vasteland. Ondertussen past de bastaardzoon van Arthur, Mordred, op de landen van zijn 

vader, maar deze besluit de landen en de vrouw van zijn vader voor zichzelf te willen hebben. 

Arthur gaat terug naar huis en in een slag verwonden Mordred en Arthur elkaar dodelijk. Hierna 

treedt Guinevere in een klooster in, en als gevolg daarvan trekt Lancelot zich terug als kluizenaar. 

Beiden sterven zonder elkaar nog eens gezien te hebben.34 

 

De afbeeldingen  

In de geïllustreerde handschriften komen een aantal scènes voor waarin het overspel van 

Lancelot en Guinevere duidelijk afgebeeld wordt. De afbeeldingen verschillen soms heel erg per 

handschrift, maar er zijn ook grote overeenkomsten te zien. Laten we kijken naar enkele 

afbeeldingen van de belangrijkste momenten van het overspel, waarbij een toeschouwer of 

bemiddelaar aanwezig is. 

 

De eerste kus  

“Lancelot stuurt de tegenstanders die hij verslaat, steevast naar Guenièvre. Wanneer zij hem in 

een onthullend gesprek confronteert met zijn wapenfeiten bekent hij haar zijn liefde. Na afloop 

van dit gesprek weet Lancelots hartsvriend Galehot te bewerkstelligen dat de koningin Lancelot 

kust als bewijs van haar liefde.”35 

 

Deze hulp van Galehot is duidelijk te zien. Hoewel de afbeeldingen uit de manuscripten 

verschillen wat betreft invulling is de opbouw vaak vrijwel gelijk. “[…] those copies that do 
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include the kiss are remarkably consistent in their treatment of the subject. All of them […] 

include a triple group; what varies is who the central figure is, whether the three are seated or 

standing, which way the figures are facing, and, more significantly, whether an additional figure is 

present.”36 De compositie van de afbeelding is dat aan één zijde van de afbeelding Lancelot en 

Guinevere samen buiten zitten, terwijl Galehot zich bij hen in de buurt bevindt, om hen (ook 

fysiek) dat laatste zetje te geven om hun liefde voor elkaar te uiten. We kunnen daarmee zeggen 

dat Galehot een verlengstuk van de Liefdesgod is, en dezelfde functie van het samenbrengen 

uitvoert. Aan de andere kant van de afbeelding bevinden zich meestal drie hovelingen (die dus 

onderling ook een driehoek vormen) die met elkaar aan het converseren zijn. Het is duidelijk dat 

dit zich in de buurt van de kus van Lancelot en Guinevere afspeelt, maar toch is er ook een 

scheiding, waardoor het lijkt alsof de hovelingen niet doorhebben wat er aan de andere kant van 

de afbeelding gebeurt.  

 

In de volgende afbeelding zien we hoe Galehot tussen Lancelot en Guinevere inzit, op een 

bankje in de tuin. Hij is duidelijk de verbindende factor in de relatie: hij zit niet alleen in het 

midden, maar steekt ook een stuk boven Lancelot en Guinevere uit. Zijn arm is aanmoedigend 

om Guinevere geslagen, die rechts zit, om haar aan te sporen Lancelot te kussen. Guinevere geeft 

gehoor aan zijn vraag en pakt Lancelot met beide handen om zijn hals vast, terwijl de beide 

geliefden ver voorover naar elkaar toe buigen. Lancelot legt zijn hand op een van de armen van 

Guinevere, terwijl zijn arm op het been van Galehot steunt. Stones zegt over Galehot: “[...] his 

right hand gesture matches in reverse the pose of Guinevere’s on Lancelot’s chin; and the 

chiasmic arm-crossing between Lancelot and Guinevere is matched by the foot-crossing of 

Lancelot and Galeholt.”37 Deze afbeelding toont ons zo een ideale driehoekscompositie. De drie 

hovelingen bevinden zich in de rechterhelft van de afbeelding. Eén van hen is de ‘seneschal’, die 

door Galehot is gevraagd om de dames weg te leiden en hen gezelschap te houden. 
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Fig. 30: Galehot aanschouwt de eerste kus van Lancelot en Guinevere, terwijl de ‘seneschal’ en de dames converseren. 

Uit het Morgan handschrift van de Lancelot en prose, Frankrijk, rond 1320. 

New York, Pierpont Morgan Library, Ms. M. 805, fol. 67. 

 

Als we kijken naar een vergroting van het deel van deze afbeelding waar de kus plaatsvindt, zien 

we mooi hoe dit overeenkomt met wat Camille in het algemeen over de afbeeldingen van de 

eerste kus van Lancelot en Guinevere zegt: “There have been many interpretations of this love-

triangle, ranging from intimations of the three figures as the Holy Trinity with Galehot playing 

God the Father, to suggestions of lechery suggested by having more than two partners. Another 

view, however, might describe the composition as echoing a marriage ceremony, in which the 

central priest would assume Galehot’s position here.”38 Galehot heeft dus een symbolische rol in 

de positie van een geestelijke die de geliefden verbindt en hen letterlijk aangespoord heeft deze 

band überhaupt aan te gaan. Hiermee wordt nog duidelijker bevestigd dat Galehot een 

verlengstuk van de Liefdesgod is. Stones voegt hier nog een verwijzing aan toe: “[…] while 

Camille, following Perella, suggests that the Morgan’s threefold configuration was appropriated 

from a three-person Trinity in order to ‘elevate the illicit relationship, making it … a divine union 

of souls.’”39 
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Fig. 31: Detail van figuur 30. 

 

“Looking at the same moment in another North French manuscript reveals that this love-triangle 

could be even more charged. Here the central figure is Guinevere, squeezed between Lancelot 

and Galehot, who grasps his beloved Lancelot by the wrist. She comes between the two 

embracing knights, who with their vast shoulder epaulettes form mirror images of one another.”40 

Zoals Camille aangeeft houdt Galehot (rechts) Lancelot vast bij zijn pols, zodat hij niet weg kan 

gaan. Galehot gaat echter nog verder in zijn poging om Lancelot geen ontsnappingsmogelijkheid 

te geven: we kunnen zien dat de rechtervoet van Galehot op de linkervoet van Lancelot staat, 

zodat hij letterlijk niet weg zou kunnen lopen. Guinevere lijkt in deze afbeelding weinig 

aanmoediging nodig te hebben: ze pakt Lancelot enthousiast bij zijn kin en heeft haar lippen al 

bijna op die van haar geliefde. Weer zijn er aan de rechterzijde drie andere personen aanwezig. 

Duidelijk verschil met afbeelding 30 is dat iedereen hier staat in plaats van zit. 
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Fig. 32: De eerste kus van Lancelot en Guinevere. 

Lancelot en prose, Artois of Vlaanderen, ca. 1316. 

Londen, British Library, Add. Ms. 10293, fol. 78r. 

De volgende afbeelding lijkt deels haast een kopie van de vorige afbeelding, en deze komen 

dan ook uit hetzelfde schildersatelier.
41

 Ook hier laat Guinevere er geen gras over groeien en 

pakt zij haar geliefde bij zijn kin, terwijl haar lippen nog dichter bij die van Lancelot zijn dan 

op de vorige afbeelding. Galehot heeft Lancelot weer vast bij zijn arm en we kunnen ook hier 

duidelijk zien dat hij op de voet van Lancelot staat. Wel is hier duidelijker aangegeven dat dit 

niet overbodig is: Lancelot probeert zijn bovenlichaam weg te trekken en zo terug te deinzen, 

en hij twijfelt dan ook nog duidelijk of dit wel de goede keuze is. Apart is dat met alle 

overeenkomsten die er zijn, er toch voor gekozen is om de toeschouwers een andere houding 

te geven. Ze zijn wel in dezelfde volgorde aanwezig, maar zitten hier in plaats van dat ze 

staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Zie: Meuwese, Martine, “The Lancelot-Grail Manuscripts in the Bibliotheca Philosophica Hermetica.” In: 

Meuwese, Martine (ed.), King Arthur in the Netherlands. Amsterdam: In de Pelikaan, 2005, p. 17. 



 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33: De eerste kus van Lancelot en Guinevere. 

Lancelot en prose, ca. 1316. 

Amsterdam, Bibliotheca Philosophica Hermetica, BPH 1, II, fol. 140. 

 

Ook in figuur 34, een afbeelding van ruim een eeuw later, is te zien hoe Lancelot nog in een 

morele tweestrijd verkeert over de kus en eigenlijk niet durft. Hij probeert of hij er nog onderuit 

kan komen. Terwijl hij samen met Guinevere op een soort stenen bank zit, is zijn been al 

uitgestrekt om er eventueel vandoor te gaan. Volgens Stones kan dit echter ook zijn: “[…] as 

though he were encouraging them to pay attention to the kiss,”42 maar het lijkt mij 

waarschijnlijker dat hij de kus juist zou willen verbergen. Bovendien geeft de komende afbeelding 

36 ook een Lancelot die zijn been wegzet alsof hij weg wil. Guinevere wil echter graag van de 

gelegenheid gebruik maken om eindelijk voor haar liefde uit te komen. Zij heeft haar hand tegen 

de hals van Lancelot liggen en staat op het punt om hem te kussen. Galehot heeft in deze 

afbeelding echter een hele andere positie: hij staat in dit geval naast het overspelige liefdespaar. 

Wel heeft hij nog duidelijk een aanmoedigende taak in het geheel, doordat hij zijn hand op de rug 

van Lancelot legt en hem hiermee letterlijk een zetje de goede kant op geeft. In deze positie is 

Galehot meteen ook een soort beschermende barrière tussen de drie personen die hier de 

linkerhelft van de afbeelding beslaan en de intieme scène van de kus. 
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Fig. 34: De eerste kus van Lancelot en Guinevere. 

Uit Lancelot en prose, Parijs, 15e eeuw.  

Parijs, Bibliothèque nationale de France, 

Ms. fr. 118, fol. 219v.  

 

 

 

 

 

In de volgende twee afbeeldingen zien we ook hoe Galehot een fysieke barrière vormt tussen de 

kusscène en de aanwezige personen. In figuur 35 zien we dat Galehot het midden van de 

afbeelding vult. Hij heeft hier een meer passieve rol, doordat hij geen lichamelijk initiatief neemt 

om de geliefden bij elkaar te brengen. Hij geeft echter wel duidelijk aan dat hij weet wat er aan de 

hand is, door met zijn vinger in de richting van het bijna kussende paar te wijzen. Het is net alsof 

hij wil zeggen: “Kijk, dit heb ik gedaan hoor.” Hij valt ook op doordat hij de enige is die het 

publiek recht aankijkt. Guinevere zit links van Lancelot en pakt hem weer bij de kin, met hun 

lippen bijna op elkaar. Lancelot lijkt niet echt tegen te stribbelen, maar handelt ook niet alsof hij 

er moeite voor wil doen, misschien om niet echt schuldig te zijn aan hetgeen zich afspeelt. Links 

in de afbeelding zien we de drie andere personen met elkaar converseren. Opvallend aan deze 

afbeelding is dat Galehot en Lancelot een enigszins donkere huidskleur hebben. 

In figuur 36 zien we de geliefden in een ommuurde tuin met een boom in het midden. 

Het paar staat, terwijl de aanwezige andere personen zitten. In dit geval zijn er vijf personen 

aanwezig, maar we kunnen wel zien dat hier drie personen volledig afgebeeld zijn, en de twee 

andere hoofden er tussen geplakt zijn. Galehot staat ook, met enige afstand van het kussende 

koppel, maar toch met zijn hand achter de rug van Lancelot om hem aan te moedigen. Lancelot 

zelf is weer onzeker wat hij moet doen, en heeft zijn been verder weg gezet om eventueel weg te 

kunnen. Zijn arm ligt wel op Guinevere’s middel, maar is dit om haar vast te houden of om te 

proberen zich van haar af te duwen? Guinevere kust Lancelot en pakt hem ook hier bij de kin 

vast. Wel speelt dit zich meer op de achtergrond van de afbeelding af ten opzichte van de mensen 

die converseren, en ook is het een beetje in een hoekje, misschien om aan te geven dat het om 

een geheime kus gaat. Grappig detail is dat de kleuren van de kleding van Lancelot en Guinevere 

allebei rood met blauw zijn. 
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Fig. 35: De eerste kus. Uit de Lancelot en prose,  

Frankrijk, 15e eeuw.      Fig. 36: De eerste kus. Uit Lancelot en prose, 

Parijs, Bibliothèque nationale de France,    midden Frankrijk, ca. 1470. Parijs,  

Ms. fr. 3479, fol. 484.     Bibliothèque nationale de France,  

Ms. fr. 112 (1), fol. 101. 

 

Er is nog een afbeelding van de eerste kus, waarbij een extra personage is toegevoegd. Hier zien 

we helemaal links Galehot staan, met zijn hand op de rug van Lancelot. Lancelot en Guinevere 

kussen, waarbij hun armen voorlangs gekruist zijn en een hand van Guinevere op een arm van 

Lancelot ligt. De andere hand van Lancelot rust op de schouder van Guinevere. Helemaal rechts 

zit het groepje van drie vrouwen, maar tussen hen en de kusscène staat nog een andere vrouw. 

“The addtional lady is the Dame the Malehaut, shown standing behind Guinevere. In the other 

depictions of the kiss, the Dame de Malehaut is part of the secondary group of three figures 

where she plays a malevolent role that counters Galeholt’s efforts to conceal the kiss; only in 

B.N. fr. 114 does she confront the embracing couple in so direct a fashion.”43 
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Fig. 37: De eerste kus van Lancelot en Guinevere. 

Uit de Lancelot en prose, Frankrijk, 15e eeuw. 

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 114, fol. 244v. 

 

 

Het gespleten schild 

“Evenals Galehot stimuleert de Dame du Lac het opbloeien van de liefdesrelatie. Zij stuurt 

Guenièvre een schild waarop een ridder en een dame staan afgebeeld, gescheiden door een spleet 

in het schild, die de onvervuldheid van haar relatie met Lancelot symboliseert.”44 

 

In de Franse Lancelot en prose komt op een gegeven moment een afgezant van de Vrouwe van het 

Meer om Guinevere een schild aan te bieden. Dit schild van de Vrouwe van het Meer is voor een 

groot deel gespleten. Op het schild staan een dame en een ridder die elkaar zouden omhelzen als 

de breuk niet aanwezig zou zijn. Guinevere krijgt er een boodschap bij: de ridder is de beste 

ridder ooit, die door zijn liefde de liefde van zijn dame heeft gekregen, maar nooit meer dan 

omhelzingen heeft gehad. Wanneer hun liefde geconsumeerd is, zullen de twee helften van het 

schild één worden en zal Guinevere verlost van haar lijden weer geluk vinden. Dit zal echter pas 

gebeuren als de ridder een lid van het huishouden van Arthur wordt.45 “The inescapable 

conclusion is that the description of the split-shield gives a powerful visual image of the sexual 

union of the knight and the lady […] leaving no doubt about the erotic nature of the forthcoming 
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Lancelot-Guenièvre union […].”46 Ondanks dat de betekenis van het schild niet voor iedereen al 

even duidelijk is op het moment dat het gegeven wordt, is het voor ons duidelijk dat er 

toeschouwers zijn die een afbeelding van het toekomstige overspel zien. Ook hier is dus een 

driehoeksverhouding in de compositie aan te wijzen: de twee geliefden naast elkaar staande op 

het schild en het toekijkende publiek. Wanneer Lancelot en Guinevere eindelijk een keer samen 

de nacht doorbrengen, sluit de spleet in het schild zich. 

 

In afbeelding 38 is te zien dat Guinevere het schild ontvangen heeft en het aan de muur hangt. 

Guinevere en haar gevolg zijn hier de toeschouwers, terwijl het schild de afbeelding van de 

geliefden toont. In afbeelding 39 uit een ander handschrift, is een detail van een afbeelding van 

het schild te zien. Hier is duidelijk te zien dat de vrouw (links) en de man (rechts) elkaar proberen 

te omhelzen. Het is dat de spleet ertussen zit, maar het is zo weergegeven dat te zien is hoe de 

afbeelding zou kloppen en de omhelzing werkelijkheid zou worden als de spleet verdwijnt. Op de 

eerste afbeelding is de tekening op het schild vrijwel gelijk. Hier is de spleet echter niet 

weergegeven, maar zit er op die plek een dikke zwarte lijn, en lijkt het meer op een barst. 

 

 

Fig. 38: De koningin hangt het schild aan de muur.  

Lancelot en prose, 15e eeuw. 

Oxford, Bodleian Library, Ashmole 828, fol. 98v. 

 

 

 

 

 

Fig. 39: Detail met de afbeelding op het schild. 

Lancelot en prose, ca. 1320. 

Londen, British Library, Add. 10293, fol. 90v. 

 

Ook hier laat Guinevere het schild aan iemand zien, terwijl het aan de muur hangt. 
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Fig. 40: Guinevere toont het schild. 

Lancelot en prose, Noord-Frankrijk, ca. 1350-1375.  

Parijs, Bibliothèque nationale de France, 

Ms. fr. 344, fol. 251v. 

 

 

 

In andere afbeeldingen is het de Vrouwe van het Meer zelf die het schild komt brengen. 

Hieronder houdt zij het geschenk samen met Guinevere op, zodat deze het schild kan bekijken, 

terwijl de band van het schild nog om de nek van de Vrouwe van het Meer hangt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41: De Vrouwe van het Meer en Guinevere met het schild. 

Lancelot en prose, Artois of Vlaanderen, ca. 1320. 

Londen, British Library, Ms. Add. 10293, fol. 90v. 

 

 

De schilderingen van Lancelot 

Wanneer Morgaine Lancelot gevangen houdt, ziet zij dat Lancelot zijn liefdesgeschiedenis met 

Guinevere op de muren van zijn vertrek schildert. Jaren later, wanneer Lancelot weer aan het hof 

terug is, laat Morgaine deze schilderingen aan koning Arthur zien. Zij wil hem dit tonen als bewijs 

van het overspel van zijn vrouw en beste ridder, om deze liefde tegen te werken. Hier is Arthur 

(al dan niet begeleid door Morgaine) de toeschouwer en zijn de twee geliefden de andere zijden 

van de driehoekscompositie. Net zoals bij het gespleten schild van de Vrouwe van het Meer, is 
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ook hier sprake van afbeeldingen in afbeeldingen, doordat er in de illustratie een weergave wordt 

gegeven van iets van door de personages is afgebeeld. 

 Het is opvallend hoe weinig deze scene afgebeeld is, terwijl het toch zo’n cruciaal moment 

is. Enkel in de komende twee handschriften is het bekijken van de schilderingen door Arthur 

weergegeven, en het schilderen door Lancelot zelf komt helemaal nergens voor, voor zover nu 

bekend is. 

 

Afbeelding 42 laat ons zien hoe koning Arthur naar haast geschetste tekeningen met 

onderschriften op de muur kijkt. Er bevindt zich wel een raam in de kamer, maar de tralies 

ervoor herinneren ons eraan dat Lancelot hier gevangen heeft gezeten terwijl hij de tekeningen 

van zijn liefdesgeschiedenis met Guinevere maakte. Koning Arthur heeft zijn handen gevouwen 

en een peinzende blik. 

In afbeelding 43 wordt koning Arthur vergezeld door Morgaine, die aanwijst en daarmee goed 

benadrukt wat er zich allemaal afgespeeld heeft achter de rug van koning Arthur om. De open 

linkerhand van koning Arthur geeft aan dat hij naar haar luistert. Anders dan bij afbeelding 42 

zijn de figuren op de muur hier echt uitgewerkt en geschilderd. Opvallend is de scène waar 

koning Arthur zijn blik op heeft gericht; dit is namelijk het moment van de eerste kus. 

 

 

 

      Fig. 42: Arthur bekijkt de wandschilderingen van Lancelot. 

Uit Mort Artu, midden Frankrijk ca. 1470. Parijs, 

Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 112 (3), fol. 

193v.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 43: Arthur en Morgaine bekijken de schilderingen van Lancelot. 

Uit Mort Artu, Frankrijk, ca. 1470.  

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 116,  

fol. 688v.  
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Ondanks dat het schilderen van de afbeeldingen op de muur nergens weergegeven is in de 

handschriften, is er wel een afbeelding die er verband mee houdt. Als we de volgende afbeelding 

bekijken, moeten we begrijpen dat iemand de beschrijving van de te maken afbeelding wel heel 

letterlijk heeft genomen en daardoor een verkeerde interpretatie heeft weergegeven. We zien 

Lancelot met een beeld van Guinevere. Het is echter geen geschilderd beeld zoals een afbeelding, 

maar de illustrator heeft Lancelot afgebeeld met een levensecht standbeeld in zijn armen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44: Lancelot kust een standbeeld van koningin Guinevere. 

Miniatuur uit Lancelot (Agravain), Saint-Omer of Gent, 1316. 

Londen, The British Library, Add. Ma. 10293, fol. 325v. 

 

Het eerste verhaal waar dit aan doet denken, is het klassieke verhaal van Pygmalion. Geen enkele 

vrouw voldeed aan de eisen van Pygmalion. Toen hij een beeld maakte of liet maken van de 

volmaakte vrouw, werd hij zo verliefd op dit beeld dat hij haar probeerde te beminnen. 

Uiteindelijk kreeg de liefdesgodin Aphrodite medelijden met hem en liet het beeld tot leven 

komen om hem echte liefde te schenken. 

 Figuur 45 laat zien hoe Pygmalion in aanbidding voor zijn beeld neerknielt en figuur 46 

laat zien hoe haar wil beminnen. 
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Fig. 45: Pygmalion knielt voor zijn beeld.    Fig. 46: Pygmalion probeert zijn beeld te beminnen. 

Robinet Testard, Roman de la Rose, West-Frankrijk,  Robinet Testard, Roman de la Rose,  

ca. 1480. Oxford, Bodleian Library,    West-Frankrijk, ca. 1480. Oxford,  

Ms. Douce 195, fol. 149v.     Bodleian Library, Ms. Douce 195, fol. 151r. 

 

Het algemene belang van een afbeelding van een geliefde wordt door al deze afbeeldingen en ook 

onderstaande afbeelding letterlijk geïllustreerd. Ook in het verhaal van Tristan en Isolde komt een 

scène voor waar Tristan een beeld van Isolde laat maken en bemint, omdat hij niet bij haar kan 

zijn. Deze scène met het beeld in de Salle aux Images is waarschijnlijk nooit geïllustreerd in de 

handschriften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47: De minnaar staart naar het portret van zijn dame. 

Uit Guillaume de Machaut’s Le Livre du Voir-Dit, Parijs, ca. 1370-1377. 

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 1548, fol. 235v. 

 

 

Arthur, Guinevere, Lancelot 

Wat kunnen we concluderen uit de voorgaande afbeeldingen van het overspel van Lancelot en 

Guinevere tegenover koning Arthur? Opvallend is dat het overspelige paar en de koning elkaar 
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nergens echt treffen, en dat beïnvloedt de mening over de gebeurtenissen. Er is geen echte 

confrontatie.  

Bij de eerste kus zijn het andere hovelingen die in de buurt zijn en de kus eventueel 

opvangen, maar niet koning Arthur zelf. Het zou daardoor net zo goed een algemene (heimelijke) 

liefdesscène kunnen zijn. Dit zorgt ervoor dat we de kus niet echt veroordelen of afkeuren. Er 

lijkt geen groot kwaad mee te zijn geschied. 

Bij de scène met het schild lijkt niemand zich echt bewust van de betekenis van het schild. 

Bovendien is hier Guinevere wel bij aanwezig, maar is geen van haar beider mannen erbij, en 

wordt ze niet echt betrapt. Ook hier zijn er enkel hovelingen aanwezig. Bovendien is er slechts 

één man afgebeeld, en is het dus geen echte confrontatie. Ook wordt er aangegeven dat het schild 

heel zal worden, en helen is een positief begrip. Daarnaast wordt vermeld dat Guinevere dan 

weer gelukkig zal zijn en verlost van haar lijden. Alles wijst er dus op dat het overspel alleen maar 

positieve effecten heeft in de scène met het gespleten schild. 

Bij het bekijken van de schilderingen door koning Arthur ontstaat er medelijden met de 

bedremmelde koning Arthur. Dit is de eerste keer dat de twee mannen samen afgebeeld worden, 

maar nog steeds is er geen confrontatie in levende lijve. Doordat de geliefden samen zijn en de 

koning alleen staat te kijken (zonder zijn vrouw naast zich) gaat de sympathie van het publiek 

naar koning Arthur uit die moet toezien hoe zijn vrouw bemind wordt door zijn beste vriend. 

Het is hierbij van aanzienlijk belang dat de koning naar afbeeldingen hiervan kijkt en niet de 

geliefden zelf begluurt; dit zou de beleving van de sympathie heel anders kunnen laten uitpakken. 

 

 

 

 



 49 

Tristan & Isolde 

 

Tristan en Isolde zijn waarschijnlijk het bekendste paar in de verhalende literatuur over 

overspelige geliefden. Hun verhaal heeft een enigszins onafhankelijke status, maar kan tot de 

Arthurliteratuur gerekend worden. Hier zullen we kijken wat hun verhaal is en welke belangrijke 

afbeelding in de middeleeuwen deze liefdesgeschiedenis representeerde. 

Er zijn helaas weinig afbeeldingen in handschriften overgebleven. In vergelijking met de hype van 

het afbeelden van de legende op gebruiksvoorwerpen en in de beeldende kunst, valt het aantal 

geïllustreerde handschriften dan ook tegen. Daarentegen zijn er veel afbeeldingen van Tristan en 

Isolde te vinden op ivoren kistjes, spiegeldeksels, wandtapijten en andere gebruiksvoorwerpen. 

Daar zal later op ingegaan worden. 

 

Het verhaal 

Voor we de afbeeldingen gaan bekijken, is het handig om een beeld van het verhaal te krijgen. Er 

zijn verschillende versies van het verhaal geschreven waarvan de belangrijkste en oudste teksten 

in het Frans tussen 1172 en 1175 door Thomas en rond 1180 door Béroul geschreven zijn, en de 

belangrijkste en oudste teksten in het Duits tussen 1170 en 1190 door Eilhart von Oberge en 

tussen 1200 en 1220 door Gottfried von Straßburg geschreven zijn.47 De versie van het verhaal 

die hieronder beschreven is, is naar aanleiding van het overzichtswerk over middeleeuwse 

personages in de verhaalkunst Van Aiol tot de Zwaanridder.48 

 

Tristan is de zoon van Rivalen, koning van Loonois, en Blanchefleur, de zuster van koning Mark 

van Cornwall. Al snel komt Tristan aan het hof van zijn oom, waar hij veel bewondering oogst 

voor zijn bijzondere kwaliteiten. Zo doodt hij onder andere een draak en de broer van de koning 

van Ierland: Morholt. Tijdens één van zijn heldendaden leert Tristan Isolde, het nichtje van 

Morholt kennen. En wanneer Mark op zoek is naar een bruid, haalt Tristan haar over haar 

wraakgevoelens aan de kant te zetten en mee te gaan als bruid voor Mark. Tijdens deze reis 

drinken Tristan en Isolde op de boot per ongeluk van de liefdesdrank die Isoldes moeder voor 

haar en Mark gebrouwen had. Vanaf dat moment zijn ze hopeloos verliefd op elkaar en zij geven 

zich zelfs over aan hun hartstocht. Om bij Mark geen argwaan te wekken, laat Isolde haar 

dienstmaagd die nog wel maagd is met hem slapen in de huwelijksnacht. Isolde en Tristan hebben 

vele heimelijke ontmoetingen, terwijl baronnen en een dwerg hun best doen om hen te 
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bespieden. De dwerg wijst Mark op een ontmoeting van de overspelige geliefden in een 

boomgaard, en hij strooit meel over de vloer van de koninklijke slaapkamer om ze in de val te 

lokken. Beide keren zijn de geliefden hem te snel af, maar bij het springen over het meel in de 

slaapkamer gaat een oude wond van Tristan open, en zijn bloed komt op de lakens terecht. 

Beiden worden veroordeeld tot de brandstapel, maar Tristan ontsnapt en bevrijdt ook Isolde, 

waarna ze naar het bos vluchten. Daar vindt Mark ze een keer slapende met het zwaard van 

Tristan tussen hen in. Hij verruilt dit zwaard voor zijn eigen zwaard. Toch mag Isolde terugkeren 

naar het hof, als zij een Godsoordeel wil ondergaan. Zij spreekt in het geheim met Tristan af, die 

vermomd als leproos of pelgrim haar over een plas draagt naar de plaats van het oordeel. Daar 

zweert Isolde dat ze niemand tussen haar benen heeft gehad behalve haar echtgenoot en de man 

die haar net over de plas heeft gedragen. Isolde blijft bij Mark en Tristan gaat in ballingschap naar 

Bretagne, vanwaar hij enkele malen in vermomming naar Cornwall terugkeert. Wanneer hij 

dodelijk gewond raakt, gaat een boodschapper per schip naar Isolde die hem kan genezen. Als 

Isolde meegekomen is, zal het schip witte zeilen voeren. Tristan wordt echter verteld dat het 

schip zwarte zeilen heeft, en hij sterft terstond. Als Isolde hoort dat ze te laat is gekomen, sterft 

ook zij. Samen worden ze in Cornwall begraven, waar de planten op hun graven zich 

ineenstrengelen. 

 

De afbeeldingen 

Al in het midden van de dertiende eeuw verschijnen de eerste handschriften met illustraties van 

Tristan. Eén van de eerste geïllustreerde Tristanverhalen is bijvoorbeeld het gedicht van 

Gottfried. De afbeeldingen in dit Tristan handschrift (München, Bayerische Staatsbibliothek, 

codex germanicus monacensis 51) functioneren op vele manieren als een eigen verhaal, en de 

illustraties variëren vaak in toon, maar niet in plot van het gedicht van Gottfried. In Cgm 51 is 

het duidelijk dat daar waar Gottfried de nadruk legt op de ambigue relaties tussen Tristan, Mark 

en Isolde, men het in de illustraties veel belangrijker vindt om aan te geven dat de geliefden 

steeds weer triomferen over hun vijanden. Vaak zijn deze Duitse registers in te delen in drie 

stukken: de problemen, de crisis en het afwenden van de problemen, het teruggaan naar status 

quo en daarmee de bevestiging van de triomf van de geliefden (zie figuur 48).49 
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Fig. 48: De verbanning naar de minnegrotte, met de terugkomst aan het hof. 

Duitsland, midden 13e eeuw.  

München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 51, fol. 90r. 

 

Ook een handschrift waar de tekst van Eilhart in staat (Heidelberg, Universitätsbibliothek, pal. 

germ. 346) is geïllustreerd. Het opvallende van dit handschrift is dat het wel geïllustreerd is op de 

Franse manier, met omlijste afbeeldingen. In dit handschrift sluiten de afbeeldingen nauw aan bij 

de tekst en staan dicht bij de desbetreffende passage. Anders waren deze afbeeldingen ook niet 

duidelijk te interpreteren, aangezien het vrijwel allemaal algemene weergaven zijn.50 De figuren 

zijn zelfs niet herkenbaar zonder de tekst: ze hebben een algemene houding waardoor het niet 

eens te onderscheiden is of ze praten, en ze dragen algemene kleding. Zelfs Mark draagt geen 

koninklijke kleding.51 Misschien is dit het gevolg van haastwerk of van een soort van 

massaproductie die in de late 15e eeuw voorkwam. 

Helaas is het ook duidelijk dat ondanks dat er regionale overeenkomsten zijn te vinden, er 

geen eenduidige of overkoepelende Europese standaard afbeeldingsmethode (voor de 

personages) van de Tristanverhalen is geweest.52 

 

De afbeeldingen van Tristan en Isolde zowel binnen als buiten de handschriften konden bedoeld 

zijn als een soort voorbeeldfunctie voor de samenleving. Hierbij werden zowel de 

heldencapaciteiten van Tristan naar voren geschoven, als de ware liefde tussen hem en Isolde 

geïdealiseerd. Soms werd hierbij zelfs bewust vergeten dat het om een overspelige liefde ging. 
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Walworth zegt het als volgt: “The concentration on those episodes which depict Tristan as the 

ideal knight and lover, and which, by omission, play down the themes of adulterous love, 

broadens the significance of the narrative depicted in works such as the earliest Wienhausen 

embroidery. As Ott has observed, these works use the plot of the Tristan legends as a vehicle for 

the portrayal – and thus the reinforcement – of stereotypical social models for courtly society.”53 

Het is goed mogelijk dat het publiek wel de achtergrondkennis van het hele verhaal had, maar dat 

zo bepaalde thema’s werden benadrukt. 

 

Opvallend is dat de belangrijke scène van de liefdesdrank in de middeleeuwen niet zo populair is 

geweest als tegenwoordig het geval is: hoewel nu menigeen bij het verhaal van Tristan en Isolde 

het eerst aan de noodlottige situatie van het drinken van deze drank denkt, was het in de 

middeleeuwen juist een hele andere afbeelding die het volledige verhaal kon representeren, 

namelijk die van de ontmoeting in de boomgaard. Laten we nu kijken hoe de meest belangrijke 

driehoeksscènes van dit middeleeuwse verhaal afgebeeld werden. 

 

 

Geliefden verzoend 

Wanneer Tristan Morholt, de oom van Isolde gedood heeft, is zij zeer teleurgesteld in Tristan. Ze 

weigert contact met hem, en de dienstmaagd Brangäne moet hen ertoe bewegen om het weer bij 

te leggen. Zij helpt hen dus een stap in de ‘goede’ richting te nemen naar hun relatie. Deze 

afbeelding is ook duidelijk in een driehoekscompositie opgezet: Brangäne staat in het midden en 

steekt iets boven het paar uit, en aan haar beide zijden staan de geliefden Tristan en Isolde, die zij 

allebei lijkt vast te houden (figuur 49). Isolde, die duidelijk herkenbaar is aan haar kroon, steekt 

haar armen uit naar Tristan, terwijl Tristan wat meer gereserveerd blijft toekijken. 

Het lijkt op deze afbeelding haast of Brangäne de geliefden niet alleen verzoent, maar het ook 

verbindt, zoals dat bij een huwelijk gebeurt en te zien is bij de afbeeldingen die we in de inleiding 

bij de huwelijksiconografie hebben bekeken. Er is ook een afbeelding van Tristan waarin te zien 

is hoe hij uiteindelijk met een andere dame, Isolde met de witte handen, trouwt (figuur 50). Hier 

is dezelfde driehoeksverhouding aanwezig, en we zien de personen vrijwel hetzelfde staan. Ook 

hier staat Tristan links en de betreffende Isolde rechts met de tussenpersoon achter hen, de 

armen spreidend alsof diegene de twee personen allebei vastpakt of aanraakt. En ook hier is het 

de Isolde die haar armen naar Tristan uitstrekt, terwijl Tristan wat meer terugdeinst, maar haar 

uiteindelijk wel de hand zal geven. Het is alleen wel een duidelijk verschil dat de geestelijke die de 
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ceremonie leidt naar Isolde met de witte handen kijkt, terwijl de dienstmaagd Brangäne naar 

Tristan kijkt. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 49: Brangäne verzoent Tristan en Isolde nadat Morholt gedood is. 

Uit de Tristrant van Eilhart von Oberg, 1460 (kopie van een handschrift uit 1403). 

Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. germ. 346, fol. 37v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 50: Huwelijk van Tristan met Isolde met de blanke handen. 

Tristan en prose, Frankrijk, 1463. 

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 99, fol. 108. 

 

 

De ontmoeting in de boomgaard 

“Op allerlei manieren slagen Tristan en Isoude erin elkaar heimelijk te ontmoeten. Zij worden 

bespied door jaloerse baronnen en door een dwerg, die in de sterren de toekomst kan lezen. Deze 

laatste brengt Mark op de hoogte van een rendez-vous van het liefdespaar in een boomgaard. In 
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het weerspiegelende water van een bron ontdekt Tristan tijdig tussen de takken van een boom het 

hoofd van Mark, die hen bespiedt. Hij waarschuwt Isoude en zij voeren slechts een onschuldig 

gesprek.”54 

 

Eén van de bekendste afbeeldingen in de middeleeuwen van Tristan en Isolde is de ontmoeting 

in de boomgaard geweest. Vanwege de rage om juist deze afbeelding van de boomgaardscène op 

voorwerpen te gebruiken, valt het aantal handschriften waarin we deze afbeelding tegenkomen 

erg tegen: er zijn vier handschriften, waarvan twee Duitse versromans en twee Franse 

prozateksten, allemaal van rond de 14e eeuw. Ook is er nog een Anglo-Normandische afbeelding 

uit de British Library.  

In het Engels wordt de boomgaardscène ‘The Tryst beneath the Tree’ genoemd. Eigenlijk 

is dit een mooiere benaming, omdat dit al een hint van de geheime ontmoeting of rendez-vous 

weergeeft, en dus de lading van de scène beter dekt. In de scène staan of zitten Tristan en Isolde 

samen buiten bij een boom, met aan de voet daarvan een bron. In de boom is koning Mark te 

zien, die Tristan en Isolde bespiedt om te kijken of ze hem wel trouw zijn. Het paar ziet echter 

zijn reflectie in het water, en praat wijselijk over andere zaken dan hun relatie. Dit is dus weer een 

mooie driehoeksverhouding. Indien de Duitse Tristantraditie de basis vormt voor de afbeelding, 

is er vaak nog een dwerg te zien in de boom of aan de voet ervan, die Mark helpt en alles doet 

om het paar te betrappen. 

 

In figuur 51 zien we de ‘perfecte’ basisweergave van de boomgaardscène van Tristan en Isolde 

(later zullen we zien dat er versies zijn die de scène anders afbeelden en elementen weglaten of 

toevoegen). Isolde zit links van de boom met Tristan te praten, die rechts van de boom zit, met 

zijn zwaard in de schede. In dit geval zitten de geliefden op een tuinbank in plaats van dat ze 

staan. Boven hen zien we het gezicht van koning Mark, die op hen neerkijkt, met het gezicht naar 

Isolde gedraaid (die natuurlijk ook zijn vrouw is). Aan de voet van de boom bevindt zich een 

bron waar uit een bassin water met een stroompje wegvloeit, de tuin in. In het water van het 

bassin zien we het hoofd van koning Mark weerspiegeld. Tristan en Isolde merken het ook op, en 

praten op luchtige toon verder over alles behalve hun relatie. 
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Fig. 51: De boomgaardscène. 

Miniatuur in Rusticien de Pise, Roman de Meliadus, begin 15e eeuw.  

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 340, fol. 128. 

 

Vaak werd bij het maken van afbeeldingen, zowel in manuscripten als daarbuiten, gebruik 

gemaakt van een zogenaamde ‘modulus’ of model.55 Zeker toen de vraag naar afbeeldingen steeg, 

werd er steeds meer naar voorbeelden of vaste indelingen gewerkt. Hierdoor is de scène van de 

ontmoeting in de boomgaard bijvoorbeeld zo bekend geworden: de scène was veelgevraagd en de 

basis van de afbeelding was vaak hetzelfde.  

De afbeeldingen in de handschriften die de ontmoeting van Tristan en Isolde in de 

boomgaard representeren zijn ook nog eens gebaseerd op een andere afbeelding van bedrog, 

namelijk die van de zondeval van Adam en Eva.56 Toen God Adam en Eva geschapen had en zij 

in het Paradijs leefden, mochten zij overal van genieten op één boom na. Als zij een vrucht van 

de Boom van Kennis zouden eten, zouden zij uit het Paradijs verbannen worden. De Duivel 

vermomd als slang probeerde Eva echter te verleiden om toch een hap van die heerlijke vrucht te 

nemen, en deze scène is het voorbeeld voor de boomgaardscène: Adam en Eva staan aan 

weerszijden van een boom, terwijl er vanuit de boom iemand op hen neerkijkt. Vaak is er zelfs 

een bron onder de boom aanwezig. Ook in deze afbeelding is er dus een driehoeksverhouding, 

net als bij de boomgaardscène van Tristan en Isolde waar koning Mark op hen neerkijkt. Figuur 
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52 is een mooie afbeelding waarbij dezelfde opstelling te zien is als in de afbeelding van de 

boomgaardscène hierboven (figuur 51). 

 

 

 

Fig. 52: Detail van: De schepping en het verhaal van Adam en  

Eva, miniatuur van Giovanni Boccacio, Des Cas des nobles 

homes et femmes (vertaling van De casibus virorum illustrium 

in het Frans door Laurent de Premierfait), Parijs ca. 1415. 

Los Angeles, J. Paul Getty Museum, Ms. 63. 

 

 

Het compositie van beide soorten afbeeldingen bestaat dus uit de volgende onderdelen: 

- een tuin als achtergrond: de Tuin van Eden, een boomgaard; 

- een boom in het midden van de tuin: de boom van kennis van goed en kwaad met de 

verboden vrucht, een boom (het soort verschilt per afbeelding); 

- twee geliefden: Adam en Eva, Tristan en Isolde; 

- aan beide kanten van de boom staat een geliefde: zowel Adam en Eva als Tristan en 

Isolde staan vaak hetzelfde, maar in ieder geval staan ze bij de boom en met enige afstand 

van elkaar (hierbij is het zo dat de verschillende paren qua geslacht vaak andersom staan: 

Adam en Eva – Isolde en Tristan57); 

- een toeschouwer in de boom: de Duivel in de gedaante van het serpent (vaak met een 

vrouwenhoofd), koning Mark de man van Isolde; 

- een driehoeksverhouding in de afbeelding: er is een driehoek te trekken tussen de drie 

gedaanten in de afbeelding; 

- de afbeelding representeert bedrog en zonde: het serpent pleegt het bedrog en Adam en 

Eva zijn de slachtoffers, bij Tristan en Isolde zijn de rollen echter omgedraaid en is Mark 

het slachtoffer wanneer de twee geliefden hem te slim af zijn en bedriegen. Vaak is er nog 

een toevoeging in de afbeelding van Tristan en Isolde, namelijk de reflectie van de 

toeschouwer Mark in een waterbron. Jaqueline Thibault Schaefer zegt hier het volgende 

over, betreffende Adam en Eva: “The composition is essentially triangular. The image is 

intended to represent a trickery, with the presence in the tree as perpetrator and the 
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couple underneath as victim.”58 En betreffende Tristan en Isolde: “Here again, the 

composition is triangular and the subject is trickery. Yet it should be noted that the roles 

are reversed, the victim being the observer in the tree and the perpetrator the couple 

under it. And for the trickery to take place one more element is needend, namely a way of 

detecting the observer in the tree, for, in the last analysis, the Tristanian Tryst is a scene 

of trickster tricked.”59 

 

Figuur 53 is ook een afbeelding van de zondeval die mooie overeenkomsten vertoont met de 

boomgaardscène. Hier staan Adam en Eva onder de boom terwijl het serpent op ze neerkijkt en 

Eva Adam een appel aanbiedt, terwijl hij er al één vastheeft om op te eten. Verschillend is dat de 

bron – in dit geval een fontein – niet onder de boom is, maar zich naast het paar bevindt. Het is 

een ingewikkeld bouwwerk, met een torentje waar water uitstroomt in een bassin. Dit is vrij 

opmerkelijk voor het Paradijs, waar je alles juist heel natuurlijk zou verwachten. Nog iets 

opmerkelijks is dat deze afbeelding uit een Arthurhandschrift afkomstig is. 

 

 

 

Fig.: 53: De zondeval van Adam en Eva, uit de  

Lancelot, Frankrijk, 15e eeuw.  

Parijs, Bibliothèque nationale de France, 

Ms. fr. 116, fol. 657v. 

 

 

 

 

Ook de volgende afbeelding van de zondeval komt uit een Arthurhandschrift. Hier zien we 

Adam en Eva echter niet elk aan weerszijden van de boom staan, maar beiden aan dezelfde kant. 

Beiden bedekken ze hun schaamte met hun hand, en Eva heeft een tak van de Boom der Kennis 

in haar handen om buiten het Paradijs te planten. Hoewel deze scène iets na de zondeval lijkt 

plaats te vinden, zien we in de boom nog wel het serpent met het hoofd van een vrouw. Het is 

opvallend dat op veel weergaven van de zondeval, waaronder de hierboven besproken 

afbeeldingen, het serpent een vrouwenhoofd heeft. “In didactic and devotional Works, there first 

took place a hybridization, then a humanization of the figure of the serpent. In the thirteenth 
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century, the tempter even acquired a woman’s head which became nearly ubiquitous thereafter. 

[…] Thus the trickster/devil is presented as the mirror image of the female partner, guilty of the 

sin of pride like the King of Hell.”60 

 

 

 

Fig.: 54: De zondeval van Adam en Eva, uit de  

Tristan en prose, Parijs, 1399.  

Parijs, Bibliothèque nationale de France, 

Ms. fr. 336, fol. 284v. 

 

 

 

 

De volgende afbeelding van de boomgaardscène heeft vrijwel net zo’n natuurlijke en simpele 

uitstraling als de voorgaande afbeelding van de zondeval. De mate natuurlijkheid verschilt per 

afbeelding: soms is er bijvoorbeeld een sierlijke fontein, soms een stenen bak, en soms gewoon 

een plas, zoals op de volgende afbeelding. Links zit Tristan, en Isolde zit met haar schoothond 

rechts van de boom. Het hoofd van koning Mark is zowel in de boom als in de waterplas te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55: De boomgaardscène. 

Noord Frankrijk, ca. 1325-1340. 

Ms. Chantilly, 1078-9. 

 

Opvallend is dat in de voorgaande afbeelding koning Mark naar Tristan kijkt, terwijl in vrijwel alle 

andere gevallen de toeschouwer naar de vrouw kijkt, zowel de slang naar Eva als koning Mark 

naar Isolde. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het idee dat vrouwen meer listen hebben, Eva 
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makkelijker te verleiden is tot het nemen van de eerste vrucht, en Isolde de vrouw is van koning 

Mark terwijl Tristan hier beschouwd slechts zijn neef en voornaamste ridder is. 

 

In de handschriften zien we soms dat de afbeelding afwijkt qua opstelling en de geliefden samen 

aan één kant van de boom staan, maar ook het tegenovergestelde komt voor: wanneer een tekst 

een andere uitleg geeft, zoals wanneer Tristan Mark direct in de boom ziet, kan er gekozen zijn 

om toch de bekende afbeelding met de weerspiegeling in de bron weer te geven. Dit 

demonstreert dat het verhaal in de tekst en het verhaal in de afbeeldingen inderdaad als losse 

onderdelen van het handschrift moeten worden bekeken. De afbeeldingen van het volgende 

handschrift zijn op aparte pagina’s verzameld en bevinden zich niet bij de bijbehorende tekst. In 

het tweede register zien we Tristan en Isolde in een innige omhelzing naast de boom. Aan de 

overkant van het water kijkt de dwerg Melot uit de Duitse verhaaltraditie naar de hemel om te 

zien of hij tekenen kan onderscheiden die het overspel bevestigen. In het derde register zien we 

eerst hoe koning Mark en de dwerg naar de boomgaard rijden. Het tweede deel van dit register 

bestaat uit de boomgaardscène. Koning Mark en de dwerg zitten in de boom, waar hun gezichten 

te zien zijn. Rechts naast de boom, beiden aan dezelfde kant ervan, staan Tristan en Isolde te 

converseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 56: De boomgaardscène. 

Uit de Tristan van Gottfried von Straßburg met Ulrich von Türheim’s Continuation, midden 13e eeuw. 

München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm. 51, fol.76. 
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De conclusie na het bekijken van de afbeeldingen in de Tristanhandschriften, is dat in Cgm. 51 

München er geen bron aanwezig is en de geliefden aan dezelfde kant van de boom staan; in  Ms. 

Pal. germ. 346 Heidelberg (figuur 60) is er wel een bron waar Tristan naar wijst terwijl Isolde naar 

de boom wijst, maar er is vergeten om de weerspiegeling in het water weer te geven, maar de 

driehoeksverhouding is intact; in Ms. 97 Parijs is de ideale afbeelding te vinden waarbij de 

weerspiegeling en de driehoeksverhouding aanwezig zijn; in Ms. fr. 340 Parijs staan de geliefden 

weer samen aan dezelfde kant van de boom en is er geen weerspiegeling.61  

In de onderstaande Anglo-Normandische afbeelding is zelfs de hele bron weggelaten; hier 

zit Mark in de boom naar Tristan en Isolde te kijken, terwijl we de dwerg Melot aan de voet van 

de boom zien, in plaats van water met een weerspiegeling. Met zijn overheersende aanwezigheid 

onder de boom haalt Melot de driehoekscompositie ook weg uit deze afbeelding. Het is wel 

duidelijk dat het paar zich bewust is van de toeschouwers.62 Opvallend is hoezeer de compositie 

van deze afbeelding overeen komt met afbeeldingen van de Liefdesgod in de boom (figuur 9 en 

12). 

 

 

 

Fig. 57: De boomgaardscène met de Dwerg Melot beneden bij de Boom.  

Anglo-Normandisch, 14e eeuw. 

Londen, British Library, Add. 11619, fol. 8r. 

 

 

 

 

 

Ook in figuur 58 zien we geen bron, en is er geen schaduw die de koning in de boom verraad. De 

geliefden staan beiden aan dezelfde kant van de boom, Isolde rechts met een kroon op. Koning 

Mark is geheel afgebeeld in de boom en heeft een koninklijke houding. “One might add that in 

the text the King keeps watch armed with bow and sword: this detail, so telling as to his 

intentions, was omitted by the illuminator.”63 
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Fig. 58: De boomgaardscène. 

Uit Tristan en prose, Parijs, ca. 1400-1425. 

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 97, fol. 279. 

 

 

 

Alvast vooruitlopend op de inhoudelijke vergelijking van de zondeval met de boomgaardscène, 

kijken we eerst naar een afbeelding van de zondeval waarin duidelijk aangegeven is wat de 

gevolgen zullen zijn voor het eten van de appel. Rechts zien we hoe Eva een appel aanpakt van 

het serpent dat om de boom geslingerd is. Links zien we Adam toekijken. Onder hen ligt een 

zwart skelet, als een waarschuwing van wat komen gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59: De zondeval. 

Uit: La cité de Dieu van Augustinus, vertaling uit het Latijn door Raoul de Presles, ca. 1480. 

Mâcon, Bibliothèque Municipale, Ms. 2, fol. 32. 

 

Ondanks de uiterlijke overeenkomsten zijn er weinig inhoudelijke overeenkomsten te vinden 

tussen de zondeval en de boomgaardscène: Tristan is actief bij het bedrog betrokken en geen 

minneslaaf zoals Adam soms gezien wordt. (“We have noted that the humanization of the serpent 

as Eve’s mirror image, in the Temptation modulus, makes clear the association of earthly love 

with condemnable carnality initiated by Woman. Some of this reprobation may reflect on the 

image of Tristan and Iseut’s adulterous couple, but one must keep in mind the lovers’ legendary 
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complicity in crime.”64) Voor Adam en Eva is de dood een straf terwijl het voor Tristan en Isolde 

juist een belofte is voor eeuwig samenzijn. (“Nor is presentation of death as punishment for sin 

(figuur 59 relevant to Tristanian thematics, where death means deliverance from suffering and 

sole hope for reunion.”65) Misschien dat er wel een suggestie van de macht van de vrouwen over 

mannen, haar bedrog en misleiding, en het gevaar van de erotische liefde in zit. In tegenstelling 

hiervan kan, afhankelijk van de afbeeldingen in de omgeving, deze scène ook bedoeld worden als 

de overwinning van ware liefde betreffende Tristan en Isolde. Hier kan men dan de verwijzing 

vinden dat Tristan en Isolde wel slaagden in het weerstaan van hun tegenwerkers en Adam en 

Eva niet.66 Ikzelf denk betreffende de inhoudelijke betekenis van de afbeelding, dat het 

waarschijnlijk is dat er verwezen wordt naar de verleiding en misleiding die bij liefde kan horen. 

Juist ook vanwege het feit dat Mark naar Isolde kijkt zoals het serpent naar Eva kijkt, lijkt het 

alsof in deze beide verhalen de schuld bij de vrouw wordt gelegd, die wijzer had moeten zijn dan 

zo te handelen. Tristan is dan wel actief betrokken bij het bedrog van Mark, maar Isolde is 

degene die met Mark getrouwd is, en zij had moeten zeggen dat deze relatie met Tristan niet kon 

en niet gewenst was. Kortom: ondanks dat zij niets aan haar gevoelens van liefde kon doen door 

de liefdesdrank, had zij verantwoordelijkerwijs moeten beslissen om niets met die gevoelens te 

doen. Net zoals Eva degene was die de vrucht had gevonden, en de keuze had kunnen maken om 

daar verder niets mee te doen.  

Het is echter wel mooi om even terug te denken aan de afbeelding in de inleiding over de 

Liefdesgod, waar de vrouw een vrucht van de Liefdesboom plukt en met haar geliefde deelt, 

waardoor hun liefde groeit (zie figuur 12). Hoewel dit vrijwel dezelfde compositie is, heeft het een 

veel positievere inhoud dan de negatieve ideeën die we hebben bij een afbeelding van het plukken 

van de vrucht van de zondeval. Toch is er ook de kant van het ideaal van de hoofse liefde in de 

afbeelding te vinden, want doordat koning Mark zo stiekem vanuit de boom afluistert en hoog 

boven hen verheven is, krijgt het publiek medelijden met het lieve paar onder de boom, wat op 

gelijke hoogte naast elkaar zit. Maar we moeten er vooral naar kijken als een model met een 

overeenkomstig gevormde compositie.67 

 

Als we toch even terug kijken naar de inleiding en de afbeeldingen van de Liefdesgod, is het haast 

ironisch om te zien hoe koning Mark verbeeld wordt in de boom net als de Liefdesgod. Soms is 

slechts zijn hoofd te zien tussen de takken, maar het komt ook regelmatig voor dat we het hele 
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lichaam van Mark zien, met zijn benen gekruist in een koninklijke houding, zoals we ook de 

Liefdesgod zien zitten (zie figuur 6 en 8). De Liefdesgod heeft echter vaak vleugels en nooit een 

baard, om zijn jeugdigheid te benadrukken; terwijl koning Mark vrijwel altijd een baard heeft om 

te benadrukken dat hij de oudere man is en Tristan de jongere minnaar. 

 

Ondanks dat deze afbeeldingen dus gebruik kunnen maken van dezelfde modellen, zijn er 

duidelijke tekenen om te onderscheiden welk paar weergegeven wordt: zo worden Adam en Eva 

meestal naakt afgebeeld bij de boom terwijl Tristan en Isolde altijd gekleed zijn; daarnaast hebben 

afbeeldingen van Tristan en Isolde meestal een weerspiegeling van de toeschouwer (Mark) op de 

grond of in het water; en als laatste is de boom van Adam en Eva in principe altijd een appel- of 

vruchtenboom, terwijl het soort boom bij Tristan en Isolde per afbeelding verschillend is. Soms 

is de illustrator echter vergeten om de weerspiegeling van koning Mark in het water weer te 

geven. In figuur 60 zien we wel hoe Isolde naar koning Mark in de boom wijst en Tristan naar het 

bassin wijst waar de weerspiegeling te zien had moeten zijn, maar deze is niet aanwezig (het lijkt 

er zelfs op alsof het bassin geen water bevat). Wel zien we ook een dwerg in de boom, wat 

verwijst naar de Duitse traditie van de Tristanverhalen, waar de dwerg zich samen met koning 

Mark in de boom verstopt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60: De boomgaardscène.  

Uit de Tristrant van Eilhart von Oberg, 1460 (kopie van een handschrift uit 1403). 

Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. germ. 346, fol. 6. 

 

Naast het model van de zondeval van Adam en Eva, is er nog een scène die einge 

overeenkomsten vertoont met de boomgaardscène. Ook in de scène van Narcissus bij de bron 

zien we dat de weerspiegeling van een gezicht in het water een belangrijke rol speelt. Dit, terwijl 
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het een ongebruikelijk thema is in de middeleeuwen: “The motif of mirroring one’s face in a 

fountain is quite rare in medieval iconography.”68  

 Op onderstaande afbeelding zien we Echo, de vrouw die van Narcissus houdt maar geen 

liefde terug krijgt, naast de bron. Zij bidt tot God, die in de wolk te zien is, om wraak voor haar 

onbeantwoorde liefde. Ook zien we Narcissus over de bron hangen om zijn eigen spiegelbeeld te 

bewonderen en het bijna te omhelzen. Later zal Narcissus sterven omdat hij beseft dat hij nooit 

degene zal krijgen van wie hij houdt, omdat het zijn eigen spiegelbeeld is. Dit model is ook 

gebruikt voor de afbeelding van de Liefdesgod en de minnaar bij de bron (figuur 10). 

 

 

 

      Fig. 61: Narcissus en Echo. 

      Uit Roman de la Rose, Frankrijk, ca. 1380-1390. 

      Oxford, Bodleian Library, E, Museo 65, fol. 12v. 

 

 

 

Deze overeenkomsten gaan zelfs zover dat illustrators ook wel eens een vergissing maakten en de 

twee scènes door elkaar haalden. Hieronder zien we Narcissus met een vrouw (wellicht Echo of 

Dané). In plaats van een weerspiegeling van het gezicht van Narcissus in het water van de bron, 

zien we het gezicht van een koning. Ook in de boom zien we dit gezicht, wat het gezicht van 

koning Mark moet voorstellen. Het is al vreemd dat dit gezicht in deze scène is toegevoegd, 

terwijl het niet bij de scène hoort, maar het is ook vreemd dat het gezicht van de koning is 

afgewend van de geliefden. 

 

 

 

Fig. 62: Narcissus bij de bron. 

Uit Roman de la Rose, Frankrijk, begin 15e eeuw. 

New York, Pierpont Morgan Library, M. 245, fol. 11r. 
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Ook de scène waar koning Mark de inmiddels zotte Tristan tegenkomt lijkt erg op het model van 

Narcissus: Tristan ligt met een stok naast een bron in het water te staren, terwijl koning Mark met 

zijn gevolg aan komt rijden tijdens de jacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 63: Koning Mark en de dwaas Tristan. 

Uit Tristan en prose, 15e eeuw. 

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 100, fol. 227. 
 

Er is nog één afbeelding waar de boomgaardscène in terug lijkt te komen op een wel heel 

bijzondere manier. In de Franse roman van Tristan houdt koning Arthur een toernooi. Morgaine 

wil graag wraak nemen op koning Arthur, maar kan geen kampioen vinden. Uiteindelijk biedt 

Tristan aan om voor haar te strijden, waarna Morgaine hem een groot groen schild geeft, “dat 

symbolisch was verlucht met de afbeelding van een ridder die met elk van zijn voeten een 

koninklijk hoofd treedt.”69 Ten eerste is het bijzonder dat wederom een afbeelding op een schild 

zo belangrijk is, en ten tweede kunnen we haast dezelfde compositie als de boomgaardscène erin 

herkenen, alleen zijn de rollen nu omgekeerd. Het lijkt alsof de ridder boven in de boom staat, en 

aan weerszijden van de boom twee koninklijke figuren, waarvan de rechter persoon koning Mark 

en de linker persoon Isolde zou kunnen zijn. De ridder moet natuurlijk Tristan voorstellen, die 

het schild ook draagt. 
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Fig. 64: Tristan met het groene schild. 

Uit de Tristan en prose, Frankrijk, begin 15e eeuw. 

Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Ms. Cod. 2537, fol. 220v. 

 

 

De scène in de slaapkamer 

“Bij een volgende gelegenheid strooit de dwerg meel uit over de vloer van de koninklijke 

slaapkamer. Aangezien Tristan ook deze list ontdekt, springt hij vanuit zijn eigen bed in dat van 

Isoude. Helaas begint een oude wonde hierdoor te bloeden, zodat de lakens bevlekt worden. 

Aldus op heterdaad betrapt worden Tristan en Isoude veroordeeld tot de brandstapel.”70 

 

Een andere afbeelding die in het kader van het bekijken van geliefden belangrijk is, is de scène in 

de slaapkamer. Hier hebben Tristan en Isolde weer een geheime ontmoeting, waarvoor zij eerst 

een obstakel moeten overwinnen: er is meel over de vloer gestrooid om het paar te betrappen en 

Tristan zal hier overheen moeten springen om hen niet te verraden. Uiteindelijk worden ze toch 

nog betrapt door de koning. 

 In onderstaande afbeelding zien we Tristan en Isolde (met kroon) in een innige 

omhelzing naast het bed staan. Koning Mark loopt net de kamer binnen en wijst naar de 

geliefden. 

 

 

                                                 
70

 Gerritsen 1993, p. 321. 



 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 65: Mark betrapt Tristan en Isolde. 

Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. pal. germ. 346, fol. 61r. 

 

 

Koning Mark verwondt Tristan 

Waar koning Mark de overspelige geliefden hierboven alleen nog maar betrapte, gaat hij bij de 

volgende scène een stap verder. Hier vindt hij het paar opnieuw samen. Tristan speelt op zijn 

harp voor Isolde als koning Mark hen ziet. Koning Mark kan zijn woede niet langer bewaren, en 

verwondt Tristan met een lans of een ander wapen. Hiermee is Tristan dodelijk gewond, en 

hoewel Isolde hem nog probeert te genezen, is het al te laat. Isolde wil niet leven zonder haar 

geliefde, en vraagt aan Tristan of hij haar wil doden zodat ze samen kunnen sterven. Tristan drukt 

haar vervolgens fijn of laat haar stikken, zodat de geliefden samen sterven. Op de onderstaande 

afbeeldingen zien we echter eerst de scène waar koning Mark Tristan aanvalt. 

 Figuur 66 is een van de vroegste afbeeldingen die we van deze scène hebben. We zien dat 

koning Mark met een speer in zijn hand een kamer binnenkomt, met het plan om Tristan aan te 

vallen, die samen met Isolde naar harpmuziek aan het luisteren is. 
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Fig. 66: Mark doodt Tristan. 

Tristan en prose, Italië, ca. 1300. 

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 760, fol. 121. 

 

Figuur 67 is al wat later gemaakt, en we zien dat de afbeelding gedetailleerder is. De scène speelt 

zich buiten af, zoals uit de graspollen af te leiden is. Isolde zit onder een baldakijn te luisteren 

naar de muziek van Tristan en zijn harp. Koning Mark komt rechts op de afbeelding aanlopen 

met een speer of een lans, gericht op Tristan. 

 

 

Fig. 67: Koning Mark verwondt Tristan. 

Tristan en prose, Parijs, 1399. 

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 336, fol. 326v. 

 

 

 

 

Bij de volgende afbeelding zien we dat de muziek achterwege gelaten is. De scène speelt zich 

wederom buiten af, zoals aan het gras te zien is, en Tristan en Isolde staan intiem dicht bij elkaar 

terwijl zij elkaar aankijken. Koning Mark staat links op de afbeelding met een geheven zwaard in 

plaats van een speer, klaar om Tristan te verwonden. 
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Fig. 68: Koning Mark verwondt Tristan. 

Tristan en prose, Parijs, ca. 1400-1425. 

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 97, 

fol. 56v. 

 

 

 

 

 

 

 

De afbeelding hieronder speelt zich weer binnen af. Tristan zit op een bankje zijn harp te 

bespelen, terwijl Isolde met gevouwen handen voor hem staat te luisteren. Dit is de eerste 

afbeelding waar Isolde een puntvormige hoed op heeft in plaats van haar kroon, en ook Tristan 

heeft een hoofddeksel op. Koning Mark staat in de deuropening en heeft een soort sabel vast 

waarmee hij Tristan doorboort. Het bloed van Tristan loopt vanuit zijn borst over zijn kleding 

naar beneden en vormt een plasje op de vloertegels. 

 

 

 

 

Fig. 69: Koning Mark verwondt Tristan. 

Tristan en prose, midden Frankrijk, ca. 1470. 

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 112 (3), fol. 

144. 

 

 

 

 

 

 

In afbeelding 70 komt koning Mark ook links de kamer binnen. Terwijl hij in de deuropening 

staat boort hij zijn wapen, mogelijk een zwaard, in het lichaam van Tristan. Over zijn rug zien we 

bloed naar beneden lopen. Naast hem zit Isolde op het bed naar zijn harpspel te luisteren. 
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Fig. 70: Koning Mark verwondt Tristan. 

Tristan en prose, Parijs, ca. 1400-1425.  

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 101, 

fol. 383v. 

 

 

 

Het bijzondere van de volgende afbeelding is dat Isolde nergens te zien is en Tristan geen harp 

bij zich heeft. Koning Mark en Tristan staan gewoon samen buiten, zonder dat er een reden te 

zien is voor de uitval van koning Mark. Koning Mark staat links op de afbeelding en het einde 

van zijn speer verdwijnt in het lichaam van Tristan. Bloed stroomt uit de wond boven zijn riem 

over zijn kleding naar de grond. 

 

 

 

 

Fig. 71: Koning Mark verwondt Tristan. 

Tristan en prose, Parijs, ca. 1400-1425. 

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 97, fol. 

541. 

 

 

 

 

 

 

 

De dood van Tristan & Isolde 

Hoewel in de beschrijving van het verhaal verteld werd hoe Tristan stierf voordat Isolde bij hem 

was, is dit in sommige handschriften anders. Bij het verwonden van Tristan door koning Mark is 

er al een andere variant aan bod gekomen, waarbij Tristan dodelijk gewond is, niet meer genezen 

kan worden en Isolde fijn drukt om haar mee te nemen de dood in. De prozaversie van het 
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Tristanverhaal geeft ons echter nog een andere mogelijkheid, namelijk dat Mark en het 

verzamelde hof toekijken hoe Tristan sterft, en hoe hij in zijn laatste ogenblikken Isolde nog in 

zijn armen neemt.71 Uiteindelijk is het zo dat in de meeste verhalen de liefdesgeschiedenis 

afgesloten wordt met een afbeelding waarbij Tristan en Isolde samen op een bed liggen, terwijl zij 

samen of vlak na elkaar sterven. “As in courtly love lyric, for Tristan and Iseut […] amor and mort 

form a close rhyme, an inseparable couple. When the lovers die in a common embrace, displaying 

their love before Marc, the courtly cliché amor/mort becomes an uncourtly reality.”72 

 

Afbeelding 72 laat zien hoe Tristan op bed ligt en Isolde naast hem staat. Tristan sterft met Isolde 

in zijn armen terwijl koning Mark en anderen van het hof toekijken op de achtergrond. Hier is 

ook duidelijk een driehoekscompositie gebruikt: Tristan – Isolde – koning Mark; de geliefden bij 

elkaar en koning Mark (en het hof) als toeschouwer(s) erboven. 

 

 

 

 

Fig. 72: De dood van de geliefden.  

Tristan en prose, 15e eeuw. 

Chantilly, Musée Condé 647 (anc. 317), fol. 262. 

 

 

 

Figuur 73 is een gespiegelde variant op de voorgaande afbeelding. Isolde zit op de rand van het 

bed en kust Tristan, die op het bed ligt met zijn armen om haar heen. Linksachter staat koning 

Mark met gevouwen handen toe te kijken en achter hem zien we nog een aantal hovelingen. 
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Fig. 73: De dood van de geliefden. 

Tristan en prose, midden Frankrijk, 15e eeuw. 

Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 112 (3), fol. 145. 

 

 

 

 

 

Ook de volgende afbeelding laat ongeveer hetzelfde zien. Isolde zit op de rand van het bed en 

haar lippen raken die van Tristan, die zijn armen om haar heen heeft. Op de achtergrond staan 

drie mannen, waarvan één met een opgeheven zwaard. Koning Mark staat met zijn handen 

gevouwen aan het voeteneind van het bed. 

 

 

 

Fig. 74: De dood van de geliefden. 

Tristan en prose, ca. 1470. 

Parijs, Bibliothèque nationale de France,  

Ms. fr. 116, fol. 676v. 

 

 

 

 

 

 

 

Waren er bij de voorgaande afbeeldingen nog andere personen aanwezig, bij de onderstaande 

afbeelding kijkt alleen koning Mark toe hoe Tristan en Isolde sterven. De geliefden liggen samen 

op bed in elkaars armen, terwijl op de achtergrond een sterrenhemel zichtbaar is. 
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Fig. 75: De dood van de geliefden. 

Tristan en prose, 15e eeuw. 

Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 1463, 

fol. 102v. 

 

 

 

 

 

Mark, Isolde, Tristan 

Net als bij Lancelot en Guinevere is in de scène waar Tristan en Isolde verzoend worden de 

koning niet aanwezig. Omdat de echtgenoot dus geen jaloezie kan tonen, en we enkel een 

liefdespaar zien zonder verwijzingen naar de consequenties, is de scène met Brangäne een 

afbeelding die we enkel positief op kunnen vatten. We zien de hulp als iets goeds en we zien geen 

kwaad in de geliefden, mede door de parallellen met de huwelijksiconografie. 

 De boomgaardscène is al een heel stuk lastiger om te beoordelen. Aan de ene kant zien 

we een bedrogen echtgenoot die moet toezien hoe zijn vrouw met een ander vertoeft, en kunnen 

we het overspel alleen maar afwijzen. Aan de andere kant zien we een koppel dat wellicht ware 

liefde gevonden heeft, en op gemene wijze bespied wordt om in de val te lopen. Het dubbele 

thema van deze scène, de bedrieger bedrogen, maakt duidelijk hoe dubbelzinnig de scène is. Als 

we echter terugdenken aan de citaten van Andreas Capellanus, die zei dat er geen liefde binnen 

een huwelijk kon zijn, moeten we de scène misschien nog anders beoordelen. Als liefde en het 

huwelijk daadwerkelijk niets met elkaar te maken zouden hebben gehad, dan had koning Mark 

ook helemaal geen redenen en geen recht gehad om zich zo te verstoppen om de geliefden af te 

luisteren. En het modelgebruik van de zondeval compliceert alles nog meer: zowel de nadruk op 

de boosdoener in de boom, als de negatieve houding rond de vrouwenrol. Het blijft een 

ingewikkelde en intrigerende verhouding. 

 De scènes in de slaapkamer en buiten zijn ook lastig. Het is logisch dat een bedrogen 

echtgenoot een minnaar aanvalt, maar als je het van de kant van ware liefde tussen Tristan en 

Isolde bekijkt, is het medelijden jegens hen wat overheerst. Als we de geliefden tijdens hun 
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sterven op bed zien liggen, is dit zo’n romantisch beeld dat we hier meer door getroffen worden 

dan door het feit dat koning Mark naast het bed staat. Wat moet er door hem heengaan: verdriet 

voor het verlies van zijn vrouw van wie hij hield, het einde van het contract dat zijn huwelijk was, 

of misschien zelfs medelijden en liefde voor zijn beste vriend / neef en vrouw, die nu voor altijd 

samen kunnen zijn met elkaar? 



 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afbeeldingen van listen in de beeldende kunstAfbeeldingen van listen in de beeldende kunstAfbeeldingen van listen in de beeldende kunstAfbeeldingen van listen in de beeldende kunsten en en en     

   



 76 

Afbeeldingen buiten de handschriften 

 

Ook buiten de handschriften vinden we veel afbeeldingen van Tristan en Isolde. Op 

wandtapijten, muurschilderingen, ivoren kistjes, kapitelen, en nog veel meer. Ook hier komt 

opvallend genoeg de scène van het drinken van de liefdesdrank, een scène die tegenwoordig het 

verhaal is gaan representeren, vrijwel niet voor. De meest belangrijke scène om af te beelden blijft 

voor de middeleeuwers de boomgaardscène. Wat is dan de betekenis van deze afbeelding, als 

deze los gezien wordt van de tekst die het publiek het verhaal uitlegt? Is het een afbeelding van 

overspelige geliefden, van listen om een persoon te bedriegen, of van ware liefde die ondanks alle 

omstandigheden toch kan overwinnen? En waarom zien we dan juist Tristan en Isolde zo vaak 

terug, terwijl de afbeeldingen van Lancelot en Guinevere, op de afbeelding van Lancelot op de 

zwaardbrug na, helemaal geen bestaan hebben buiten de handschriften?  

Ik denk dat we hiervoor de oplossing bij de derde persoon moeten zoeken: de koning. 

Alhoewel koning Mark een belangrijke rol heeft in het verhaal van Tristan en Isolde, komt hij 

daarbuiten eigenlijk niet voor. Koning Arthur is daarentegen een persoonlijkheid die een 

belangrijke rol heeft in zijn eigen liefdesverhalen waar Guinevere en Lancelot bijhoren, maar ook 

in vele andere verhalen. In vele verhalen over ridders die op queeste gaan, zoals bijvoorbeeld 

Erec, Cligés, Yvain of Perceval is er het hof van koning Arthur dat een dragende rol op de 

achtergrond speelt. Zijn hof is de bindende factor om al deze verhalen bij elkaar te houden, en de 

mogelijkheid te bieden om op avontuurlijke wijze te vertellen over normen en waarden. Niet 

voor niets wordt koning Arthur tot de ‘Nine Worthies’ (Negen Besten) gerekend, als een 

exemplarische en voorbeeldige Christelijke koning. Natuurlijk zijn er ook veel verhalen die echt 

over hemzelf gaan, en waar hij niet slechts een rol op de achtergrond vervult, zoals de verhalen 

waarin hij reuzen verslaat. 

Naast dat deze koning dus zo verbonden wordt met normen en waarden, waarbij overspel 

natuurlijk geen goede indruk maakt, is er nog een andere factor die een rol speelt. Hierbij zegt de 

bijnaam van koning Arthur al voldoende: ‘the once and future king’. Koning Arthur is degene die 

ooit in een duistere periode van chaos en onmenselijkheden het Britse rijk verenigde en het leidde 

naar een vreedzame samenleving met hoofse idealen. Er zijn verhalen die vertellen dat koning 

Arthur na zijn dodelijke verwonding op het slagveld niet overleden is, maar naar het magische 

eiland Avalon is gebracht, waar hij genezen is en wacht op de dag dat het Britse volk hem weer 

nodig heeft, om dan weer terug te komen om de tijd van vrede en hoofse idealen terug te 

brengen. Voor een koning die zo groot en zo belangrijk is dat hij het volk opnieuw zal redden, is 

het natuurlijk geen goede publiciteit om met overspel verbonden te worden. En al helemaal niet 
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dat de liefde tussen zijn vrouw en zijn beste vriend en ridder als ware liefde wordt benoemd. Veel 

belangrijker is het om dan de koning in al zijn glorie weer te geven. Misschien dat dit de reden is 

waarom Tristan en Isolde wel voorkomen in de beeldende kunst en Lancelot en Guinevere niet. 

En misschien is ook het meer romantische beeld van echte liefde dat verbeeld wordt wanneer 

Tristan en Isolde samen sterven en samen begraven worden, in vergelijking met Lancelot en 

Guinevere die elkaar de laatste jaren van hun leven niet meer zien, van belang geweest. 

 

 

Beeldende kunst met enkel de boomgaardscène 

Laten we naar een aantal voorbeelden van afbeeldingen van de boomgaardscène buiten de 

handschriften kijken. Om te beginnen zijn er twee spiegeldeksels. Ook in de middeleeuwen waren 

spiegels geliefde voorwerpen. De deksels van handspiegels werden van een afbeelding voorzien, 

waardoor de spiegel ook als een mooi liefdesgeschenk kon worden gegeven. De onderstaande 

twee ivoren spiegeldeksels bevatten allebei een afbeelding van de boomgaardscène. Figuur 76 laat 

een Tristan zien met een jachtvogel op zijn hand, rechts van de boom. De figuur in de boom is 

niet duidelijk te onderscheiden, maar koning Mark is volledig afgebeeld, met gekruiste benen. 

Duidelijker te zien is de reflectie van koning Mark in de bron, die de vorm heeft van een dierlijk 

gezicht, waarbij zeven stromen water uit zijn mond de tuin in vloeien. Tristan wijst naar deze 

reflectie, terwijl Isolde aan de linkerkant zit met haar ene hand op haar schoothond, en haar 

andere hand naar de boom wijzend. Overigens heeft ook Tristan zijn ene been over het andere 

gekruist, wat in de iconografie de verbeelding van macht en status is.  

Ook in afbeelding 77 zien we de reflectie in het water terug, waarbij het hoofd van koning 

Mark wat naar boven kijkt, zonder dat we duidelijk iets in de boom kunnen onderscheiden. Als 

we goed kijken, zien we echter in het midden van de kruin een hoofd wat schuin gedraaid naar 

beneden kijkt. Tristan staat hier rechts met zijn jachtvogel, en wijst naar het water. Isolde staat 

links, met een kroon en haar haren tot knotjes opgerold. Zij heeft een hond op haar arm en wijst 

naar de boom. Ook hier wil ik nogmaals wijzen op de overeenkomst in de compositie van deze 

spiegeldeksel met die van het gedeelte over de liefdesgod (figuur 9). 
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Fig. 76: De boomgaardscène.     Fig. 77: De boomgaardscène. 

Ivoren spiegeldeksel. Noord-Frankrijk, 1325-1340. Spiegeldeksel. Noord-Frankrijk, 1325-1340. 

Vaticaan, Musei e Gallerie Pontificie.   Parijs, Musée de Cluny. 

 

 

Ook op houten kammen werd de boomgaardscène afgebeeld. Hieronder zien we een gekroonde 

koning Mark vanuit de boom kijken naar Isolde, die links staat, terwijl Tristan rechts staat en naar 

de weerspiegeling in het water wijst. Om hen heen zijn gedraaide spreekbanden te zien. Op de 

achterkant van de kam staat een afbeelding van een toernooi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78: De boomgaardscène. 

Houten kam, Rijngebied, ca. 1410. 

Bamberg, Historisches Museum. 
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Zelfs op schoenen werd de boomgaardscène afgebeeld. Het gaat niet om de stevige schoenen 

waar de mensen buiten mee door de modder liepen, maar de zachtere lederen schoenen die voor 

gebruik binnenshuis waren, en daarvoor mooi gedecoreerd werden met afbeeldingen. “The 

decorations of the latter [indoor pattens, red.] were often pressed into the leather by means of 

heated stamps, a method of decoration which was also used in bookbinding and still is being used 

there.”73 Alle negen vondsten van schoendelen zijn gevonden in Nederland en België. Ook de 

inscriptie op de schoenen is in het Middelnederlands. Op het exemplaar dat in Mechelen 

gevonden is, staat een tekst waarin Isolde listig vraagt of Tristan de kleine visjes ziet, om hem zo 

op het spiegelbeeld van koning Mark in het water te wijzen. Een exemplaar uit Dordrecht heeft 

als inscriptie dat liefde zorgt dat alles te verdragen is; en een exemplaar uit Leiden geeft ‘altijd blij, 

wat ik ook onderga’.74 

Hieronder zien we een tekening van een stuk schoeisel wat in Leiden gevonden is. Er is 

afgebeeld hoe Tristan en Isolde een bordspel aan het spelen zijn. Tristan zit rechts en heeft een 

vogel op zijn arm, Isolde zit links. Tussen hen in staat de boom, maar hier zien we geen gezicht 

van koning Mark. Vreemd genoeg zien we in het water van de bron wel de weerspiegeling van 

koning Mark, waar Isolde ook naar wijst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79: De boomgaardscène. 

Tekening van de overblijfselen van lederen schoeisel, Nederland, ca. 1370. Opgegraven in Leiden. 

Alphen aan de Rijn, Provinciaal Bodemdepot Zuid-Holland. 

 

In de volgende afbeelding zien we een geborduurd deken met de boomgaardscène. In de boom 

zien we het volledige lichaam van koning Mark. Rechts staat Tristan met een ring of een krans in 

zijn handen. Isolde, met een kroon net zoals koning Mark, staat links en heeft een gevleugeld hart 
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met een pijl erdoor in haar hand. In de bron onder de boom zien we de weerspiegeling van het 

hoofd van de koning. Rondom de geliefden lopen verschillende dieren, zoals een hert en een 

leeuw. In deze deken zit een humoristische verwijzing: aangezien de overspelige geliefden het te 

druk hebben met het uitbeelden dat ze van elkaar houden (door het hart en de krans), zijn er twee 

andere figuren ingezet om koning Mark te ontmaskeren. Bij de bron staan twee honden; de ene 

hond staat op zijn achterpoten en kijkt naar de koning in de boom (deze staat aan de kant van 

Isolde), terwijl de andere grommend naar de reflectie in het water kijkt (deze staat aan de kant 

van Tristan). 

 

 

 

 

 

Fig. 80: De boomgaardscène. 

Geborduurd deken. 

Neurenberg, Germanisches Nationalmuseum. 

 

 

 

 

 

 

 

Beeldende kunst met meerdere afbeeldingen van het Tristanverhaal 

Ook zijn er verschillende muurschilderingen en wandkleden waarbij het hele verhaal van Tristan 

wordt verteld door de belangrijkste scènes weer te geven. Hier kunnen dan ook enkele regels 

tekst als uitleg bij gezet zijn. Zo zijn er de muurschilderingen in Runkelstein. In het midden van 

de volgende afbeelding zien we de boomgaardscène, omgeven door twee andere scènes waar de 

geliefden bespioneerd worden. In de boom zien we zowel koning Mark als de dwerg, waarbij 

koning Mark naar Tristan kijkt die links staat, en de dwerg naar Isolde kijkt die rechts staat; de 

toeschouwers kijken dus kruislings. In het water onder de boom zien we geen reflectie, terwijl 

Tristan en Isolde wel allebei naar het water wijzen. Achter Isolde zien we haar dienstmaagd 

Brangäne staan, die over haar schouder meekijkt naar het water. De maan geeft aan dat het ’s 

nachts speelt. 
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Fig. 81: De geliefden bespioneerd, de boomgaardscène, de sprong in het bed. 

Muurschilderingen, Runkelstein, ca. 1400. 

 

Over het volgende wandkleed met afbeeldingen van het Tristanverhaal, waaronder de scène in de 

boomgaard, zegt Loomis: “The Tryst beneath the tree. Mark sits among the branches 

accompanied by a dwarf. Since there is no spring at the base of the tree, the design is closer to 

Gottfried’s version, where the spies are revealed by shadows but not by their reflection in 

water.”75 Het zou goed kunnen dat dit inderdaad een afbeelding is naar de versie van Gottfried, 

aangezien het een Duits tapijt is, maar we hebben ook al vaker gezien dat er zonder reden 

onderdelen van de scène weggelaten of vergeten werden. Ook hier kijken de toeschouwers 

kruislings, en zitten naar elkaar toe gericht. 

 

 

     Fig. 82: De boomgaardscène. 

     Wienhausen geborduurd wandkleed III, ca.1340. 

 

 

 

 

 

In de afbeelding van het geborduurde kleed hieronder, zien we ook koning Mark met een kroon 

en de dwerg in de boom zitten, net als bij het wandkleed. Deze afbeelding is echter gespiegeld: 

koning Mark en Isolde bevinden zich rechts, Tristan en de dwerg bevinden zich links. Wel kijken 
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de gluurders weer kruislings: koning Mark kijkt naar Tristan, en de dwerg kijkt naar Isolde, die 

ook naar de boom wijst. In deze afbeelding is er wel water aan de voet van de boom, en hier zien 

we zowel de dwerg als koning Mark in weerspiegeld. Op dit tafelkleed zijn de verschillende 

scènes afgebeeld in een soort raamwerk, waarbij ze aan de zijkanten gescheiden worden door 

pilaren, waar gevleugelde personen op zitten. 

 

Fig. 83: De boomgaardscène. 

Geborduurd kleed, Erfurt Kathedraal, ca. 1370. 

 

 

 

 

 

 

Op de onderstaande plafondschildering uit Italië, komt het hoofd van koning Mark zonder kroon 

tussen de takken van de boom door, en kijkt naar Tristan. Deze staat links, en heeft een 

roofvogel op zijn arm en er staat een hond naast hem. Aan de rechterkant staat Isolde, die 

verontrust in het water kijkt naar de reflectie van koning Mark, terwijl haar dienstmaagd Brangäne 

achter haar staat en naar de boom wijst. Hier is de bron niet een simpel stroompje, maar een 

fontein met een stenen wasbekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 84: De boomgaardscène. 

Plafondschilderingen, Palermo, Palazzo Chiraramonte, 1377-1380. 

 

Dan is er ook nog een ivoren kistje met enkele scènes van het verhaal van Tristan en Isolde. De 

eerste scène die we hieronder zien is de boomgaardscène. Isolde staat links van de boom met een 

schoothond. Het gezicht van koning Mark is te zien in de boom en in het water, terwijl hij naar 
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Isolde kijkt. Rechts staat Tristan met een roofvogel. Tristan wijst naar de boom, terwijl Isolde 

naar het water wijst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. *: De boomgaardscène en de ‘Folie Tristan’. 

Ivoren kistje II, Parijs, ca. 1325. 

Sint Petersburg, Hermitage Museum. 

 

De boomgaardscène functioneerde blijkbaar in alle verschillende kringen: kastelen, kloosters en 

privé-huizen. Het is dus een afbeelding die veel mensen moet hebben aangesproken. 

 

 

Beeldende kunst met de boomgaardscène tussen andere liefdesscènes 

Er is een bokaal waarop deze boomgaardscène op de voet van de beker afgebeeld staat tussen 

andere afbeeldingen van (toernooiachtige) liefdesscènes. Hier zien we in het onderste gedeelte 

van de afbeelding de boomgaardscène. Isolde zit aan de rechterkant van de boom, met een kroon 

op haar hoofd. In het midden staat de boom, met bovenin de kruin het gezicht van koning Mark. 

Onder de boom zien we iets wat een stroompje of een bron zou moeten voorstellen, maar de 

reflectie van het gezicht van de koning is hier niet in te zien. Links van de boom zit Tristan, met 

opgeheven hand en een schild aan zijn voeten. 
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Fig. 86: Koning Mark bespiedt Tristan en Isolde vanuit de boom. 

Bokaal met emaille voet, Avignon, ca. 1320. 

Milaan, Museo Poldi Pezzoli. 

 

En ook in de afbeelding hieronder zien we hoe koning Mark vanuit de boom naar Isolde kijkt, 

beiden met een kroon op. Er is wel een bron aanwezig, maar de weerspiegeling van koning Mark 

is hierin niet te herkennen. Misschien is dit echter weggesleten, net zoals de woorden in de 

tekstrollen die rond het hoofd van koning Mark aanwezig zijn. 
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Fig. 87: De boomgaardscène. 

Kapiteel, Bourges, Huis van Jacques Cœur, 1443-1450. 

 

En in het Leidense handschrift van Der Minnen Loep komt ook een afbeelding van de 

boomgaardscène voor. Dit werk wijdt zich geheel aan verschillende soorten liefde en geliefden en 

plaatst de boomgaardscène bij het onderdeel ‘goede liefde’. Isolde wijst Tristan op de vissen in 

het water om hem de reflectie van de koning te laten zien. Haar vrouwelijke listigheid of 

handigheid kan zo haar eer redden. “The moral of this episode is that cunning is permitted to 

preserve a woman’s honour.”76 Deze verwijzing van Isolde naar de vissen komt zoals gezegd ook 

voor op leren schoentjes die in Mechelen gevonden zijn. In de afbeelding van Der Minnen Loep 

wordt koning Mark volledig weergegeven, in plaats van alleen zijn hoofd, zoals gebruikelijker is. 

Tristan zit rechts en wijst naar het water, waar alleen het hoofd is weergegeven.77 

 

 

     Fig. 88: De Boomgaardscène uit Der Minnen Loep,  

Noordelijke Nederlanden 1486. 

     Leiden, UB, Letk. 205, fol. 155v. 
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Maar er is een vraag die lastig blijft te beantwoorden: waarom wordt deze scène op zoveel 

verschillende voorwerpen afgebeeld, en wat is de betekenis van de scène dan voor het publiek? 

Of zoals Sarfatij het zegt: “Finally there is a question which is perhaps even more difficult to 

answer: why reproduce a scene from the Tristan story on medieval footwear? Is it to do with the 

steadfastness of true love (of Tristan and Isolde) in the face of extremely difficult circumstances 

(Tristan’s loyalty and Isolde’s virtue towards their lord and sovereign), or as an emblem of an 

attitude to be emulated in amorous affairs?”78 

 

Laten we eens kijken naar wat die vrouwenlisten inhouden, die gebruikt mogen worden om de 

eer van een vrouw te beschermen. 
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Vrouwenlisten en minneslaven 

Zoals we net hebben gezien zijn er voorwerpen in de beeldende kunst die verschillende 

liefdesscènes of scènes met vrouwenlisten bij elkaar brengen. Dit is wat Susan Smith het “Power 

of Women topos” noemt: “In appealing to examples of famous women who caused the suffering 

of the men who loved them too well, Jankyn invokes the authority of the Power of Women topos: 

the representational practise of bringing together at least two, but usually more, well-known 

figures from the Bible, ancient history, or romance to exemplify a cluster of interrelated themes 

that include the wiles of women, the power of love, and the trials of marriage. […] What 

distinguishes the Power of women topos and gives it its particular impact is that it singles out the 

most celebrated men of the past to prove the power of women.”79 Smith blijft meerdere malen 

benadrukken hoe belangrijk het is dat de voorbeelden bestaan uit niet zomaar mannen die ten val 

kwamen door vrouwen, maar de beste mannen uit de geschiedenis: “These, then, are not just any 

men who provide susceptible to the power of women, but the best of men, exempla virtutis like 

pagan worthies before them, who, taken together, represent a range of possible types of the male 

sex and convey the idea that the sway of women over the male sex is universal. Their greatness 

thus becomes the measure of the power of the women to whom they succumbed as well as the 

yardstick against which ordinary men are exhorted to gauge their own ability to avoid the same 

fate.”80 Zoals gezegd behoort koning Arthur tot de ‘Worthies’ die Smith noemt, maar hij wordt 

nooit in de context van het ‘Power of women topos’ genoemd of afgebeeld. 

 

Markus Müller gebruikt het voorbeeld van Samson en Delila. Samson is een figuur uit het Oude 

Testament van de Bijbel. Hij is door God uitverkoren om voor het volk van Israël tegen de 

Filistijnen te vechten. Hiervoor heeft God hem enorme kracht gegeven, die Samson zal 

behouden zolang hij zijn haar niet afscheert. Hij wordt verliefd op Delila, die verschillende malen 

achter het geheim van zijn kracht probeert te komen, waarna ze iedere keer uitprobeert wat hij 

haar antwoordt. Toch vertelt Samson het haar uiteindelijk, waarna zij ’s nachts zijn haren 

afscheert. Machteloos wordt hij door de Filistijnen gevangen genomen. Bij een laatste uitbarsting 

van zijn kracht verwoest hij echter het huis waarin hij gevangen gehouden wordt, waardoor 

hijzelf met vele Filistijnen om het leven komt. Samson kwam dus ten val door zijn liefde voor een 

vrouw die hem keer op keer ten val probeerde te brengen. Naar aanleiding van het voorbeeld van 

Samson en Delila, zegt Müller het volgende over het afbeelden van vrouwenlisten: “In den ‘bas-

en-page’-Illustrationen der französischen Buchmalerei der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts wird 
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die Darstellung dieses alttestamentarischen Paaren ‘in malo’ als warnendes Exempel eingezetzt.”81 

Vervolgens legt hij uit wat er met die waarschuwing bedoeld wordt: “In der volkssprachlichen 

französischen Minnelyrik wird das alttestamentarische Paar Samson und Delila bereits in der 

zweiten Hälfte der 12. Jahrhunderts nicht mehr als Beleg für weibliche Verführungskünste mit 

fatalen Folgen, sondern als Exemplum für die Macht der Minne verwandt.”82  

Dit betekent twee dingen: voor de tweede helft van de 12e eeuw werd het voorbeeld van 

Samson en Delila gebruikt als bewijs dat vrouwelijke verleidingskunsten vaak fatale gevolgen 

hebben. Met afbeeldingen als deze werden mannen dus gewaarschuwd voor listige vrouwen die 

hun kunsten inzetten om mannen ten val te brengen. Smith vult hierbij aan: “His [de schrijver 

van ‘Ad Virgines’, red.] reference to Amnon and Tamar is also telling, since Tamar was ‘guilty’ 

only of being desired by her brother and being the resisting victim of rape (2 Kings 13:1-14). It is 

not what individual women do that causes trouble, but what ‘woman’ is as a sex. And from that, 

none is excluded. To the male reader then, the examples cited in ‘Ad Virgines’ warn of a danger 

that comes from without; to a female reader, of one that comes from within herself.” 

Ten tweede houdt dit in, dat vanaf de tweede helft van de 12e eeuw de macht van de 

liefde werd benadrukt als hetgeen dat een man fataal kon worden. Dit betekent dat de focus 

verschoven was: niet langer werd de vrouw als gevaarlijk en listig beschouwd, maar het werd de 

liefde zelf die het probleem was en daarmee werd de vrouw niet langer in een beschuldigende 

hoek gestopt. De vrouw was menigmaal nog wel de oorzaak van het leed, maar zij deed dit niet 

langer met opzet. “[…] in allowing that Bathsheba’s beauty was a source of harm to her husband 

even against her own will, Map [auteur van de Dissuasio, red.], in one stroke, makes her a more 

nuanced figure than the unequivocally evil ‘femina’ […].”83 Verder geeft zij een stelling over een 

tekst van de auteur Schnell, waarbij zij aangeeft hoe de Arthuriaanse helden toegevoegd werden 

aan de rij van bijbelse mannen als voorbeelden: “[…] the presentation of Samson, Solomon, 

David, and other familiar exemplary figures, no longer as Frauensklaven , by which he means 

victims of the malice and tricks of women, but as Minnesklaven, subjects of love as an abstract 

force in accordance with conceptions of fin’amours as found in twelfth- and thirteenth-century 

love lyric and romance. […] The new emphasis on the power of love […] is accompanied by an 

influx of new exemplary figures drawn from chivalric romance, knights like Tristan, Lancelot, and 

Gawain, who, together with the ladies they love, offered contemporary models for aristocratic 

audiences.”84 
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Hiermee is het einde echter nog niet bereikt, want Eustache Deschamps ging in de 14e 

eeuw nog een stap verder. “In den Werken des französischen Hofpoeten Eustache Deschamps 

ist gegen Ende des 14. Jahrhunderts eine vergleichbare, höfisch-erotische Umdeutung des 

klerikalen ‘Frauensklaven’-Topos zu verzeichnen. […] Im Sinne eines Liebesexemplums wird 

Samson als idealtypisches Vorbild des höfisch-kultivierten Mannes ausgefaßt, der bis zur 

vollständigen Selbstaufgabe um die Gunst seiner Dame wirbt.”85 Inmiddels is de blik dus 

helemaal omgedraaid: nu wordt er niet beschuldigend naar de vrouw gekeken, maar ophemelend 

naar de man. Samson is de ideale hoofse man die zichzelf volledig overgeeft om de gunst van zijn 

geliefde te winnen. Hiervoor gaat hij tot het uiterste en geeft zelfs het geheim weg, waardoor hij 

zelf ten val komt en uiteindelijk zijn leven verliest. 

Het is opmerkelijk dat we Merlijn eigenlijk nooit tegenkomen als een voorbeeld van 

vrouwenslaven, terwijl deze magiër door zijn geliefde op een magische manier wordt opgesloten 

nadat hij haar al zijn kunsten en spreuken heeft geleerd. De enige tekst waar we Merlijn 

terugvinden is Li Livres dou tresor, in 1266 door Brunetto Latini geschreven. Hij noemt Aristoteles 

en Merlijn onder andere mannen die hun zinnen verloren vanwege vrouwen. Het is slechts een 

kort citaat, waaruit lijkt dat hij verwacht dat zijn publiek de verhalen kent: “Even Aristotle, wisest 

of philosophers, and Merlin, were deceived by women, as the stories tell us.”86 

 

Susan Smith geeft naast de bijbelse voorbeelden onder andere ook het verhaal van Aristoteles, die 

als gevolg van het afwijzen van de geliefde van Alexander de Grote, door haar verleid wordt en 

zo in haar list trapt (de bespreking van dit verhaal volgt verderop): “Sometime around the end of 

the thirteenth century or beginning of the fourteenth century, the mounted Aristotle was 

collocated for the first time with another exemplary lover, Samson, to form the Power of Women 

topos in visual art.”87 Ondanks dat het onderwerp al een tijd bestond, kwam het nu pas naar voren 

in de kunst. Volgens Smith heeft dit twee redenen: “on the one hand, the gathering momentum 

of a vibrant vernacular culture, both popular and aristocratic; and on the other, the church’s 

efforts to maintain its own moral and cultural hegemony by mining that culture for texts and 

images that could be remade to communicate doctrine and morality to the laity on a large scale.”88 

 

Susan Smith geeft ook voorbeelden van opmerkingen over het onderwerp vrouwenslaven en 

minneslaven in de Arthurliteratuur. Zo is er een tekst over Parzival waarin het de dichter zelf is 
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die de liefde aanspreekt op haar gruwelijkheid: “the poet invokes the topos in a plea that he 

addresses directly to Frau Minne (Lady Love) that she cease tormenting the wounded and 

suffering Gawain, who is under the spell of the proud lady Orgeluse, because he and all his kin 

have always served her faithfully and suffered as a result: Gawain’s cousin Ilinot killed by his love 

for Florie, his sister Itonje, Parzival, Galoes, Gahurmet, Surdamur, and others.”89 En in de proza 

Tristan geeft Tristan zijn visie op zijn lot naar aanleiding van voorbeelden van andere 

minneslaven: “the hero, suffering from lovesickness after being separeted from Iseut, predicts 

that he will share the fate of the doomed lovers Absolom, Samson, Solomon, and Achilles, 

moving to pity non other than King Mark, the man whom he has betrayed.”90 Er zijn ook twee 

citaten die over de verhouding van Lancelot en Guinevere gaan. Zo probeert in La Queste del Saint 

Graal een priester Lancelot over te halen zijn zondige leven achter zich te laten, wat begon met 

zijn verlangen voor Guinevere. Volgens hem wilde de Duivel zichzelf overtuigen dat hij zelfs 

Lancelot, het toonbeeld van ridderlijkheid, kon strikken. “He gave much thought to the best way 

of ensnaring you and making you commit a mortal sin, and concluded at the last that the shortest 

cut to success lay through a woman. He told himself that the father of mankind had been 

deceived by a woman, and Solomon, the wisest of the human race, and Strong-arm Samson the 

invincible, and Absolom, son of David, the fairest man the world had seen. ‘And since,’ he 

inferred, ‘all those were brought low by a woman’s wiles, I hardly think this youth could hold out 

long.’”91 En in La Mort le roi Artu wordt het onderwerp vrouwenslaven tegen Guinevere zelf 

gebruikt: “the knight Bohort, Lancelot’s kinsman and ally, reproaches her for rejecting her lover 

by bitterly avowing that he never saw a great man who loved a woman and was not put to shame 

for it, as proved by what happened to the fair Absolom, wise Solomon, strong Samson, valiant 

Hector and Achilles. […] ‘and in our own times, not five years ago, Tristan died on the same 

account, the nephew of King Mark, who so loyally loved Iseut the Blonde that never in his life 

did he do her any wrong.’”92  Ze geeft wel aan dat hier het thema vrouwenslaven anders wordt 

ingezet: “The complaint is the familiar one of the moralists; its purpose, however, is different – to 

convince Guinevere of the enormity of her crime against her faithfull lover, who will die, Bohort 

swears, if she persist in hating him.”93 
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De volgende afbeelding laat onze twee Arthuristische mannelijke hoofdfiguren van de 

overspelige liefde samen zien, beiden in adoratie naar Venus kijkend, om aan te geven hoe 

belangrijk de liefde voor hen was en hoeveel macht zij over hen had. Op de kleding van de 

mannen staat hun naam geschreven, en van links naar rechts zien we: Achilles, Tristan, Lancelot, 

Samson, Paris en Troilus. De schaal is een geboorteschaal, als een geschenk gegeven door de man 

aan zijn vrouw wanneer zij hem een kind geschonken heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 89: De triomf van Venus, met Tristan, Lancelot en andere aanbidders. 

Geboorteschaal, Noord-Italië, ca. 1400.  

Parijs, Louvre. 
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Ivoren kistjes en wandkleden 

Er zijn verschillende voorwerpen die reeksen van afbeeldingen betreffende liefdesscènes en 

vrouwenlisten verzamelen. Zo zijn er bijvoorbeeld ivoren kistjes en wandkleden waar 

combinaties van verschillende verhalen afgebeeld zijn. 

 

“Like the image of the mounted Aristotle, the Power of Women topos in visual form is 

conspicuously free of ties to particular texts, but also insofar as artists set their own agendas 

through idiosyncratic choices of exemplary figures and associated images based on a narrowly 

defined set of thematic and visual relationships.”94 “In the case of the Power of Women topos, the 

opportunity for invention began with the choice of exemplary figures, from the extensive 

possibilities offered by the Bible, romance, and ancient history and myth.”95 Mooie voorbeelden 

van verzamelingen van afbeeldingen rond het thema van vrouwenlisten en liefde, zijn 

bijvoorbeeld een aantal ivoren kistjes die rond 1325-1340 in Parijs zijn gemaakt, waar ook weer 

de boomgaardscène op voorkomt. Naast deze scène vinden we afbeeldingen van Aristoteles en 

Phyllis, de Fontein van de Jeugd, en de heldendaden van Gawain, Galehad en Lancelot.  

 

Afbeelding 90 is van het zogenaamde ‘Walters’ kistje. Figuur 91 is één van de andere kistjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 90: Walters kistje. 

Ivoren kistje, Parijs, ca. 1330-1350. 11,7 x 25,2 cm. 

Baltimore, The Walters Art Museum, 71.264. 
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Fig. 91: Ivoren kistje. 

Parijs, ca. 1330-1350. 10 x 24,9 cm. 

New York, Metropolitain Museum of Art. 

 

 

Deksel 

Op het deksel van de kistjes staan afbeeldingen van een aanval op het Kasteel van de Liefde. 

Ridders vallen het kasteel aan met rozen die zij afschieten met katapulten en kruisbogen. Ook de 

vrouwen gebruiken bij het terugvechten rozen, die zij naar beneden gooien. Opvallend is ook de 

gevleugelde figuur die zijn boog vanaf de kantelen naar beneden richt om het kasteel te 

beschermen; dit is een verbeeltenis van de God van de Liefde. Deze afbeelding in het geheel is 

vooral symbolisch bedoeld. In het midden van de deksel zijn twee ridders bezig met een 

steekspel. Hierbij is het opvallend dat de lansen niet puntig en scherp zijn, en men hiermee dus 

geen dodelijke schade wil berokkenen. Boven hen is de tribune te zien, waar het publiek 

enthousiast de strijd volgt. Barnet zegt over het Walters kistje het volgende: “The tenor of its 

subject matter is set by the scenes of jousting on the lid, as well as a mockery of jousting, and the 

Attack on the Castle of Love. […] To the right of the tilting scene is another of the same subject. 

But this one is a humorous mockery of the sport, where two women joust with two armoured 

knights using branches of roses, the symbols of surrender in the medieval love imagery, while the 

men hold branches of oak leaves, age-old symbols of fertility.”96 
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Figuur 92 heeft de God van de Liefde helemaal op het linker paneel afgebeeld. Onder hem staat 

een soort katapult, met in de mand een berg bloemen die naar boven geschoten zullen worden. 

Naast de katapult probeert iemand via een ladder omhoog te klimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 92: Aanval op het Kasteel van de Liefde; toernooi scène. 

Deksel van het ivoren Walterskistje, Parijs, ca. 1330-1350. 11,7 x 25,2 cm. 

Baltimore, The Walters Art Museum, 71.264. 

 

In figuur 93 zien we de ladder die beklommen wordt op dezelfde plaats staan. Hier staat de 

gevleugelde boogschutter echter op het tweede paneel. De katapult staat nog verder weg, 

namelijk helemaal aan de andere rand van de deksel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 93: Aanval op het Kasteel van de Liefde; toernooi scène. 

Deksel van een ivoren kistje, Parijs, 1330-1350. 

Londen, Victoria and Albert Museum. 



 95 

En in figuur 94 is het weer anders verdeeld. Hier staan de God van de Liefde en de katapult weer 

helemaal links, zoals bij het eerste kistje, maar nu staat de ladder helemaal rechts. Daarnaast zien 

we een man die in aanbidding voor een dame knielt, waarop zij hem een sleutel van haar hart of 

het kasteel geeft. Op deze kleine indelingsverschillen na zijn de afbeeldingen op de kistjes vrijwel 

identiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 94: Aanval op het Kasteel van de Liefde; toernooi scène. 

Deksel van een ivoren kistje, Parijs, 1330-1350. 

Londen, British Museum. 

 

 

Voorkant 

“By 1300, the Power of Women topos in verbal form might be voiced by a preacher holding forth 

from the pulpit against the sin of lust, by a lyric poet pleading for a lady’s love, or by a fictional 

character in a romance defending himself, or herself, for loving not wisely but too well. The 

mounted Aristotle tale, too, at this point, was not one tale, but many.”97 

Op de voorkant van de kistjes zien we afbeeldingen van dit verhaal van Aristoteles. Deze 

wijze filosoof uit het antieke Griekenland probeert de jonge Alexander de Grote te leren hoe hij 

een goede koning moet zijn. Alexander de Grote heeft echter de vrouw Phyllis lief (in sommige 

verhalen door Aristoteles een prostituee genoemd, in sommige verhalen de vrouw van Alexander 

de Grote), en wil ook aandacht aan haar schenken. Aristoteles vermaant hem en zegt dat 

vrouwen geen afleiding mogen vormen voor zijn lessen en het besturen van een land. Phyllis 
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hoort dit en besluit Aristoteles een les te leren omdat hij ervoor gezorgd heeft dat Alexander 

minder aandacht voor haar heeft. Zij verleidt de oude man door voor zijn raam haar rokken 

provocerend hoog op te hijsen, en krijgt hem langzaam in haar ban waarbij hij seksuele gunsten 

van haar verlangt. Uiteindelijk vraagt Aristoteles wat hij kan doen om haar de zijne te maken. 

Dan vraagt Phyllis hem om haar op zijn rug als een paard door de tuin te rijden, zonder dat ze 

van plan is aan zijn wens te voldoen. De volgende dag willigt Aristoteles inderdaad haar wens in. 

Phyllis heeft er echter voor gezorgd dat Alexander de Grote vanuit de toren toekijkt, om te zien 

hoever een oude man zich kan laten vernederen door liefde. Hiermee heeft zij Aristoteles in de 

val gelokt, en aangetoond dat ook hij niet tegen de macht van vrouwen opgewassen is. Het 

verhaal kent twee verschillende eindes, die duidelijk de verschillende ideeën achter de “Power of 

Women” topos weergeven. Het ene einde is dat Aristoteles het laatste woord heeft. Hij zegt tegen 

Alexander de Grote, dat als zo’n wijze man als hijzelf al voor de listen van een vrouw valt, het 

dan voor een jong iemand als Alexander helemaal onmogelijk is om de fatale machten van een 

vrouw te weerstaan. Hij moet de vrouwen dan ook vooral schuwen, is de les. (“Returning at last 

to his senses after much blushing and confusion, the master answered, ‘Now surely you must 

consider how faithfully I was watching out for your youth. If indeed the malice and cunning of 

the woman so prevailed that she deceived and held an old man captive, the most prudent of all 

mortals, and who has argued with many great masters, it demonstrated to me how much more 

power she might have over you (whom she could so much more easily) deceive, allure, and 

defraud, unless you guard against her (through) my example.’ When he heard this, the king’s 

anger was assuaged, and he spared his tutor who was replying so prudently.”98) Het andere 

verhaal eindigt met dat Alexander zijn geliefde Phyllis prijst om haar slimheid, en dat hij toegeeft 

dat zij gelijk heeft boven de wijze Aristoteles, waarna hij haar meer aandacht belooft. (“Alexander 

rejoices as she addresses his tutor in words that ironically echo Aristotle’s earlier rebuke to him; 

the fate that Aristotle predicted for Alexander, that he would become like a beast if he did not 

give up the lady, has befallen Aristotle himself, and it is Alexander who is in position to call him 

to account.”99 “And the lady triumphed in all that she had undertaken. Alexander greatly prized 

her for it, because she had avenged herself on his master who had defamed and insulted her.”100) 

Net zoals de boomgaardscène op verschillende manieren gezien kan worden, kan ook dit verhaal 

voor verschillende doeleinden ingezet worden, afhankelijk van het einde. “The Aristotle tale 

occupies the same niche in medieval discourse about women, turning up everywhere in a clamor 

of competing voices, here the voice of the preacher deploring the malice of women, there the 
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voice of the poet championing the cause of true love – as tricky a tale to pin down as the woman 

whose duplicity it relates.”101 

Voor we naar de kistjes gaan, wil ik eerst enkele losse afbeeldingen laten zien die bij dit 

verhaal horen. Zo kunnen we bijvoorbeeld in afbeelding 95 heel duidelijk zien dat de weergave 

van dit verhaal ook binnen de driehoekscomposities bij overspelige scènes past. We zien hoe de 

filosoof op handen en voeten bereden wordt door de vrouw, die hem zelfs een tuigje omgedaan 

heeft en een zweep vasthoudt. Over de muur houden twee personen hen in de gaten, en vormen 

zo de toeschouwers in de driehoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 95: Aristoteles bereden. 

The Housebook Master. Drypoint. 

Amsterdam, Rijksprentenkabinet.. 

 

Als we deze afbeelding bekijken, kunnen we hier de afbeelding van de inleiding in terugzien, waar 

de dichter (waarschijnlijk Ovidius) door de Liefde bereden wordt (figuur 17). Ook hieronder staat 

zo’n afbeelding. Hier wordt de dichter, die op zijn handen en knieën voortkruipt, door de Godin 

van de Liefde bereden. Opvallend zijn haar grote vleugels. Rechts staat nog een persoon met een 

hart in de handen. 
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Fig. 96: Vrouw Minne op de rug van een man. 

Staatliche Museen zu Berlin Preussischer Kulturbesitz. 

 

De afbeelding van de filosoof Aristoteles die door Phyllis bereden wordt, was een geliefd thema, 

en werd ook veel gebruikt in de marges van teksten. Zoals we hieronder zien, werd deze 

afbeelding zelfs in de marges van Arthurromans gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 97: De bereden Aristoteles. 

Bas-de-page in Estoire del saint Graal. 

Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 95, fol. 61v. 

 

En ook met andere listafbeeldingen samen kwam de scène van Aristoteles bereden door de 

vrouw voor. Zo zien we hieronder bijvoorbeeld ook de Zondeval van Adam en Eva in hetzelfde 

overzicht staan. 
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Fig. 98: “Power of Women scenes” met onder andere de Zondeval en Aristoteles bereden. 

Detail van een kopie van de verloren gegane muurschildering van het Distaff Huis, Konstanz. 

Rosengartenmuseum, Konstanz. 

 

Op het volgende kistje zien we helemaal links hoe de filosoof Aristoteles de jonge Alexander de 

Grote leert hoe hij een goede koning moet zijn. Hij wijst in een boek en heft zijn hand ten teken 

dat hij er mondeling uitleg over geeft. Daarnaast zien we hoe Aristoteles bereden wordt door 

Phyllis, die de touwtjes van het tuigje stevig in handen heeft. Tussen de twee torens zien we de 

gekroonde Alexander de Grote toekijken op het geheel. De rechter helft van de voorkant 

verbeeldt de Fontein van de Jeugd, waar iedereen in wil komen baden omdat het gezondheid en 

verjonging schenkt. We zien links een rij kreupele personen aan komen lopen, terwijl op de scène 

rechts het bassin van de fontein gevuld is met hun jonge vitale lichamen door het baden. Boven 

zien we nog een deel van de fontein met leeuwenkoppen waar water uit stroomt over de badende 

menigte heen. “The sequence of these two stories makes its point, as the aged Aristotle showing 

his foolish senility is contrasted to the dream of eternal youth.”102 
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Fig. 99: Aristoteles instrueert Alexander; Aristoteles bereden; de Fontein van de Jeugd. 

Voorkant van het ivoren Walters kistje, Parijs, 1330-1350. 

Baltimore, The Walters Art Museum, 71.264. 

 

Op het volgende kistje zien we eigenlijk hetzelfde. Kleine verschillen zijn dat Alexander de Grote 

zijn ene been over het andere gekruist heeft, om aan te geven hoe belangrijk en machtig hij is. 

Verder zien we dat hij nu niet tussen de kantelen staat, maar echt vanuit het raam van de toren 

naar beneden kijkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 100: Aristoteles instrueert Alexander; Aristoteles bereden; de Fontein van de Jeugd. 

Voorkant van een ivoren kistje, Parijs, 1330-1350. 

Londen, Victoria and Albert Museum. 
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Bij het volgende kistje staat een heel ander verhaal naast Aristoteles en Phyllis afgebeeld. Dit is 

het verhaal van Pyramis en Thisbe. Thisbe heeft met haar geliefde een ontmoeting in de tuin 

geregeld, maar als zij daar is verschijnt er een leeuw. Thisbe rent in angst weg en verstopt zich in 

een boom, terwijl de leeuw aan haar mantel trekt. Pyramis vindt de stukken afgescheurde mantel 

en denkt dat zijn geliefde dood is. Hij stort zich op zijn zwaard. Wanneer Thisbe te laat aankomt 

en hem zo vindt, stort ook zij zich op het zwaard en deelt in zijn zelfmoord. 

 Links zien we eerst weer hoe Aristoteles iets uit het boek uitlegt. Daarnaast wordt hij 

bereden door de vrouw, terwijl er op de kantelen nu drie personen staan. Degene met de kroon, 

Alexander de Grote dus, wijst naar het schouwspel beneden. Bij het verhaal wat rechts afgebeeld 

is, zien we eerst hoe Thisbe in de boom zit en de leeuw haar mantel in zijn bek heeft. Daarnaast 

zien we hoe de beide geliefden zich aan één zwaard geregen hebben, waarbij Pyramis zich het 

dichtst bij het heft bevindt. “In a number of the caskets from the same atelier, there is an 

alternate scene used: the story of Pyramus and Thisbe, representing the ideal of young love and 

sacrifice, a fine contrast to the Aristotle story.”103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 101: Aristoteles instrueert Alexander; Aristoteles bereden; het verhaal van Thisbe en Pyramis. 

Voorkant van een ivoren kistje, Parijs, 1330-1350. 

New York, Metropolitan Museum of Art. 

 

Bij dit kistje zien we Aristoteles en Alexander de Grote niet in een kasteel met stenen muren, 

maar in een tent. Aristoteles heeft een vinger in zijn boek, en een vinger opgeheven, om duidelijk 

te maken dat hij iets uitlegt. Vervolgens zien we Aristoteles bereden worden, terwijl Alexander de 

Grote over de kantelen hangt om het geheel te aanschouwen. Daarna zien we Thisbe in de boom, 

maar ze zit andersom in de boom vergeleken met het voorgaande kistje. De leeuw verscheurt 
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ondertussen haar mantel. De fontein die bij het vorige kistje nog naast de leeuw stond, staat hier 

in de volgende scène afgebeeld, waar de beide geliefden zich op het zwaard gestort hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 102: Aristoteles instrueert Alexander; Aristoteles bereden; het verhaal van Thisbe en Pyramis. 

Ivoren kistje, Parijs, 1330-1350. 

New York, Metropolitan Museum of Art. 

 

En ook bij het volgende kistje is er weer een ander verhaal toegevoegd. Links zien we weer 

Aristoteles zitten, dit keer zonder dat Alexander de Grote erbij zit. Daarnaast zien we hoe Phyllis 

op hem rijdt, terwijl er vanaf de kantelen dit keer twee personen kijken. Phyllis is niet van plan 

 medelijden te tonen voor de man die haar uit de weg had willen hebben, want haar zweep is 

goed te zien. Naast hen wordt het verhaal van Vergilius afgebeeld, die een dame wilde verleiden. 

Zij zou een mandje naar beneden laten als ze interesse had. Wanneer Vergilius ‘s nachts komt, is 

het mandje er inderdaad, en hij stapt in om naar boven gehesen te worden. Eenmaal halverwege 

blijft hij echter hangen, en blijkt dat de dame in kwestie eigenlijk geen interesse had en hem voor 

schut wilde zetten, door hem daar tot overdag te laten hangen. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 103: Aristoteles instrueert Alexander; Aristoteles bereden; het verhaal van Vergilius. 

Voorkant van een ivoren kistje, Parijs, 1330-1350. 

Lord Gort Collectie. 
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Linker zijkant 

Op de linker zijkant van de kistjes staan ook weer twee verhalen afgebeeld. De ene scène is de 

boomgaardscène van Tristan en Isolde. De andere scène laat zien hoe een eenhoorn gevangen 

wordt. Om een eenhoorn te vangen, moet een list worden gebruikt, door een maagd in het bos te 

plaatsen. Zij is de enige door wie een eenhoorn zich laat aanraken, gelovend in haar onschuld, en 

we zien de eenhoorn dan ook met zijn hoofd in haar schoot liggen. Dat is het moment dat de 

jager, die al die tijd heeft zitten toekijken vanuit een boom, toeslaat. “This story of virginity is 

contrasted to the tryst beneath the tree, one of the chief episodes in the tale of Tristan and Iseult. 

[…] To the medieval mind they were the symbol of lust and adultery, a sharp contrast to the 

innocence celebrated in the tale of the unicorn.”104 Na alle afbeeldingen die we inmiddels bekeken 

hebben, is het maar de vraag of de opmerking van Barnet over de boomgaardscène zo strak 

gesteld kan worden. Waarschijnlijk was het idee van de middeleeuwer enigszins genuanceerder. 

De volgende afbeelding geeft duidelijk aan waarom het verhaal van de eenhoorn ook een 

driehoekscompositie inhoudt, en hoe belangrijk het steeds terugkerende element van de boom is, 

die ook een belangrijke rol in de boomgaardscène heeft, en waar nu de jager in zit. Hij gebruikt 

een lans of een speer om de eenhoorn te doden, terwijl deze met zijn hoofd in de schoot van de 

maagd rust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 104: De maagd lokt de eenhoorn in de val. 

Medaillon, Parijs, ca. 1320-1330. 

München, Bayerisches Nationalmuseum. 

 

Op het Walters kistje zien we de boomgaardscène aan de linkerkant afgebeeld staan. Het gezicht 

van koning Mark is in de boom te zien, terwijl hij naar de geliefden beneden kijkt. Zij kijken 
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allebei naar de weerspiegeling in het water, waar Tristan ook naar wijst. Isolde zit rechts van de 

boom en heeft een hondje op schoot. De rechter afbeelding is die van de eenhoorn. De maagd 

zit helemaal rechts en heeft een krans in haar hand. Met haar andere hand streelt zij het hoofd 

van de eenhoorn, terwijl de jager zijn speer door het lichaam van het dier drijft. De jager is ook te 

herkennen aan zijn jagershoed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 105: De boomgaardscène, de gevangenneming van de eenhoorn. 

Linker zijkant van het ivoren Walters kistje, Parijs, ca. 1330-1350.  

Baltimore, The Walters Art Museum, 71.264. 

 

Het volgende ivoren kistje is de enige uit deze rij die de afbeeldingen omgekeerd heeft staan, 

indien de afbeelding niet per ongeluk gespiegeld is. Links zien we de maagd zitten met haar krans. 

Haar andere hand ligt tegen de hoorn van de eenhoorn aan. Daarnaast staat de jager, met wel een 

heel groot hoofddeksel op, die met zijn speer het dier doodt. Rechts zien we de boom met 

koning Mark, die met zijn armen echt aan de takken hangt. Tristan zit links van de boom en 

vertelt de gekroonde Isolde dat ze bekeken worden: zijn ene hand wijst naar de weerspiegeling in 

het water, en zijn andere hand is opgeheven om aan te geven dat hij spreekt.  
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Fig. 106:  De gevangenneming van de eenhoorn; de boomgaardscène. 

Zijkant van een ivoren kistje, Parijs, 1330-1350. 

Londen, Victoria and Albert Museum. 

 

Hieronder zien we links weer de boomgaardscène, met het hoofd van koning Mark die door de 

kruin van de boom naar beneden kijkt naar Isolde. Isolde zit links van de boom. Zij wijst naar het 

gezicht van koning Mark in de boom terwijl zij ondertussen haar hond aait. Tristan wijst naar de 

reflectie in het water. Hij heeft een vogel op zijn hand om zijn status aan te geven. Rechts zien we 

de andere scène. De eenhoorn heeft zijn been op de schoot van de maagd gelegd en laat zich 

door haar aanraken. Zij heeft haar hand tegen zijn hoorn liggen en houdt in haar andere hand de 

krans vast. De jager doorsteekt de eenhoorn met zijn speer. 
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Fig. 107: De boomgaardscène, de gevangenneming van de eenhoorn. 

Ivoren kistje, Parijs, 1330-1350. 

Florence, Museo Nazionale Bargello. 

 

Anders dan bij het vorige kistje zit een gekroonde Isolde hier weer rechts met haar hond op 

schoot en haar hand opgeheven. Tristan zit links en wijst naar de weerspiegeling in het water, met 

een roofvogel op zijn andere hand. De gekroonde koning Mark in de boom kijkt naar Tristan. De 

andere afbeelding is ook weer vrijwel identiek aan de voorgaande: de eenhoorn legt hier ook echt 

zijn hoofd neer op de schoot van de maagd met de krans, terwijl de jager hem verwondt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 108: De boomgaardscène, de gevangenneming van de eenhoorn. 

Ivoren kistje, Parijs, ca. 1330-1350.  

Londen, British Museum. 
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Ook op het volgende kistje zien we hoe koning Mark zich echt aan de takken vasthoudt, terwijl 

hij naar Isolde kijkt. Ook hier hebben Tristan en Isolde een hond en een roofvogel bij zich. 

Isolde wijst naar de boom, terwijl Tristan naar het water van de hoge fontein wijst. Tristan zit hier 

overigens met zijn ene been over het andere gekruist om ook hiermee zijn status aan te geven. 

Het bijzondere van de scène met de eenhoorn is dat dit de enige variant is waar niet te zien is hoe 

de speer er aan de andere kant van de eenhoorn weer uitkomt. Verder hebben de maagd en de 

jager dezelfde houding als op de andere kistjes. 

 
Fig. 109:  De boomgaardscène; de gevangenneming van de eenhoorn. 

Ivoren kistje. Parijs, 1325-1340. 

New York, Metropolitan Museum. 

 

 

Achterkant 

Op de achterkant van de kistjes staan scènes van Arthuriaanse ridderverhalen. De eerste scène 

laat zien hoe Gawain met een leeuw vecht en deze verslaat. De tweede scène laat zien hoe 

Lancelot over het scherpe lemmet van een zwaard kruipt. Dit moet hij overbruggen om van het 

land bij het kasteel te komen, waar Guinevere gevangen zit. Als hij na het passeren van de brug 

en het winnen van een duel met aanzienlijke verwondingen bij Guinevere komt, reageert zij 

uiterst koel en wijst hem af. Later zal blijken dat dit op een misverstand berustte. De volgende 

scène laat zien hoe Gawain op een gevaarlijk bed ligt wat beweegt. Hij wordt beschoten met 

pijlen en verschuilt zich achter zijn schild. En de laatste scène laat zien hoe Gawain begroet 
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wordt door de maagden van het kasteel. Beide verhalen die hier beschreven zijn, zijn afkomstig 

uit de verhalen van Chrétien de Troyes over Lancelot en Perceval. 

 Op het kistje van figuur 110 zien we Gawain in volledige wapenrusting met zijn zwaard 

de op zijn achterpoten staande leeuw bevechten. Daarnaast kruipt Lancelot over de brug. 

Opmerkelijk is dat hierboven ook de pijlen zijn afgebeeld, die eigenlijk bij de scène van Gawain 

op het gevaarlijke bed horen. Dat dit bed beweegt is duidelijk gemaakt door er wieltjes onder af te 

beelden. Aan de zijkant zien we nog de leeuw van de eerste scène. Het laatste compartiment van 

het kistje toont de maagden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 110: Gawain vecht met de leeuw; Lancelot op de Zwaardbrug; Gawain op het Gevaarlijke bed. 

Achterkant ivoren Walters kistje, Parijs, ca. 1330-1350. 

Baltimore, The Walters Art Museum, 71.264. 

 

Het volgende kistje geeft vrijwel dezelfde beginafbeelding. Bij de tweede scène is het schild 

toegevoegd waarmee Lancelot zich beschermt tegen de pijlen die van boven komen en eigenlijk 

helemaal niet bij zijn verhaal horen. Tussen deze pijlen zien we op dit kistje ook zwaarden naar 

beneden komen, en de richting waaruit ze komen is tegenovergesteld aan die van het vorige 

kistje. Dan hebben we weer de scène van het gevaarlijke bed, waar nu geen leeuw te zien is, zoals 

ook logisch zou zijn omdat Gawain deze in de eerste scène al verslaat. De laatste afbeelding is 

weer van de maagden. Naast de regen pijlen die Lancelot over zich heen krijgt, zit er nog een 

foutje in dit kistje: zowel Lancelot als Gawain heeft een afgehakte leeuwenpoot (in reliëf) op hun 

schild, terwijl alleen Gawain de leeuw verslagen heeft. 
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Fig. 111: Gawain vecht met de leeuw; Lancelot op de Zwaardbrug; Gawain op het Gevaarlijke bed. 

Ivoren kistje. Parijs, 1325-1340. 

Londen, Victoria and Albert Museum. 

 

Dit kistje heeft dezelfde kenmerken als het Walters kistje: Lancelot heeft geen schild, en de leeuw 

staat ook in de tweede scène van Gawain aan de zijkant afgebeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 112: Gawain vecht met de leeuw; Lancelot op de Zwaardbrug; Gawain op het Gevaarlijke bed. 

Ivoren kistje. Parijs, 1325-1340. 

British Museum. 

 

Anders dan bij de voorgaande kistjes waar Gawain zijn zwaard ter hoogte van de hals van de 

leeuw houdt, heeft hij het hier boven zijn hoofd geheven. Hij kijkt de leeuw ook niet recht aan, 

maar zijn hoofd is voorover gebogen. De leeuw laat hier nog duidelijker dan op de voorgaande 

afbeeldingen zijn poot op het schild rusten, waarbij het dezelfde tekening heeft als wat later als 
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herkenningsteken op het schild van Gawain staat. Lancelot heeft weer geen schild, terwijl hij wel 

belaagd wordt door de pijlen, die nu van beide kanten schuin aankomen. De afbeeldingen 

worden weer afgesloten met de maagden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 113: Gawain vecht met de leeuw; Lancelot op de Zwaardbrug; Gawain op het Gevaarlijke bed. 

Ivoren kistje. Parijs, 1325-1340. 

New York, Metropolitan Museum of Art. 

 

 

Rechter zijkant 

Op de rechter zijkanten van de kistjes staan afbeeldingen van Galahad, de maagdelijke ridder, die 

de sleutels van het Kasteel van de Maagden krijgt, om hen te kunnen redden. (Zoals eerder 

gezegd komt het ook wel eens voor dat er op de deksel een sleutel overhandigd wordt aan 

iemand.) Soms is er nog een andere scène aanwezig, waar een wildeman in het bos te zien is met 

een dame. Dan komt de ridder Enyas, die de wildeman doodt en zo de dame redt. “The medieval 

concept was that a wodehouse represented lust as the satyr did in the classical world, so it was 

natural for a knight to want to free the damsel. Again, one has the contrast of Galahad, the pure, 

with the wild and sensuous wodehouse.”105 “The contrasts continue as Galahad was the virgin 

knight and the wodehouse the symbol of carnal sin”106 

 Op het eerste kistje zien we enkel de afbeelding van Galahad die de sleutels krijgt. Hij 

staat naast zijn paard en houdt met zijn ene hand de hand van de man vast en met zijn andere 

hand reikt hij naar de sleutels. Op de achtergrond zien we het kasteel. 

 
                                                 
105

 Barnet 1997, p. 67. 
106

 Barnet 1997, p. 248. 



 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 114: Galahad krijgt de sleutel tot het Kasteel met de Maagden. 

Rechter zijkant ivoren Walters kistje, Parijs, ca. 1330-1350.  

Baltimore, The Walters Art Museum, 71.264. 

 

Op het volgende kistje zien we ook hoe Galahad naast zijn paard staat. Hij houdt de hand van de 

man vast, en reikt hier niet naar de sleutel. Naast de man zien we het kasteel. Wat hier echter 

toegevoegd is, is de dame op het paard, die de helm en het schild van Galahad vasthoudt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 115: Galahad krijgt de sleutel tot het Kasteel met de Maagden. 

Zijkant van een ivoren kistje, Parijs, 1330-1350. 

Londen, Victoria and Albert Museum. 

 

Op de laatste afbeelding zien we de twee scènes wel gecombineerd. Links zien we Enyas te paard, 

die de wildeman aan zijn speer rijgt. De dame staat tussen hen in en klampt Enyas aan. De 

wildeman is verbeeld als een grote man met veel haar en dierlijke poten. De twee scènes zijn 

gescheiden door een boom. Rechts zien we Galahad zonder paard. Hij draagt hier zijn helm op 
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zijn hoofd. Hij houdt de hand van de man vast, die in zijn andere hand de sleutel heeft. Het 

kasteel zien we weer naast de man. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 116: Een ridder redt een jonkvrouw van een wildeman; Galahad krijgt de sleutel tot het Kasteel met de Maagden. 

Zijkant van een ivoren kistje, Parijs, 1330-1350. 

New York, Metropolitan Museum of Art. 

 

 

De verhalen van de kistjes 

De thema’s van de besproken ivoren kistjes zijn liefdesafbeeldingen en heldendaden in dienst van 

de (ge)liefde; ofwel wat iemand over heeft voor zijn geliefde. Dit is op zich een positief idee, al 

zitten er enkele driehoeksafbeeldingen tussen waar de keuze tussen de benaming positief of 

negatief wat lastiger ligt.  

Het verhaal van Vergilius kan moeilijk een positieve situatie worden genoemd, en hier 

hebben we dan ook wel degelijk medelijden met de man die in de val is gelopen. 

Bij Aristoteles is het eigenlijk zijn eigen schuld: hij heeft het min of meer over zichzelf 

afgeroepen dat hij in deze vernederende situatie gekomen is. De sympathie gaat dan ook naar 

Phyllis uit, en het idee dat zij weer samen kan zijn met haar Alexander de Grote is voor de beide 

geliefden een fijn vooruitzicht. In dit opzicht kan de list van Phyllis gezien worden als een 

terechtwijzing dat de liefde belangrijk is, ook voor oude mensen, en zo schaart het verhaal zich 

weer bij de liefdesverhalen. 

 Het is enigszins vreemd dat Alexander de Grote zo weinig tegen het idee van zijn 

leraar inbrengt en niet opkomt voor zijn geliefde. Het feit dat dit geen rol speelt in het verhaal is 
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aan de andere kant ook wel weer logisch: het zou de aandacht voor de oplossing van de vrouw 

afgeleid hebben, en de kracht van de list verminderd hebben. Toch kan het bij de liefdesverhalen 

ingedeeld worden, omdat het aangeeft hoeveel iemand over kan hebben voor zijn geliefde, en dat 

valt onder de hoofse liefdesidealen.  

 Als we na het verhaal van Aristoteles naar de boomgaardscène kijken, beïnvloed 

dit onze visie op de driehoeksverhouding. Als de list van Phyllis gebruikt is om de ware liefde te 

helpen, zal dit bij Isolde ook zo zijn: de combinatie van afbeeldingen benadrukt het belang van de 

ware liefde en heeft geen medelijden met de oude koning in de boom die het paar ten val 

probeert te brengen. Ze hebben er immers zoveel moeite voor over om samen te zijn, dat het wel 

ware liefde moet zijn. Dit is eigenlijk hetzelfde bij het verhaal van Pyramus en Thisbe, wat ook 

een verboden liefde inhield, en die zoveel moeite deden om samen te zijn. 

 Het verhaal van de eenhoorn en de maagd ligt ook ingewikkeld. In eerste instantie 

is het een grote list om een onschuldig dier te vangen en te doden. Dit legt de sympathie bij 

voorbaat al bij de eenhoorn. De positie van de jager is ook duidelijk: hij is de boosdoener in de 

scène die het lieve schepsel zonder medelijden doodt. De rol van de maagd is twijfelachtiger: is zij 

medeplichtige en net zo harteloos als de jager, of is zij ook maar door de jager meegenomen en is 

zij eigenlijk ook onschuldig. We moeten wel bedenken dat een eenhoorn alleen een maagd 

benadert, juist omdat ze onschuldig is. En ook op de afbeeldingen ziet het paar van de eenhoorn 

die zijn hoofd in de schoot van de maagd legt er aandoenlijk uit. Misschien moeten we dit paar 

dan ook als onschuldige liefde zien, en de jager als de kwaadaardige toeschouwer die hen ten val 

wil brengen. Ook kan het zijn dat de eenhoorn een metafoor is voor de minnaar.. 

 Dit houdt in dat de algemene conclusie is dat de afbeeldingen op de kistjes 

positief zijn, al zijn er enige dubbelzinnigheden aan. Maar van iedere afbeelding is het 

belangrijkste deel wel uit te leggen als een afbeelding van liefde, zelfopoffering of heldendaad. 

Ook kunnen we in onze gedachten meenemen dat de kistjes meestal liefdesgiften waren voor een 

dame, waar zij haar juwelen of toiletartikelen in bewaarde. 

 

 

Wandkleden 

Naast ivoren kistjes zijn er ook wandkleden waar afbeeldingen van liefdesscènes en vrouwenlisten 

bij elkaar gebracht zijn. 

 

Op het Regensburg wandkleed zien we de scène van Tristan en Isolde in de boomgaard, 

gecombineerd met bijvoorbeeld de bereden Aristoteles. Bij de boomgaardscène zien we het 
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gekroonde hoofd van koning Mark in het midden van de kruin van de boom, met links Isolde en 

rechts Tristan, beide zittend. In de plas water op de grond zien we het hoofd van koning Mark. 

Bij de scène van Aristoteles, heeft Phyllis een kroon op en een zweep in haar hand. Aristoteles 

heeft een hoofddeksel op om zijn status als geleerde aan te geven, en hij heeft een teugel om, 

terwijl hij op handen en knieën voortkruipt. Opvallend aan deze afbeelding van het tapijt, is dat 

alle figuren mi-parti (twee-kleurige) kleding aanhebben, wat in de iconografie over het algemeen 

gebruikt wordt voor zotten en narren. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 117: Vrouwenlisten.    

Medaillontapijt.         

Regensburg, Museum der Stadt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het Malterertapijt zien we ook een verzameling van vrouwenlisten. Hier staat geen afbeelding 

van de boomgaardscène op, maar we zien hier wel Aristoteles bereden, en de Arthurheld Iwein. 
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Dat maakt het een mooi voorbeeld van een verzameltapijt, en toch de moeite waard om het te 

laten zien. 

 Het eerste verhaal dat vertelt wordt, is dat van Samson en Delila. De eerste scène laat zien 

hoe Samson de leeuw verslaat: hij zit op de rug van de leeuw en trekt zijn bek helemaal open. De 

tweede scène laat zien hoe Delila het haar van Samson afknipt: Samson ligt met zijn hoofd in de 

schoot van Delila, die met een schaar in haar handen bezig is om zijn haar af te knippen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 118: Samson met de leeuw. Fig. 119: Delila knipt het haar. 

   Details van het geborduurde Malterertapijt, 1310-1320. 

Freiburg-im-Breisgau, Augustinermuseum. 

 

Het tweede verhaal dat aan bod komt is het verhaal van Aristoteles en Phyllis. In de eerste scène 

zien we Aristoteles bezig met zijn boeken, terwijl hij Phyllis bij haar kin pakt om haar over te 

halen hem te beminnen. De tweede scène bestaat uit het berijden van Aristoteles door Phyllis, 

waarbij hij hier op handen en voeten kruipt. 
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Fig. 120: Aristoteles wordt verleid. Fig. 121: Aristoteles bereden. 

   Details van het geborduurde Malterertapijt, 1310-1320. 

Freiburg-im-Breisgau, Augustinermuseum. 

 

Het derde verhaal van het tapijt, is het verhaal van Vergilius. In de eerste scène probeert Vergilius 

de dochter van Augustus te verleiden. Zij spreken af dat zij een mand naar beneden laat als ze 

interesse heeft. De tweede scène laat Vergilius in de mand zien, die zij naar beneden gelaten heeft 

om Vergilius in een val te lokken. Zij heeft geen interesse, en laat de man halverwege de toren 

hangen om door de mensen gezien te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 122: Vergilius bij de toren. Fig. 123: Vergilius in de mand. 

   Details van het geborduurde Malterertapijt, 1310-1320. 

Freiburg-im-Breisgau, Augustinermuseum. 
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Het vierde verhaal op het tapijt vertelt over de ridder Iwein, een ridder van de ronde tafel van 

koning Arthur. De eerste scène laat een gevecht zien: bij de fontein heeft Iwein koning Ascalon 

uitgedaagd, en er heerst een bovennatuurlijk onweer, vergelijkbaar met de afbeeldingen van 

Gawain op de ivoren kistjes. Het zwaard van Iwein daalt neer op het hoofd van de gekroonde 

koning, en hij verslaat Ascalon. De tweede scène uit het verhaal laat zien hoe Iwein bij koningin 

Laudine wordt gebracht door haar dienstmaagd Lunette, die in haar ene hand een ring vastheeft 

en met haar andere hand Iwein bij zijn elleboog vasthoudt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 124: Iwein verslaat Ascalon. Fig. 125: Iwein bij Laudine. 

   Details van het geborduurde Malterertapijt, 1310-1320. 

Freiburg-im-Breisgau, Augustinermuseum. 

 

Het laatste deel van het tapijt geeft in slechts één scène een verhaal weer. Het is het verhaal van 

de eenhoorn in het bos, die alleen gevangen kan worden door een maagd. 
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Fig. 126: De eenhoorn en de maagd. 

Detail van het geborduurde Malterertapijt, 1310-1320. 

Freiburg-im-Breisgau, Augustinermuseum. 

 

Net als bij de ivoren kistjes en bij de verhalen over vrouwenlisten, zijn hier mannen uit ieder 

tijdperk aanwezig, waarbij Iwein de moderne middeleeuwse tijd vertegenwoordigde. Deze 

afbeeldingen op de tapijten lijken samen door het thema en de context een veel negatievere 

boodschap weer te geven dan de ivoren kistjes. 
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De drie hoeken van de driehoek:  

overspel in middeleeuwse Arthurverhalen 

“What is of course immediately striking about the Morgan kiss is the third figure, Galeholt.”107 

De derde figuur op de behandelde afbeeldingen is een belangrijke factor betreffende hoe we de 

situatie beoordelen. Dit maakt het type driehoekscompositie, waarin de driehoeksverhouding van 

een verhaal zo duidelijk weergegeven is, zo bijzonder en interessant. Nu we dit hele scala aan 

afbeeldingen hebben bekeken en besproken, kunnen we kijken wat deze afbeeldingen van 

overspelige geliefden in de ogen van het middeleeuwse publiek kunnen hebben betekend. 

Hiervoor moeten we uitgaan van de drie partijen die deelnemen aan de situatie; de drie hoeken 

van de driehoek: 

- de vrouw, gevangen tussen haar twee mannen: is zij een listig schepsel dat deze hele 

situatie beraamd heeft, een dame die verplicht moest trouwen en eindelijk haar ware liefde 

heeft gevonden, of iets daar tussenin? 

- de minnaar: is hij een vrouwen- of een minneslaaf zonder eigen wil, een man die zijn heer 

verraadt, of slechts een jongeman die heimelijk verliefd is? 

- de koning: is hij een wrede heerser die alles zou doen om de overspelige geliefden te 

betrappen, een arme koning die door zijn beste vriend en vrouw verraden wordt, of een 

man die getrouwd is uit plichtsbesef en eigenlijk de situatie wel kan begrijpen? 

Uitgaande van deze drie personen in de gegeven situatie zijn er drie mogelijke meningen: de 

afbeeldingen zijn weergaven van het vreselijke idee van overspel, de afbeeldingen zijn weergaven 

van ware liefde en dat men daar alles voor over heeft, of de afbeeldingen zijn enigszins neutraal 

en het verschilt per afbeelding hoe deze geïnterpreteerd moet worden. Hierbij kunnen we 

bijvoorbeeld ook denken aan de Liefdesgod van de inleiding, die soms als demonisch figuur 

wordt afgebeeld, en soms vervangen wordt door een Duivel om de seksuele lust te benadrukken. 

Dit personage kan net zo ambigue zijn als overspel in de middeleeuwen misschien wel was. 

 

 

Helpende handen in de handschriften 

Laten we beginnen met de afbeeldingen in de manuscripten waarbij de overspelige geliefden 

geholpen worden door anderen. In deze afbeelding komt nergens een confrontatie voor tussen 

het overspelige paar en de koning. Zowel wanneer Tristan en Isolde door Brangäne worden 

geholpen als wanneer Lancelot en Guinevere door Galehot worden geholpen, is er geen 
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bedreiging in de vorm van de echtgenoot aanwezig. Dit maakt dat we anders naar de afbeelding 

kijken. Aangezien de persoon die bedrogen wordt, zowel koning Arthur als koning Mark, niet 

aanwezig is, lijkt het haast alsof een gewoon liefdeskoppel een duwtje in de goede richting krijgt. 

Hieruit blijkt dat enkel wanneer de persoon die bedrogen wordt op dezelfde afbeelding staat, het 

echt gezien wordt als overspel, en de liefde wellicht wordt afgekeurd. Wanneer de koning echter 

niet aanwezig is, is er niets aan de hand en zijn er geen negatieve gevoelens tegenover de 

geliefden. We zijn eerder blij voor ze en dankbaar voor de hulp die ze hebben gekregen. 

 Wel opvallend is de hand van Guinevere onder de kin van Lancelot. Hiermee toont zij het 

initiatief terwijl Lancelot nog terughoudend wil zijn, en laat ze hem geen kant op gaan. Dit zou 

goed aansluiten bij de vrouwenlisten, waar de vrouw het initiatief neemt in het veroveren van de 

man. 

 

 

Geliefden bekeken in illustraties 

Naast de afbeeldingen waar de geliefden geholpen worden, zijn er de illustraties in de 

manuscripten waarbij de geliefden bekeken worden door de bedrogen koning. Als we naar de 

eerste driehoeksverhouding kijken, valt op dat ook daar geen directe confrontatie plaatsvindt 

tussen koning Arthur en de overspelige Guinevere en Lancelot. Dit maakt dat er geen echt 

moreel dilemma voor het publiek wordt gegeven. Wanneer koning Arthur de schilderingen van 

Lancelot over zijn relatie met Guinevere bekijkt, zijn de overspelige geliefden daar niet bij. 

Koning Arthur staat op dat moment echter alleen te kijken naar de afbeeldingen, eventueel in 

bijzijn van zijn zuster Morgaine die alleen maar wil stoken tussen de drie personen, dat zijn 

eenzaamheid hetgeen is wat onze sympathie naar hem doet trekken. Ineens ziet hij hoe zijn 

wereld ingestort blijkt te zijn, en daar kan hij zich niet tegen verweren. Hij bespioneert de 

geliefden niet in levende lijve, zoals koning Mark, dus daar hoeven we ons niet boos over te 

maken en kan onze aandacht onverdeeld naar koning Arthur gaan. De meest confronterende en 

pijnlijke scene voor koning Arthur om te zien op de muurschilderingen is de eerste kus, en het is 

begrijpelijk dat hij daardoor ontdaan is. 

 Bij Tristan en Isolde is de situatie een stuk moeilijker. Er zijn meerdere scènes waarbij de 

koning en de overspelige geliefden elkaar treffen. Hier moet dan door het publiek een keuze 

gemaakt worden betreffende wie hun sympathie krijgt. Bij de boomgaardscène is het zo dat er 

een ideaal liefdeskoppel onder de boom lijkt te zitten, en de koning in de boom meer een 

indringer is dan een echtgenoot die rechtmatig zijn vrouw in de gaten houdt. Dit wordt versterkt 

door de referentie aan de zondeval, waarbij de toeschouwer in de boom ook enkel kwade 
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bedoelingen had. Het feit dat de geliefden haast weerloos zijn, levert hen het mededogen van het 

publiek op. Ware liefde is een hoog ideaal. En ondanks dat koning Mark de echtgenoot van 

Isolde is, is dit niet een nette manier om hen in de gaten te houden. Bovendien kan het publiek 

ook met de populaire liefdesleer van Andreas Capellanus bekend zijn geweest, waarin gezegd 

wordt dat het huwelijk en de liefde niets met elkaar te maken hebben. En ook de ideeën van 

Ovidius kwamen op hetzelfde neer, door zijn stelling dat echtgenoten met geen mogelijkheid van 

elkaar kunnen houden. 

 Na de boomgaardscène is het verwonden van Tristan door koning Mark zo’n drastische 

zet, dat het publiek medelijden heeft met de geliefden. Ten eerste omdat Tristan door de wraak 

van de koning (vaak op laffe wijze van achteren) verrast wordt, en ten tweede omdat het geluk en 

iedere vorm van een toekomst voor de geliefden verstoord is. De wraak van koning Mark wordt 

niet gezien als de rechtmatige daad van een echtgenoot, maar als een onnodige wreedheid. Een 

koning hoort boven wraakgevoelens te staan en de oplossing van koning Arthur door de 

overspelige geliefden via een proces te laten veroordelen laat zien dat hij een betere koning is dan 

koning Mark. Juist zijn actie om de geliefden uit elkaar te drijven, brengt ze voor het publiek 

meer bij elkaar en maakt hun liefde meer geaccepteerd (waarbij de liefdesdrank waardoor ze geen 

keus meer hadden hen ook minder schuldig maakt). Wanneer zij dan ook nog samen op bed 

sterven, is dit een ideaal romantisch einde van een ware liefde, met de belofte dat de geliefden na 

de dood herenigd worden. Hierdoor wordt het publiek ook gestuurd om met de overspelige 

geliefden mee te leven: het bij elkaar horen van Tristan en Isolde wordt op plastische wijze 

aangegeven wanneer de takken die uit hun graf groeien zich ineenstrengelen. Wie kan deze liefde 

dan nog veroordelen?  

 

 

Beeldend bedrog en liefde in gebruik 

De beeldende kunst heeft meer vrijheid om overspel te gebruiken: het is niet gebonden aan een 

verhaal of een specifieke variant van een verhaal, en het is vrij om een afbeelding te kiezen die 

een thema representeert. Bij de keuze voor de boomgaardscène om het verhaal van Tristan en 

Isolde te illustreren, is een zeer dubbelzinnige scène gekozen. Het is dan ook erg afhankelijk van 

de omgevende scènes en de context van het voorwerp hoe de afbeelding geïnterpreteerd zal 

worden door het publiek. Het lijkt dat koning Mark ook zijn standvastigheid in zijn blik verloren 

heeft: kijkt hij in de manuscriptafbeeldingen vrijwel altijd naar zijn vrouw Isolde, op voorwerpen 

is het heel wisselend op wie hij zijn focus richt. Dezelfde wisseling van focus komt voor bij de 

gehele scène in de boomgaard. Wanneer wij de scène op een spiegeldeksel zien, denken we 
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waarschijnlijk aan ware liefde onder de boom, want waarom zou een vrouw zich willen omgeven 

door afbeeldingen die zo’n negatieve toon hebben? Wanneer we echter naar een tapijt met 

vrouwenlisten kijken, is het ineens een heel ander verhaal: dan zien we hoe koning Mark voor zijn 

eigen ogen bedrogen wordt door zijn vrouw en beste vriend. En in het kader van de 

vrouwenlisten en minneslaven is Isolde het dan die er het slechtste vanaf komt. Maar wat moeten 

we dan uiteindelijk concluderen? 

 

 

Werkelijk ware liefde of onverbiddelijk overspel? 

Het is bijzonder dat een overspelig paar in de ene afbeelding positief wordt neergezet en 

beschouwd, en in de andere negatief. Zo zien we dat de afbeeldingen waarbij het paar geholpen 

wordt zonder dat de echtgenoot aanwezig is zeer positief worden gezien; terwijl hetzelfde paar 

enkele afbeeldingen verder in twijfel wordt getrokken wanneer er een confrontatie met de 

echtgenoot ontstaat. Wiens kant kiezen we dan? Het lijkt erop dat in de handschriften de 

sympathie voornamelijk naar het overspelige liefdespaar gaat, op de afbeeldingen van de eenzame 

koning Arthur voor de schilderingen na. Maar hier speelt zoals aangegeven ook een andere 

achtergrond mee, en deze koning heeft een hele andere taak en functie dan koning Mark. Bij 

koning Mark lijken de overspelige geliefden wel op het medeleven van het publiek te kunnen 

rekenen – in de handschriften dan. 

 In de beeldende kunst is het een ander verhaal en is het geheel afhankelijk van de 

omgeving en het voorwerp. Het lijkt in eerste instantie alsof vrouwenlisten negatief zijn en 

liefdesscènes positief, maar dan moet er nog steeds ook gekeken worden waar het op afgebeeld is 

en wat de functie daarvan is geweest. Zo zijn vele voorwerpen die hier werden besproken 

waarschijnlijk geschenken in naam van de liefde geweest: spiegels met versierde deksels, 

wandkleden, kammen en ivoren kistjes voor sierraden of toiletspullen. Dit maakt duidelijk dat de 

ontvangster de artikelen als romantisch beschouwde, ondanks de verschillende soorten 

afbeeldingen. Blijkbaar had de boomgaardscène ook een romantisch aspect in de zin van de ware 

liefde, alhoewel de dame waarschijnlijk ook de dubbele betekenis zag. “All the stories told on the 

box were currently popular and of interest to the recipient, but she would have been aware of the 

double meanings of all of them. She would also have been pleased, thinking of herself as the 

Castle of Love or as the object of adoration of her own noble knight, probably the donor.”108 Zo 

hadden ook de geboorteschaal en de schoentjes die als liefdesgeschenken werden gegeven zeer 

positieve betekenissen in de middeleeuwen: “Footwear particularly played a substantial role in 
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amorous relations and marriage celebrations […]. Shoes had – and have – an imprint in a 

figurative sense, with the emphasis lying on happiness, good fortune and fertility.”109 

 Wanneer we naar deze afbeeldingen kijken, moeten we ook niet vergeten om er zo goed 

als het ons lukt met middeleeuwse ogen naar te blijven kijken. Liefde en huwelijk lagen niet zo 

duidelijk en vast verbonden met elkaar als we nu gewend zijn. Als een meisje van adel 

uitgehuwelijkt werd, had dit meer te doen met geld en macht dan met liefde. Liefde was iets wat 

in de hoofse wereld buiten het huwelijk gebeurde: geheime afspraakjes in de nacht hadden meer 

met liefde te maken dan het huwelijk. Barnet zegt over een liefdesverhaal: “This story reveals 

both sides of the chivalric code, in which love and marriage have little to do with each other, but 

love was perceived as a goal, an ideal and an honourable secret. As with the tales of Tristan and 

Isolde and Lancelot and Guinevere, the story of the chatelaine captured the medieval 

imagination.”110 

De mengeling van verhalen van verschillende afkomst op kistjes en tapijten is ook niet 

vreemd: “Through romances derived from classical sources like the Roman de Troie and Alexander 

romances, exemplary figures from pagan antiquity also became more prominent, so that it is not 

unusual to find figures from the Bible, antiquity, and romance assembled within a single text to 

demonstrate that love has held sway throughout human history.”111 

Het verhaal van Aristoteles met de twee verschillende eindes geeft aan dat het thema van 

overspel en ware liefde toch dubbelzinnig was en moeilijk lag, ook in de middeleeuwen. Wel lijkt 

er een verschil te zijn tussen de afbeeldingen in de handschriften en de afbeeldingen in de 

beeldende kunst. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de isolatie van het materiaal. In de 

manuscripten werden verschillende scènes van een verhaal geïllustreerd, waarbij het publiek enkel 

deze personages volgde en het verloop van het verhaal mee liet spelen bij de beoordeling van de 

karakters. In de beeldende kunst zit er een groot verschil tussen de voorwerpen die enkel de 

boomgaardscène bevatten, en voorwerpen met een verzameling van afbeeldingen. Bij de enkele 

afbeelding ligt het geheel aan de achtergrond van het publiek wat men er in ziet: als men de 

handschriften kent heeft men waarschijnlijk een heel ander idee in gedachten dan als men de 

afbeelding alleen uit de negatieve context van vrouwenlisten kent. Bij de verzameling is het erg 

afhankelijk van de omgevende afbeeldingen wat de indruk van het publiek is: een tapijt met 

liefdesafbeeldingen en daarin de boomgaardscène geeft een volledig ander gevoel dan een tapijt 

met listen en verraad met daarin de boomgaardscène. 
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 Opvallend is ook de automatische woordkeuze voor negatieve context bij de term 

vrouwenlisten wanneer ik hierboven de enkele afbeelding noem. Hoe kunnen we van de 

afbeelding zeggen dat het een negatieve context heeft? We kunnen van het overspelige paar en in 

het bijzonder de vrouw zeggen dat zij in negatieve sfeer staan, maar de afbeelding op zich hoeft 

dit niet te zijn. In hoeverre draagt het onderliggende model hier een rol (zowel de zondeval en de 

connotatie van de zonde, als de helpende personages met de connotatie van de 

huwelijksiconografie), zeker als het model en de afgeleide afbeelding in hetzelfde handschrift 

voorkwamen? Bij het model van Adam en Eva voor de boomgaardscène is het waarschijnlijk dat 

er verwezen werd naar de verleiding en misleiding die bij liefde kan horen. Hierbij moeten we niet 

alleen denken aan de schuld die Eva als vrouw krijgt, maar ook aan de misleidende en 

indringende rol van de toeschouwer in de boom. Maar kan het naast de negatieve kant niet ook 

een haast positieve steunbetuiging zijn voor de arme koning Mark, die bedrogen wordt door zijn 

meest geliefde vrienden? Dan zou het zelfs een afbeelding met een moraal kunnen zijn die niet 

tegen personen gericht is, maar bedoeld is om andere personen te steunen. Want de meest 

intrigerende vraag blijft: hoe interpreteerden de middeleeuwers deze afbeeldingen met 

driehoekscomposities. Zijn afbeeldingen van overspel per direct negatieve afbeeldingen van 

zonde, lust en list, of zijn er afbeeldingen die gezien worden als ware liefde, omdat de personages 

er zoveel voor over hebben, zelfs in het geheim bij elkaar komen en daarnaast een ander leven 

leiden. En ondanks dat de vrouw de schuld kreeg van de val van de man, besefte men toch ook 

dat zij niet altijd alles in de hand had, en soms zelf ook het slachtoffer was van de liefde: “The 

power of Love, or Venus, or the God of Love – however it is presented – is felt by women, too, 

and can bring them the same joy and suffering as it brings to men.”112 

 

Na het bekijken van al deze afbeeldingen ben ik ervan overtuigd dat er geen simpele waarheid is, 

en dat er geen rechte lijn te trekken is waarbij alle afbeeldingen hetzelfde beoordeeld werden; 

hetzij als zonde, hetzij als ware liefde. Er is in deze ook geen middenweg denk ik: de kijker wordt 

uitgedaagd of (door andere afbeeldingen) begeleid om een keuze te maken betreffende sympathie 

voor de overspelige geliefden of voor de bedrogen toeschouwer. En hierbij zijn de afbeeldingen 

in twee groepen te verdelen. Maar er is een groot bezwaar om nu hier een lijst te geven van welke 

afbeelding in welke groep hoort: de achtergrond en ervaring (in het zien van vergelijkbare 

afbeeldingen) van de persoon die de afbeelding bekijkt, zorgt ervoor dat iedereen een andere 

indeling zal maken. Zo geeft Stephanie Cain Van D’Elden een verdeling tussen publiek wat het 

verhaal al kent en publiek wat onbekend is met het verhaal: “Instead of dividing the viewers into 
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literati and illiterati, I suggest that we divide them into those familiar with the story and those 

unexposed to it. These two groups would necessarily ‘read’ the text differently, whether it be 

embedded in a manuscript, on a tapestry, on a wall painting, tile, or casket. Indeed, their 

perceptions of the text would not be the same.”113 Later zegt zij: “Was the story of Tristan and 

Isolde meant to be an exemplum of the wonders of courtly love and courtly behaviour, or was it 

supposed to serve as a bad example of the results of adulterous love? […] But is this a glorious 

death, or is it punishment for their sinful lives on earth? The ‘readers’ of the illustrations could 

choose their interpretation based on their own understanding of the written text or they could 

tailor their retelling of the story to the expectations of their audience.”114 Dat maakt dat deze 

afbeeldingen zo intrigerend blijven. En dat maakt ook dat de driehoekscompositie een middel bij 

uitstek is om zulke dubbelzinnige scènes te verbeelden en alle opties open te laten voor het 

publiek om de hoek van de driehoek te kiezen die in hun ogen het beste is. 

Ook in de middeleeuwen bleef er discussie bestaan tussen verschillende opvattingen over 

de liefde: waren vrouwen de listige schepsels die mannen ten val brachten, of was het de liefde 

zelf die de mens deed dwalen? Smith zegt hierover: “[..] the crucial fact, already pointed out 

above, that the new purposes being served by the Power of Women topos (a rubric under which I 

believe Schnell’s Minnesklaven and Frauensklaven should both be subsumed) did not displace the 

old.”115 Dit betekent dat in de middeleeuwen er ook door verschillende personen, aanhangers van 

verschillende gedachten, op verschillende wijzen naar de driehoeksafbeeldingen werd gekeken.  

En dan wil ik mijn betoog eindigen met het citeren van een laatste stelling van Susan 

Smith. “An image can only operate as a site of ideological contest to the extent that the spectator 

views images (as he or she reads texts or hears stories) in relation to other works in which he or 

she has encountered the same image previously. It is the perception of difference in the viewer’s 

mind that transforms the polysemous potential of images into active dialogue, a dialogue that, 

moreover, will differ from viewer to viewer depending on his or her experience, viewing 

competence, and moral inclination.”116 Hierin geeft ook zij aan dat wat het publiek in een 

afbeelding ziet, afhangt van de achtergrond van het publiek. Iemand die de boomgaardscène 

tussen liefdesafbeeldingen zoals Thisbe en Pyramis heeft gezien zal eerder denken aan ware liefde 

wanneer hij de afbeelding ergens anders opnieuw ziet, terwijl iemand die dezelfde 
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boomgaardscène tussen afbeeldingen van vrouwenlisten zoals Samson en Delila heeft gezien 

eerder aan listen en bedrog zal denken als hij de afbeelding ergens anders opnieuw ziet.  

Overspel in de middeleeuwen is een lastige zaak om met onze moderne ogen naar te 

kijken, maar ook in de middeleeuwen was het een ingewikkeld begrip met vele verschillende 

kanten. 
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