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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, op-
geslagen in een geautomatiseerd gegevens-
bestand, of openbaar gemaakt, in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektro-
nisch, mechanisch, door fotokopieën, op-
namen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.

Voorzover het maken van kopieën uit deze
uitgave is toegestaan op grond van artikel
B Auteurswet  jº het Besluit van 
juni , Stb. , zoals gewijzigd bij het
Besluit van  augustus , Stb.  en
artikel  Auteurswet , dient men de
daarvoor wettelijk verschuldigde vergoe-
dingen te voldoen aan de Stichting Repro-
recht (Postbus ,  KB Hoofd-
dorp). Voor het overnemen van
gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezin-
gen, readers en andere compilatiewerken
(artikel  Auteurswet ) dient men
zich tot de uitgever te wenden.
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Een middeleeuwse held
Dit boek bevat vijf avonturen van een
middeleeuwse ridder: Walewein. Hij is
één van de bekendste ridders aan het
hof van koning Artur. De avonturen
zijn afkomstig uit de Roman van Wale-
wein, een bekend middeleeuws boek
dat waarschijnlijk rond , in de om-
geving van Brugge (België) werd ge-
schreven. De Roman van Walewein is
één van de oudste verhalen in het Ne-
derlands. De roman heeft de eeuwen
overleefd in een perkamenten, met
de hand geschreven boek: een hand-
schrift. Dit handschrift wordt be-
waard in de bibliotheek van de Univer-
siteit Leiden. Het middeleeuwse ver-
haal wordt in . versregels ver-
teld. Naast dit volledige verhaal is er
nog een klein fragment (in totaal 
regels) bewaard gebleven van een ander
handschrift. Dit toont aan dat het ver-
haal meerdere keren is opgeschreven. 

Het middeleeuwse boek
In de middeleeuwen werden boeken
altijd met de hand geschreven. Het ma-
teriaal waarop werd geschreven was
perkament. Dat werd gemaakt van die-
renhuid, net als leer; perkament was erg
kostbaar. Als iemand een tweede
exemplaar van een boek wilde, moest
het hele boek opnieuw met de hand
worden overgeschreven. De benodigde
materialen waren erg bewerkelijk (per-
kament, boekband, pen en inkt werden
met de hand gemaakt) en het kostte
veel tijd voordat een boek klaar was,
daarom waren boeken zó duur dat al-
leen de elite het zich kon veroorloven
boeken te bezitten. 

Doordat het overschrijven zoveel
tijd in beslag nam, is het soms letterlijk
zichtbaar dat meerdere mensen aan
hetzelfde boek hebben gewerkt. Aan
de lettervormen in het handschrift van
de Roman van Walewein is te zien dat dit
boek werd geschreven door twee ver-
schillende personen (twee ‘handen’).
Waarschijnlijk waren zij professionele
kopiisten die het verhaal van een ou-
der voorbeeld overschreven. 

Vorm en taal
In de middeleeuwen werden verhalen
anders weergegeven dan nu. Tegen-
woordig worden boeken meestal ge-
schreven in doorlopende regels (pro-
za). Bovendien zijn boeken in eerste
instantie bedoeld voor individueel, stil
lezen. De middeleeuwse verhalen zijn

Voor je begint...
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bijna allemaal geschreven in kolom-
men met vrij korte, paarsgewijs rij-
mende versregels. Ze waren bedoeld
om voor een publiek verteld te worden
en dus om naar te luisteren.

Ook de taal die in de middeleeuwen
in de lage landen werd gesproken en
geschreven, verschilt nogal van het
Nederlands zoals wij dat nu gebruiken.
Wie probeert het Middelnederlands
hardop te lezen, zal merken dat een
aantal woorden vertrouwd in de oren
klinkt, maar dat veel andere woorden
niet zo gemakkelijk te herkennen zijn.
In sommige gevallen lijken ze op een
Frans, Engels of Duits woord. Het
Middelnederlandse woord voor ‘paard’
is ‘ors’, wat erg lijkt op het Engelse
‘horse’. ‘Joye’ komt overeen met het
Franse ‘joie’ dat ‘blijdschap’ betekent.
En met een ‘scone joncfrouwe’ wordt
niet bedoeld dat de dame zich vaak
wast, maar dat ze mooi en knap is, zoals
in het Duitse ‘schön’. Ook kende het
Middelnederlands naamvalsvormen,
zoals het Duits en het Turks nog steeds
hebben. Ten slotte werden er vaak
dubbele ontkenningen gebruikt (‘en
… niet’) zoals nog steeds in het Frans
(‘ne … pas’) en het Zuid-Afrikaans (‘Jij
moe nie huil nie.’).

Het Middelnederlands klonk vaak
anders dan het tegenwoordige Neder-
lands. Veel duidelijker nog wijkt de
middeleeuwse schrijfwijze af van onze
hedendaagse woordvormen. Dit is bij-
voorbeeld goed te zien bij sommige let-
tercombinaties. In de middeleeuwen
diende de letter ‘e’ in de uitspraak vaak
als verlengingsteken van de klank die
ervoor stond: het geschreven woord
‘boem’ werd dan uitgesproken als
‘boom’, ‘doet’ als ‘dood’ en ‘staen’ als
‘staan’. De ‘ij’ klonk als ‘ie’, waardoor
‘hij’ werd uitgesproken als ‘hie’ en ‘lijf’
als ‘lief’. 

Opbouw van dit boek
Dit boek bevat elf hoofdstukken en een
inleiding. In de inleiding (Vanden coninc
Arture) is de proloog van de Middel-
nederlandse tekst opgenomen, met
daarbij een samenvatting van de Roman
van Walewein. De oorspronkelijke tekst
zelf is namelijk te lang om in z’n geheel
in dit boek weer te geven. In hoofdstuk
 (de epiloog) worden de avonturen
van Walewein afgesloten.

De oneven hoofdstukken bevatten
episoden: dit zijn losse, opzichzelf-
staande avonturen of scènes uit de Ro-
man van Walewein, die worden verge-
zeld van commentaar in Terzijdes. In
de even hoofdstukken komen enkele
achtergronden van de middeleeuwse li-
teratuur en cultuur aan de orde. De
woorden die in de tekst rood gedrukt
staan (als ze voor de eerste keer voorko-
men), zijn achter in het boek in een be-
grippenlijst opgenomen.

Omdat het niet gemakkelijk is een
middeleeuws handschrift te lezen, is de
tekst hier afgedrukt met hedendaagse
letters en leestekens. Ook de spelling is
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aangepast. In de teksthoofdstukken
staat het verhaal in kolommen: links de
tekst in het Middelnederlands en rechts
een vertaling in modern Nederlands.
Om de vijf verzen is een versnummer
aangebracht. Doordat delen van de
Middelnederlandse tekst in dit boek
zijn samengevat, worden regelmatig
versnummers overgeslagen.

Bij de hedendaagse vertaling is er-
voor gekozen zoveel mogelijk de oor-
spronkelijke tekst te volgen. Maar
doordat men in het Middelnederlands
op een andere manier de zinnen maakte
en die zinsbouw ons soms vreemd in de
oren klinkt, zijn er in de vertaling soms
twee of drie versregels omgedraaid.
Wie voor de eerste keer een middel-

eeuws verhaal leest, kan – om het ver-
haal goed te begrijpen – beginnen met
de vertaling. Probeer daarnaast ook de
Middelnederlandse verzen hardop te
lezen: onze oren begrijpen de oude taal
vaak beter dan onze ogen. 

De volgorde van de avonturen
In dit boekje zijn de tekst- en de con-
texthoofdstukken steeds met elkaar
verbonden. Behalve het laatste avon-
tuur zijn alle avonturen in chronologi-
sche volgorde geplaatst. In het oor-
spronkelijke verhaal ontmoet Wale-
wein eerst de vos Roges (hoofdstuk )
en pas daarna Ysabele (hoofdstuk ).

Verwerking van de teksten
Achter in dit boek zijn opdrachten en
vragen opgenomen. Ze zijn per hoofd-
stuk gerangschikt en onderverdeeld in
drie categorieën. 

De A-vragen controleren of het ver-
haal en het commentaar goed is begre-
pen. De B-vragen dagen uit om in het
verhaal aspecten te ontdekken die in
het commentaar niet zijn aangegeven.
De C-vragen ten slotte vragen naar de
relatie tussen de Roman van Walewein
en andere middeleeuwse of moderne
bronnen. Hiervoor kan het nodig zijn
om boeken uit de (school)bibliotheek
te raadplegen of via internet meer in-
formatie te zoeken. Ook is achter in het
boek informatie opgenomen die van
pas kan komen voor wie – bijvoorbeeld
in verband met een werkstuk – meer
wil weten over Walewein, Arturlitera-
tuur of de middeleeuwse literatuur en
cultuur in het algemeen.


