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Drie decennia na het eerste deel is 
nu het tiende volume verschenen in 
de prachtige reeks ‘Middelnederlandse 
Lancelotromans’, het prestigieuze 
Utrechtse studie- en editieproject rond 
de Middelnederlandse vertalingen van 
de Lancelot en prose. In de eerste drie 
delen werden de fragmentarisch over-
geleverde Lantsloot vander Haghedochte 
en de Middelnederlandse proza-Lancelot 
behandeld, de andere delen zijn gewijd 
aan enkele teksten uit de indrukwek-
kende Lancelotcompilatie, die niet minder 
dan tien Arturromans bevat. Na volu-
mes over de Roman van Lanceloet en de 
Roman van Perchevael, is nu een deel over 
Walewein ende Keye gepubliceerd, één van 
de zeven geïnterpoleerde romans in de 
compilatie. Die bevat immers, naast de 

vertalingen van de Oudfranse cyclus 
Lancelot - Queste del Saint Graal - Mort le 
roi Artu, nog zeven andere Arturromans, 
waarvan er twee voor en vijf na de 
Queeste vanden Grale zijn ingevoegd. Het 
resultaat is een uniek panorama van de 
Arturtraditie, waarin de ridders van het 
tot de verbeelding sprekende hof van 
koning Artur talloze avonturen beleven.

De nieuwe editie is de eerste afzon-
derlijke editie van Walewein ende Keye. 
Tot nu toe moesten belangstellenden 
hun toevlucht nemen tot de editie die 
Jonckbloet in het midden van de negen-
tiende eeuw van de volledige compilatie 
maakte, of tot de editie met Engelse ver-
taling van vijf geïnterpoleerde romans 
uit 2003, door David Johnson en Geert 
Claassens. De laatstgenoemde editie is 
recent en goed, maar heeft heel andere 
doelstellingen dan het nieuwe boek, 
dat dan ook een leemte vult. Het biedt, 
behalve een editie van de roman zoals 
die in de Lancelotcompilatie is overgele-
verd, ook een beknopte, maar uiterst 
heldere inleiding, waarin de recentste 
stand van het onderzoek is weergege-
ven. De editie en inleiding zijn verzorgd 
door Marjolein Hogenbirk, die Walewein 
ende Keye door en door kent. Zij promo-



veerde in 2004 op deze roman en publi-
ceerde sinds 1994 artikelen over diverse 
aspecten van de tekst. Ook de uitgebrei-
de kennis van Wim Gerritsen resoneert 
mee in deze editie. Vijftig jaar geleden 
al vatte hij het plan op om samen met 
een werkgroep een kritische editie van 
Walewein ende Keye te maken, een project 
dat, vele volgeschreven fiches en enkele 
vernieuwingen in de editiepraktijk later, 
nu zijn voltooiing kent. 

De roman over het eerherstel van 
Walewein, die na een onterechte 
beschuldiging door Keye het Arturhof 
moet verlaten, is onderhoudend. In een 
reeks van zeven avonturen neemt hij het, 
meestal in zijn eentje, op tegen uiteen-
lopende tegenstanders, van individuele 
ridders, een draak en enkele reuzen, 
tot hele legers. Telkens weer bewijst hij 
zijn inzicht in de situatie en zijn fysieke 
kracht en hij wordt steeds nadrukkelij-
ker voorgesteld als een uitzonderlijke 
ridder. Keye daarentegen, die Walewein 
ervan beschuldigd had zich al te zeer op 
zijn kwaliteiten te beroemen ten nadele 
van alle andere ridders aan het hof, 
trekt er met twintig gezellen op uit, met 
de bedoeling Walewein te overtroeven. 
De hofmaarschalk beleeft echter slechts 
één avontuur, dat in alle opzichten een 
aanfluiting is van wat een avontuur zou 
moeten zijn. Op het eind van de roman 
kan het contrast tussen beiden dan 
ook niet groter zijn: Walewein maakt 
een glorieuze intocht aan het hof, toe-
gejuicht door de tegenstanders die hij 
heeft overwonnen en die zich met dui-
zenden naar het hof hebben begeven; 
Keye is er niet eens meer welkom en 
wordt door Artur vervloekt.

De inleiding bij de editie bevat een 

uitvoerige samenvatting van de roman 
en biedt daarnaast informatie over alle 
mogelijke aspecten van Walewein ende 
Keye. In de combinatie daarvan krijgt 
de lezer tevens een interpretatie aange-
reikt. Na een status quaestionis van het 
onderzoek naar de tekst, wordt Walewein 
ende Keye gesitueerd in de handschrif-
telijke context van de compilatie, en 
wordt de opmerkelijke structuur van 
de roman toegelicht, die de tegenstel-
ling tussen Walewein en Keye weerspie-
gelt. De overgang naar een bespreking 
van de thematiek – rond de kernte-
genstellingen hoogmoed/deemoed 
en nederigheid/eer – is snel gemaakt. 
Hoewel er geen vergelijkingsmateri-
aal beschikbaar is (zoals andere hand-
schriften of versies van de tekst), slaagt 
Hogenbirk er bovendien in aanneme-
lijk te maken dat Walewein ende Keye in 
de Lancelotcompilatie een bewerking van 
een eerdere versie moet zijn, zoals dat 
ook het geval is voor andere geïnterpo-
leerde romans. Zij suggereert een intri-
gerende combinatie van bekortingen 
en toevoegingen, maar aan gissingen 
met betrekking tot de oorspronkelijke 
vorm en wellicht (enigszins?) anders uit-
gewerkte thematiek waagt zij zich nau-
welijks. Dergelijke speculaties zouden 
waarschijnlijk te ver voeren, maar de 
lezer vraagt zich toch af hoe de roman, 
die nu als thematisch vrij coherent 
wordt gepresenteerd, er voor de ingre-
pen van de compilator moet hebben uit-
gezien. De roman wordt in de inleiding 
voortdurend gelezen tegen de bredere 
achtergrond van de Lancelotcompilatie en 
de internationale Arturliteratuur, maar 
er is ook een afzonderlijk hoofdstuk 
gewijd aan de situering van Walewein 



ende Keye in de traditie. Daar worden 
voorbeelden gegeven van invloeden uit  
en parallellen met andere romans, zoals 
Yvain van Chrétien de Troyes of de 
Middelnederlandse Ferguut, en wordt 
voorzichtig gewezen op mogelijke inter-
tekstuele relaties. De scherpe foto’s van 
bladen uit het handschrift vormen een 
zinvolle begeleiding van de inleiding en 
de teksteditie.

Die editie bestaat uit een leestekst, 
vergezeld van een drieledig apparaat, 
volgens een opzet die werd vastgesteld 
bij het begin van de reeks: paleogra-
fisch/genetisch commentaar, woordver-
klaring en andere vormen van toelich-
ting, die geregeld alluderen op kwes-
ties die in de inleiding zijn besproken. 
De leestekst is uitstekend, al kan men 
op een paar plaatsen twijfelen aan de 
keuze om woorden al dan niet aaneen 
te schrijven (bijvoorbeeld verzen 1211, 
1968, 2393) of kan er gediscussieerd 
worden over de meest ideale plaats van 
de aanhalingstekens bij een plotse over-
gang naar de directe rede (bijvoorbeeld 
in verzen 3492-3493).

Toch is er sinds het verschijnen van 
het eerste deel veel veranderd: de reeks 
heeft in de loop der jaren een nieuwe 
uitgever gevonden, wat onder meer 
zichtbaar is in een iets kleiner formaat 
en het gebruik van ander papier (geluk-
kig ook voor de stofomslagen – die van 
de vroege delen verschoten meteen), 
met een gunstige invloed op de prijs tot 
gevolg. De indrukwekkende lay-out van 
het begin is wel bewaard. Nieuw voor 
dit deel is het gebruik van nieuwe tech-
nologie in samenwerking met Huygens 
ing, die heeft geleid tot de digitale editie 
die al sinds eind 2009 raadpleegbaar is 

op http://www.waleweinendekeye.huy-
gens.knaw.nl. Het is echter doodjam-
mer dat er met de omzetting van de 
elektronisch vervaardigde editie met 
zijn veelkleurige notenapparaat naar de 
stijlvolle vormgeving van de reeks heel 
wat verkeerd is gegaan. Het bijgeleverde 
erratavelletje verandert daar helaas wei-
nig aan. Zo is er iets mis met de num-
mering van de eerste voetnoten (p. 11), 
zijn enkele toelichtingen bij de editie op 
de verkeerde bladzijde terecht gekomen 
(p. 142-143) en wordt een enkele keer 
niet ingesprongen waar dat wel zou 
moeten (p. 155). Het boek bevat spijtig 
genoeg ook een aantal schoonheids-
foutjes, zoals verwarring tussen de witte 
en de rode ridder (p. 83), tussen vier of 
vijf tegenstanders (p. 125) en legereen-
heden (p. 195), een variabele spelling 
van de ridder Morilagan(t) in de toe-
lichtingen, een tegenstrijdigheid in de 
verklaring van libarde (p. 175) en diverse 
tikfouten, die gelukkig in de digitale 
editie kunnen worden rechtgezet.

Interessanter zijn de plaatsen waar 
de lezer geprikkeld wordt om mee te 
denken. Misschien spelen sommige 
toelichtingen daar op in, doordat ze 
in vraagvorm gesteld zijn (bijvoorbeeld 
p. 70, 112, 123, 131, 172, 196, 218). 
Intrigerend zijn ook de verzen 70-75, 
die alle zes (niet vijf) met Ende begin-
nen en die mogelijk bedoeld zijn om de 
spanning te verhogen, zoals dat ook in 
vergelijkbare passages het geval is (zie 
ook verzen 465-469). Ze hebben zeker 
een invloed op het ritme en geven vaart 
aan de beschrijving van de handelin-
gen. In dit geval komt er nog bij dat 
deze zes verzen, samen met vers 69, de 
beschrijving vormen van een droom van 



Walewein en dat hier, al dan niet toeval-
lig, het stijlkenmerk van de anafoor het 
relaas van de droom mee afbakent.

Ook de feestdag waarop de door 
Walewein overwonnen ridders zich bij 
Arturs hof moeten bevinden, roept 
enkele aanvullende hypothesen op. Het 
gaat om het feest van Johannes de 
Doper op 24 juni, een belangrijke feest-
dag, die al de dag voordien begint en 
uitlopers heeft in het octaaf op 1 juli en 
de heiligverklaring op 2 juli (overigens 
waren er het hele jaar door feesten 
gewijd aan de verschillende mijlpalen in 
het leven van Johannes de Doper). De 
uitgebreide feestelijkheden sluiten, toe-
vallig of niet, min of meer aan bij de ter-
mijn van veertien dagen die Walewein 
als marge opgeeft en die uiteindelijk de 
duur is van de feestelijkheden aan het 
hof. Het feest correspondeert, zoals de 
toelichting bij vers 475 aangeeft, met 
de zomerzonnewende. Dit keerpunt in 
het jaar stemt mooi overeen met het 
keerpunt in de publieke waardering 
die Walewein (en Keye) aan het hof 
ten deel valt en de dag is dus waar-
schijnlijk welbewust gekozen. Hoewel 
de feestdag voor de meeste hedendaag-
se lezers geen iconische hofdag is (we 
denken veeleer aan Pinksteren, een 
feest dat ook in deze roman wordt 
genoemd), gaat het daarenboven wel 
degelijk om een betekenisvolle dag in 
de Arturliteratuur. Zo is er een relatie 
tussen het solstitium en (de oprichting 
van) de steencirkel van Stonehenge, die 
zoals bekend in verband wordt gebracht 
met Artur en vooral met Merlijn. Het is 
ook aardig dat het de dag is waarop in 
de Fergus de titelheld en zijn geliefde 
hun huwelijk vieren, terwijl Hogenbirk 

in de inleiding wijst op overeenkom-
sten tussen Walewein ende Keye en de 
Middelnederlandse Ferguut. Verder heb-
ben er zich op die dag enkele veldsla-
gen tegen de Saksen afgespeeld, wat 
mogelijk een extra dimensie geeft aan 
de aanvankelijke vrees van Artur dat 
zijn hof belegerd wordt als hij de toe-
gestroomde overwonnen ridders buiten 
de muren ziet.
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