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Tolkiens Arthur  FRANK BRANDSMA en ERIK HENDRIX

E
igenlijk is het een nachtmerrie: je vader 

overlijdt, laat je een huis vol boeken en pa-

pieren na en jij mag het opruimen. Het ligt 

anders als je vader J. R. R. Tolkien heette en er een 

schat aan ongepubliceerde, maar waardevolle verha-

len in de papierberg verscholen ligt. Christopher Tol-

kien wijdt zich al vele decennia aan het bewerken en 

uitgeven van de nalatenschap van zijn vader, met als 

gevolg dat de lijst door hem vervaardigde boeken de 

publicatielijst van pa verre overtreft. Het achterdoek 

van The hobbit en The Lord of the Rings, dat eigenlijk 

alleen bestond in Tolkiens hoofd en allerhande aan-

tekeningen, komt zo voor de wereldwijde fans stukje 

bij beetje beschikbaar. Bij alle zorgvuldigheid die 

Christopher daarbij aan de dag legt, is wel de vraag 

wat nu wel en wat niet voor publicatie bedoeld was. 

Het in de editiewetenschap gangbare begrip van de 

“Fassung letzter Hand”, de laatste versie die de auteur 

corrigeerde voor het boek werd gedrukt, wordt hier 

een beetje uitgerekt, want Christopher werkt gewoon-

lijk met handschriftfragmenten die door zijn vader in 

een nette versie zijn opgeschreven (zie afbeelding 2). 

Daar staat wel tegenover dat hij in zijn uitgaven keu-

rig rekenschap aflegt van de versies die beschikbaar 

waren, van de gemaakte keuzes en van de uiteindelijk 

samengestelde tekst.

Dit jaar zag The Fall of Arthur het licht, een onvoltooide naver-

telling van het Arthurverhaal op zijn Tolkiens, in de allitereren-

de verzen die als vanzelf uit zijn pen lijken te vloeien naar het 

model van de Oud- en Middelengelse allitererende teksten. 

Wat vind je in het boek en wat heeft het te bieden voor de 

Tolkien- en Arthurliefhebber?

Het verhaal

The Fall of Arthur bestaat uit vijf canto’s. De eerste vier canto’s 

bestaan ongeveer uit 200 versregels, het laatste telt er slechts 

63. Uit de volgende synopsis (pas op: spoiler alert!) zal snel 

duidelijk worden dat Tolkien van zijn publiek enige voorkennis 

van de Arthurlegende verwacht. 

Canto 1

De eerste canto opent met Arthur en Gawain die op het vaste 

land van Europa, bij ‘de mondingen van de Rijn’, bezig zijn met 

een campagne tegen de Saksen. Er heerst een apocalyptische 

sfeer, zowel op het slagveld waar Arthur en Gawain zich be-

vinden, als in Camelot, waar Mordred de macht heeft gegre-

pen. Wanneer Arthur het nieuws van Mordreds verraad hoort 

van sir Cradoc bekent hij tegenover Gawain hoe zeer hij het 

betreurt dat Lancelot in Benwick zit (deze is in ballingschap 

gegaan nadat zijn a& aire met Guinevere publiek is gemaakt). 

Maar Gawain, die nu niets dan haat koestert voor Lancelot 

die zijn broers doodde toen hij Guinevere wilde redden van 

de brandstapel, is bitter geworden en vertelt de koning dat ze 

beter af zijn zonder hem. Daarop besluiten ze direct terug te 

keren om de usurpator af te zetten.

Canto 2

Het tweede canto speelt zich af in Camelot, dat in handen van 

Mordred is gevallen. Mordred neemt koningin Guinevere ge-

vangen en hij verzekert haar dat ze Arthur noch Lancelot ooit 

weer zal zien. Vervolgens geeft hij haar de keuze: slavendienst 

als Arthurs weduwe of vrijheid als zijn koningin. Guinevere 

houdt zich echter op de vlakte en vraagt om uitstel. Zij krijgt 

respijt tot het eind van de dag om haar beslissing te nemen. 

Vervolgens verschijnt de Friese kapitein Radbod the Red ten 

tonele. Hij vertelt Mordred dat Arthur met zijn leger op weg 

is om zijn troon te heroveren. Wanneer de avond valt, vlucht 

Guinevere uit Camelot.

Canto 3

In canto 3 bevinden we ons in het gezelschap van een ver-

slagen Lancelot die tevergeefs uitziet naar een bericht van 

Arthur of Guinevere. In Benwick kijkt hij eenzaam uit over zee. 

Hij overpeinst de catastrofale gebeurtenissen die zich in Ca-
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▲ Afbeelding 1. J. R. R. Tolkien
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melot rondom zijn vertrek hebben afgespeeld: “Swift swords 
were drawn || by sworn brethren / and the Round Table || rent 
asunder / in the Queen’s quarrel” (III, vs. 71-73).

Canto 4
De vierde canto speelt zich af aan de kust van Romeril. Ivor ver-
telt Mordred dat Guinevere is ontsnapt. Mordred is woedend 
en vreest dat de koningin op weg is naar Benwick om Lancelot 
om hulp te vragen. Wanneer dan Arthurs vloot aan de horizon 
verschijnt, zoekt Mordred angstig tussen vaandels en zeilen 
naar het wapenteken van Lancelot; de lelie. Hij is opgelucht 
wanneer hij vaststelt dat Lancelots krijgsmacht zich niet onder 
de aanvallers bevindt. Gawain neemt met zijn mannen de kust 
in en verslaat hierbij de koning van de Goten.

Canto 5
Canto 5 bestaat slechts uit vier strofen, waarin de zonsop-
komst wordt beschreven van de dag nadat de kust van Rome-
ril is ingenomen door Arthur en Gawain.

De vorm

De meeste liefhebbers van het oeuvre van Tolkien zijn waar-
schijnlijk ook bekend met zijn liefde voor allitererende poëzie. 
Zo vertaalde Tolkien het Middelengelse Sir Gawain and the 
Green Knight en Pearl naar modern Engels. Maar ook in zijn 
werk over Midden-aarde zijn er verschillende voorbeelden van 
allitererende poëzie te vinden, zoals het onafgemaakte The Lay 
of the Children of Húrin en The Flight of the Noldoli. Daarnaast 
zijn er vele korte gedichten en liedjes in The Lord of the Rings 
in de allitererende stijl, denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde 
Burial Song of Théoden.

Bij allitererende poëzie herhaalt de dichter beginmedeklinkers 
in beklemtoonde lettergrepen binnen de versregel. Het vol-
gende fragment is uit de vierde canto, vers 168-176:

C      C                C           /  C 
Sun shone on swords.  Silver pointed  (v. 168)

a      a                 a            / a          x

        C         C               /               C
the spear sparkled   as they sprang upward,  (v. 169)

       a          a               /                a             x

          white as wheat+ eld.   Wheeling above them   (v. 170)

          the crows were crying   with cold voices.
          In the foaming sea   flashed a thousand
          swift oars sweeping.   Saxon chieftains
          at their stems standing   sternly shouted;
          blades they brandished   and broad axes,
          on their gods calling   with grim voices.   (v. 176)

Boven de eerste twee versregels zijn de belangrijkste mede-
klinkers weergegeven met een C, in versregels 170 tot en met 
176 zijn ze aangegeven door middel van vet en cursief. De 
alliteratie is onder de versregels weergegeven door een a en 
een x waar deze afwezig is. Pauzes in de versregels zijn aan-
gegeven door middel van een /. Deze zogenaamde cesuren 
zijn karakteristiek voor allitererende gedichten en deze speci-
+ eke vorm in The Fall of Arthur komt volledig overeen met het 
metrum van Beowulf en ook met dat van de Alliterative Morte 
Arthure (circa 1400), een tekst die Tolkien bij dit werk duidelijk 
geïnspireerd heeft.

Voor de Arthurist

De middeleeuwse literaire traditie van verhalen over Arthurs 
ondergang kent twee hoofdstromen. Er zijn teksten die de 
‘kroniek’-lijn volgen, beginnend bij Geo< rey van Monmouth 
en via Wace en Layamon uitlopend in een hele verzameling 
Engelse Brut-teksten. Daartegenover staan teksten in de 
‘roman’-lijn, die begint bij de Franse Mort le roi Artu (het slot-
deel van de Lancelot en prose) en uitmondt in Malory. De twee 
lijnen verschillen wat betreft de aard van het verraad: in de 
kronieken (die overigens even + ctief zijn als de romans) spant 
de koningin samen met Mordred (zij houdt van hem, trouwt 
met hem en baart zijn kinderen) en speelt Lancelot geen rol 
van betekenis, terwijl in de romans het overspel van Lancelot 
en Guinevere aan Mordred (wel verliefd op de koningin, maar 
zij weet hem te ontlopen) de gelegenheid biedt Arthur te ver-
raden. De Engelse literatuur van de veertiende eeuw kent een 

▲ Afbeelding 2. Frontispies van The Fall of Arthur. Het fragment toont 
regels 61-94 uit Canto 1 volgens de recentste versie van dit werk.
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representant van beide lijnen. De zogenoemde “stanzaic” Le 

Morte Arthur van circa 1350 volgt de romantraditie, maar vult 

een aantal ‘open plekken’ op eigen wijze in. Zo kent deze tekst 

een laatste ontmoeting tussen de naar een klooster gevluch-

te Guinevere en Lancelot, waarin zij spreken over hun geza-

menlijke schuld aan Arthurs ondergang. In de kroniekachtige 

tegenhanger, de Alliterative Morthe Arthure speelt Lancelot 

alleen een bijrol en zijn Guinevere en Mordred de per# de 

verraders. Guinevere heeft zelfs de geheime bergplaats van 

Arthurs zwaard aan haar minnaar verklapt. 

Gezien de vorm van zijn gedicht, maar ook in een detail als het 

noemen van Sir Cradoc als brenger van het nieuws van Mor-

dreds verraad, heeft Tolkien zich vooral gericht op de laatstge-

noemde tekst. Toch heeft hij een duidelijke rol voor Lancelot 

gereserveerd in zijn versie. In de derde zang bevindt Lance-

lot zich in zijn Franse rijk, Benwick, en kijkt hij terug op wat er 

voorgevallen is. De handeling staat hier in feite stil in The Fall 

of Arthur; de blik op Lancelot is vooral een hulpmiddel om een 

terugblik op de voorgeschiedenis te geven. Wel opmerkelijk is 

het beeld van de ‘harde’ Guinevere dat hier naar voren komt: 

“Dear she loved him / with love unyielding, lady ruthless, / fair 

as fay-woman and fell minded / in the world walking for the 

woe of men” (III, vs. 53-55).

Lancelots optreden moge wat kunstmatig zijn, maar Tolkiens 

visie op Arthurs ondergang levert een mooi verhaal op, prach-

tig verwoord in fraaie verzen. Gawain is duidelijk een held naar 

Tolkiens hart en de veldslagen komen goed uit de verf. Jam-

mer dat er niet meer van is!

Voor de Tolkienist

Waarom zou The Fall of Arthur de Tolkienliefhebber kunnen 

bekoren? Om vele redenen. Ten eerste omdat, met Peter Jack-

sons The Desolation of Smaug1 in de bioscoop, het goed is om 

eraan herinnerd te worden dat het om literatuur gaat wanneer 

we met Tolkien te maken. Met al de aandacht voor de ver# l-

mingen moet er tegenwoordig voor worden gewaakt dat zij 

(hoe mooi de # lms ook zijn) het literaire werk niet volledig 

overvleugelen. Ten tweede, om gewoon weer van het mees-

terschap van Tolkien te kunnen genieten. In The Fall of Arthur 

laat hij een perfecte beheersing van zowel de literaire vorm als 

de thematiek van het genre zien. De meeste liefhebbers van 

Tolkien weten dat hij met The Lord of the Rings ooit de ambitie 

had om een mythologisch epos voor Engeland te creëren en 

het is denkbaar dat hij met de Arthurlegende dergelijk mate-

riaal in handen had. Hij had daar zelf echter wel zijn twijfels 

over (verwoord in een brief uit 1950) en kon zich er toch ook 

niet toe zetten zijn verhaal af te ronden.2 Een lezer als R. W. 

Chambers was enthousiast (“It is very great indeed … really 

heroic, quite apart from its value in showing how the Beowulf 

metre can be used in modern English. (…) You simply must 

# nish this.”3), maar toch zou Tolkien het werk ergens na 1934 

weg leggen en niet meer oppakken: “… one of the most grie-

vous of his many abandonments”, zo constateert Christopher 

op p. 122.

Helaas valt de door Christopher beschreven relatie van het ge-

dicht met The Silmarillion nogal tegen (p. 123-168): het betoog 

verzandt al snel in triviale haarkloverij. Een buitengewoon lan-

ge uiteenzetting over de relatie tussen het Arthuriaanse Ava-

lon en de naamgeving van het eenzame eiland Tol Eressëa in 

Midden-aarde dient hoofdzakelijk om het werk chronologisch 

te positioneren. Dat trucje kennen we nog van Christopher uit 

The history of Middle-earth, waar het een archeologie van The 

Silmarillion betrof, maar men kan zich afvragen hoe relevant 

die exercitie eigenlijk is voor The Fall of Arthur. Andere thema’s, 

die veel interessanter lijken, worden slechts heel kort aange-

stipt en niet volledig besproken. Al eerder noemden we de ne-

gatieve portrettering van koningin Guinevere. Deze overspe-

lige, hardvochtige dame lag Tolkien niet. Het is geen geheim 

dat de katholieke Tolkien een fel tegenstander van echtbreuk 

en tweede huwelijken was. In The Silmarillion zien we deze 

thematiek terug in het verhaal van Finwë, die na de dood van 

zijn eerste vrouw, Míriel, besluit om opnieuw te trouwen met 

Indis. Dit levert veel problemen en onenigheid op in het pa-

radijselijke Valinor. Ook Lancelot komt er in The Fall of Arthur 

niet goed vanaf. De a= aire tussen Lancelot en Guinevere is het 

begin van het einde voor Arthurs rijk. Tolkien lijkt de repercus-

sies van het overspel niet alleen tot het politieke domein te 

beperken, maar de personages in kwestie ook met een per-

soonlijke schuld op te zadelen. Een sterk morele boodschap 

dus, iets wat we wel gewend zijn van Tolkien.

Slotsom

The Fall of Arthur was de moeite van het opgraven uit Tolkiens 

papierberg zeker waard. Het gedicht is ook in zijn onvoltooid-

heid een fraai bewijs van zijn meesterlijke vertelkunst en van 

zijn liefde voor de oude mythen en versvormen. Hoewel on-

misbaar als documentatie zijn de lange stukken van Christo-

pher wat minder boeiend. Gelukkig volgen zij op het verhaal 

en kunnen ze naar behoefte geraadpleegd worden. Nu maar 

afwachten of Peter Jackson de rechten koopt en er een 5 uur 

durend # lmepos van weet te bakken. 

_______________________________________________________

1 In december 2013 is het tweede deel van The hobbit uitgekomen.
2 Carpenter, H., The letters of J. R. R. Tolkien (Londen 2006), 144 (brief 131 
aan M. Waldman).
3 Tolkien, J. R. R., The Fall of Arthur (Londen 2013), 10.
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