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Verborgen betekenissen in de dichtkunst van Geoffrey Chaucer 5 

Geoffrey Chaucer was een man die kennis gemaakt had met vele werelden. 
De grootste middeleeuwse Engelse schrijver van verhalende dichtkunst, eni
ge tijd was hij ook soldaat en diplomaat, hoofdbeambte van de douane, par
lementslid, plaatselijk magistraat, en bouwopzichter bij de koning. Naar het 
schijnt studeerde hij nooit aan een universiteit, hoewel hij meer wist van wat 
aan de universiteiten gedoceerd werd dan vele gegradueerden. Jarenlang 
was hij aan de astronomie en haar zuster astrologie verslaafd. Hij schreef een 
verhandeling over het astrolaab, de eerste in het Engels en inderdaad een 
van de eerste in een Europese landstaal. Bovendien stelde hij een traktaat op 
over een zogenaamd 'equatorium', een soort sterrenkundig gereedschap 
waarmee de posities van de planeten berekend konden worden. I Zijn aan
dacht, niettemin, vestigde hij op die zaken alleen in de tweede helft van zijn 
leven. Laat mij met het begin beginnen. 

Chaucer werd als zoon van een welvarend wijnkoper geboren, een jaar of 
drie na 1340.2 Hij werd in een kosmopolitische samenleving in Londen op
gevoed, als buurman van Franse, Italiaanse, en Vlaamse koopmanfamilies. 
Hij had waarschijnlijk wel enige schoolse vorming, en gezien zijn kennis van 
Latijnse auteurs in zijn gedichten vertoond, woonde hij vermoedelijk de les
sen bij in een van de Londense Latijnse scholen. Toch kreeg hij zijn kennis 
van de wereld meer direct, eerst als jonge livreiknecht in dienst van Eliza
beth, Gravin van Ulster-zij was een schoondochter van de koning- en la
ter bij haar man, Prins Lionel, in de oorlogen in Frankrijk. Als jongeling 
werd hij door de Fransen gevangen genomen. Na een korte tijd (1360) werd 
hij door de koning zelf vrijgekocht. Zijn ervaring, met andere woorden, was 
beslist niet typerend voor een gewoon letterkundige. Chaucers relaties met 
het Continent waren zeker niet oppervlakkig. In de jaren zestig, na zijn hu
welijk, trad hij in dienst van het koninklijke hof en kreeg enkele buitenlandse 
opdrachten, in het bijzonder in Italië. Daar kwam hij in aanraking met de 
geschriften van Dante, en misschien ontmoette hij Petrarca en Boccaccio.3 

Zonder twijfel was hij met hun schrijven bekend. 
Waarschijnlijk studeerde Chaucer rechten aan de Inner Temple in Lon

den. In 1374 werd hij door Edward 111 benoemd tot hoofdbeambte van de 
douane in de haven van Londen en daar bleef hij de volgende twaalf jaren, 
de drukste van zijn hele leven. Hij ging voort met buitenlandse reizen- in 
1378, bijvoorbeeld, bezocht Chaucer nog eens Italië, deze keer met geheime 
brieven voor het hof van de Visconti. Tijdens die twaalf opwindende jaren 
heeft Chaucer zijn allerbeste werken geschreven, gedichten waarvoor hij 

lOver deze zaak zie mijn Chaucer's Universe, Clarendon Press, Oxford, 2e ed. 1990, hoofdstuk 4. 
, De voor Chaucers biografie relevante dokumenten zijn in M . M . Crow and C.C. Olson, Chau
eer Life Records, Clarendon Press, Oxford, 1966 te vinden. Aangezien zijn vader eigendom in 
Londen en Ipswich had, kan het geweest zijn dat Chaucer in de een van beide steden geboren 
was. 

3 In The Canlerbury Taies vertelt de Klerk dat hij zijn verhaal van Petrarca hoorde, Boccaccio 
was in die tijd niet alleen in leven maar verkeerde in het brandpunt van de Florentijnse culture
le elite. Zijn Teseida vormt de basis van Chaucers The Knighl's Taie, en zijn Fiioslralo die van 
Chaucers Troiius and Criseyde. 
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6 J.D. North 

steeds meer aandacht en lof kreeg. Hulde werd in een ballade van de Franse 
dichter Eustache Deschamps-de eerste van zijn tijd-aan Chaucer ge
bracht. Niettemin duurde zijn fortuin niet voort: deze steeg en daalde met 
de fortuin van zijn patroon, de koning, Richard 11. Chaucer bleef in leven 
tot na de val van Richard, maar overleed in het volgende jaar, 1400. Zijn 
graftombe in Westminster Abbey heeft aanleiding gegeven tot de zogenaam
de 'Poet's Corner' van de abdij. 

Het moet nu duidelijk zijn dat Chaucer een man van vele werelden was, 
en dat het op waarde schatten van maar één element het gevaar in zich 
draagt de andere uit te sluiten. Het concentreren op alleen de astronomie is 
slechts een facet van zijn liefde voor symmetrie en harmonie van vormen. 
Net als Dante had hij een grote liefde voor symmetrieën in het morele even
als in het fysische heelal, maar Dante was meer de cosmoloog en Chaucer 
meer de sterrenkundige. Dante introduceerde geen specifieke planetaire toe
standen in zijn poëzie--en, als hij dat deed, was het zelden en aarzelend. In 
zijn vroegere geschriften heeft Chaucer af en toe de wereld beschreven-net 
als Dante gedaan had-vanuit het cosmische perspectief van de Aristoteli
sche wijsbegeerte. Aangezien hij Boethius vertaalde in het Engels komt het 
niet als een verrassing hem de idee te horen poneren dat faam waardeloos 
is, en dat de aarde een kleinigheid is in vergelijking met de hemel. Hij kende 
zijn Macrobius, Martianus en Alain de Lille. De door Beatrice in Paradiso 
uitgelegde wereld, de theologisch, zedelijk en fysisch geordende wereld van 
de sferen, vindt in Chaucers House of Fame plaats, net als in zijn allergrootste 
gedicht, Troilus en Criseyde. Niettemin schepte hij eenzelfde genoegen-en 
hierin leek hij niet op Dante--in het opnemen van astronomische en astrolo
gische kleinigheden in zijn geschriften. Ik ga nu over tot een keuze uit deze 
kleinigheden. 

In de middeleeuwse cultuur had de sterrenkunde een wat bijzondere 
plaats, te weten, als een essentieel onderdeel van het curriculum (d.w.z. van 
het quadrivium) voor alle studenten in de vrije kunsten. Het feit dat op on
geveer vijftigjarige leeftijd Chaucer een tractaat over het astrolaab voor zijn 
tienjarige zoon Lewis zou hebben geschreven (ca. 1393) zegt veel, niet alleen 
over de ambities van ouders voor hun kinderen, maar ook over het grote be
lang dat in de sterrenkunde werd gesteld in die tijden.4 En waarom? Het ge
bruikelijke antwoord is, dat de sterrenkunde een noodzakelijke voorberei
ding was voor de astrologie, en dat juist de laatste gewaardeerd werd. Hoe 
waar dit zij, het is een waarheid die neiging heeft het feit te verduisteren, dat 
vele middeleeuwse geleerden er plezier in vonden de sterrenkunde om zich
zelf te beoefenen. 'L'art pour l'art!' Zonder enige twijfel was Chaucer een 
van dezen. Zijn tractaat over het equatorium, bij voorbeeld, heeft vrijwel geen 
astrologische bijbetekenis. Hij toont zijn grote bekwaamheid in het gebruik 

, In één handschrift, misschien het werk van een schalkse schrijver die medegevoel voor de jonge 
leerling wilde vertonen, ontving de Treatise on the Astrolabe de ondertitel Bread and Milk for Chil
dren . 
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Verborgen betekenissen in de dichtkunst van Geoffrey Chaucer 7 

van de meest geavanceerde astronomische tafels van zijn tijd aan, met name 
die in ca. 1272 in Spanje aan het hof van Alfonso X van León en Castile wa
ren uitgegeven. Dat hij bereid was een uur of drie aan de berekening van 
een volle reeks van planeten posities te besteden, is een teken van zijn toewij
ding aan de praktijk van de sterrenkunde, hoewel zijn uiterste doel wel as
trologisch had kunnen zijn. Er bestaat een ander getuigenbewijs dat hij de 
sterrenkunde op zichzelf intellectueel opwekkend vond, namelijk in de vin
dingrijke en vernuftig uitgedachte astronomische spelletjes in zijn werk. Ik 
zal met enkele hiervan beginnen, voordat ik tot enige van hun astrologische 
tegenhangers overga. Samen scheppen zij de in mijn titel besproken dimen
sie van verborgen betekenis. Mijn eerste al te beknopte voorbeelden zijn van 
Chaucers beroemdste verzameling afkomstig, zijn The Canterbury Tales. 

The Squire's Tale is een romantisch verhaal, door een onstuimige livrei
knecht verteld over de familie van de potentaat Cambyuskan. In dit verhaal 
is er een verborgen allegorie, waarin alle hoofdpersonages, en vele van se
cundair belang, aan vaste sterren of planeten beantwoorden. Hun bewegin
gen zijn nauwkeurig berekend en passend bij de geografische breedte van 
Londen. Hier hebben wij een verhaal dat Chaucer, met het astrolaab in zijn 
hand, verteld kon hebben-of zelfs met behulp van het soort astrolaabklok 
dat in zijn tijd in Westminster te vinden was. 

The Knight's Tale , een zeer vrije bewerking van Boccaccio's Teseida, hoewel 
sterk astrologisch getint, bevat ook een hoeveelheid astronomische allegorie. 
Er zijn enkele symmetrieën in het architektonische plan van drie oratoria en 
van een arena waarin om de hand van de dame Emelye gestreden wordt. 
Deze symmetrieën hebben meer met de meetkunde van de hemel-planetai
re uren, ascendenten enzovoort-dan met de astrologie te maken. Niettemin 
is de allegorie nog eens verborgen en vereist een nauwkeurige rechtvaardi
ging die te vinden is in mijn boek over Chaucer. 

In The Merchant's Tale, duiken planetaire aspekten en andere astrologische 
ideeën op. Op deze kom ik later terug, maar een van de sleutels van het ver
haal is, dat Chaucer een van die zeldzame perioden had gevonden waarin 
de Maan dichtbij haar maximum snelheid was. Genoegen scheppend in de 
ontdekking van zo'n gebeurtenis moet naar mijn mening een genoegen van 
wiskundige aard geweest zijn . Men kan toch wel hetzelfde over een andere 
ontdekking zeggen, toen Chaucer, aan het schrijven van The Parliament of 
Fowls eerder in zijn carrière, de gelegenheid waarnam en gebruik maakte 
van het feit, dat de planeet Venus nu op een ongemeen hoge ecliptische 
breedte stond. 

In drie verschillende gedichten stelde Chaucer enigszins bedekt het uur 
vast, in verband met de dag van het jaar en de lengte van de schaduw van 
een man-een stuk sterrenkundige leer dat hij in een astronomische kalender 
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8 J.D. North 

gevonden had. De kalender was door een bekende, de Karmeliet Nicholas 
van Lynn, geschreven.5 

Hier hebben wij enkele voorbeelden. Zijn zo vaak genomen toevlucht tot 
astronomische list legt getuigenis af van een zeker intellectueel plezier in de 
pure meetkunde der hemel. Een van de gevolgen van zijn gebruik van ster
renkundige en astrologische allegorie is, dat het vaak mogelijk is een datum 
of reeks van data uit zijn gedichten te halen. Onwaarschijnlijk toevallig is 
het dat de data die ik gevonden heb--een stuk of vijftig over het geheel
zich groeperen in de periode 1382 tot 1394, met een duidelijk gat in de pe
riode 1389 tot 1392, de jaren dat hij bouwopzichter bij de koning was. 

Het is niet mogelijk te zeggen wanneer precies Chaucer poëzie begon te 
schrijven, maar zijn eerste werk van niveau moet waarschijnlijk lang voor de 
jaren tachtig gedateerd zijn, zeg 1370. In die tijd was hij zeer onder de in
vloed van de literaire traditie van het Franse hoffelijke gedicht. In zijn eerste 
geschriften bestaan er sporen van een numerologische structuur, een aloude 
traditie volgend die weinig met de sterrenkunde te maken had, hoewel het 
mogelijk was de structuur met de kalender in verband te brengen. Dit was 
gedaan door het introduceren van patronen in de regelnummers en stanza
nummers. In The Parliament oJ Fowls kan men het gedicht als een astronomi
sche dagboek zien: als een voorstelling van ingewikkelde planetaire bewegin
gen door middel van de regel- en stanza nummers waarin toespelingen op de 
bewegingen gemaakt zijn . In zo'n dagboek is de menselijke handeling ge
schreven. Om te zien hoe het gebeurd moge zijn, dat Chaucer van zulke ge
woontes afdreef naar een astrologische structurering van zijn materie, zal ik 
mij op de trant van een van zijn werken in het bijzonder concentreren, zijn 
relatief korte gedicht The Complaint of Mars. Dit is vroeg en heeft een door
zichtigheid die in zijn latere werken ontbreekt, zodat het ons een mate van 
vertrouwen zal opleveren in wat wij later zullen vinden. 

The Complaint of Mars begint met het gezang van een vogel op de dag van 
St Valentijn, en betreft de liefde tussen Venus en Mars, wier verhouding 
Pheb1\s onderbrak.6 De drie zijn planetaire goden, maar licht vermomde 
planetaire goden, en aan de vertolking is niet te twijfelen, aangezien ze door 
Chaucer duidelijk met de sterren in verband zijn gebracht. Mars, bij voor
beeld, is heer van de derde hemel. (Als men van buiten naar binnen telt, zijn 
de sferen de eigendom van de planeten Saturnus, Jupiter, and daarna 
Mars .) Prozaïsch gezegd, er is veel in het gedicht over de bewegingen van 
de godheden naar binnen en naar buiten van paleizen en zalen in paleizen, 
enzovoort, en de gelijkenis tussen deze taal en de taal van de astrologie is 
reeds lang herkend. Niettemin is de analogie omvangrijker dan vroeger be
seft werd : regel voor regel door meer dan een honderd regels in het midden 
van het gedicht is het gedrag van de goden nauwkeurig door de bewegingen 

5 Zie mijn Chaucers Universe, blz. 49-50,85-6, 525-6. De referenties zijn: The Parson's Prologue, The 
Nun's Priest's Tale, en The Man of Law's Prologue. 
6 Voor meer details zie mijn Chaucers Uniuerse, hoofdstuk 9. 
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van de planeten Mars, Venus en de Zon (Phebus) gespiegeld-met planetai
re posities zoals van de Alfonsinische tafels voor een zeer specifieke periode 
in het jaar 1385 afgeleid. Aan dit resultaat twijfel ik niet. Natuurlijk moet 
men de taal van de veertiendeëeuwse astrologie kennen. Men moet de bete
kenis van woorden zoals 'palace' en 'valance' kennen. (Vele van de beste 
kenners van Chaucer zijn lang bezig geweest met het laatste, en de verkla
ring in de laatste belangrijke editie is nog altijd verkeerd.) Men moet de leer 
van receptie kennen, en van verbranding, en wat het betekent als men een 
planeet als 'boos' beschrijft. Verdere details bied ik hier niet aan, maar lou
ter bepaal ik mij tot één groot gevaar, met name van het aannemen dat een 
gedicht van dit soort te begrijpen is zonder zich eerst te verdiepen in de ge
dachteprocessen van een veertiendeëeuwse geleerde. 

Er zijn weinig Chaucerianen te vinden die bereid zijn openlijk mijn ideeën 
te ontkennen, maar-als ik gelijk heb-menen de meeste dat trots Chaucers 
zonderlingheden, en trots het feit dat The Complaint of Mars een duidelijk as
trologisch karakter heeft, hij niet de gewoonte had op deze wijze te werk te 
gaan. Zij beweren dat het gedicht in ieder geval niet een van zijn grootste 
prestaties is, en dat de gedachte dat hij elders hetzelfde stuk speelde, een 
pure wensdroom is. Inderdaad heeft hij dit in tientallen gevallen gedaan. 
Om meer precies te zijn, kan men zeggen dat hij de spelregels gedicht voor 
gedicht veranderde, en deshalve is een 'spel' metafoor een beetje onjuist. 
Niettemin zijn er enkele streken die Chaucer uithaalt, kunstjes, die men uit
eindelijk als bepaaldelijk bij Chaucer behorend, leert te herkennen. Op een 
plaats in The Complaint of Mars, bij voorbeeld, zet hij Jupiter op de meri
diaan, als een god die oordeelt, en naar het schijnt maakt hij een woordspe
ling op het idee dat een onderdeel van het sterrenbeeld van de Vissen op dat 
ogenblijk aan het ondergaan was. Hetzelfde onderdeel van het sterrenbeeld 
van de Vissen vindt men ook in The Squire's Tale, als mijn lezing juist is, en 
dan vertegenwoordigen de sterren een groep vrouwen, dienstmeisjes van de 
centrale persoon Canacee. De sterren in kwestie zijn die in wat men noemt 
'het vissnoer', en in de middeleeuwse iconografie is dit een geknoopt snoer. 
In The Squire's Tale spreekt Chaucer van 'the knotte why that every tale is 
toold', 'de knop [verborgen zedenles] waarom elk getal geteld is', een woord
speling nu op het woord 'knot'. Nog eens, in The Legend of Good Women, kiest 
Chaucer enkele andere sterren uit, om die aan de leden van een groep hofda
mes in het gedicht te laten beantwoorden. In The Parliament of Fowls gebruikt 
hij deze uitvoeringswijze om een mengsel van karakters te portretteren. In 
The Nun's Priest's Tale doet hij dezelfde, niet voor dames maar voor hoenen. 
Twijfels over de realiteit van de analogie zijn in de eerste plaats onvermijde
lijk, maar hoe talrijker de voorbeelden hoe geringer de twijfels. 

Misschien klinken deze parallellen met de vaste sterren (tegenover de pla
neten) niet als bijzonder astrologisch-inderdaad citeerde ik die vroeger als 
voorbeelden van Chaucers genot vinden in het astronomisch berekenen. De 
astrologie, niettemin, is een beetje zoals het onderbewuste van Freud: ie
mand die dat wil kan het overal vinden. De astrologie is een zwervend vak, 
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10 J.D. North 

vaak incoherent en aanspraak makend op alle aspekten van het menselijke 
leven. Het feit is nu vaak vergeten, geobsedeerd met nativiteiten en horosco
pen als de huidige astrologen zijn, maar inderdaad hebben de vaste sterren 
een traditioneel astrologische rol te spelen. In het bijzonder zijn de vaste 
sterren met de planeten en de planetaire astrologie door de klassieke tekst 
van Ptolemaeus Tetrabiblos 1.9 verbonden. 

Wat aldus in eerste instantie zich vertoont als betrekking hebbend op de 
opgangen, culminaties en ondergangen van bepaalde sterren, is veeleer meer 
dan een stuk formele sterrenkunde. Het zorgt voor belangrijke astrologische 
kleur. Evenzo hebben de snelheid van de Maan en de ecliptische breedte van 
Venus een astrologische grond. Enkele van die geometrische waarheden die 
Chaucer voor zijn toehoorders met behulp van een astrolaab had kunnen 
bewijzen, als hij The Squire's Tale zou hebben voorgelezen, zouden voor hen 
duidelijk een astrologisch karakter gehad hebben. Als een planeet beweegt 
met maximum snelheid, bijvoorbeeld, denkt de astroloog dat zij mogelijker
wijs de grootste invloed heeft. Derhalve zijn geometrische vorm en astrologi
sche kleur dooreengevlochten. Het is niet verkeerd die te ontbinden, maar 
als wij dat doen, laten wij dan nooit vergeten, dat de afscheiding door ons 
aan Chaucers schrijven is toegevoegd en dat die Chaucers semantische doel
einde kan verbergen. 

In vergelijking met deze instanties is het echte karakter van Chaucers ge
bruik van astrologie meestal gemakkelijker te herkennen. In het boven
genoemde geval van een snel bewegende Maan was zij niet alleen met maxi
mum snelheid maar van haar verheffing (exaltatio) naar haar domicilie bewe
gend. De daaruitvolgende kracht van de Maan werd dus, volgens de stan
daardieer, vergroot. Dit punt kon Chaucer in zijn vertelling inbouwen. Het 
betreffende gedicht, The Merchant's Tale, gaat over het tijdelijk blind worden 
van een van de karakters, een gebeurtenis die te maken heeft met de stan
daard astrologische leer betreffende de Schorpioen. Er ligt, niet ver beneden 
de oppervlakte van het gedicht, een duidelijke boodschap: dit is een Schor
pioen gedicht. Ik zal deze zaak wat nader uitleggen. 

Aan het eind van The Merchant's Tale maakt de jonge bruid May misbruik 
van de blindheid van haar man en van een ontmoeting, een zeer nauwe ont
moeting met de jonge knecht Damian in een pereboom. Op basis van de bo
vengenoemde maangebeurtenissen kan de ontmoeting gedateerd en geïnter
preteerd worden. Daarna kunnen wij naar andere gebeurtenissen, die een 
astroloog van Chaucers eeuw op prijs gesteld zou hebben, zoeken. Wij vin
den zulke dingen als een opklimmende Schorpioen, de verduisterde Maan in 
de buurt van de staart van het Schorpioen sterrenstelsel, de staart van de 
dichtbijzijnde Draak, en een lijst van aspekt en die niet nader hoeven worden 
beschouwd. Kennelijk, moet het met de hulpmiddelen te zijner beschikking 
een ontzettend grote investering van tijd en energie vereist hebben om zulk 
een verzameling van gelijktijdige en relevante gebeurtenissen te vinden. Het 
Schorpioenonderwerp was duidelijk van belang voor hem. 
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Ergens anders in de poëzie van Chaucer is er vaak een toespeling op de 
planetaire aspektenleer, waar de vriendschap of vijandschap van een planeet 
voor een andere door haar afscheidingshoek wordt beoordeeld. 7 De gelijk
soortige maar ingewikkelder leer van planetaire stralen is ook te vinden. Het 
is niet moeilijk te verstaan hoe ideeën zoals deze zo makkelijk in Chaucers 
gedichten werden ingeweven, want de taal van de astrologie werd allereerst 
op een systeem van menselijke analogie gebaseerd. De planeten kunnen el
kaar zien, kussen, samenkomen en afscheid nemen, in oppositie zijn, boos, 
gelukkig en ongelukkig zijn, terneergeslagen of verheven. Verbaast het ons 
dat zo'n rijk en suggestief begrippenstelsel voor allegorische doelen gebruikt 
werd? De symbolen van de astrologie werden eerst verzonnen, en later hoog 
geschat, omdat zij in het dagelijks leven toepasbaar waren. Chaucer kon die 
als vertegenwoordigers van alledaagse betekenis gebruiken, en net als wij al
len in ons gebruik van onze gewone taal, hoefde hij de oorsprong van die 
symbolen niet te bedenken. De schorpioen, bijvoorbeeld, die hij om astrolo
gische redenen als symbool van seksualiteit, kwaad en verraad selecteerde, 
was niettemin van zichzelf-buiten de astrologie-een symbool van genoem
de dingen. Daarom hadden de astrologen het gekozen! 

Ik ben zeer onder de indruk van de innerlijke consequentie van Chaucers 
werk, waarvan wij duidelijk kunnen zien dat hij hier geen ijdele literaire fi
guren gebruikt. De voorbeelden die ik noemde, zijn niet zeldzaam, maar be
hoorlijk gewoon, en de bovengenoemde consequentheid is van een structure
le kwaliteit. Dat Chaucer zijn allegorisch streven niet als een triviale zaak 
beschouwde, blijkt uit het feit dat hij er in slaagde om die te gebruiken in 
zijn langste en grootste gedicht, Troilus and Criseyde. Nu, als mijn interpreta
tie juist is, voert hij achtereenvolgens de Zon, de Maan, Venus, Mars, Jupi
ter, Saturnus en Mercurius ten tonele, een volgorde die met verwijzing naar 
het gedicht zelf te begrijpen is. De van Troilus and Criseyde afgeleide data om
spannen de periode van Pasen 1385 tot juli 1388. De basis van de astrologi
sche allegorie is nu ontzettend rijk: ingesloten zijn de leer van electie en de 
omgaande horoscopen, de leer van planetaire- en sterrenaspekten, en de idee 
dat bepaalde Jupiter-Saturnus conjuncties de gang van én de wereldgeschie
denis én het weer kunnen vaststellen. 

Het stond alle schrijvers vrij zulke materie te gebruiken. Hoewel velen 
probeerden die te gebruiken, heeft geen van hen Chaucers vernuftigheid in 
deze toepassing vertoond. Het structurele element lag buiten hun bereik. 
Het eenvoudige gebruik van een ontleende metafoor heeft in zichzelf niets 
met dichterlijke structuren te maken. In de zaak Chaucer was het niveau 
van allegorische samenhang totaal anders, en ik hoop, met wat ik reeds ge
zegd heb, een gevoel voor zulke coherentie te hebben overgebracht. Hij liet 
daarbij zien wat hij als meester van zijn kunst kon doen toen hij gelijktijdige 
astrologische toestanden combineerde, toestanden die betrekking hadden op 
historische en te dateren gebeurtenissen. Hij had tientallen mogelijke ster-

, Er zijn voorbeelden in The Merclulnt's Tale, The Knight's Tale en Troilus and Criseyde. 
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renkundige toestanden moeten berekenen, voordat hij een kon vinden die hij 
nodig had. Tot op zekere hoogte moest hij wat hij schreef door de empirische 
stand van de hemel laten voorschrijven. Ik zal dit laatste punt met een slot
voorbeeld illustreren, bewijzend hoe hij zich permitteerde door sterrenkun
dige werkelijkheid en traditie gebonden te worden, hoe los deze band dan 
ook was. 

Middeleeuwse schrijvers hielden van semantische ingewikkeldheid. Hoe 
meer betekenislagen hun gedichten bevatten, des te trotser waren zij op hun 
werk. Eerder in de veertiende eeuw had Bersuire gezegd dat zijn bedoeling 
was, de godenzaken 'litteraliter, naturaliter, historialiter, spiritualiter' uit te 
leggen. (De eerste, 'litteraliter' , betekende ongeveer hetzelfde als 'astrolo
gisch'!) Er bestond één genre in het bijzonder dat zijn gelaagdheid van bete
kenissen openbaarde, met name het bestiarium. Dit soort uit de Griekse Phy
siologus (tussen de 2e en 4e eeuwen) afkomstig leerboek werd in vele Europe
se landstalen vertaald, inclusief het Middelnederlands. De meest invloedrijke 
versie was de Latijnse. De Physiologus bevat een vijftigtal anekdoten uit de 
natuurlijke historie, gevolgd door een Christelijk zedenkundige interpretatie. 
In Engeland in de twaalfde en dertiende eeuw begonnen schrijvers aan de 
voorraad van beestenverhalen bij te dragen, en hun manier van handelen 
oefende een grote invloed uit op de manier waarop andere Engelse schrijvers 
hun verhalen van een sterk moreel doel voorzagen. Het verhaal door de 
Nonspriester op weg naar Canterbury valt binnen deze brede traditie, hoe
wel men de indruk krijgt dat de zedelijkheid van de priester zelf niet onberis
pelijk was . In alle gevallen, had zijn verhaal een ironisch-heroïsche vorm. 
Uiterlijk betreft het een verhaal van een vos, een haan en een hoen, maar 
de pelgrims werden gevraagd zijn moraal op te zoeken. Zedelijkheid of geen 
Zedelijkheid, vanuit de verschillende lagen van betekenis was de astrologi
sche niet de minste. 

De haan is Chauntecleer, die zonder mededinger in het kraaien is, wiens 
stem net als een kerkorgel is, en wiens vaardigheid in het tijdsbepalen te ver
gelijken is met die van een abdij klok. Hij wordt door de Nonspriester be
schreven in termen passend bij een geleerde astronoom, omdat hij de tijd 
kon berekenen in nachteveningsuren, gelijkmatige uren, en door zijn eigen 
natuur kende hij de opklimming van de hemelequator. Op een zekere derde 
dag van mei, een vrijdag-een dag dus aan Venus gewijd-kon hij louter 
door de Zon te bekijken, weten dat hij ietsje meer dan 21 graden in de Stier 
gereisd had, dat zijn hoogte ietsje meer dan 41 graden was, en dat het prima 
hora (priem) was. Langgeleden op basis van deze cijfers bewees ik dat Chau
cer de eerder genoemde astronomische almanak van Nicholas van Lynn 
raadpleegde, die tamelijk zeker een bekende van Chaucer was. Een dag in 
het bijzonder past goed bij de cijfers, met name 3 mei 1392. Het is alsof 
Chaucer-ofmoet ik de Nonspriester noemen?-weloverwogen zijn verhaal 
in een historisch raam geplaatst heeft; maar naar zijn doel is het alleen mo
gelijk te gissen. (Het is misschien de moeite waard te noteren dat een zeer 
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specifieke historische gebeurtenis, de Boerenstandsopstand van 1381, ver
meld is in het gedicht.) 

Chauntecleers geliefkoosde vrouw was Dame Pertelote. Een zeer geleerde 
hoen was zij. Zij kreeg een gelegenheid haar eruditie te ontplooien nadat 
Chauntecleer haar verteld had van een vreselijke ervaring waarvan hij ge
droomd had. In zijn droom werd hij achtervolgd door een op een hond gelij
kend wezen, een beest met een kleur tussen geel en rood, en met gloeiende 
ogen. Zijn vrouw gaf een college in de technische taal van de veertien
deëeuwse geneeskunde, stelde een diagnose van een overmaat van rode gal 
en een melancholisch humeur, en schreef een purgeermiddel voor. Hij moet 
voor de ascendente Zon oppassen en bepaalde kruiden eten. De lezing duur
de lang, en eindelijk had hij zijn geliefde moeten verzoeken op te houden. 
In ruil voor haar bezorgdheid betaalde hij haar met voorbeelden uit literaire 
bronnen, om te verklaren hoe dromen verborgen waarheden konden dragen. 
De hele zaak van veelzijdige en deels verborgen betekenissen was zonder 
twijfel een die Chaucer belangrijk vond. Dat hij zich voor dromen interes
seerde, is in twee andere werken manifest, met name zijn Troilus and Criseyde 
V en The House of Fame. 

Vervolgens vinden wij een verder wijsgerig en doordringend thema, dat 
van determinisme, dat wijst naar Chaucers geloof in astrologie, maar deze 
zaak dwaalt af van mijn primaire onderwerp. Chauntecleer onthult dat hij 
in een innerlijke dubbelzinnigheid in onze droomervaringen gelooft, maar 
hij wil geen notitie nemen van de waarschuwing van zijn droom of van de 
mening van zijn vrouw Pertelote. Zijn voorgevoelens blijken gerechtvaar
digd te zijn, als hij op pijnlijke wijze de verborgen betekenis van zijn droom 
ervaart. 

De helft van zijn verhaal is voorbij als de Nonspriester over gaat naar 
Chauntecleers avontuur. Dit, volgens de verhaler, is op 3 mei gebeurd-op 
een datum door Chaucer in enkele andere gedichten gebruikt in verband 
met het fortuinwisselende karakter ervan. De Nonspriester vertelt over een 
vos die drie jaren lang in een bosje gewoond had, voordat hij door het boer
derijhek brak, om zijn prijs te bemachtigen. Hij wachtte tot een specifiek 
uur-tot na 'undren'-in Chaucers gebruik betekende dit 10 uur 's morgens. 
U zult er kennis van genomen hebben hoe talrijk deze specifieke tijdsverwij
zingen zijn. Chaucer is hier bezig de grond van zijn allegorie te bereiden. Hij 
doet hetzelfde als hij vertelt hoe Pertelote en haar zes zusters 'tegen de Zon' 
liggen. Wat Chaucer kende, maar wat een gewoon lezer niet kent, is dat 
Chauntecleers zeven vrouwen vertegenwoordigsters zijn van de Pleiaden, de 
zeven sterren die de Zon voorbijliep op 3 mei. Chauntecleer, lopend met zijn 
vrouwen, choleriek en net als 'brandend goud' of een 'grimmige leeuw' (de 
Leeuw is het Zonsdomicilie), correspondeert duidelijk met de Zon zelf. Het 
komt uit dat de vos met de kwaadwillige Saturnus overeenkomt. Op 3 mei 
1392- de datum leid ik af uit de handeling in het verhaal-was Saturnus 
drie jaren in de Maagd gebleven. De tijdsindeling van het verhaal draait om 
vier cruciale momenten. Het eerste is als Chauntecleer, uiterst tevreden met 
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zijn leven, schat dat het 'priem' is-het eerste canonieke uur, dat wil zeggen 
9 uur. Het tweede moment is als de vos zijn schuilplaats verlaat. Het derde 
is als de haan eerst de vos ziet, die voort gaat de haan wegens zijn boeiende 
zangersstem te vleien. Chauntecleer ingenomen door deze vleierij, rekte zijn 
hals uit, sloot zijn ogen en zong, waarop hij , voorspelbaar, door de vos werd 
gegrepen. Het vierde dramatische moment was toen de vos, met de haan in 
zijn bek en naar de bos gejaagd, door de haan ertoe werd gebracht zijn ver
volgers te beledigen. Dit, het moment van de ondergang van de vos en het 
herstel van de fortuin van de haan, had net als de eerste drie bepalende mo
menten een astrologisch analoog. Alles hangt prachtig samen. De Zon is in 
de Stier, bijvoorbeeld, die in de medische astrologie de keel beheerst. Er is 
in het verhaal een duidelijk keelmotief. De astrologische details moesten 
Chaucer geholpen hebben zijn gedicht te vormen. Bovendien, om mijn inter
pretatie te ondersteunen, laat mij het feit noteren, dat het juist daar is waar 
Chaucer zijn bronnen wijzigt-Del cok et del gupil van Marie de France 
(1170-1190), Roman de Renart van Pierre de St Cloud (1174-1177), en Renart 
Ie Contrefait van een onbekende klerk van Troyes (1328-1342)--dat hij zijn 
eigen halfverborgen astrologische betekenissen invoert. Ik wil ook toevoegen 
dat ik de overeenstemming van de hoenen en de Pleiaden postuleerde, voor
dat ik ontdekte, dat veel-misschien alle--Europese middeleeuwse land
stalen de Pleiaden beschrijven als een hoen en haar kuikens. 

Ik geloof niet dat de astrologie een sleutel is van meer dan één van de vele 
deuren naar Chaucers dichtkunst leidend . Ik wil niet laten denken dat zijn 
wetenschappelijke bewustheid hem dwong zijn gedichten te schrijven zoals 
hij deed, op een bepaalde manier en bij een bepaalde gelegenheid. Net als 
andere grote dichters, eigende hij zich uit zijn omgeving slechts dan materie 
toe wanneer zijn fantasie hem veroorloofde die te gebruiken. Ik geloof, niet
temin, dat Chaucers visioen sterk werd verhelderd door astronomische en as
trologische kennis van een ongebruikelijk hoog niveau; dat hij geloofde dat 
de veelzijdige wereld van de mens vastgehouden werd in een web waaraan 
die wetenschappen belangrijke draden toevoegden; en dat degenen, die zich 
werkelijk om Chaucers dichtkunst bekommeren, er goed aan zouden doen 
deze feiten niet te vergeten. 
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