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VOORWOORD 

 

 

De middeleeuwse romans over Tristan en Isolde stonden centraal in een van de eerste 

cursussen van mijn masteropleiding en ik was direct geboeid door het prachtige 

liefdesverhaal. Ik besloot mijn scriptie te wijden aan de romans over deze legende. 

Gedurende mijn stageperiode bij de Koninklijke Bibliotheek in het najaar van 2005 

heb ik mijn eerste ideeën over het onderwerp ontwikkeld. Tijdens mijn studieverblijf 

in York heb ik in het voorjaar van 2006 een begin gemaakt aan wat een lang proces 

van scriptieschrijven zou worden. Na enkele doodlopende wegen te hebben 

ingeslagen, kwam ik in september tot mijn definitieve onderwerp: het vergelijken van 

de film Tristan + Isolde (2006) met de middeleeuwse legende, om te onderzoeken op 

welke wijze de romans zijn aangepast om het verhaal geschikt te maken voor een 

hedendaags publiek.  

De opbouwende kritiek en waardevolle tips van Frank Brandsma hebben mij 

enorm gestimuleerd. Hij stuurde me de goede kant op als ik te ver afdwaalde. Ik ben 

hem zeer dankbaar voor zijn begeleiding, niet alleen tijdens het schrijven van mijn 

scriptie, maar gedurende mijn hele studie. Zijn inspirerende cursussen hebben mijn 

interesse voor de Arthurliteratuur aangewakkerd. Met veel genoegen denk ik ook 

terug aan de organisatieperiode van het International Arthurian Congress in de zomer 

van 2005, onder leiding van Bart Besamusca en Frank Brandsma. Deze periode 

kenmerkt zich door vele leerzame momenten, maar zeker ook door veel gezelligheid, 

die zich met Mark, Gerard, Niels en Elisabeth na afloop van het congres heeft 

voortgezet.  
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Verder wil ik Mark bedanken voor het enthousiasme waarmee hij eerdere 

versies van mijn scriptie heeft gelezen en van uitgebreid commentaar heeft voorzien. 

Zijn suggesties zijn van enorme waarde voor mij geweest. Ook Stijntje dank ik voor 

haar enthousiaste en kritische kanttekeningen. Connor, Marijke, Suzanne, Nathalie en 

Jessy ben ik dankbaar voor hun begrip, hun luisterend oor en hun stimulerende 

opmerkingen. Daarnaast waardeer ik het enorm dat Jessy tijd heeft vrijgemaakt om de 

omslag te ontwerpen. Joost, Esther en Suzan waren onmisbare “lotgenoten” tijdens de 

lange dagen in de Letterenbibliotheek. Tot slot dank ik mijn ouders, mijn zusjes Irene 

en Iris, en Dennis voor het doorlezen en becommentariëren van de laatste versie van 

mijn scriptie en voor hun onvoorwaardelijke steun.  

 

 

 

Utrecht, 17 juni 2007 



Hoofdstuk 1      Inleiding 

 11 

 

 

Hoofdstuk 1 

 

INLEIDING 

 

 

In de twaalfde eeuw worden vele mondeling overleverde verhalen op schrift gesteld. 

Zo’n verhaal heeft een bepaalde betekenis voor de makers, aangezien het de moeite 

van het opschrijven waard was. In hoeverre deze tekst met de oorspronkelijke orale 

versie overeenkomt, is nooit met zekerheid vast te stellen.
1
 In de twintigste eeuw 

worden vele schriftelijk overgeleverde verhalen verfilmd. De eerste van de twee 

uitspraken over verschriftelijking geldt ook voor verfilmingen: de tekst is voor de 

filmmakers interessant genoeg om er een film over te maken. Wat betreft het tweede 

feit is dat niet het geval: de overeenkomsten en verschillen tussen de schriftelijke 

versie en de verfilming van hetzelfde verhaal kunnen precies benoemd worden.  

 Vanuit de traditionele wetenschappelijke hoek kregen deze films echter vaak 

zware kritiek te verduren: de films zouden geen getrouwe weergave zijn van hun 

schriftelijke voorgangers en zij zouden de middeleeuwse bronnen geen recht aan 

doen. De laatste jaren zijn steeds meer wetenschappers van mening dat dat niet de 

juiste manier is om de films te bestuderen.
2
 William Paden vertegenwoordigt deze 

opinie: ‘They (i.e. films over de Middeleeuwen) are not documents but art, and the 

filmmaker is not a historian but an artist.’
3
 Het is dus geen prioriteit voor de 

filmmaker om de middeleeuwse bronnen nauwgezet te volgen. Hij kan de bron als 

basis gebruiken, maar daarnaast zal hij zijn artistieke vrijheid nemen om de film te 

maken tot iets wat een hedendaags publiek zal aanspreken. 

 Hoewel films nooit een getrouwe weergave van de geschiedenis kunnen 

geven, kunnen zij wel de aandacht van het publiek trekken en mensen enthousiast 

maken over een bepaalde periode in de geschiedenis. En andersom kunnen historici 

ook iets toevoegen aan de wijze waarop dergelijke films gemaakt en gewaardeerd 

                                                 
1
 Mostert 2001, p. 23. 
2
 Een interessante studie over dit onderwerp is Literature through film (zie Stam 2005). Ook het  

artikel van David Williams uit 1990 is een goede inleiding op de bestudering van “middeleeuwse” 

films. Voor informatie over specifiek de arthuristische films is Cinema Arthuriana een goed handboek 
(zie Harty 2002). 
3
 Paden 2004, p. 92. 
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worden. “Middeleeuwse” films kunnen in verschillende categorieën ingedeeld 

worden. Paden maakt onderscheid tussen drie verschillende soorten films: films die de 

middeleeuwse werkelijkheid pretenderen weer te geven, verfilmingen van 

middeleeuwse romans en moderne films die qua verhaallijn vergeleken kunnen 

worden met middeleeuwse teksten.
4
 Austins onderscheid is minder genuanceerd: zij 

noemt twee soorten films: “realistische” en ironische films.
5
  

Alle soorten films over de Middeleeuwen – zowel de realistische als de 

ironische – zijn nuttig voor mediëvisten, omdat zij ons stimuleren een beeld te vormen 

over het leven in de Middeleeuwen. De manier waarop de Middeleeuwen worden 

weergegeven in films, hangt af van wat de filmmakers in gedachten hebben. 

Onnauwkeurigheden kunnen bijvoorbeeld ontstaan als gevolg van artistieke keuzes, 

omwille van de verhaallijn, om politieke redenen, of omdat de filmmakers menen hun 

film op die manier aantrekkelijker te maken voor het publiek. Iedere inaccurate factor 

is dan ook op die manier te interpreteren: het zegt iets over hoe wij (het moderne 

publiek en de moderne filmmakers) het verleden willen herinneren.
6
  

  We keren weer even terug naar de Middeleeuwen. Een tekst kon meerdere 

keren worden gekopieerd en bij ieder handschrift veranderde de tekst; soms door 

onbedoelde fouten, maar in andere gevallen door bewuste keuzes van de kopiist. Hij 

kon bijvoorbeeld de tekst aanpassen aan de eisen van zijn eigen tijd, aan de 

‘verwachtingen die de performer of de kopiist bij zijn publiek veronderstelt.’
7
 Wat 

toen gold voor het kopiëren van teksten, geldt nog altijd voor verfilmingen van 

romans: filmmakers kunnen naar believen hun bron bewerken en aanpassen aan de 

wensen van hun beoogde publiek. Het lijkt dan ook weinig zinvol om op zoek te gaan 

naar verschillen tussen de film en de romans. Zeker wanneer het niet met zekerheid is 

vast te stellen welke versie van een verhaal als bron voor de filmmakers heeft 

gediend.  

Echter, in welke mate de filmmakers ook afwijken van de legenden, de basis 

van de verhaallijn van de film is uiteraard gebaseerd op de middeleeuwse legende. 

Het kan zijn dat de filmmakers niet de primaire middeleeuwse bronnen hebben 

                                                 
4
 Paden 2004, p. 79. 
5
 Als voorbeeld van ironische films noemt Austin – naast uiteraard de immer geprezen Monty Python 
and the Holy Grail – First knight. Vervolgens beschrijft zij gebeurtenissen uit A knight’s tale. Het 
noemen van First knight is dus een vergissing en moet vervangen worden door A knight’s tale (zie 
Austin 2002, p. 136). Haydock gaat dieper in op de twee laatstgenoemde films in zijn artikel uit 2002. 
6
 Aberth 2003, p. xi. 
7
 Mostert 2001, p. 24. 
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bestudeerd, maar op welke manier zij ook aan hun kennis van de legende zijn 

gekomen, de oorsprong ligt in de Middeleeuwen. Door middel van een analytische 

vergelijking kunnen we vaststellen welke roman de grootste invloed heeft gehad op de 

overlevering van de legende. Door de film te vergelijken met de middeleeuwse 

romans, kunnen we zien wat er in de loop der tijd is overgenomen, weggelaten en 

aangepast om het verhaal beter te laten aansluiten bij een contemporain publiek. 

Daaruit kunnen we afleiden hoe de moderne samenleving over de Middeleeuwen 

denkt. Ieder aspect van de film vertelt ons iets over het hedendaagse beeld van de 

Middeleeuwen, omdat elk detail een bewuste keuze is van de filmmakers om voor hun 

publiek “de Middeleeuwen” weer te geven.
8
 

De filmmakers van de film die in dit onderzoek centraal staat, Tristan + Isolde 

(2006) bevestigen de juistheid van de invalshoek van wetenschappers als Paden. 

Hoewel de filmmakers duidelijk maken dat zij gedegen onderzoek hebben gedaan om 

de Middeleeuwen naar hun idee zo goed mogelijk weer te geven, zeggen zij niets over 

de literaire bronnen die zij hebben gebruikt voor de verhaallijn van de legende. Bij de 

production notes op de website van de film geeft regisseur Kevin Reynolds aan dat de 

opzet niet was om de bronnen nauwkeurig te volgen en dat de filmmakers naar eigen 

inzicht “hun” Middeleeuwen konden creëren: ‘Because we are telling a story and not 

making a documentary, we took the bits out that really suited us and we tried to create 

a world that we imagined had the feeling of the Dark Ages.’
9
 

Om de film te kunnen vergelijken met de middeleeuwse Tristanlegende, moet 

eerst worden vastgesteld wat ik daaronder versta. De oorsprong van de legende is 

onmogelijk te achterhalen, omdat deze eeuwenlang mondeling werd overgeleverd. We 

zijn afhankelijk van de geschreven bronnen om de legende te kunnen beschrijven. 

Maar dan komen we bij het volgende probleem, namelijk dat de legende niet constant 

is gebleven, maar zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. Om de “middeleeuwse 

Tristanlegende” als zodanig te gebruiken als vergelijkingsmateriaal, zou ik eigenlijk 

alle Tristanromans die gedurende de Middeleeuwen zijn geschreven bij mijn 

onderzoek moeten betrekken. Deze traditie is echter te omvangrijk om in zijn geheel 

te kunnen behandelen. Om die reden maak ik gebruik van drie representatieve teksten: 

twee vroege romans, die zo dicht mogelijk bij de orale traditie staan, en een uit de 

                                                 
8
 Op het gebruik van termen als moderne samenleving en wij kom ik later terug. 
9
 Fox, Tristan and Isolde official site. 2005. <http://www.tristanandisoldemovie.com>  

(geraadpleegd op 18-01-2007). 
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laatste fase van de middeleeuwse traditie, die geschreven is na alle ontwikkelingen 

van de legende in de Middeleeuwen. 

De keuze voor twee vroegere romans is gebaseerd op het feit dat er twee 

stromingen bestonden, die ieder hun eigen versie hebben voortgebracht. Enerzijds is 

er de version commune (gewone of algemene versie), die gekenmerkt wordt door een 

duidelijke vertelstructuur, zonder veel uitweidingen, en waarin de personages erg 

zwart-wit zijn. Deze versie staat het dichtst bij de orale traditie. Anderzijds betreft het 

de version courtoise (hoofse versie), die gecompliceerder is, meer op de gevoelens 

van de personages ingaat en veel genuanceerder is. Voor de algemene versie baseer ik 

mij op Tristrant van Eilhart von Oberge en voor de hoofse versie op Tristan van 

Gottfried von Strassburg. Beide teksten zijn vrijwel compleet overgeleverd en hebben 

een Franse, fragmentarisch overgeleverde bron, respectievelijk de romans van Béroul 

en Thomas.
10
  

De roman die de laatste fase van de middeleeuwse Tristantraditie 

representeert, is Le morte d’Arthur van Sir Thomas Malory. Deze omvangrijke roman 

beschrijft de op- en ondergang van koning Arthur. Binnen deze Arthurroman is een 

groot deel weggelegd voor het verhaal van Tristan, die in de loop van de ontwikkeling 

is toegevoegd als ridder van de Ronde Tafel. Waren eerder de Tristan- en 

Arthurtraditie twee onafhankelijke tradities, vanaf de Tristan en prose, waarin Tristan 

voor het eerst een Ronde Tafelridder wordt, zijn beide tradities meer samengesmolten. 

Dit feit komt dus duidelijk tot uiting in Malory’s boek; het Arthurverhaal, waarin 

Tristan een grote rol speelt. Door middel van dit corpus maak ik de middeleeuwse 

Tristantraditie hanteerbaar en wordt het mogelijk om de film uit 2006 te vergelijken 

met de “oorspronkelijke” middeleeuwse legende. 

Om de film Tristan + Isolde te vergelijken met de middeleeuwse romans, zou 

eerst de verhaallijn van zowel de romans als de film beschreven moeten worden. Maar 

zoals Rimmon-Kenan aan het eind van het tweede hoofdstuk van Narrative fiction, 

dat over verhaalgebeurtenissen gaat, concludeert: ‘[…] there is as yet no clear method 

of traversing the path from the concrete text to the abstract narrative structure, without 

either quantitative or qualitative gaps intervening.’
11
 Het is dus onmogelijk om de 

                                                 
10
 Van de tekst van Gottfried ontbreekt een gedeelte. Dit gedeelte komt overeen met de fragmenten van 

Thomas die zijn overgeleverd. Om het complete verhaal te kunnen gebruiken voor mijn onderzoek, 

maak ik wat betreft de version courtoise dus voornamelijk gebruik van Gottfrieds tekst, maar voor de 

slotfase van het verhaal baseer ik mij op Thomas. 
11
 Rimmon-Kenan 2002, p. 28. Zij citeert hier John Lipski. 
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verhaallijn van de film Tristan + Isolde tot in detail te vergelijken met de 

middeleeuwse legende; er moeten keuzes gemaakt worden wat betreft de basis van 

mijn onderzoek. Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de film en de 

romans, kies ik ervoor om belangrijke personages en scènes te bestuderen die in al 

deze bronnen voorkomen.  

Het doel van de vergelijking is om te onderzoeken in hoeverre de film 

overeenkomt met de middeleeuwse romans om te kunnen constateren welke invloed 

de romans hebben gehad op de wijze waarop wij de Middeleeuwen zien. Daarnaast 

zal ik onderzoeken in hoeverre het verhaal geschikt is gemaakt voor een hedendaags 

publiek. Aan de ene kant worden aspecten uit de middeleeuwse legende overgenomen 

om het filmverhaal te plaatsen in een middeleeuwse setting. Deze aspecten vormen of 

bevestigen ons beeld van de Middeleeuwen. Binnen de door mij geselecteerde scènes 

zal ik op zoek gaan naar deze typisch middeleeuwse aspecten.  

Om een volledig beeld van de moderne kijk op de Middeleeuwen te geven, 

zou ik ieder detail van de film onder de loep moeten nemen; ieder aspect van de 

setting van de film (omgeving, kleding, voorwerpen, etc.) en elke verhaalgebeurtenis. 

Echter, binnen het bestek van dit onderzoek is het niet mogelijk om álles gedetailleerd 

te onderzoeken; er moeten keuzes gemaakt worden. Hoewel de setting ons veel kan 

vertellen over ons beeld van de Middeleeuwen (de film laat concreet het 

middeleeuwse “plaatje” zien, zoals het grote publiek – volgens de filmmakers – het in 

zijn hoofd heeft), zal ik dit in mijn onderzoek buiten beschouwing laten. Ik zal mij 

richten op de verhaalgebeurtenissen en onderzoeken in hoeverre die overeenkomen 

met de middeleeuwse romans, om te kunnen concluderen welke middeleeuwse 

aspecten ons idee over de Middeleeuwen hebben bepaald. Hierbij gaat het 

voornamelijk om de gewoonten en gebruiken in de film die wij beschouwen als 

middeleeuws, die wij niet meer kennen in onze hedendaagse westerse cultuur.   

Daarnaast zal ik onderzoeken op welke punten de film afwijkt van de 

middeleeuwse romans, om de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre het 

oorspronkelijke verhaal is aangepast om het te laten aansluiten bij een hedendaags 

publiek. Natuurlijk zijn er verschillen die puur te maken hebben met de keuze van de 

filmmakers, bijvoorbeeld omdat zij het verhaal moesten inkorten of minder 

gecompliceerd wilden maken (bijvoorbeeld door het weglaten van de tweede Isolde, 

Tristans echtgenote). Maar er zijn ook verschillen die verklaard kunnen worden door 

de actualisering van het verhaal; het verhaal is aangepast aan een modern publiek, 
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bijvoorbeeld door de verdwijning van de onverklaarbare, magische aspecten van het 

verhaal.  

 

In het eerstvolgende hoofdstuk ga ik in op de ontwikkeling de Tristanlegende. In de 

eerste paragraaf behandel ik de middeleeuwse traditie, waarbij ik extra aandacht zal 

besteden aan de romans van Eilhart, Gottfried en Malory. In de tweede paragraaf 

bespreek ik de ontwikkeling van de legende na de Middeleeuwen. Tot slot ga ik in de 

derde paragraaf in op de verfilmingen van de legende. Om de film uit 2006 in de 

filmtraditie te kunnen plaatsen, zal ik kort de films over de Arthurlegende bij mijn 

onderzoek betrekken.  

In hoofdstuk 3 staat de vergelijking tussen de film en de romans centraal. Ik 

vergelijk een aantal belangrijke personages en scènes in de film met die in de 

middeleeuwse romans, om te onderzoeken in hoeverre de legende is aangepast. 

Hierbij zal ik aandacht besteden aan de roman waarmee de film de meeste 

overeenkomsten vertoont, om te zien welke roman de grootste invloed heeft gehad op 

de ontwikkeling van de legende. Ik ga in op de verklaring voor deze invloed; heeft 

deze roman de meeste overeenkomsten met de moderne belevingswereld, waardoor de 

roman aansluiting vindt bij een contemporain publiek? Of bevestigt de roman de 

huidige ideeën over de Middeleeuwen en heeft hij om die reden de grootste invloed 

op de moderne weergave van de legende? Vervolgens zal ik ingaan op de 

aanpassingen die zijn gemaakt om het verhaal geschikt te maken voor een publiek uit 

de eenentwintigste eeuw.  

Tot slot sluit ik in het vierde hoofdstuk af met de conclusie van mijn 

onderzoek. Ik geef antwoord op de vraag welke invloeden een rol hebben gespeeld bij 

het totstandkomen van de film, welke typisch middeleeuwse kenmerken uit de romans 

de ontwikkeling in de loop der tijd hebben overleefd en op welke manier de legende is 

aangepast aan moderne ideeën. In de bijlagen staan de samenvattingen van de scènes 

die centraal staan in dit onderzoek. 

Voor mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van moderne vertalingen van de 

middeleeuwse romans, behalve bij citaten, die ik heb weergegeven in de 

oorspronkelijke taal; hierbij maak ik gebruik van andere edities. Wat betreft de 

spelling van de namen van de personages in de lopende tekst hanteer ik één spelwijze, 

met uitzondering van de samenvattingen in de bijlagen; daarin houd ik de spelling aan 

zoals die in de primaire bronnen voorkomen.  
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Verwijzingen naar Malory’s Le morte d’Arthur zal ik op een andere manier 

weergeven dan gebruikelijk is. Aangezien het boek door de drukker Caxton is 

verdeeld in verschillende boeken en hoofdstukken, die in alle versies gelijk zijn – in 

tegenstelling tot de paginanummering – lijkt het mij de controleerbaarheid ten goede 

te komen om te verwijzen naar het betreffende boek en het hoofdstuk.  Wanneer ik 

dus bijvoorbeeld wil refereren aan boek 8, hoofdstuk 8 t/m 10, noteer ik dat als volgt: 

boek 8.8-10.   

In mijn tekst gebruik ik regelmatig de term hedendaags publiek of wij; 

daaronder versta ik de moderne westerse samenleving, potentiële toeschouwers van de 

film, geïnteresseerden. Hiermee begeef ik mij op glad ijs, omdat ik hierbij 

generaliseer en mijn eigen ideeën projecteer op een grote groep mensen. Het is dan 

ook onmogelijk om volledig objectief te zijn en daadwerkelijk te kunnen spreken voor 

het gehele filmpubliek, maar bij gebrek aan een alternatief zal ik mij toch uitdrukken 

met de generaliserende term wij en daarbij uitgaan van algemene opvattingen.  
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Hoofdstuk 2 

 

VAN MIDDELEEUWEN NAAR MODERNE TIJD 

 

 

In dit hoofdstuk bespreek ik de ontwikkeling van de Tristanlegende in de 

Middeleeuwen en daarna. Hierbij ga ik kort in op de belangrijkste teksten die zijn 

overgeleverd en op intertekstuele verwijzingen naar de legende, zowel in de literatuur 

als in de kunst. Hiermee zal duidelijk worden dat de legende een grote invloed heeft 

gehad en een ongekende populariteit genoot. Vervolgens zal ik ingaan op de versies 

die dienen als bronnen voor mijn onderzoek; hiermee zal ik de film Tristan + Isolde 

vergelijken in het volgende hoofdstuk. Het gaat hierbij om romans van Eilhart von 

Oberge en Gottfried von Strassburg uit het begin van de schriftelijke middeleeuwse 

Tristantraditie en om Le morte d’Arthur van Sir Thomas Malory, die afkomstig is uit 

de laatste fase van de middeleeuwse Tristantraditie. Ik zal in grote lijnen aangeven 

hoe de legende in de loop van de Middeleeuwen is veranderd. In de tweede en derde 

paragraaf van dit hoofdstuk bespreek ik op welke manier de legende na de 

Middeleeuwen is gebruikt en bewerkt, respectievelijk in de literatuur en in film. 

 

 

2.1  De middeleeuwse Tristanlegende 

 

 

2.1.1 Oorsprong en ontwikkeling 

 

Lange tijd ging men ervan uit dat er één Keltisch of Frans archetype van de 

Tristanlegende heeft bestaan. Het onderzoek richtte zich erop deze bron te 

reconstrueren. Tegenwoordig neemt men echter aan dat er verschillende tradities, 

zowel mondelinge als schriftelijke, naast elkaar bestonden, die van invloed zijn 
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geweest op de ontwikkeling van de legende. Bovendien is de legende beïnvloed door 

sprookjesmotieven, klassieke sagen en oosterse bronnen.
12
  

Over de precieze oorsprong van de Tristantraditie is daarom geen uitsluitsel te 

geven, maar duidelijk is dat Keltische volkeren van Ierland, Wales, Cornwall en 

Bretagne verantwoordelijk zijn voor de ingewikkelde ontstaansgeschiedenis van de 

legende.
13
 De locaties die in de romans genoemd worden, duiden op een oorsprong in 

Cornwall of Bretagne. Er zijn echter geen Cornische of Bretonse versies overgeleverd, 

waardoor er geen bewijs is voor deze aanname.
14
 Waar de legende ook zijn herkomst 

vindt, hij heeft in een groot gebied veel invloed gehad, gezien de vele bewerkingen en 

vertalingen die verspreid door Europa gevonden zijn. De vroegst overgeleverde 

bronnen van de Tristanlegende dateren uit de tweede helft van de twaalfde eeuw en 

zijn van Franse afkomst. Vermoedelijk in 1150 schreef Béroul zijn versie, Marie de 

France schreef haar Chèvrefeuille waarschijnlijk in de jaren 1160 en rond 1173 

schreef Thomas zijn Tristan.15  

De versies van Béroul en Thomas zijn fragmentarisch overgeleverd, maar er 

bestaan vrijwel complete Duitse bewerkingen van respectievelijk Eilhart von Oberge 

(± 1170) en Gottfried von Strassburg (1200-1220).
16
 Alleen van Gottfrieds Tristan 

ontbreekt het laatste gedeelte, vanaf het huwelijk met Isolde met de witte handen. 

Gelukkigerwijs sluit het overgeleverde deel van Thomas hierop aan, waardoor wij 

alsnog een vrij compleet overzicht van de hoofse versie kunnen krijgen. Ulrich von 

Türheim (1235) en Heinrich von Freiberg (1285-1290) hebben echter Eilharts versie 

gebruikt – in plaats van die van Thomas – om Gottfrieds ontbrekende deel aan te 

vullen.
17
 

Meerdere auteurs hebben Thomas als bron gebruikt. Hun romans dienen om 

Thomas’ versie te kunnen reconstrueren. Voorbeelden hiervan zijn het Middelengelse 

Sir Tristrem uit de dertiende eeuw en de Noorse Tristrams saga ok Isöndar uit 1226.18 

Ook in Scandinavië heeft de Tristanlegende zijn sporen nagelaten, gezien het aantal 

                                                 
12
 Heijkant 1993, p. 325. 

13
 Heijkant 1993, p. 321. 

14
 Le Saux 2003, p. 4-6. 

15
 Noble 2003, p. 34. Voor de oorspronkelijke tekst van de Lais van Marie de France en  

een Nederlandse vertaling, zie ed. Kisling en Verhuyck 1980. Voor een editie van Béroul,  

zie Gregory 1992. 
16
 Le Saux 2003, p. 4-6. 

17
 Heijkant 1993, p. 322. Beide teksten zijn uitgegeven in de serie Wodan, zie Buschinger  

en Spiewok 1992 en 1993a. 
18
 Voor een editie van Sir Tristrem, zie Lupac 1994 en voor de Noorse Saga, zie ed. Schach 1973. 
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Noorse en IJslandse ballades en zelfs een IJslandse parodie – die alle gebaseerd zijn 

op de Noorse Saga – evenals een Noorse vertaling van Chèvrefeuille.19  

De Tristan en prose, die rond 1230 is geschreven, heeft grote invloed gehad op 

de wijze waarop de legende is overgeleverd.
20
 De auteur van deze roman heeft de 

Tristan- en Arthurlegende samengevoegd en daarbij een aantal belangrijke 

veranderingen in het oorspronkelijke verhaal doorgevoerd. Met name de verhouding 

tussen Tristan en Mark heeft een drastische wending gekregen, door het slechte 

karakter van Mark en zijn intentie Tristan te gronde te richten. Uiteindelijk is hij 

degene die Tristan doodt. Ook wordt Tristan een ridder die vele avonturen meemaakt, 

vergelijkbaar met de ridders uit de Arthurromans, terwijl de eerdere romans 

voornamelijk zijn gericht op zijn liefdesleven.
21
 

Zoals gezegd, heeft deze proza-Tristan veel invloed gehad op de ontwikkeling 

van de Tristanlegende. De samenvoeging van de Tristan- en Arthurtraditie komt goed 

tot uiting in Malory’s Le morte d’Arthur, een Arthurroman waarin een substantieel 

deel is weggelegd voor het verhaal van Tristan. Voor dit boek baseerde Sir Thomas 

Malory zich voornamelijk op de Tristan en prose. Tristan is in deze roman een 

perfecte ridder en er wordt nauwelijks aandacht geschonken aan de problematische 

liefdesaffaire van Tristan en Isolde; de ridderlijke avonturen zijn vele malen 

belangrijker geworden dan de overspelige affaire.
22
    

 

 

2.1.2 Intertekstuele verwijzingen in literatuur en beeldende kunst 

 

De vele vertalingen en bewerkingen tonen de populariteit van de Tristanlegende aan. 

De relatie tussen Tristan en Isolde heeft als basis gediend voor bijna iedere 

middeleeuwse tekst over wereldlijke liefde, ofwel als voorbeeld voor de ware hoofse 

liefde, ofwel als voorbeeld voor hoe het niet hoort. In vele teksten worden 

toespelingen gemaakt op Tristan als minnaar. In de meeste gevallen is de verwijzing 

positief en wordt Tristan gezien als de ideale hoofse minnaar. Maar er zijn ook 

voorbeelden waarbij Tristan minder positief wordt neergezet, zoals in Dantes Divina 

                                                 
19
 Heijkant 1993, p. 322-324. 

20
 Voor een editie van de Tristan en prose, zie Curtis 1985. 

21
 Heijkant 1993, p. 324. 

22
 Le Saux 2003, p. 6-7, Heijkant 1993, p. 324-325. 
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commedia, waar Tristan als wellustige zondaar in de hel wordt geplaatst.23 Hiermee 

laat Dante zien waar overspeligen volgens hem na hun dood terecht zullen komen. 

Chrétien de Troyes schreef zijn Cligès als tegenvoorbeeld van de overspelige relatie 

van Tristan en Isolde en in Lancelot ou le chevalier de la charrette is de hoofdrol 

weggelegd voor Lancelot, wiens karakter is gebaseerd op Tristan.
24
 Wekte in eerste 

instantie met name het amoureuze aspect van de legende de interesse, in een later 

stadium interesseerde men zich in grotere mate voor de politieke gevolgen van de 

overspelige liefde van de ridder voor de vrouw van zijn heer.
25
  

Naast tekstuele verwijzingen zijn er ook iconografische voorstellingen van het 

liefdesverhaal, bijvoorbeeld in glas-in-loodramen, op tapijten of op 

gebruiksvoorwerpen. Voor deze afbeeldingen worden vaak taferelen gekozen die er 

geen twijfel over laten bestaan dat zij afkomstig zijn uit de Tristanlegende. Van deze 

zogenaamde ‘distinctive scenes’, zoals McMunn ze noemt, is de boomgaardscène het 

meest populair.
26
 Dit tafereel treffen we dan ook op vele verschillende plaatsen aan, 

ook in religieuze context. Daarnaast is de scène waarin Tristan en Isolde de 

liefdesdrank drinken vaak afgebeeld, evenals het moment waarop de twee naast elkaar 

liggen met een zwaard tussen hen beiden.
27
 In de introductie van zijn editie van 

Eilharts versie noemt John Thomas nog een laatste opmerkelijke verwijzing naar de 

legende, namelijk in de geneeskunst. Er was een medicijn dat Tristrants water heette, 

wat vermoedelijk verwijst naar het water waarin Tristan verkoeling vindt na zijn 

gevecht met de draak.
28
 In een middeleeuws handschrift met magische recepten staat 

beschreven hoe men de liefdesdrank kan brouwen die Tristan en Isolde voor eeuwig 

met elkaar verbond.
29
 

 

In de volgende subparagrafen zal ik dieper ingaan op mijn hoofdbronnen: de teksten 

van Eilhart von Oberge, Gottfried von Strassburg en Sir Thomas Malory.  

 

 

                                                 
23
 Dante weidt niet uit over Tristan, hij noemt slechts zijn naam in canto 5, r. 67. 

24
 Heijkant 1993, p. 324. Voor een Nederlandse vertaling van Le chevalier de la charrette,  

zie ed. Berg 2001. 
25
 Le Saux 2003, p. 7. 

26
 McMunn 2002, p. 216. 

27
 Heijkant 1993, p. 326-327. 

28
 Zie de verwijzing in Thomas 1978, p. 37.  

29
 Jongh en Lavèn 2006, p. 27. 
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2.1.3 Het begin van de middeleeuwse Tristantraditie: Eilhart en Gottfried 

 

Om de oorsprong van de version commune (gewone, algemene versie) en de version 

courtoise (hoofse versie) van de Tristanlegende duidelijk te maken, lijkt het mij van 

belang kort de voorgangers van Eilhart en Gottfried, respectievelijk Béroul en 

Thomas, aan te stippen. Thomas was bekend met het hoofse leven en schreef 

waarschijnlijk voor een opdrachtgever aan het hof, terwijl Béroul minder bekend lijkt 

te zijn geweest met het leven aan het hof en de hoofse liefde. Béroul beschrijft met 

name de acties, de gevechten en andere handelingen, en gaat daarbij niet in op de 

gevoelens; de lezer krijgt geen inzicht in wat er omgaat in het innerlijk van de 

verhaalfiguren. De personages krijgen geen diepgang en zowel de gebeurtenissen als 

de personages zijn erg zwart-wit. Mogelijk duidt dat op een nauwere relatie met de 

orale traditie. Deze aanname wordt versterkt door het feit dat Béroul zijn publiek een 

aantal keer direct aanspreekt en hen vraagt te luisteren naar wat hij te vertellen heeft.
30
  

Deze algemene versie wordt beschouwd als primitiever dan de hoofse versie, 

gezien de vorm en stijl waarin hij geschreven is.
31 In de hoofse versie staat de liefde 

centraal en worden gevoelens en gedachten van de personages tot in detail besproken. 

Noble karakteriseert deze versie als ‘reflective and philosophical’ en de version 

commune als een versie ‘of action and drama’, al nuanceert hij deze categorisering 

door aan te geven dat de kenmerken op beide versies van toepassing zijn en dat hij 

hiermee slechts de elementen beschrijft waarop de romans de nadruk leggen.
32
 

 Een verschil tussen beide versies is de wijze waarop de liefdesdrank een rol in 

het verhaal speelt. Heijkant geeft aan dat de liefdesdrank in de hoofse versie een 

symbool is van de liefde die Tristan en Isolde al voor elkaar voelen voordat zij van de 

drank hebben gedronken, terwijl de drank bij Eilhart de oorzaak van de liefde is.
33
 

Hatto geeft echter aan dat hoewel Gottfried de liefdesdrank symbolisch gebruikt, dat 

niet betekent dat de drank niet de oorzaak is van de liefde tussen Tristan en Isolde.
34
 

Mijns inziens is dat een kwestie van interpretatie en ik ben het met Hatto eens dat het 

niet uitgesloten is dat de drank de oorzaak is van de liefde in de hoofse versie. 

                                                 
30
 Noble 2003, p. 39. Voor informatie over oraliteit en verschriftelijking, zie Ong 1982, met name  

p. 36-57 zijn interessant, omdat hier de kenmerken van de orale vertelwijze zijn beschreven. Veel  

van deze kenmerken zijn terug te vinden in Eilharts tekst.    
31
 Thomas 2003, p. 151. 

32
 Noble 2003, p. 36. 

33
 Heijkant 1993, p. 325. 

34
 Hatto 1967, p. 29. 
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Gottfried geeft weliswaar aan dat Tristan en Isolde een sterke band opbouwen tijdens 

zijn eerste verblijf in Ierland, doordat zij veel tijd met elkaar doorbrengen. Daarbij is 

Isolde gecharmeerd van hem na het drakengevecht – wat overigens ook het geval is 

bij Eilhart. Gottfried laat echter in het midden of het om echte liefde gaat.
35
  

In Eilharts versie is Tristans lotsbeschikking het belangrijkste thema. Zijn lot 

wordt bepaald door de drank. Tristan kent de kracht van de liefdesdrank en geeft zich 

daaraan over, zonder schuldgevoelens ten opzichte van Mark. De verteller geeft geen 

waardeoordeel over de gebeurtenissen in het verhaal, hij geeft slechts een objectieve 

en beknopte beschrijving.
36
 In Gottfrieds versie is de verteller veel duidelijker 

aanwezig en verkondigt hij enkele keren zijn mening in uitvoerige monologen. Ook 

laat hij de emoties van de personages naar voren komen en behandelt hij de twijfels en 

de innerlijke tegenstrijdigheden waarmee zij in grote mate te kampen hebben. De 

subjectieve en uitvoerige retoriek van Gottfried staat haaks op de objectieve, beknopte 

vertelstijl van Eilhart.
37
 

 

 

2.1.4 Het einde van de middeleeuwse Tristantraditie: Malory 

 

De versie van Sir Thomas Malory’s Le morte d’Arthur zoals wij hem kennen, hebben 

wij te danken aan William Caxton, de eerste Engelse drukker. Hij heeft Malory’s tekst 

ingedeeld in hoofdstukken en voorzien van een voorwoord. Nog altijd is het boek 

over koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel populair en het wordt vandaag 

de dag nog steeds met plezier door velen gelezen. Doordat de versie van Malory het 

einde markeert van de middeleeuwse Arthurtraditie en een grote invloed heeft gehad 

op de Arthurlegende – en de Arthurverfilmingen – zoals wij die tegenwoordig kennen, 

zou men kunnen verwachten dat deze versie ook een grote invloed heeft gehad op de 

film Tristan + Isolde. In het volgende hoofdstuk zullen we zien of dat het geval is. 

Malory bewerkte de Franse Tristan en prose in het Engels. Hiermee was het 

niet zijn intentie om het publiek bekend te maken met de legende door middel van een 

vertaling, want door verwijzingen in verschillende bronnen blijkt dat de Franse 

                                                 
35
 Volgens Neil Thomas is er reeds in een vroeg stadium sprake van een seksuele dimensie tussen 

Tristan en Isolde, doordat Isolde onder zijn leiding een bekwame zangeres wordt. ‘This suggests  

a marriage of minds in advance of their physical embraces,’ zo stelt hij (zie Thomas 2003, p. 160).   
36
 Thomas 1978, p. 4-10. 

37
 Hatto 1967, p. 7-35. 
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Tristan en prose al grote populariteit genoot in Engeland. Malory gebruikte de 

legende om er een nieuw verhaal van te maken.
38
 Doordat de Tristanlegende bij 

Malory een onderdeel is geworden van een Arthurroman zijn er duidelijke verschillen 

tussen zijn versie en de vroegere Tristanteksten van Eilhart en Gottfried. Bij Malory 

staat de liefde tussen Tristan en Isolde niet meer centraal – hij gaat daarbij ook niet in 

op de gedachten en gevoelens van de hoofdpersonen – maar het gaat veel meer om 

Tristans capaciteiten als ridder, zoals in de gehele Le morte d’Arthur.  Het boek over 

Tristan, Sir Tristram, onderscheidt zich echter wel van de rest van de roman. 

Zo is er van een traditionele opening, waarbij ridders zich verzamelen voor 

een feestdag en een held zich meldt aan het hof, in het boek Sir Tristram geen sprake. 

In plaats daarvan begint dit boek bij Tristans geboorte. Ook het einde van het 

Tristanboek in Le morte d’Arthur is afwijkend. Hier wordt een feestmaal in het kort 

beschreven, waarbij de Graal wordt geïntroduceerd. In het volgende boek weidt 

Malory verder uit over dit feestmaal, maar hier wordt Tristan helemaal niet meer 

genoemd. Ook in de rest van het boek komt de held niet meer voor. Nog eenmaal 

wordt er een passage aan hem gewijd, wanneer verteld wordt hoe hij is gestorven. Dit 

wordt echter achteraf verteld, de lezer is hier er geen getuige van. Hardman betoogt 

dat de belangrijkste functie van Tristan in Le morte d’Arthur is om het succes van 

koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel te weerspiegelen.
39
 

 Daarnaast is er een opmerkelijke overeenkomst tussen het verhaal van Tristan 

en dat van koning Arthur, namelijk de driehoeksverhouding tussen de koning, zijn 

vrouw en zijn belangrijkste ridder (in de ene legende Mark, Isolde en Tristan en in de 

andere Arthur, Guinevere en Lancelot). Hoewel Malory de Tristan en prose volgt in 

de verschuiving van liefdesverhaal naar ridderverhaal, hecht hij meer waarde aan het 

liefdeselement dan de Franse prozaversie. In de proza-Tristan wordt Tristan verliefd 

op Isolde om te concurreren met zijn grote vijand Palamides, die verliefd op haar is; 

in Le morte d’Arthur is Tristan al verliefd op haar voordat Palamides’ gevoelens voor 

haar kenbaar worden. De liefde ontstaat doordat Isolde Tristan geneest en ook zij 

voelt liefde voor hem, omdat hij haar leert harpspelen. De liefdesdrank is door Malory 

in feite overbodig gemaakt en heeft een puur symbolische functie.
40
 

                                                 
38
 Hardman 2003, p. 94.  

39
 Hardman 2003, p. 122-126. 

40
 Hardman 2003, p. 126-131. 
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 Een groot verschil tussen Le morte d’Arthur en de vroegere Tristanromans is 

de rol van Mark, die is veranderd in een valse, laffe man. Bij Eilhart is Mark een stuk 

genadelozer dan bij Gottfried, maar bij Malory heeft de verteller geen goed woord 

voor hem over. Deze kwalificatie van Mark zorgt voor een rechtvaardiging van de 

affaire van Tristan en Isolde. Dus meer dan de passionele liefde die de twee voor 

elkaar voelen – al dan niet veroorzaakt door de liefdesdrank – is Marks rol de ultieme 

verantwoording voor de overspelige relatie. Door de wijze waarop hij Tristan 

behandelt, is Tristan niets meer aan hem verplicht.
41
  

 

 

2.2 Postmiddeleeuwse bewerkingen van de Tristanlegende 

 

Om een beeld te kunnen schetsen van de ontwikkeling van de Tristanlegende, is het 

zinvol om globaal in te gaan op de wijze waarop de legende na de Middeleeuwen 

werd gebruikt en aan de eigen tijd werd aangepast. Hierbij zal ik aandacht besteden 

aan de vraag welke versies werden gebruikt als bron en welke invloed deze na-

middeleeuwse bewerkingen hebben gehad op de overlevering van de legende.  

In de vijftiende en zestiende eeuw wordt de Tristan en prose een aantal keer 

herdrukt. Ook worden er versies geschreven die zijn aangepast aan de voorkeuren van 

de Renaissance, zoals een moraliserend toneelstuk om het publiek te waarschuwen 

voor de gevaren van overspel.
42
 Een zeer populaire tekst is een op Eilhart gebaseerde 

Nieuwhoogduitse prozaversie, waarvan edities tot in de twintigste eeuw zijn 

verschenen.
43
 Deze roman heeft Eilharts versie omgewerkt tot een voor de 

Renaissance geschikte versie. Ten eerste wordt de versroman omgezet in proza en 

maakt de auteur van de prozaversie het verhaal meer tot één geheel, bijvoorbeeld door 

middel van terug- en vooruitblikken. De kenmerken van een hoofse levensstijl worden 

ingekort of weggelaten en de hoofse pracht en praal wordt vervangen door de eenvoud 

van de burger. Ook wordt er meer nadruk op religie gelegd en is de verteller niet 

objectief en erg moraliserend. De magische en mysterieuze factoren worden 

vervangen door rationele oplossingen en Tristan worstelt niet met zijn onvermijdelijke 

                                                 
41
 Hardman 2003, p. 132-136. 

42
 Heijkant 1993, p. 328. 

43
 Zie ed. Brandstetter 1966.  
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lot, maar is slechts de hoofdpersoon van een onproblematische avonturenreeks.
44
 In 

grote lijnen volgt het verhaal Eilhart, maar het is ontdaan van zijn middeleeuwse 

sfeer.  

Na de zestiende eeuw verschijnen er niet zo veel bewerkingen van de 

Tristanstof, de interesse neemt af. Dit blijft de situatie tot aan de Romantiek, wanneer 

de legende weer aan populariteit wint en de motieven uit de legende worden gebruikt 

in vele romans.
45
 In deze tijd wordt Gottfrieds roman veelal de basis voor nieuwe 

bewerkingen, in plaats van die van Eilhart. De kenmerken van deze hoofse versie, 

zoals de uitvoerige schrijfstijl, de symboliek en de psychologische diepgang, spreken 

het publiek aan, zoals in de zestiende eeuw de objectiviteit en bondigheid van Eilhart 

de lezers aansprak.  

Hoewel men in de negentiende eeuw de esthetische waarde van Gottfrieds 

roman inziet, keurt men het werk op inhoudelijke gronden af; het wordt gezien als 

godslasterlijk en immoreel,
46
 met name omdat de nadruk ligt op de liefde die Tristan 

en Isolde voor elkaar voelen in dit leven, terwijl voor de romantici de 

bovennatuurlijke en religieuze aspecten van liefde belangrijker zijn. Het feit dat Isolde 

tijdens het godsoordeel met haar dubbelzinnige eed de relatie geheim weet te houden, 

wordt gezien als uitermate godonterend. Immermann bewerkt Gottfrieds versie en 

maakt daarin de tweeslachtige houding van het negentiende-eeuwse publiek duidelijk: 

hij onderschrijft de goddelijkheid van de passie van Tristan en Isolde, maar houdt zich 

aan de morele normen, door Isolde tot inkeer te laten komen na haar eed en de relatie 

met Tristan te laten verbreken.
47
  

De op Gottfried gebaseerde opera van Wagner uit 1865, Tristan und Isolde, 

zorgt voor een keerpunt in de evolutie van de legende.
48
 Ging het in de middeleeuwse 

versie over liefde en recht, in Wagners versie is het een verhaal over geïdealiseerde 

liefde die onvermijdelijk leidt tot de dood. Op deze wijze is de legende aangepast aan 

de smaak van een romantisch publiek.
49
 Aangezien de opera grote invloed heeft gehad 

op de overlevering van de legende op de moderne tijd – en wellicht ook op de film uit 

2006 – wil ik hier graag wat dieper op ingaan. Neil Thomas onderzoekt in zijn artikel 

                                                 
44
 Thomas 1978, p. 37-39. 

45
 Heijkant 1993, p. 328. 

46
 Thomas 2003, p. 153-154. 

47
 Batts 1995, p. 510-511. Voor een editie van Immermanns werk, zie Maync 1906. 

48
 Voor de complete tekst van Wagners opera met een vrij letterlijke Nederlandse vertaling,  

zie ed. Bertisch 2001. 
49
 Grimbert 2006, p. 555-556. 
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uit 2003 op welke wijze Wagners versie invloed heeft gehad op moderne 

interpretaties van Gottfrieds roman.
50
  

De opera kent een aantal verschillen ten opzichte van Gottfrieds roman. Zo is 

Morold Isoldes verloofde in plaats van haar oom, zoals in de middeleeuwse romans 

het geval is. Wanneer Isolde ontdekt dat Tristan de moord op zijn geweten heeft, wil 

Isolde hem doden, maar zodra zij elkaar in de ogen kijken, zorgt de band die zij direct 

voelt ervoor dat zij daar niet toe in staat is. De liefdesdrank die de twee drinken is 

puur symbolisch en niet de oorzaak van de liefde tussen Tristan en Isolde. Omdat 

Wagner de liefde naar een mystiek plan wilde trekken, laat hij de twee niet de liefde 

bedrijven.
51
 Bovendien verlangen Tristan en Isolde naar de dood, omdat zij dan voor 

altijd samen zullen zijn.
52
  

Naast de roman van Immermann en de opera van Wagner, wordt de 

Tristanlegende in de negentiende eeuw ook vaak gebruikt voor toneelstukken. De 

schrijvers hiervan hadden moeite met de ongeloofwaardige en onaannemelijke 

gebeurtenissen in de legende, zoals het drinken van de liefdesdrank en de 

plaatsvervanging tijdens de huwelijksnacht. Zij interesseerden zich meer voor de 

problemen die de relatie van Tristan en Isolde met zich meebrengt ten opzichte van de 

sociale orde, dan voor de passionele verhouding op zich. Hoewel de liefde erg wordt 

gewaardeerd, en zelfs bijna wordt gezien als een religieuze ervaring, kan de liefde 

tussen Tristan en Isolde niet bestaan in een samenleving waar sociale wetten 

overheersen; deze wetten zijn in de negentiende eeuw zo streng geworden, dat de 

auteurs Isolde geen overspel kunnen laten plegen in hun toneelstukken.
53
 

Door de negentiende-eeuwse belangstelling voor de Middeleeuwen werden in 

deze tijd de overgeleverde middeleeuwse bronnen systematisch bestudeerd en 

ontstond de mediëvistiek.
54
 Ook voor de ontwikkeling van de Tristanlegende heeft dat 

gevolgen gehad, voornamelijk door de ontdekking van de Anglo-Normandische 

Tristangedichten – vooral de verloren fragmenten van Béroul en Thomas – door 

Francisque Michel.
55
 Men dacht dat de legende zijn oorsprong vond in Duitsland, 
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maar door de ontdekking van de oudere Franse romans, bleken de wortels van die 

teksten in Frankrijk liggen.
56
 Joseph Bédier heeft getracht het archetype te 

reconstrueren, waarop volgens hem zowel Béroul als Thomas zich heeft gebaseerd.
57
  

Ook heeft hij in 1900 de Roman de Tristan et Iseut uitgebracht, die hij heeft 

gebruikt als basis voor een toneelstuk, dat in 1929 op de planken verscheen.
58
 Met de 

roman wilde hij zijn publiek bekend maken met de Oudfranse legenden door middel 

van een bewerking in modern Frans.
59
 In deze roman is echter de invloed van de 

negentiende eeuw duidelijk: Bédier romantiseert het verhaal door het verraad van de 

geliefden te matigen, evenals het slechte karakter van Mark. Bovendien schrijft hij de 

drie hoofdpersonen allen uiterst nobele gevoelens toe. Hoewel Bédier de 

oorspronkelijke Franse legende wilde weergeven, heeft hij zich toch laten beïnvloeden 

door Wagner. De invloed van Wagner bleef zich, mede dankzij Bédier, in de 

twintigste eeuw voortzetten.
60
  

In de twintigste eeuw wordt er in grote mate op het Tristanthema gevarieerd, 

zowel inhoudelijk als qua vorm: er verschijnen romans, toneelstukken en films, 

waarvan er verderop een aantal aan bod zullen komen. Naast de invloed van Wagner 

en Bédier, is tevens de invloed van Freud te merken in de wijze waarop men in de 

eerste decennia van de twintigste eeuw met de legende omgaat. Het liefdesthema 

schuift weer naar de voorgrond en verdringt daarmee het conflict tussen de liefde en 

de morele regels en wetten. Het liefdesthema wordt op zeer uiteenlopende manieren 

bewerkt, soms met extreme seksuele relaties tussen de personages. De psychologische 

complicaties van de driehoeksverhouding worden onder invloed van de freudiaanse 

psychologie op verschillende manieren geanalyseerd.
61
 Ook de strijd tussen de 

levensdrift (Eros) en de doodsdrift (Thanatos) spelen een rol in de Tristan-

bewerkingen onder invloed van Freud: omdat Tristan en Isolde tijdens hun leven niet 

samen kunnen zijn, verlangen zij naar de dood.
62
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Na de Tweede Wereldoorlog wordt de ontwikkeling van de legende beïnvloed 

door ontdekkingen van het wetenschappelijk onderzoek. Men wilde in de 

navertellingen terug naar de oorspronkelijke Keltische traditie en ontdoet de legende 

van de feodale context waarin hij was geplaatst door Béroul en Thomas. Pierre 

d’Espezel stelt dat de legende zijn oorsprong vindt in de Keltische cultuur, waarin 

liefde belangrijker was dan sociale verplichtingen en René Louis verwijdert in zijn 

Tristan et Iseut (1972) de hoofse elementen.
63
 Een belangrijke bewerking van zijn 

kant betreft een sterke rol voor Brangane. Ook Diana Paxson kent in The white raven 

(1988) een grote rol aan Brangane toe.64 Aan de ene kant proberen zij daarmee dichter 

bij de Keltische traditie te komen, waarin vrouwen ook altijd een machtige positie 

hadden, en aan de andere kant vinden zij aansluiting bij een eigentijds publiek met 

feministisch ingestelde vrouwen.  

De feministische inslag is terug te vinden in verschillende bewerkingen uit de 

jaren zestig en zeventig, waarbij de overgeleverde bronnen meer worden losgelaten en 

worden bewerkt naar de smaak van het moderne publiek.
65
 Ook in de Nederlandse 

literatuur vinden bewerkingen van de Tristanlegende plaats. Een voorbeeld hiervan is 

Zoeken naar Eileen W. (1981) van Leon de Winter, waarin de onmogelijke liefde 

tussen Tristan en Isolde wordt bewerkt tot een onmogelijke liefde tussen een katholiek 

meisje en een protestantse jongen in Noord-Ierland.  

 

 

2.3 De Tristanlegende in film 

 

Harty geeft aan dat er niet altijd een eenduidig antwoord is op de vraag of een film als 

Tristanfilm benoemd kan worden. Als voorbeeld noemt hij een comedy van Ingmar 

Bergman uit 1964, Now about these women, waarin een Tristan en een Isolde 

meespelen, die geen overeenkomsten vertonen met hun middeleeuwse naamgenoten. 

Ook wat betreft de inspiratie voor de film The woman next door uit 1981 is er ruimte 

voor discussie; door sommigen wordt deze film gezien als een moderne bewerking 
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van het middeleeuwse liefdesverhaal.
66
 In de meeste gevallen is het echter duidelijk 

welke films in ieder geval in grote lijnen gebaseerd zijn op de middeleeuwse legende. 

Opvallend is dat de Tristanfilms afkomstig zijn uit Europa, terwijl de meeste 

Arthurfilms geproduceerd zijn in de Verenigde Staten. Met de film uit 2006 heeft 

Kevin Reynolds dus een primeur. In deze paragraaf zal ik onderzoeken hoe de 

legende in de afgelopen eeuw is verfilmd. 

 

 

2.3.1 Verfilmingen van de Tristanlegende 

 

De Tristanlegende is een van de eerste verhalen uit de middeleeuwse literatuur die 

verfilmd wordt. In 1909, 1911 en 1920 verschijnen drie stomme films, die alle als titel 

de Franse namen van het tweetal dragen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog komt de 

populaire film L’éternel retour (Jean Delannoy) uit. In 1970 verschijnt Tristana (Luis 

Buñuel) waarin het gaat om politieke kwesties als macht en emancipatie. Verder zijn 

er de films Tristan et Yseult (Yvan Lagrange 1972), Lovespell (Tom Donovan 1981), 

Fire and sword (Veith von Fürstenberg 1981), Connemara (Louis Grospierre 1989), 

Isolde (Jytte Rex 1989) en de Italiaanse Il cuore e la spada (Fabrizio Costa 1998) 

(ook bekend als Tristan und Isolde, eine Liebe für die Ewigkeit).67  De films zijn erg 

verschillend van elkaar en gaan alle op een andere manier met de legende om. In deze 

paragraaf bespreek ik niet alle Tristanverfilmingen, maar de belangrijkste komen wel 

aan bod. 

 Zeker in het begin van de twintigste eeuw is de invloed van Wagners opera 

zeer groot en de films uit de eerste twee decennia van de twintigste eeuw hebben zich 

dan ook voornamelijk op deze versie gebaseerd. De film uit 1911 heeft daarnaast ook 

kenmerken van Bédiers roman overgenomen. Tevens wordt er in die film een tweede 

driehoeksverhouding aan het verhaal toegevoegd, tussen Tristan, Isolde en Tristans 

dienstmeisje.
68
 

 L’éternel retour (1943) speelt zich af tijdens de Duitse bezetting. Hoewel de 

grote lijnen van de middeleeuwse legende is overgenomen, is het verhaal in een 
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modern jasje gestoken.
69
 Een aantal personages heeft dezelfde naam als in de 

middeleeuwse romans, maar de hoofdrolspelers hebben andere namen, waarvan de 

laatste klank de eerste van de middeleeuwse personages is: Patrice is Tristan en 

Natalie is Isolde.
70
 Het verhaal is gebaseerd op Bédiers roman, maar het bevat tevens 

elementen van Wagners opera, met name wat betreft de allesovertreffende liefde en 

het verlangen naar de dood.
71
 Harty stelt dat de film de Duitse racistische opvattingen 

laat zien: de hoofdrolspelers zijn beiden blond, als het superieure Arische ras. Aan het 

verhaal is een ziekelijke familie toegevoegd, de Frossins, die het lagere ras 

vertegenwoordigen, het ras dat volgens Hitler uitgeroeid moest worden.
72
 Hoewel 

Harty zich concentreert op de negatieve invloed van de Duitse bezetting, benadrukt 

Grimbert juist de uitvlucht die de film bood uit de harde werkelijkheid. 

 Tristana (1970) benadert de legende op originele wijze. De hoofdrol is 

weggelegd voor een vrouw, die een relatie heeft met de oude Don Lope, terwijl zij 

eigenlijk verliefd is op de jonge Horacio. De thema’s die in deze film centraal staan, 

zijn met name eigentijdse kwesties als emancipatie, hetgeen het duidelijkst naar voren 

komt uit het feit dat Tristan is vervangen door een vrouw.
73
  

 Ook de filmmaker van Tristan et Yseult (1972) gaat op creatieve wijze met de 

legende om. De film is geen chronologisch verhaal, maar geeft een indruk van de 

thema’s van de mythe: ‘love, eternity, madness, fatality’.
74
 Er wordt nauwelijks 

gesproken, alleen zo nu en dan door Isolde. Er is dan ook een grote rol weggelegd 

voor de beelden, die veel geweld en erotiek laten zien, zijnde de ‘universal mythic 

dimensions underlying the romance.’
75
  

In Lovespell (1981) staat niet de verhouding van Tristan en Isolde centraal, 

maar die van Mark en Isolde. In de film gaat het om een machtsstrijd tussen de twee, 

en de in het begin zo assertieve Isolde verandert in een teruggetrokken en passieve 

persoon. Op het eind wordt een aantal zaken uit de middeleeuwse legende 

omgedraaid. Mark haalt de dodelijk gewonde Tristan naar Cornwall, omdat Isolde 

hem mist. In een waas van jaloezie verandert Mark het witte zeil in het zwarte. Isolde, 
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die op de uitkijk staat, ziet het zwarte zeil, wat betekent dat Tristan niet aan boord is 

en zij valt op de rotsen neer. Met zijn laatste krachten zwemt Tristan naar haar toe en 

zodra zij elkaars handen raken, sterven zij.
76
 De film komt wat betreft de 

anachronistische, geëmancipeerde rol van Isolde overeen met Tristan + Isolde (2006): 

‘The film’s attempts at recreating the medieval period conflict with its 

characterization of Isolt as an independent, free-thinking woman and with the 

intrusive modern psychological motivation and dialogue supplied for all the major 

characters.’
77
 

Fire and sword (1981) heeft de middeleeuwse bronnen vrij getrouw 

weergegeven. Ook hebben de filmmakers een middeleeuwse setting proberen te 

creëren door het gebruik van echte middeleeuwse architectuur en natuurlijke locaties. 

De film begint met het gevecht tussen Tristan en Morold en eindigt met de begrafenis 

van de geliefden. Mark is in de film een sympathieke maar twijfelmoedige man, 

vergelijkbaar met zijn rol in de hoofse versie. De filmmakers hebben de verhaallijn 

met Isolde met de witte handen ingekort, waardoor haar rol in het verhaal voor de 

kijker die de romans niet kent, wellicht voor wat onduidelijkheid zorgt.
78
 Hoewel de 

film in vergelijking met andere films redelijk trouw is aan de middeleeuwse bronnen, 

voegt de filmmaker ook eigen ideeën toe. Zo geeft Isolde doelbewust de liefdesdrank 

aan Tristan en raakt zij zwanger van hem. Vervolgens wijst zij hem af in de hoop de 

oorlog in Cornwall tussen Mark en Tristan tot een einde te brengen.
79
 

In Isolde (1989) wordt wederom het middeleeuwse met het moderne verenigd, 

door Isolde in de film centraal te stellen en de twee mannen in haar leven te 

vereenvoudigen tot the Warrior en the Husband. In de film wordt actie met het 

bovennatuurlijke gecombineerd.
80
  

 In het kort komt het erop neer dat de films in het begin van de twintigste eeuw 

gebaseerd zijn op de toen nog vrij recente bewerkingen van de middeleeuwse legende, 

de opera van Wagner en de roman van Bédier. In de Tweede Wereldoorlog passen de 

filmmakers de legende aan hun eigen tijd aan en plaatsen zij het verhaal in de tijd van 

de Duitse bezetting. Hierin spelen nationaal-socialistische denkbeelden een rol.
81
 In 
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de jaren zeventig is emancipatie een maatschappelijke kwestie, hetgeen duidelijk 

terugkomt in de verfilmingen van de Tristanlegende: Isolde is veelal een sterke, 

onafhankelijke vrouw. Ook zien we onder invloed van het postmodernisme vaker 

vrije bewerkingen van de legende. 

 

 

2.3.2 Omgeving en thematiek 

 

De meeste filmmakers vinden het belangrijker dat hun film aansluiting vindt bij een 

groot publiek, dan dat zij een puur artistieke of kritische film maken. Hoewel de 

middeleeuwse romans zich over het algemeen niet afspelen op concrete locaties, 

hebben de filmmakers houvast aan de uitgebreide beschrijvingen en rijk gekleurde 

afbeeldingen van de omgeving, kleding, wapens en dergelijke, waarvan de auteurs en 

miniaturisten ons voorzien hebben. En dan zijn er nog verschillende Middeleeuwen 

waaruit filmmakers kunnen kiezen: de setting kan gebaseerd zijn op de vroege 

Keltische traditie, op een dertiende- en veertiende-eeuwse hoofse traditie, of op een 

vijftiende-eeuwse traditie, die meer gericht is op de stad dan op het kasteel. In de 

Tristanromans is het met name de natuur die een grote rol speelt, onder andere als 

symbolische weerspiegeling van de innerlijke toestanden van de personages.
82
  

In de film uit 2006 lijkt een combinatie gemaakt te zijn van de verschillende 

Middeleeuwen. De natuurlijke omgeving in de film verwijst naar de vroege 

Middeleeuwen, zoals beschreven in de Keltische traditie, maar ook hoofse gewoonten 

en gebruiken spelen een rol. Het lijkt erop dat de film een combinatie is van de vroege 

Middeleeuwen en de hoofse Middeleeuwen uit de dertiende en veertiende eeuw. Dit is 

in overeenstemming met de ontwikkeling van de Tristanlegende, die waarschijnlijk 

zijn oorsprong vindt in de Keltische traditie, maar pas op schrift is gesteld in de 

twaalfde eeuw, en waaraan in de loop der tijd steeds meer hoofse kenmerken zijn 

toegevoegd.  

Regisseur Kevin Reynolds geeft aan dat er weinig bronnen zijn over de vroege 

Middeleeuwen. Hij en zijn team gingen uit van wat zij wisten over Engeland in de 

vijfde eeuw en hebben gebruik gemaakt van negende-eeuwse bronnen, om op die 
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manier te kunnen afleiden hoe de tussenliggende eeuwen eruit hebben gezien.
83
 De 

filmmakers hebben dus in de film de sfeer van de vroege Middeleeuwen proberen 

weer te geven, zoals die naar hun idee was.  

Wat betreft de symbolische betekenis van de natuur om de innerlijke toestand 

van de hoofdpersonen te weerspiegelen, vinden wij ook aanwijzingen in de film uit 

2006.
84
  Zo zien we een donkere lucht en een woeste zee als Isolde woedend uit 

Ierland wil vertrekken. Wanneer zij Tristan verzorgt en ze steeds meer voor elkaar 

beginnen te voelen, is Tristan zich in het zonnetje in de zee aan het wassen, en maakt 

hij in de zon in het gras een armband voor Isolde. Een rustgevende plek in het bos is 

de plaats waar Tristan en Isolde hun momenten samen beleven. Wanneer de 

ontknoping van de film nadert, gebeurt dat ’s nachts in het donkere onheilspellende 

woud. De dramatische gebeurtenissen volgen elkaar in hoog tempo op: de geliefden 

worden betrapt, Melot wordt verraden, de Ieren vallen het kasteel binnen, en de laatste 

slag wordt gestreden. Wanneer Tristan dodelijk gewond is geraakt, wordt hij naar de 

rivier gebracht, terwijl wij op de achtergrond het lawaai van de oorlog horen. Op deze 

rustige locatie sterft hij in de armen van Isolde. 

 In de vier films die McMunn bespreekt – L’éternel retour, Tristan et Yseult, 

Lovespell en Fire and sword – zijn geweld en macht de belangrijkste thema’s; zij 

worden uitgewerkt in een strijd tussen individuen en de maatschappij. Daarnaast 

komen de thema’s in sommige films ook voor in een persoonlijke strijd die wordt 

verbreed tot een oorlog, of in conflicten in het huwelijk of de liefdesaffaire.
85
 Ook in 

de film uit 2006 spelen deze thema’s een belangrijke rol en het conflict dat zich in de 

romans concentreert op Tristan en Isolde enerzijds en het hof anderzijds verandert een 

grote oorlog tussen Brittannië en Ierland. Het thema macht is in de film veel 

duidelijker aanwezig dan in de romans, vooral in combinatie met loyaliteit. Dat laatste 

komt duidelijk naar voren in het personage Melot, die overloopt naar de Ieren zodra 

hij daar meer macht en aanzien lijkt te krijgen.   
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2.3.3 Tristan + Isolde (2006) in de filmtraditie 

 

De film van Reynolds is afwijkend van de eerdere verfilmingen van de legende, alleen 

al omdat deze Tristanfilm de eerste Amerikaanse productie is. Om een nauwkeurig 

beeld te krijgen van de keuzes die de filmmakers hebben gemaakt, zou ik voorgaande 

Amerikaanse films over middeleeuwse legenden bij mijn onderzoek moeten 

betrekken, omdat de filmmakers van Tristan + Isolde daar ongetwijfeld door 

beïnvloed zullen zijn. Dit is echter een onderzoek op zich, en het is hier niet mogelijk 

om daar dieper op in te gaan. Wel kan ik kort een aantal factoren aanstippen die van 

belang zijn om de Tristanfilm uit 2006 in de traditie van verfilmingen van 

middeleeuwse legenden te kunnen plaatsen. 

 Rebecca en Samuel Umland behandelen in hun boek The use of Arthurian 

legend in Hollywood film de verschillende manieren waarop filmmakers met de 

Arthurlegende zijn omgegaan. Zij benadrukken dat de films niet altijd een getrouwe 

weergave van de bronnen zijn en dat dat ook vaak niet de intentie van de makers is. 

Ze delen de verschillende soorten filmbewerkingen in vijf categorieën in: de 

Arthurlegende als intertekstuele collage (zoals de Connecticut Yankee-films en Monty 

Python and the Holy Grail), als Hollywood melodrama (zoals First knight), als 

propagandamiddel (zoals The black knight), als Hollywood epos (zoals Excalibur) en 

als postmoderne queeste (zoals Indiana Jones and the last crusade).86  

 Opvallend is dat Malory’s Le morte d’Arthur voor de verfilmingen van de 

Tristanlegende niet als bron wordt gebruikt, terwijl de films over koning Arthur keer 

op keer teruggaan naar deze roman. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de grote 

invloed van Wagners opera en Bédiers roman, die gebaseerd zijn op de vroegere 

romans, met name op de hoofse versie. Hierdoor is het verhaal over Tristan zoals 

verwoord door Malory wellicht meer op de achtergrond geraakt. Wat betreft de mythe 

van koning Arthur is Malory nog altijd het meest invloedrijk. Volgens Aberth komt 

dat vooral door de woorden die volgens Malory op Arthurs graf staan, waaruit de 

belofte spreekt dat hij ooit terug zal keren: ‘Hic iacet Arthurus, rex quondam rexque 

futurus’.
87
 De heroïsche geheimzinnigheid die rondom koning Arthur hangt, is de 

aanleiding geweest voor historische grootheden als Hitler en John F. Kennedy om 
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zich met de legende te associëren.
88
 Ook lijkt er in de film Tristan + Isolde uit 2006 

naar de geheimzinnige belofte van Arthurs terugkomst verwezen te worden, wanneer 

Mark voor de laatste slag zijn mannen toespreekt: ‘Will you always be little men, who 

cannot see what was and could be again?’ (01.48.10). 

 Vele verfilmingen van de Arthurlegende zijn verworden tot puur romantische 

films. Met name filmmakers die zich baseren op de roman van Mark Twain, A 

Connecticut Yankee at King Arthur’s court, ontdoen het verhaal van sociale kritiek en 

veranderen het in een romantische komedie. Maar in andere films wordt deze roman 

juist gebruikt om kritiek te uiten. Een voorbeeld hiervan is de Russische bewerking uit 

1987, die vrij propagandistisch is: de ridders van de Ronde Tafel staan sceptisch 

tegenover de Amerikaanse technologie die een piloot uit de twintigste eeuw hen laat 

zien. Uiteindelijk moet de Amerikaan het onderspit delven en overwint de ridderlijke 

moraal. De Arthurlegende wordt enerzijds gebruikt om politieke overtuigingen 

duidelijk te maken, vermomd als een middeleeuws verhaal, en anderzijds om een 

liefdesverhaal te laten zien. Filmmakers gebruiken datgene van de legende wat voor 

hen relevant is.
89
 Het feit dat de legende keer op keer bewerkt wordt, komt door ‘its 

timeless appeal coupled with its adaptability’.
90
 

 Boorman benadrukt het belang van de mythe en de irrelevantie van de 

zogenaamde “echte geschiedenis” van koning Arthur. Met zijn Excalibur (1981) 

poogt hij dan ook de ware legende te laten zien, zoals beschreven door Malory.
91
 

Maar daarnaast heeft hij ook gebruik gemaakt van andere legenden en van zijn eigen 

creativiteit.
92
 De laatste jaren is er juist een opkomende interesse om “de ware 

geschiedenis van de legende” te laten zien. Vooral bij King Arthur uit 2004 wordt 

hiermee reclame gemaakt. De echte geschiedenis rondom koning Arthur blijkt in de 

ogen van de filmmakers bijna uitsluitend uit gevechten te bestaan; de verhaallijn over 

de liefde, die voorheen juist interessanter was, speelt nauwelijks een rol. De setting 

van de film is donker en realistisch; het moet lijken of de camera in de zesde eeuw is 

geplaatst. Door deze donkere omgeving zijn de filmmakers van Tristan + Isolde uit 

2006 mogelijk geïnspireerd. Ook de grote rol die de oorlog speelt, is in beide films te 

vinden. Een verschil is dat het liefdesverhaal in de Tristanfilm wel een grote rol 

                                                 
88
 Aberth 2003, p. 18. 

89
 Harty 2002, p. 7-13. 

90
 Umland en Umland 1996, p. xiii. 

91
 Boorman heeft zijn intenties uitgelegd in een interview in Film comment van juli/augustus 1995. De 

strekking hiervan is weergegeven in Umland en Umland 1996, p. 131. 
92
 Umland en Umland 1996, p. 131-132. 
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speelt, al blijft de liefde ondergeschikt aan de oorlog. De filmmakers lijken dus een 

middenweg gevonden te hebben tussen de legende zoals die vanuit de hoofse 

Middeleeuwen is overgeleverd enerzijds en de interesse in realiteit en oorlog 

anderzijds.  

 

 

2.4 Conclusie 

 

In de loop van de Middeleeuwen is de Tristantraditie steeds meer samengesmolten 

met de Arthurtraditie. Een grote rol in deze ontwikkeling is weggelegd voor de 

Tristan en prose, waarin Tristan voor het eerst een ridder van de Ronde Tafel wordt. 

De samenvoeging van beide tradities komt het best tot uiting in Malory’s Le morte 

d’Arthur. In dit boek, dat het hele leven van koning Arthur behandelt, is een grote rol 

weggelegd voor de avonturen van Tristan, die is een echte Arthurridder is geworden. 

 Na de Middeleeuwen wordt de Tristanlegende weer losgekoppeld van de 

Arthurlegende en worden met name de vroege middeleeuwse romans als bron 

gebruikt. In de zestiende eeuw dient vooral de roman van Eilhart als basis voor 

nieuwe bewerkingen, die onder meer door het toevoegen van moraliseringen wordt 

aangepast aan de stijl van de Renaissance. Wanneer men in de negentiende eeuw weer 

interesse krijgt in de Middeleeuwen, is het vooral Gottfrieds roman die het publiek 

aanspreekt, al vindt men het verhaal op sommige punten godslasterlijk. De roman 

wordt aangepast aan de morele normen door Tristan en Isolde niet samen te laten zijn 

gedurende hun leven. Hieruit komt een verlangen naar de dood voort.  

De strijd tussen de levensdrift en de doodsdrift wordt later uitgebreid 

beschreven door Sigmund Freud, wiens psychologie doordringt in de latere 

bewerkingen van de legende. Ook de opera van Wagner en de roman van Bédier zijn 

van grote invloed op de twintigste-eeuwse bewerkingen en worden vaak als bron 

gebruikt. De strijd tussen de overspelige relatie en de maatschappij speelt een minder 

grote rol en de passionele liefde komt weer centraal te staan. Vanaf de jaren zestig van 

de twintigste eeuw wordt veelal de nadruk gelegd op het feminisme en in 

verschillende bewerkingen worden grote rollen toegekend aan Isolde en Brangane.  

 Ook in de filmtraditie wordt de Tristanlegende aan het moderne publiek 

aangepast. Met name Wagners opera en Bédiers roman worden als basis gebruikt voor 

de verfilmingen. De verhalen worden echter in een modern jasje gestoken. In de 
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laatste decennia van de twintigste eeuw wordt het moderne karakter van de films 

vooral bewerkstelligd door het toevoegen van feministische ideeën. De Tristanfilms 

zijn allemaal afkomstig uit Europa, terwijl vele Arthurfilms van Amerikaanse origine 

zijn. Hoewel de film uit 2006 bepaalde elementen gemeen heeft met eerdere 

verfilmingen – thema’s en symboliek die veelal hun oorsprong vinden in de romans – 

zijn de filmmakers van Tristan + Isolde tevens beïnvloed door de Amerikaanse 

Arthurfilms. Met name het belang dat gehecht wordt aan een realistische weergave en 

de grote rol die er aan oorlog wordt toegekend, is een ontwikkeling die de laatste jaren 

in de verfilmingen van de Arthurlegende merkbaar is en die tevens zijn neerslag vindt 

in de Tristanfilm uit 2006. 
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Hoofdstuk 3 

 

DE TRISTANLEGENDE VERFILMD IN 2006 

 

 

In dit hoofdstuk zal ik bespreken in hoeverre de middeleeuwse bronnen in de film 

Tristan + Isolde (2006) zijn veranderd. Hierbij ga ik ervan uit dat de filmmakers op 

een of andere manier kennis hebben gehad van (een van) de middeleeuwse romans. 

Uiteraard hoeven zij de tekst niet als primaire bron gelezen te hebben, maar de 

overeenkomsten tussen de film en de romans tonen wel aan welke roman de grootste 

invloed heeft gehad op de overlevering van de Tristanlegende in deze film. Daarnaast 

zal ik de verschillen proberen te verklaren, hierbij in gedachten houdend dat de 

algemeen geldende verklaring zou kunnen zijn dat de filmmakers geen gebruik 

hebben gemaakt van de middeleeuwse romans van Eilhart, Gottfried en Malory. 

Allereerst inventariseer ik de overeenkomsten en verschillen tussen de film en 

drie middeleeuwse Tristanromans: die van Eilhart, Gottfried en Malory. Deze 

vergelijking is gebaseerd op vier opvallende personages (Mark, Melot, Isoldes moeder 

en Morold) en op een aantal kenmerkende scènes, die hoofdpunten vormen in de 

relatie van Tristan en Isolde. Na deze inventarisatie zal ik nagaan met welke 

middeleeuwse roman de film de meeste overeenkomsten vertoont en welke roman dus 

de grootste invloed heeft gehad op de overlevering van de legende, zoals weergegeven 

in de film. Hierbij zal ik mij concentreren op de verklaring voor deze uitkomst: bevat 

deze roman voornamelijk kenmerken die wij tegenwoordig als typisch middeleeuws 

zien? Of vertoont de roman juist veel overeenkomsten met de moderne tijd en is de 

roman dus al in grote mate geschikt voor een publiek uit de eenentwintigste eeuw? 

Tot slot bespreek ik de wijze waarop de filmmakers (of hun voorgangers waarop zij 

zich hebben gebaseerd) het verhaal hebben aangepast om het meer te laten aansluiten 

bij de hedendaagse westerse belevingswereld. 
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3.1 Een moderne versie van een middeleeuws verhaal: de vergelijking 

 

Er is een aantal personages in de film dat in essentie verschilt van de rol die deze 

verhaalfiguren vervullen in de middeleeuwse romans. In deze paragraaf zal ik ingaan 

op de overeenkomsten en verschillen van vier van deze karakters in de film en die in 

de romans. Vervolgens zal ik een aantal filmscènes onder de loep nemen en deze 

vergelijken met de overeenkomstige episoden in de middeleeuwse romans. Hierbij 

probeer ik verklaringen te vinden voor de keuzes van de filmmakers.
93
  

 

 

3.1.1 Mark 

 

In de romans is Tristan via een bloedlijn verbonden met Mark; hij is de zoon van 

Marks zus, terwijl in de film Melot deze rol krijgt toebedeeld. Wel wordt Tristan ook 

in de film door Mark gezien als een zoon. Tijdens het eerste gevecht met de Ieren, 

waarin Tristans ouders worden gedood, redt Mark Tristan en verliest hij daarbij zijn 

hand. Wellicht komt dit voort uit de roman van Eilhart, waarin Tristan Morolds hand 

eraf slaat en daarmee het gevecht wint. Het verlies van Marks hand is vrij 

onbegrijpelijke toevoeging aan het oorspronkelijke verhaal, aangezien het in de rest 

van de film nauwelijks een rol speelt. Slechts wanneer Mark de twee heeft betrapt en 

hij Tristan gebrek aan loyaliteit verwijt, refereert hij aan deze gebeurtenis, waarbij hij 

zijn hand verloor om Tristan van de dood te kunnen redden. Waarschijnlijk kan een 

modern publiek zich door deze opoffering beter voorstellen dat Tristan loyaliteit aan 

Mark verplicht is; meer dan wanneer Mark, zoals in de romans, alleen Tristans koning 

en vaderfiguur is.  

 De Mark in de film lijkt het meest op die van Gottfried: een rechtvaardige 

leider, die zeer veel geeft om Tristan en Isolde en daardoor zijn objectieve blik nogal 

eens laat vertroebelen, met als gevolg een rotsvast vertrouwen in de loyaliteit van de 

twee. Bij Gottfried wordt Marks wantrouwen door zijn mannen meerdere malen 

aangewakkerd en Mark onderneemt verschillende pogingen het tweetal te betrappen. 

Isolde weet echter steeds op hem in te praten, waardoor hij al zijn vermoedens direct 

                                                 
93
 Zoals ik al eerder aangaf, kunnen de verschillen tussen de film en de romans ook het gevolg zijn van 

keuzes van anderen op wie de filmmakers zich gebaseerd hebben. Omwille van de leesbaarheid zal ik 

dat niet steeds blijven herhalen, maar de keuzes van de filmmakers kunnen dus ook door anderen 

gemaakt zijn. 
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vergeet en weer volkomen gelooft in de trouw en eerlijkheid van Tristan en Isolde. In 

de film zijn de baronnen slinkser en beramen zij een plan, waarbij zij hun 

verdenkingen pas kenbaar maken aan Mark wanneer zij hem met zijn neus op de 

feiten kunnen drukken. Deze betrapping lijkt op die van Lancelot en Guinevere, die 

ook door de mannen van de koning op heterdaad worden betrapt.
94
   

Hoewel Mark in de film al eerder vermoedt dat Isolde heimelijke gevoelens 

voor een andere man heeft – zonder te zijn opgestookt door zijn baronnen – is het 

Tristan die Mark van deze gedachte afbrengt door tegen hem te zeggen dat Isolde 

absoluut trouw is aan hem. Een groot verschil met Gottfrieds roman is dat Isolde in 

dat geval Mark weet te overtuigen door weloverwogen haar woorden te kiezen. Door 

deze dubbelzinnigheid misleidt zij Mark, zonder daadwerkelijk te liegen. Hierdoor 

lukt het haar zelfs het godsoordeel te doorstaan, waardoor Mark het bewijs heeft dat 

zij niet liegt en er dus geen geheime verhouding op nahoudt.
95
 In de film is het niet 

Isolde, maar Tristan die Marks vermoedens wegneemt, en niet door subtiele 

dubbelzinnigheden, maar door glashard te liegen. Wat dat betreft staat de filmversie 

dichter bij de tekst van Eilhart. Ook hier bespeelt Isolde Mark niet door subtiele 

verdraaiingen en zorgvuldige woordkeuzes, maar door echte leugens.  

De vraag is: waarom is het liegen van Isolde naar Tristan verschoven en 

waarom vertoont de film op dit gebied meer overeenkomsten met Eilhart, terwijl de 

Mark uit de film in grote mate overeenkomt met die van Gottfried? Een mogelijk 

antwoord hierop zou kunnen zijn om het publiek meer sympathie voor Mark te laten 

krijgen. Zoals ik al eerder aangaf, is dat waarschijnlijk ook de verklaring voor het feit 

dat Mark zijn hand verliest wanneer hij Tristan redt. In de film is hij de “goedzak”: hij 

ziet Tristan als zijn zoon en gaat voor hem door het vuur. Hij vertrouwt Tristan dan 

ook voor honderd procent. Wanneer juist deze persoon tegen hem liegt, heb je als 

kijker medelijden met Mark, waardoor je meer bij de situatie betrokken bent en in 

grotere mate met hem meeleeft.  

Zijn goedheid blijkt ook uit het feit dat hij het beste wil voor Isolde, terwijl dat 

bij een gearrangeerd huwelijk helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Hij wil dat zij 

gelukkig is, maar beseft dat er iets tussen hen in staat dat zij voor hem verborgen 

                                                 
94
 Zie Mort Artu in deel 4 van de Lancelot-Grail-cyclus in ed. Lacy 1995, p. 118-122. 

95
 Wanneer Isolde zich voor het hof moet verantwoorden, bedenkt zij een plan waarbij Tristan haar 

verkleed als pelgrim van de boot naar de kant draagt. Als hij daarbij valt, en in Isoldes armen 

terechtkomt, kan zij zonder te liegen zeggen dat er nooit een andere man dan Mark in haar armen heeft 

gelegen, behalve de pelgrim, zoals iedereen zojuist heeft gezien (ed. Hatto 1967, p. 240-248). 
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houdt. Doordat zij niet degene is die tegen hem liegt, heeft zij een meer passieve rol, 

zoals de Isolde bij Eilhart. Tristan draagt in de film dus meer schuld dan Isolde, omdat 

hij degene is die Mark voorliegt én omdat hij Mark niet alleen loyaliteit verschuldigd 

is omdat hij zijn leider is, maar ook omdat hij zijn leven aan hem dankt. Doordat 

Mark hem redde in het gevecht, verloor hij zijn hand. Daarna heeft hij Tristan onder 

zijn hoede genomen en hem opgevoed als zijn eigen zoon. Door al deze feiten wordt 

Tristans bedrog extra wrang.  

De reden voor de filmmakers om de middeleeuwse legende zodanig aan te 

passen, kan dus zijn om de emotionele problematiek van de situatie te benadrukken. 

Hierdoor wordt de problematiek gecentreerd rond de loyaliteit die Tristan aan Mark 

verschuldigd is, een norm die wij in onze tijd niet meer als zodanig kennen. In onze 

westerse samenleving is de liefde een van de voornaamste factoren van het menselijk 

bestaan, terwijl men in de Middeleeuwen een veel groter plichtsbesef had.
96
 Door de 

middeleeuwse legende op zodanige wijze aan te passen, wordt de innerlijke strijd 

waarin Tristan verkeert aannemelijk en begrijpelijk gemaakt voor een hedendaags 

publiek.  

 

 

3.1.2 Melot  

   

Zoals aangegeven, is Melot in de film de neef van Mark, een familieband die in de 

romans voor Tristan is weggelegd. In de roman van Gottfried is Melot een gemene 

dwerg, die de affaire van Tristan en Isolde aan het licht probeert te brengen door 

middel van spionage. Bij Eilhart en Malory komt Melot helemaal niet voor.
97
 

Wanneer wij de classificatie voor personages van Rimmon-Kenan bekijken, is de 

roman-Melot in alle opzichten anders dan de film-Melot, hoewel zijn belangrijkste 

functie in beide gevallen het verraden van Tristan is. In de roman is hij een 

oppervlakkig personage, dat zich niet ontwikkelt en bij wie je geen inzicht in zijn 

innerlijk krijgt, maar in de film is Melots karakter complexer, ontwikkelen zijn 

persoonlijkheid en handelen zich gedurende de film en krijgt de kijker meer inzicht in 

                                                 
96
 Zie De Boer 1995, p. 248-258. Wanneer een man tot ridder werd geslagen, was hij verplicht loyaal te 

zijn. In sommige gevallen wordt de loyaliteitsverplichting genoemd in de eed waarmee een man door 

zijn heer tot ridder wordt geslagen: ‘I hereby make you a knight, in the name of the Father, the Son and 

the Holy Ghost; be gallant, bold, and loyal’ (zie Comte 1978, p. 10).  
97
 Eenmaal wordt zijn naam in Malory’s versie genoemd, maar dat is in de context van een opsomming 

van ridders die verslagen worden door ridders van de Ronde Tafel (zie Malory’s boek 1.14). 
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wat er in hem omgaat.
98
 Dit is met name het geval wanneer hij op het eind van de film 

in de geheime Romeinse tunnel tegen Tristan zegt, als hij door de Ieren dodelijk 

verwond is: ‘I thought someone believed in me.’ (01.44.06). Hier is Melot niet puur 

slecht en kun je je als kijker inleven in zijn personage door de gebeurtenissen die zich 

afspelen in zijn leven. Vanaf het begin wordt hij overschaduwd door Tristan, omdat 

Mark Tristan meer liefheeft dan zijn eigen neef. Wanneer hij zich aansluit bij de 

Ieren, die hem wel schijnen te waarderen en respecteren, verraadt hij aan de ene kant 

zijn volk, zoals hij in de romans ook Tristan verraadt. Maar aan de andere kant kun je 

hem als kijker begrijpen en sympathie voor hem voelen, omdat hij bij de Ieren 

eindelijk de steun en erkenning denkt te krijgen die hij zijn hele leven heeft moeten 

missen. Maar hoezeer je je als kijker ook kunt inleven in zijn acties, wel wordt 

duidelijk gemaakt dat je niet ongestraft verraad kan plegen; Melot moet het met de 

dood bekopen, wanneer hij verraden blijkt te zijn door degene die hij vertrouwde: de 

Ierse vijand.  

 

 

3.1.3 Isoldes moeder 

 

Ook de rol van Isoldes moeder is in de film anders dan in de middeleeuwse romans. 

Het feit dat de moeder al in Isoldes kinderjaren is gestorven, is een vrij essentieel 

verschil. Isolde leidt een leven zonder liefde in Ierland, door de tirannieke trekjes van 

haar vader en door de dood van haar moeder. Zij walgt van de wijze waarop er met 

haar wordt omgegaan en besluit om Ierland te ontvluchten, omdat ze geen liefdeloos 

leven wil leiden zoals haar moeder. De dood van haar moeder zorgt dus in zekere zin 

voor haar (voor die tijd) geëmancipeerde houding. In de romans heeft Isolde een heel 

goede band met haar vader en haar moeder. Zij heeft dan ook veel verdriet wanneer 

Tristan haar meeneemt naar Cornwall. Haar moeder speelt in de romans een cruciale 

rol in het verloop van het verhaal, omdat zij Brangane de liefdesdrank meegeeft, die 

ervoor zou moeten zorgen dat Mark en Isolde verliefd op elkaar worden, waardoor 

Isolde een liefdevol huwelijk tegemoet zal gaan. 

                                                 
98
 Rimmon-Kenan heeft een classificatie gemaakt om verschillende soorten personages onder  

te verdelen. Het gaat hierbij om een nuancering van het inmiddels achterhaalde onderscheid  

tussen flat en round characters, zoals onder andere beschreven in Van Gorp 1998, p. 333 en 452.  
Voor een meer genuanceerde character-classification, zie Rimmon-Kenan 2002, p. 40-42. 
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 Omdat de filmmakers hebben besloten de liefdesdrank uit het verhaal te 

elimineren – hier zal ik later dieper op ingaan – had de moeder geen belangrijke 

functie meer te vervullen, waardoor wellicht is besloten haar te laten sterven aan het 

begin van het verhaal. Een bijkomend gevolg hiervan is dat Isoldes situatie extra 

tragisch wordt; zij leeft zonder haar moeder en haar leven wordt bepaald door haar 

autoritaire vader. Zij weet dat haar ouders een liefdeloos huwelijk hadden, waardoor 

haar motivatie om niet zo te willen eindigen logisch is. Haar verlangen om bij Tristan, 

de man van wie zij zielsveel houdt, te willen zijn is dan ook zeer begrijpelijk. Zeker 

een modern publiek, voor wie liefde over het algemeen belangrijker is dan traditie en 

autoriteit, zal hiervoor begrip kunnen opbrengen. 

 

 

3.1.4 Morold 

 

Morolds rol in de film is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met zijn rol in de romans. 

Bij Eilhart en Gottfried is hij de moordenaar van Tristans vader en in alle drie de 

romans gaat hij het gevecht aan met Tristan, waarbij hij Tristan zeer ernstig verwondt 

en zelf de dood vindt. Er zijn echter ook verschillen. Zoals ik al eerder aangegeven 

heb, besluit Isoldes vader zijn dochter aan deze man te beloven als beloning voor wat 

hij voor Ierland heeft gedaan. Morold wordt in de film neergezet als een 

verschrikkelijke man: lelijk, onbeschoft en oneerlijk in gevechten. Als kijker heb je 

door deze karakterisering een ongenuanceerde mening over hem. In de middeleeuwse 

romans is dit anders. Hij is weliswaar de slechterik: in de drie romans 

vertegenwoordigt hij de Ieren die de mensen uit Cornwall onheus bejegenen, 

verwondt hij Tristan zeer ernstig en in de vroege romans doodt hij Tristans vader. 

Echter, hij is in plaats van de verloofde, de oom van Isolde en zij is gek op hem. 

Wanneer Isolde erachter komt dat Tristan de dood van haar dierbare oom op zijn 

geweten heeft, zorgt dit bijna voor een onherstelbare breuk tussen hen. In de film 

versterkt de ontdekking juist Isoldes gevoelens voor Tristan, omdat hij haar verlost 

heeft van een liefdeloos huwelijk met een verachtelijke man. Bovendien versterkt het 

Tristans positie als held van het verhaal, omdat hij de mooie prinses van de schurk 

heeft bevrijd.   

Waarschijnlijk heeft deze aanpassing te maken met het beeld dat wij van de 

Middeleeuwen hebben, namelijk dat de mooie prinses altijd moeten trouwen met de 
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schurk en dat de held van het verhaal haar redt van dit huiveringwekkende 

vooruitzicht. Dit aspect is nog altijd terug te vinden in bijna ieder sprookje en het 

maakt de Middeleeuwen in onze optiek dan ook tot een soort sprookjestijdperk met 

prinsessen, schurken en ridders.
99
 Dat we tegenwoordig een dergelijk sprookjesachtig 

beeld van de Middeleeuwen hebben, vindt zijn oorsprong in de middeleeuwse 

literatuur, waarin mooie prinsessen vaak gered worden door heldhaftige ridders.
100

  

Hoewel de film Tristan + Isolde in dit opzicht niet overeenkomt met de 

middeleeuwse romans over het liefdespaar, zijn er wel andere middeleeuwse bronnen 

– al dan niet door middel van moderne bewerkingen – waardoor de filmmakers 

geïnspireerd kunnen zijn. In Wagners opera is Morold ook Isoldes verloofde; wellicht 

hebben de filmmakers deze invulling op Wagner gebaseerd. 

Een ander verschil is dat Morold in de gevechten in de film nauwelijks wordt 

belicht; hij is slechts één van de Ieren en gaat op in de grote massa. In de romans 

wordt zijn duel met Tristan uitgebreid besproken, terwijl Morolds persoonlijke 

gevechten in de film nauwelijks in beeld worden gebracht. Een mogelijke reden 

hiervoor kan zijn dat de kijker zich dan teveel met Morold zou kunnen identificeren. 

In de romans stuurt de verteller de mening die de lezer toegedaan behoort te zijn door 

middel van meer of minder subtiele bewoordingen, waarmee bepaalde gebeurtenissen 

of personages “objectief” worden besproken.
101

 In de film is er geen vertellerstekst die 

het publiek beïnvloedt, dus wellicht hebben de filmmakers Morold niet een te grote 

rol gegeven, zodat de kijker hem op geen enkele manier zou kunnen respecteren: hij is 

puur slecht, zonder eventuele positieve kanten – zoals wel het geval is in de romans, 

waarin hij en Tristan aan elkaar gewaagd zijn in het duel. Dit eventuele respect van de 

kijker voor Morold in de film zou ongedaan gemaakt kunnen worden door het gebruik 

                                                 
99
 Voor informatie over het ontstaan van sprookjes in de Middeleeuwen, zie Van Oostrom 1989. 

100
 Interessant om te zien, is de manier waarop er in de animatiefilm Shrek (Adamson en Jenson 2001) 

met dit sprookjesmodel wordt omgegaan. Daarin is het een ongeïnteresseerd monster (in plaats van een 

edele ridder) dat in opdracht van de knappe schurk Lord Farquaad de mooie prinses moet redden. Hij 

redt haar dus niet van een huwelijk met een lelijke schurk, maar werkt in opdracht van een knappe 

schurk. Het monster Shrek wordt verliefd op de mooie prinses en het schema lijkt volledig op zijn kop 

te worden gezet. Uiteindelijk blijkt de prinses een zelfde soort monster te zijn als Shrek en redt hij haar 

alsnog van een huwelijk met de mooie, maar verdorven prins. Hieruit blijkt dat het sprookjesmodel ook 

omgedraaid kan worden en dan nog steeds klopt: in het klassieke model trouwt de nobele ridder met de 

mooie prinses en  wordt de lelijke schurk verslagen; in deze film trouwt het monster met het andere 

monster en wordt de mooie schurk verslagen.  
101
 Voor de verschillende manieren waarop een verteller zich in een tekst kan profileren en hoe hij op 

die manier de mening van de lezer beïnvloedt, zie Rimmon-Kenan 2002, p. 87-117. 
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van spiegelpersonages.102 Hoewel deze personages in de film een belangrijke rol 

vervullen – de “goeden” uiten menigmaal hun ongenuanceerde mening over de Ieren 

– wordt deze verteltechnische functie niet in verband gebracht met Morold, 

waarschijnlijk om hem als personage geen diepgang te geven, maar hem puur als 

slechterik te karakteriseren. 

Een andere verklaring voor het feit dat het gevecht tussen Tristan en Morold in 

de film geen persoonlijke kwestie is, zou kunnen zijn dat het gevecht in de romans 

een kwestie van eerwraak is, iets wat wij niet als zodanig kennen en accepteren in 

onze westerse samenleving. Wel worden we er veelvuldig mee geconfronteerd in de 

moslimgemeenschap. Mogelijk hebben de filmmakers er bewust voor gekozen om 

deze achtergrond van het gevecht niet in de film te verwerken, vanwege de 

gevoeligheid van thema’s als eerwraak. Wij kunnen ons daarentegen veel beter 

inleven in een grote oorlog, omdat dat nog altijd actueel is. Met name sinds de 

terroristische aanslagen van 11 september 2001 is oorlog weer een belangrijk thema in 

de huidige maatschappij. Op de grote rol die de oorlog speelt, zal ik later terugkomen.  

 

 

3.1.5 Het gevecht 

 

In de romans is de oorlog tussen Ierland en Cornwall gebaseerd op een 

onrechtvaardige schatting die Cornwall aan Ierland moet afstaan. Om een einde te 

maken aan dit onrecht wordt er een duel georganiseerd, waarbij Morold Ierland 

vertegenwoordigt en Tristan Cornwall. Mede doordat Morold, een familielid van de 

Ierse koning, Tristans vader heeft gedood in de romans van Gottfried en Eilhart, is 

Tristan de uitgelezen persoon om een einde te maken aan de onrechtvaardigheid die 

Ierland Cornwall aandoet. Er volgt op een afgesproken tijd een duel tussen Tristan en 

Morold. In de film gaat het ook om een jarenlange strijd tussen Ierland en Brittannië, 

waarbij uiteindelijk een gevecht volgt om een einde te maken aan het onrecht. Er is 

echter geen sprake van een georganiseerd duel; de Ieren vallen onverwachts Cornwall 

binnen en nemen jongeren mee als slaven. Door een sluw plan van Tristan 

overwinnen de Britten de Ieren. Mogelijk is het feit dat Tristan hier een valstrik zet 
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 Spiegelpersonages zijn personages die de mening weerspiegelen die het publiek heeft of zou moeten 

hebben. Zie Brandsma 2000, p 38. Voor meer informatie over spiegelpersonages en het gebruik 

daarvan door Chrétien, verwijs ik naar het artikel van Mark Aussems, ‘Spiegelpersonages in Chrétiens 

Le chevalier de la charrette’. 
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voor de Ieren een verwijzing naar de hinderlagen waarmee tegenstanders in de romans 

het overspel van Tristan en Isolde aan het licht proberen te brengen. Uiteindelijk 

doodt Tristan Morold, zowel in de romans als in de film, maar raakt hij zelf ernstig 

gewond door Morolds vergiftigde zwaard. 

In de vroege romans gaat het dus vooral om een persoonlijke vergelding van 

Tristan tegen Morold, in de film is dat verbreed tot een grote oorlog. Bij Malory gaat 

het ook al niet meer om de persoonlijke rancune die Tristan tegen Morold koestert, 

maar is er nog geen grote chaotische oorlog; er is nog altijd sprake van een 

georganiseerd duel tussen Tristan en Morold – de twee beste ridders van beide landen. 

In de film is het – net als in de romans van Gottfried en Eilhart – ook Morold die 

Tristans vader doodt, maar dat speelt geen enkele rol; hij is slechts een van de Ierse 

ridders en hij wordt er niet uitgelicht. Het enige wat je als kijker ziet, is de gruwelijke 

wijze waarop Tristans vader in de bloederige slag zijn leven verliest. Dus hoewel de 

achterliggende feiten in de film en de romans overeenkomen, liggen de accenten in de 

film en de romans anders. In de film gaat het meer om de grote oorlog en in de 

romans ligt de nadruk op het persoonlijke duel tussen de twee ridders.    

Opvallend is ook dat de Britse stammen zich in de film verenigen om zich te 

kunnen verdedigen tegen de gemeenschappelijke vijand: de Ieren.
103

 Nu is het dus niet 

langer een oorlog tussen stammen, maar tussen landen. Wellicht is dit gedaan om het 

verhaal meer aan te laten sluiten bij de belevingswereld van een modern publiek. In 

onze westerse maatschappij zijn wij immers oorlogen tussen verschillende stammen 

binnen een land niet meer gewend. Bovendien kan het ook een letterlijke verwijzing 

naar het heden zijn: de jarenlange strijd in Noord-Ierland, waarin Engeland en Ierland 

een rol spelen.  

Al is deze moderne oorlog genuanceerder dan de oorlog in de film: bij de 

hedendaagse Noord-Ierse kwestie is het voor buitenstaanders niet overduidelijk een 

strijd tussen de “goeden” en de “slechten”. Veel meer is dat het geval bij de “strijd 

tegen het terrorisme”. Bij deze actuele oorlog is er ook sprake van een 

samenwerkingsverband tussen verschillende westerse landen, die zich verenigen tegen 

de “slechte en levensgevaarlijke” vijand: de fundamentalistische islamitische wereld. 

De ongenuanceerde tegenstelling tussen goed en kwaad die in de film zo duidelijk 

                                                 
103
 Een dergelijk samenwerkingsverband is een motief uit de Arthurliteratuur. De ridders van de Ronde 

Tafel bundelen hun krachten op samen te strijden voor één doel, zoals het verslaan van de vijand, of het 

vinden van de Graal.  
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naar voren wordt gebracht, wordt tegenwoordig, met name door Amerika, al even 

ongenuanceerd voorgesteld. Het is dus mogelijk dat de filmmakers hier de 

Tristanlegende gebruiken om de hedendaagse oorlogsideologie weer te geven. 

 

 

3.1.6 De verzorging 

 

Tijdens het gevecht tussen Morold en Tristan, slaagt Tristan erin Morold te doden, 

zowel in de middeleeuwse romans als in de film. In de romans wordt Tristan steeds 

zieker en lukt het geen enkele arts om hem te genezen. Bij Gottfried en Malory besluit 

Tristan naar Ierland te gaan, omdat hij weet dat de Ierse Isolde de enige is die hem 

zou kunnen genezen. Bij Eilhart laat hij zich in een bootje de zee op varen en komt 

dan toevallig in Ierland terecht, waar Isolde hem van een afstand geneest door de 

juiste medicijnen te sturen. In de film heeft het gif van Morolds zwaard een 

verlammende uitwerking; Tristan raakt volledig verlamd en zijn kameraden wanen 

hem dood. Ze besluiten dat hij een koninklijke begrafenis moet krijgen en leggen hem 

met Morolds zwaard in een bootje, dat zij de zee op duwen en beschieten met 

brandende pijlen. Net zoals bij Eilhart drijft hij toevallig naar Ierland, waar Isolde zijn 

redder is.
104

  

 De vraag waarom de werking van het gif in de film anders is dan in de romans, 

is moeilijk te beantwoorden. Misschien wilden de filmmakers de beschieting van de 

boot met brandende pijlen in hun film verwerken, omdat dat in onze moderne ogen 

een typisch middeleeuwse handeling is. Een feit is in ieder geval dat zij dit gegeven 

niet hebben overgenomen uit de middeleeuwse Tristanromans. Wel wordt in de roman 

Beowulf (en de filmbewerkingen daarvan) het lijk van de held op de brandstapel 

gelegd, waarna deze met brandende pijlen wordt aangestoken.
105

 Ook de Tristanfilm 

Fire and sword eindigt met een dergelijke begrafenis van de twee geliefden. Echter, in 

First knight zien we exact hetzelfde ritueel als in Tristan + Isolde; hier is het de dode 

koning Arthur die op deze wijze in een brandende boot de zee op wordt geduwd. 

Mogelijk zijn de filmmakers door deze film geïnspireerd.  

                                                 
104
 Voor een studie over de genezende rol van vrouwen in Tristan en andere middeleeuwse hoofse 

romans, zie Meister 1990. 
105
 Zie ed. Heaney 1999, p. 98. 
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Een andere reden van het veranderde effect van Morolds gif kan zijn dat de 

filmmakers de middeleeuwse versie ongeschikt vonden. Het kan zijn dat zij ervoor 

wilden kiezen het lot Tristan en Isolde bij elkaar te laten brengen, in plaats van de 

bewuste keuze van Tristan om naar Ierland te varen. Hierbij komt de film overeen met 

Eilharts versie, waarbij Tristan ook zonder het te weten naar Ierland vaart. Indien de 

filmmakers de roman van Eilhart kenden, kunnen zij hebben gekozen voor 

verlamming van de held, omdat zij de apathische houding van Eilharts Tristan niet 

vonden passen bij het verder zo strijdlustige karakter van Tristan.  

Het feit dat Tristan uit Cornwall komt en de moordenaar van Morold is, zou 

zijn verblijf in Ierland ernstig bemoeilijken. Om die reden neemt Tristan in de 

middeleeuwse romans een andere identiteit aan: hij vertelt de Ieren dat hij een 

koopman is en voor zaken naar Ierland is gekomen en hij neemt een andere naam aan 

(bij Gottfried en Malory een anagram van zijn naam en bij Eilhart een compleet 

andere naam). In de film houdt Isolde hem verborgen voor haar vader en de rest van 

het Ierse hof, omdat zij hem zouden doden. Tristan is hier helemaal eerlijk tegen 

Isolde over zijn naam en achtergrond. In de film is het juist Isolde die niet eerlijk is 

tegen Tristan. Wanneer hij naar haar naam vraagt, antwoordt zij Brangane te heten en 

vertelt zij dat zij dienstmeid aan het hof is. Dat Isolde hier de misleidende rol 

aanneemt, die in de romans voor Tristan is weggelegd, kan een gevolg zijn van haar 

geëmancipeerde houding. De film-Isolde is namelijk geëmancipeerder dan die uit de 

middeleeuwse romans.  

Het feit dat zij in opstand komt tegen haar vader wanneer hij haar vertelt dat 

zij met Morold, die zij verafschuwt, moet trouwen, is duidelijk een moderne ingreep 

door de filmmakers. Voor een hedendaags (westers) publiek is het onbegrijpelijk dat 

een vrouw zonder kritiek alles voor zich zou laten bepalen, terwijl uithuwelijking in 

de Middeleeuwen heel normaal was, en trouwen uit liefde lang niet zo 

vanzelfsprekend. Aberth vraagt zich zelfs af of er überhaupt ooit wel sprake was van 

liefde in een huwelijk: ‘Did medieval couples, fettered by arranged marriage, even 

marry for love?’
106

 Ook uit Chrétiens roman Erec en Enide blijkt dat het heel gewoon 
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 Abert 2003, p. ix. Kleinschmidt toont aan dat dat in hoofse literatuur bevestigd wordt: de  

combinatie tussen een seksuele en emotionele relatie kan alleen bestaan bij niet-getrouwde koppels  

(zie Kleinschmidt 2000, p. 137). 
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was: wanneer Erec een wapenrusting en een dame nodig heeft, schenkt zijn gastheer 

hem direct zowel de wapenrusting als zijn dochter.
107

  

Hoewel wij weten dat uithuwelijking in de Middeleeuwen een normale zaak 

was, kunnen wij blijkbaar niet geloven dat vrouwen er zelfs geen kritiek op hadden. 

Om die reden is Isolde in de film gemoderniseerd door tot op zekere hoogte voor 

zichzelf op te komen en in ieder geval haar ongenoegen te uiten. Ook haar besluit weg 

te lopen is een gevolg van het verzet tegen haar ondergeschikte rol en de autoriteit van 

haar vader. Een andere reden voor het feit dat Isolde zich voordoet als Brangane, kan 

te maken hebben met het feit dat juist het omgekeerde plaatsvindt in de romans. Hier 

is het namelijk Brangane die Isoldes identiteit aanneemt tijdens de huwelijksnacht van 

Mark en Isolde. Mogelijk is de filmversie een verwijzing naar dit gegeven uit de 

romans, dat er in de film is uitgehaald. Hierop zal ik verderop dieper ingaan.  

 De kruidenkennis van Isolde in de film is wel overgenomen uit de romans. De 

geur van het gif herkent zij direct en zij weet welk medicijn nodig is om Tristan te 

genezen. Er kunnen verschillende redenen zijn voor deze overname uit de 

middeleeuwse romans. Ten eerste omdat het een mooie manier is om Tristan en Isolde 

met elkaar in contact te laten komen; het heeft weinig zin om dit gegeven van het 

verhaal aan te passen als het zo goed in de verhaallijn past. Ten tweede omdat wij 

deze kennis van kruiden misschien zien als typisch middeleeuws en het daardoor dus 

goed past in de middeleeuwse setting van de film. En ten derde omdat deze kennis 

past bij de wijze, zelfstandige en geëmancipeerde Isolde zoals zij in de film 

geportretteerd wordt. Haar kennis geeft haar een eigen, onafhankelijke status. 

 Bij Gottfried, Malory en in de film brengen Tristan en Isolde tijdens het 

verzorgingsproces veel tijd met elkaar door, waardoor zij een sterke band met elkaar 

opbouwen. Er is sprake van wederzijdse dankbaarheid, doordat Isolde Tristan geneest 

en andersom doordat hij haar hoofse vaardigheden leert. Bij Gottfried is hun band 

uitsluitend vriendschappelijk,
108

 terwijl er bij Malory wel degelijk sprake is van 

liefdesgevoelens. In de film zijn deze gevoelens veel verder uitgewerkt en is de liefde 

die zij voelen de kern van de scène. Hier leert Isolde geen hoofse vaardigheden van 

Tristan, maar leest zij hem een gedicht voor over liefde, waarna zij een gesprek 
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 Zie ed. Stuip 2001, p. 21-23. 
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 Hier denken sommigen anders over, zie noot 33 en 35 van deze scriptie. 
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hebben over het belang van liefde.
109

 Tijdens het voorlezen hebben Tristan en Isolde 

vaak oogcontact en bloeit de liefde tussen hen op. Mogelijkerwijs zijn de filmmakers 

geïnspireerd door Dantes verhaal over Paolo en Francesca, die het verhaal lazen van 

Guinevere en Lancelot en steeds vaker oogcontact met elkaar zochten. Toen zij lazen 

over de kus van Lancelot en Guinevere konden zij zich niet meer bedwingen en 

hebben zij elkaar gekust.
110

 Het feit dat het boek zowel in de Tristanfilm als in Dantes 

Divina Commedia dezelfde rol vervult, duidt hoogstwaarschijnlijk op een 

intertekstueel verband. Ook sluit de openheid over de liefdesgevoelens beter aan bij 

een modern publiek. Tegenwoordig wordt er minder geheimzinnig over de liefde 

gedaan en de film is wat dat betreft aangepast aan de huidige maatstaven voor 

romantische films. 

 

 

3.1.7 De bruidswerving 

 

Mark heeft in de film noch in de romans behoefte om te trouwen; hij ziet Tristan als 

zijn erfgenaam. Maar door jaloezie van zijn baronnen wordt hij overgehaald toch een 

vrouw te zoeken. Na enig tegenstribbelen besluit Mark toe te geven. De keuze valt in 

alle vier mijn bronnen op verschillende manieren op Isolde. Bij Eilhart probeert Mark 

tot op het laatste moment aan een huwelijk te ontkomen. Uiteindelijk verzint hij een 

bijna onmogelijke opdracht: hij ziet twee zwaluwen om een vrouwenhaar vechten en 

hij zegt uitsluitend te willen trouwen met de vrouw van wie die haar is. Tristan moet 

naar haar op zoek gaan en hij komt toevallig aan in Ierland. Gottfried keert zich 

openlijk af van deze versie: bij hem kiezen Marks baronnen voor Isolde door Tristans 

lovende woorden over haar.
111

 Ook geeft Tristan aan dat het om politieke redenen 
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 Het gedicht dat Isolde voorleest is een zeventiende-eeuws gedicht van John Donne, ‘The good 

morrow’. Wellicht is de keuze voor dit gedicht puur gebaseerd op de inhoud ervan, die van toepassing 

is op de situatie van Tristan en Isolde (voor een analyse, zie Nutt 1999, p. 47-50) , maar mogelijk is de 

keus op een gedicht van Donne gevallen, omdat ook hij een geheime relatie heeft gehad, zelfs in het 

geheim met de vrouw getrouwd is. Toen het huwelijk ontdekt werd, werd Donne gevangengenomen en 

betekende dat het einde van zijn carrière (zie Carey 1990, p. xxiii). Dit zou enig verband kunnen 

hebben met de fatale gevolgen van de ontdekking van de relatie tussen Tristan en Isolde. 
110
 Zie canto 5, r. 127-136. Voor een Nederlandse vertaling van Dantes Divina Commedia verwijs ik 

naar de editie van Brouwer uit 2000, p. 140-143.  
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 Gottfried geeft kritiek op het oude verhaal, waarin wordt verteld dat er een zwaluw van Cornwall 

naar Ierland vliegt en met een vrouwenhaar, die de aanleiding zal zijn voor de keuze van een 

echtgenote, als nestmateriaal terugvliegt. Gottfried vindt dit ongeloofwaardig, en keert zich van dit 

verhaal af: ‘Weiz got hie spellet sich der leich / hie lispet daz mere’(vs. 8598-8559, ‘I swear the tale 

grows fantastic, the story is talking nonsense here!’ (Hatto 1967, p. 154-155)).   
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gunstig zou kunnen zijn om de Ierse koningsdochter te trouwen, omdat het zal zorgen 

voor vrede met Ierland. Deze politieke reden is in de film overgenomen. Op het hof 

van Cornwall komt de boodschap aan van het toernooi dat de Ierse koning 

organiseert, waarbij zijn dochter de prijs zal zijn. Mark heeft direct door dat het 

toernooi is georganiseerd met de intentie de Britse stammen uit elkaar te drijven door 

ze tegen elkaar te laten strijden. Desalniettemin haalt Tristan hem over mee te doen, 

omdat het winnen van Isolde als bruid zal zorgen voor vrede tussen hen en de Ieren. 

Bovendien zal de winnaar de onbetwiste leider zijn van de Britten. Malory is in deze 

kwestie een geval apart; in deze versie wordt Mark niet overgehaald een vrouw te 

zoeken, maar wil hij Tristan te gronde richten en besluit hij om die reden Tristan naar 

Ierland te sturen om Isolde als vrouw voor Mark te halen. De pure slechtheid van 

Mark vindt zijn oorsprong in Malory’s voornaamste bron: de Tristan en prose. 

 Het is duidelijk dat de film op dit punt het dichtst bij Gottfrieds versie staat. In 

zowel de film als Gottfrieds boek wordt Isolde als toekomstige bruid voor Mark 

gekozen op politieke gronden. Bij Gottfried wordt door de mannen bepaald dat Isolde 

Marks vrouw moet worden doordat Tristan zo lovend over haar sprak na zijn 

terugkeer uit Ierland. De wijze waarop zij veroverd kan worden is nog niet bekend 

voordat Tristan naar Ierland vertrekt. In de film is het toernooi de aanleiding om 

Isolde als bruid voor Mark te kiezen. Tristan zal hier, net als bij Gottfried, de taak op 

zich nemen deze queeste te volbrengen. Een verschil is echter dat Tristan in dit geval 

niet weet dat Isolde de vrouw is met wie hij een tijd heeft doorgebracht, die hem heeft 

genezen en voor wie hij innige liefde koestert, omdat zij hem vertelde dat haar naam 

Brangane was en dat zij een hofdame was.  

Het eerste verschil, het georganiseerde toernooi, is waarschijnlijk te verklaren 

vanuit het hedendaagse Middeleeuwenbeeld. Toernooien zijn voor ons een 

middeleeuws gebruik bij uitstek, zeker wanneer daarbij een bruid te winnen is. De 

bruidswerving is dus om verschillende redenen een zeer bruikbare factor uit de 

middeleeuwse romans. Ten eerste is het belangrijk voor de voortgang van het verhaal: 

door het besluit een vrouw voor Mark te zoeken, kan Isolde in het verhaal 

geïntegreerd worden, waardoor zij en Tristan hun tragische liefdesrelatie kunnen 

starten. Ten tweede past dit gebruik in ons beeld van de Middeleeuwen, waarbij 

vrouwen worden uitgehuwelijkt om politieke redenen. Dat de filmmakers het verhaal 

hebben aangepast en er een toernooi in hebben verwerkt, zorgt ervoor dat het nog 

beter past in ons “standaardplaatje” van de Middeleeuwen. 
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 De verandering van een gevecht met een draak in een toernooi met ridders, 

heeft aan de ene kant te maken met een algemene aanpassing aan het middeleeuwse 

verhaal, namelijk de weglating van magische elementen. De filmmakers hechten op 

dit punt blijkbaar meer waarde aan het “historische” karakter van de film dan 

uitsluitend aan de middeleeuwse setting. Het sprookjesachtige karakter van de draak 

past niet goed in het verhaal en waarschijnlijk hebben de filmmakers de draak 

vervangen door ridders omwille van de geloofwaardigheid. Deze verschuiving van de 

aard van het gevecht zien we ook bij Malory. In zijn versie hoeft Tristan eveneens 

geen draak te verslaan om de koningsdochter te winnen. Wel gaat het nog steeds om 

het verlossen van de Ierse koning, maar ditmaal niet van een draak, maar van de 

beschuldiging van een moord. Tristan gaat in naam van de Ierse koning het duel aan 

met de aanklager in ruil voor een don contraignant.112 Dit motief, dat veelal voorkomt 

in de middeleeuwse Arthurliteratuur, is door de filmmakers niet overgenomen.  

Ook gaat het in de moderne versie niet meer om het “redden” van de Ierse 

koning; het toernooi is uitsluitend gericht op het winnen van Isolde – en uiteraard ter 

vermaak van het publiek. Het hulpverlenende aspect is totaal verdwenen. In feite is 

het verhaal hierdoor versimpeld: de Britten vertrekken naar Ierland met slechts één 

doel: het winnen van het toernooi. Het mysterieuze van de middeleeuwse romans gaat 

hiermee verloren; Tristan gaat niet zonder duidelijk plan naar Ierland, waarbij je als 

lezer in spanning zit of het hem zal lukken een vrouw voor Mark te vinden en op 

welke manier. Het sprookjesachtige drakengevecht is in Malory al vervangen door 

een ridderlijk duel, maar het “voor wat hoort wat”-aspect is nog wel intact. Dit is niet 

meer het geval in de filmversie van het verhaal. Hierbij gaat het nog uitsluitend om 

het vermaken van het publiek en het winnen van het toernooi; het is verworden tot een 

eenvoudige wedstrijd, vergelijkbaar met een moderne sportwedstrijd. Wel wordt het 

toernooi gebruikt als middel om de slechtheid van de Ieren te benadrukken: het 

toernooi is immers georganiseerd om verdeeldheid tussen de Britse stammen te 

zaaien. Dit staat in schril contrast met het hulpvaardige doel dat de bruidswerving in 

de middeleeuwse romans heeft; het doel is nu slechts de Britten uit elkaar te drijven. 

 In overeenstemming met de vroegere middeleeuwse romans is het feit dat 

Tristan wordt tegengewerkt in zijn overwinning. Bij Eilhart en Gottfried is niemand 
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 Een don contraignant, of een rash boon, is een bekend motief in de Arthurliteratuur. Hierbij belooft 

een personage een verzoek van een ander in te willigen, zonder van tevoren te weten wat dit verzoek is 

(zie Besamusca en Brandsma 1988).   
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getuige van Tristans gevecht met de draak. Een hofmaarschalk vindt de draak en 

claimt het monster gedood te hebben. Pas nadat Tristan in een rechtszaak als winnaar 

wordt aangewezen, mag hij Isolde meenemen. In de film wordt Tristan belemmerd 

door de Ierse organisatoren: wanneer Tristan zijn naam noemt, beseffen zij dat de 

moordenaar van Morold nog leeft. Zij spelen vals door niet het lot te laten bepalen 

wie Tristans tegenstander in het toernooi wordt, maar door het heft in eigen hand te 

nemen, in de hoop dat hij niet zal winnen.  

De aanpassing van de “slechterik” in het verhaal heeft als gevolg dat de 

schurkachtige Ieren nog slechter en laaghartiger uit de verf komen. Wederom is er 

sprake van een simplificatie in het verhaal: er is geen tweede persoon in het verhaal 

die met de eer wil gaan strijken en de lezer in spanning houdt tot het moment van de 

rechtszaak, waarin de winnaar bepaald zal worden. De Ieren proberen Tristan 

weliswaar tegen te werken, maar het is wel voor iedereen duidelijk dat Tristan de 

winnaar is. Er is dus een verschuiving van de schurkachtige hofmaarschalk die met de 

eer wil gaan strijken naar de Ierse koning en de zijnen. Het gevolg hiervan is dat de 

Ierse slechtheid nogmaals wordt benadrukt en dat de verhaalstructuur minder complex 

wordt. 

 Tot slot wordt de wijze waarop Isolde met haar lot omgaat verschillend 

weergegeven in de romans enerzijds en de film aan anderzijds. In de romans 

ondergaat zij haar lot gewillig; haar gevoelens omtrent de beslissing van haar vader 

dat zij als beloning dient, komt de lezer niet te weten. Dit kan zijn omdat het er niet 

toe doet wat zij ervan vindt; het is immers gebruikelijk om als vrouw te worden 

uitgehuwelijkt door je vader. Of vrouwen in de Middeleeuwen kritiek hadden op dit 

gebruik, doet in de romans niet terzake: Isolde accepteert het zonder tegenstribbelen, 

ofwel omdat zij het daadwerkelijk geen probleem vindt, ofwel omdat zij niet in de 

positie is zich te verzetten. Wel protesteert zij enigszins wanneer zij ontdekt dat 

Tristan de moordenaar is van Morold, maar dat is omdat hij haar dierbare oom heeft 

gedood en niet om de uithuwelijking op zich. In de film is Isoldes houding wel anders. 

Zij is uitermate gepikeerd dat haar vader haar zomaar durft uit te huwelijken en 

wanneer zij wordt klaargemaakt gooit zij demonstratief een sluier over haar gezicht. 

Aan de ene kant is deze handeling weer een aanwijzing voor de emancipatie van 

Isolde, aan de andere kant heeft de actie ook daadwerkelijk een verteltechnische 

functie. Door het dragen van de sluier woont Isolde het toernooi onherkenbaar bij. 
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Tristan weet gedurende het toernooi niet wie de koningsdochter is, terwijl de kijker 

dat wel weet. Deze dramatische ironie werkt spanningsverhogend.
113

     

 

 

3.1.8 De bootreis 

 

Vlak voordat Tristan en Isolde in de boot stappen, geeft Isoldes moeder in alle drie de 

romans een zelf gebrouwen liefdesdrank mee aan Brangane, die zij aan Isolde en 

Mark moet geven op hun huwelijksdag. De liefdesdrank is essentieel voor het verhaal, 

omdat deze de basis is voor de liefde tussen Tristan en Isolde en een – middeleeuws – 

excuus vormt voor hun gebrek aan loyaliteit ten opzichte van Mark. In de film speelt 

Isoldes moeder geen rol en ook de liefdesdrank komt hierin niet voor. De liefde die de 

twee voor elkaar voelen is puur en niet voortgekomen uit of aangewakkerd door de 

toverdrank. Hierdoor verandert de aard van de overspelige relatie van de twee. Het is 

de drank die de affaire verantwoordt, die maakt dat de geliefden zich niet kunnen 

verzetten tegen hun immens sterke gevoelens.  

Wellicht is dat een verklaring voor het feit dat Tristan zich in de film niet laat 

meeslepen door zijn emoties; zodra hij Isolde haalt als bruid voor Mark, negeert hij 

zijn liefde voor haar en wordt zijn blik niet vertroebeld door de toverdrank. Hij blijft 

nuchter denken aan het belang van zijn loyaliteit. Niet alleen voor Mark, maar in het 

belang van het land. Hij weet dat als hij toegeeft aan zijn gevoelens, er nooit een einde 

zal komen aan de oorlog tussen Brittannië en Ierland en dat de samenwerking tussen 

de Britse stammen ten einde zal komen. In de nuchtere toestand waarin Tristan 

verkeert in de film, beseft hij dat loyaliteit belangrijker is dan zijn persoonlijke 

gevoelens. Dit sterke loyaliteitsgevoel bevestigt het hedendaagse beeld van de 

Middeleeuwen: wij zien de Middeleeuwen blijkbaar als een tijd waarin men een 

enorm plichtsbesef had ten opzichte van gezaghebbenden en waarin het belang van de 

groep boven eigenbelang gesteld werd.
114

 Het feit dat Tristan in de film langer vecht 

tegen zijn gevoelens en daarmee langer trouw blijft aan Mark, maakt de film op dat 

punt nog “middeleeuwser” dan de romans zelf.  
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 Wanneer er sprake is van dramatische ironie, ben je als lezer of kijker meer van bepaalde 

gebeurtenissen op de hoogte dan de personages (zie Van Boven en Dorleijn 1999, p. 259). Voor meer 

informatie over deze verteltechnische functie in de Arthurliteratuur, zie Brandsma 1989.   
114
 Voor informatie over de macht van de koning en de plichten van zijn onderdanen, zie De Boer 1995, 

p. 109-158. Zie p. 203-207 en 253-256 voor informatie over het leven in groepsverband en de 

verplichtingen die dat met zich meebracht. 
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De reden waarom de drank achterwege is gelaten in de film, is waarschijnlijk 

dezelfde als de reden die ik heb genoemd bij de bespreking van het drakengevecht, 

namelijk dat een hedendaags publiek magie en toverdrankjes niet meer geloofwaardig 

acht. Maar waar bij het drakengevecht een alternatieve oplossing is verzonnen en de 

draak is vervangen door ridders, met als uiteindelijke beloning nog altijd prinses 

Isolde, is er voor de liefdesdrank geen alternatief gegeven. Wel is de liefde net zo 

hevig als in de romans, waardoor de twee uiteindelijk niet langer tegen hun gevoelens 

kunnen blijven vechten.  

Op de rest van het verhaal heeft het ontbreken van de liefdesdrank dus geen 

invloed, maar in de kern is er wel degelijk een verschil, namelijk wat betreft de 

discussie over schuld. Vanuit ons moderne perspectief is ware liefde niet iets waar je 

tegen kunt vechten, waardoor het overspel van Tristan en Isolde in zekere zin 

geoorloofd is. Voor een middeleeuws publiek ligt dat anders. Uithuwelijking, en 

daardoor vaak een liefdeloos huwelijk, waren zeer gebruikelijk: men moest ermee 

leven. Voor de middeleeuwers was de toverdrank dus fundamenteel om de 

liefdesaffaire te verantwoorden, terwijl voor een modern publiek de pure liefde reden 

genoeg is. Bovendien was de liefde tussen de twee al opgebloeid vóór Isolde aan 

Mark gekoppeld werd, dus wat dat betreft zijn zij onschuldig. 

 

 

3.1.9 De huwelijksnacht 

 

Opmerkelijk is het feit dat de filmmakers nauwelijks aandacht besteden aan de 

huwelijksnacht, terwijl die in de romans van Gottfried en Eilhart een belangrijk 

onderdeel van het verhaal is. In die romans willen Tristan en Isolde niet dat Mark 

ontdekt dat Isolde haar maagdelijkheid al heeft verloren en vragen zij Brangane of zij 

Isoldes plaats in wil nemen tijdens de huwelijksnacht. Uit schuldgevoel – omdat zij 

zich verantwoordelijk voelt voor het feit dat Tristan en Isolde samen van de 

liefdesdrank hebben gedronken – gaat Brangane uiteindelijk akkoord. Tijdens de 

huwelijksnacht stapt Brangane in het donker naast Mark in bed. Bij Gottfried heeft zij 

zelfs met Isolde van kleding geruild, om Mark geen argwaan te laten krijgen. Na 

afloop wisselen de dames weer van plaats. Bij Malory wordt de huwelijksnacht 

helemaal niet besproken. In de film wordt er slechts kort naar de nacht verwezen, 

wanneer Isolde en Mark zich na afloop van het feest afzonderen om voor het eerst het 
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bed met elkaar te delen. Isolde fluistert Tristan toe dat zij aan hem zal denken. Hier 

bedriegt Isolde Mark dus niet echt, maar het feit dat zij in gedachten Mark voor 

Tristan inwisselt, zou men ook op kunnen vatten als een soort persoonsverwisseling, 

al is dat wellicht wat ver gezocht. Maar in feite komt het erop neer dat Isolde Mark 

tijdens de huwelijksnacht bedriegt, al gaat ze daar in de romans wat verder in dan in 

de film. 

De reden voor de filmmakers om deze scène niet uit de romans over te nemen, 

heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de geloofwaardigheid voor een modern 

publiek. Het is nauwelijks mogelijk dat een man niet in de gaten heeft dat hij met een 

andere vrouw het bed deelt. Wel verwijzen de filmmakers naar het bedrog doordat 

Isolde zegt dat zij aan Tristan zal denken. Bovendien zouden we de eerdere scène, 

wanneer Isolde Tristan vertelt Brangane te heten, eveneens kunnen zien als een 

verwijzing naar de identiteitswissel. Hier is echter sprake van een omgekeerde 

situatie: het is niet Mark die zij misleidt door Brangane haar identiteit te laten 

aannemen, maar zij misleidt Tristan door Branganes identiteit aan te nemen. 

 

 

3.1.10 De ontdekking 

 

Het grootste gedeelte van het verhaal, zowel in de film als in de romans, beschrijft de 

ontwikkeling van de affaire van Tristan en Isolde. Uit jaloezie keren mannen aan het 

hof zich tegen Tristan en zodra zij lucht krijgen van wat er speelt tussen de twee, 

proberen zij Mark in de romans op alle mogelijke manieren bewust te maken van de 

ontrouw. Daartoe zijn zij bereid ver te gaan: er worden meerdere valstrikken gezet om 

Tristan en Isolde door de mand te laten vallen. Het lukt het tweetal echter steeds om 

onder de verdachtmakingen uit te komen. Opvallend is, dat de hinderlagen en de wijze 

waarop zij er telkens in slagen aan de aantijgingen te ontkomen in de film niet zijn 

overgenomen. Dit is frappant, want die pogingen zijn juist de kenmerkende scènes, de 

‘distinctive scenes’, die veelal als basis dienen voor afbeeldingen van Tristan en 

Isolde en waaraan iedereen het liefdesverhaal herkent.
115

  

Waarom hebben de filmmakers ervoor gekozen deze scènes niet over te 

nemen? Een duidelijk voorbeeld van een kenmerkende scène is de boomgaardscène, 
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waarbij Mark de twee bespioneert vanuit een boom tijdens hun geheime ontmoeting. 

Isolde ziet de weerspiegeling van Mark in het water en misleidt hem door te doen 

alsof zij een hekel heeft aan Tristan. Door haar woorden wordt Marks argwaan 

weggenomen en kunnen Tristan en Isolde hun geheime afspraakjes voortzetten. De 

keuze van de filmmakers om deze scène niet in de film te gebruiken, is wellicht te 

verklaren door de onaannemelijkheid van de gebeurtenis voor een hedendaags 

publiek. Een leider die in een boom klimt, daartoe overgehaald door een dwerg, 

waarna hij zich ook nog eens laat overtuigen door de overduidelijk bedrieglijke 

woorden van Isolde, is wellicht enigszins ongeloofwaardig.  

Een andere kenmerkende scène is die waarin Isolde wordt onderworpen aan 

het godsoordeel. Isolde zal ten overstaan van het hof haar onschuld moeten bewijzen 

door een eed te zweren en daarna een heet ijzer in handen te nemen.
116

 Zij laat zich 

door Tristan – die vermomd is als pelgrim – van de boot naar de kant dragen en zij 

gebiedt hem te struikelen, waardoor hij in haar schoot valt. Vervolgens verklaart 

Isolde dat zij geen enkele andere man dan Mark en de pelgrim ooit in haar armen 

heeft genomen. Dankzij haar ambigue eed heeft Isolde niet gelogen en doorstaat zij 

het godsoordeel. In de film is deze scène er volledig uitgelaten, omdat God geen 

enkele rol speelt. Het feit dat het geloof in de romans van aanzienlijk belang is, terwijl 

dat in de film niet het geval is, is opvallend. Wellicht heeft dat te maken met de 

secularisering van de moderne maatschappij; het christelijke geloof speelt in de 

meeste westerse landen geen prominente rol meer. Voor een modern publiek is een 

dergelijk godsoordeel als in de middeleeuwse Tristanromans ongeloofwaardig.  

Ook in de film verdenkt Mark Isolde van overspel, maar de argwaan is 

gebaseerd op concreet bewijs; hij vindt namelijk de armband die Tristan haar heeft 

gegeven. In plaats van het zetten van hinderlagen en het bespioneren van de twee, 

deelt Mark – die Tristan geenszins verdenkt – zijn twijfels en onzekerheden met de 

minnaar van zijn vrouw. De wijze waarop Tristan vervolgens ondubbelzinnig tegen 

Mark liegt, door te zeggen dat Isolde trouw is aan hem, maakt de situatie extra wrang. 

De verdenkingen worden in de film niet teweeggebracht door Marks jaloerse mannen, 

die hem keer op keer overhalen om te proberen Tristan en Isolde op slinkse wijze in 

de val te laten lopen. Hoewel de mannen de twee al lang verdenken, wachten zij in de 
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 Tijdens het proces moest men een eed zweren, die daarna werd bewezen door middel van een 

gevecht of een beproeving (zie Burns 1995, p. 77). 
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film tot ze de ideale manier hebben gevonden om hen te betrappen en Mark het 

onomstotelijke bewijs van het overspel te kunnen leveren.
117

 

Dit moment komt tijdens het feest van de kroning van Mark en Isolde. 

Eenmaal probeert een van de jaloerse baronnen Mark bewust te maken van wat er al 

zo’n lange tijd onder zijn neus afspeelt. Hij laat Tristan en Isolde met elkaar dansen, 

in de hoop dat zij zichzelf verraden door de passie die zij voelen. Mark heeft echter 

nog altijd niets door. Wanneer Tristan en Isolde ertussenuit knijpen en Mark wordt 

overgehaald om uit rijden te gaan, wordt hij geleid naar de plek waar het tweetal 

zojuist afscheid van elkaar neemt. Hij betrapt hen in een innige omhelzing en beseft 

dat hij is verraden door de twee mensen van wie hij zielsveel houdt. Hij laat hen 

gevangennemen. In de drie romans onderneemt Mark dezelfde actie op het moment 

dat hij de relatie definitief ontdekt. De wijze waarop Mark de twee daarna bestraft, is 

echter in de verschillende versies anders. Wel is het zo, dat Mark beseft dat hij íets 

moet doen, omdat zijn eer op het spel staat.
118

 In de film komt daar nog bij dat het 

hele vredesplan en de samenwerking tussen de Britten in gevaar is gebracht door het 

overspel.  

In de versies van Eilhart en Malory worden Tristan en Isolde ter dood 

veroordeeld, maar weten zij nog op tijd te ontsnappen. Bij Gottfried is Mark 

genadiger en is hij niet in staat hen ter dood te laten brengen. Wanneer hij beseft 

hoeveel de twee van elkaar houden, verbant hij ze samen van het hof. De film is hierin 

gelijk aan Gottfrieds versie, want ook in de film geeft Mark de geliefden toestemming 

er samen vandoor te gaan. Weer is het Tristans plichtsbesef dat het wint van zijn 

gevoelens voor Isolde en hij keert terug naar het kasteel, waar hij zich aan Marks zijde 

voegt in de bloederige strijd die de Ieren vanuit de geheime tunnel met de Britten zijn 

aangegaan. De filmmakers kiezen dus voor de meer hoofse oplossing, conform 

Gottfried, omdat die reactie waarschijnlijk dichter bij de hedendaagse leefwereld staat 

dan wanneer een koppel direct ter dood wordt veroordeeld na ontdekking van 
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 Deze betrapping op heterdaad lijkt op de wijze waarop Lancelot en Guinevere betrapt worden, 

waarna Arthur niet anders kan dan toegeven dat hij bedrogen is en hij zijn eer dient te redden  

(zie Lacy 1995, p. 118-122). 
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overspeligen direct ter dood veroordelen (zie Burns 1995, p. 78).  
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overspel. De hoofse gedragsregels zijn enerzijds kenmerkend voor de Middeleeuwen, 

anderzijds sluiten zij goed aan bij de moderne belevingswereld.  

 

 

3.1.11 De dood 

 

De passage waarin Tristan dodelijk gewond is en spoedig zijn laatste adem zal 

uitblazen, is aangepast in de film. Het meest opmerkelijke verschil is het ontbreken 

van Tristans echtgenote, Isolde met de witte handen. Haar belangrijke rol in zijn dood 

in de romans van Thomas en Eilhart hebben de filmmakers volledig geschrapt. 

Mogelijk vanwege de noodzaak het verhaal in te korten, ontmoet Tristan deze tweede 

Isolde niet. In de film is zij niet zijn vrouw, die uit jaloezie tegen hem liegt en hem 

daarmee zijn vechtlust om te leven ontneemt, met de dood als gevolg. Wederom 

hebben de filmmakers een essentieel kenmerk van de aloude legende verdraaid, of in 

dit geval zelfs compleet verwijderd. In de middeleeuwse versie raakt Tristan dodelijk 

gewond en is zijn geliefde Isolde zijn enige kans om te overleven. Hij stuurt zijn 

hofmaarschalk naar Cornwall en vraagt hem met een wit zeil terug te varen als Isolde 

met hem is meegekomen en met een zwart zeil als dat niet het geval is. Tristans 

echtgenote ontdekt deze afspraak en begrijpt dat hij diepe liefde koestert voor een 

andere vrouw. Wanneer het schip terug komt varen, vraagt Tristan aan zijn echtgenote 

welke kleur het zeil heeft. Zij ziet het witte zeil, maar antwoordt dat het zwart is. Haar 

leugen heeft fatale gevolgen, want Tristan blaast direct zijn laatste adem uit. Als zijn 

geliefde aan land komt en ziet dat hij dood is, gaat zij naast hem liggen en sterft zij in 

zijn armen.   

 In de film is er geen sprake van een tweede Isolde, geen schip met een wit dan 

wel zwart zeil, en geen stervende Isolde in de armen van haar geliefde. Mogelijk is de 

verklaring hiervoor puur de keuze die de filmmakers hebben gemaakt op grond van de 

tijdslimiet. Een argument voor deze verklaring is dat het hele verhaalgedeelte vanaf 

het moment dat Tristan van het hof vertrekt in de film is geschrapt, en niet alleen de 

sterfscène. Of misschien vonden de filmmakers het een onlogische verhaal-

ontwikkeling om Tristan te laten trouwen met een andere vrouw, terwijl hij nog 

zielsveel van zijn Isolde houdt. Een derde optie is dat de filmmakers Tristan een 

heldendood wilden laten sterven; nadat hij Cornwalls positie in de strijd heeft 

hersteld, bezwijkt hij aan zijn verwondingen. Hij sterft hier in de armen van zijn 
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geliefde, waarna Isolde alleen achterblijft, in plaats van te sterven aan een gebroken 

hart. Wellicht vonden de filmmakers een dood door een gebroken hart te 

ongeloofwaardig.     

 

 

3.2 Van middeleeuwse roman tot moderne film 

 

 

3.2.1 Overeenkomsten tussen film en roman 

 

De uitkomsten van de vergelijking tonen aan dat het moeilijk te bepalen is welke 

middeleeuwse bron de grootste invloed heeft gehad op de keuzes die de filmmakers 

hebben gemaakt, omdat zij in grote mate hun artistieke vrijheid hebben genomen. 

Naast de middeleeuwse Tristanteksten kunnen de filmmakers op vele andere manieren 

geïnspireerd zijn bij het maken van de film, bijvoorbeeld door latere bewerkingen van 

de Tristanstof, door andere overgeleverde middeleeuwse verhalen en door eerder 

verschenen films, die ook op hun eigen manier met de middeleeuwse stof zijn 

omgegaan. Het is echter wel interessant om te zien met welke middeleeuwse roman 

de film de meeste overeenkomsten vertoont, aangezien die roman waarschijnlijk de 

grootste invloed heeft gehad op de overlevering van de legende. Een andere 

verklaring voor de overeenkomsten zou kunnen zijn dat deze roman het best aansluit 

op de hedendaagse belevingswereld. 

Het lijkt erop dat de verfilming het dichtst bij Gottfrieds versie staat. 

Opvallend is dat Malory’s versie, hoewel die een grote invloed heeft op de 

hedendaagse bewerking van de Arthurlegende, nauwelijks overeenkomsten vertoont 

met de film Tristan + Isolde. Mogelijk wilden de filmmakers dichter bij de 

oorspronkelijke legende blijven, waar Tristan nog geen Ronde Tafelridder is. Het is 

ook goed mogelijk dat de filmmakers hun kennis van de legende niet hebben 

verworven door middel van de middeleeuwse romans, maar door na-middeleeuwse 

bewerkingen. In het eerste hoofdstuk heb ik aangegeven dat de negentiende-eeuwse 

Wagner en Bédier van grote invloed zijn geweest op de overlevering van de 

Tristanlegende. Aangezien beiden zich voornamelijk hebben gebaseerd op de hoofse 

versie, is het goed mogelijk dat de filmmakers de versies van Wagner en Bédier als 

bron hebben gebruikt; dit zou de overeenkomsten met Gottfried verklaren.  
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Het feit dat de film de meeste overeenkomsten heeft met Gottfrieds roman is 

niet verbazingwekkend. Enerzijds heeft Gottfrieds roman de meeste kenmerken die 

aansluiten op onze moderne ideeën over de Middeleeuwen. In deze roman speelt 

bijvoorbeeld loyaliteit een grotere rol dan in de teksten van Eilhart en Malory; dit 

thema is ook in de film zeer belangrijk. Anderzijds sluit Gottfrieds roman beter aan op 

onze moderne belevingswereld. Een voorbeeld hiervan is dat de keuze op Isolde valt 

als bruid voor Mark op grond van politieke overwegingen. Bij een gearrangeerd 

huwelijk is het logischer dat er een weloverwogen keuze gemaakt wordt, met een 

mogelijkheid op vrede, dan dat een koning zijn beslissing neemt op basis van een 

vrouwenhaar als nestmateriaal van een zwaluw, zoals bij Eilhart het geval is. 

 In enkele gevallen staat de filmversie dichter bij Malory’s tekst. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij het gevecht om Isolde als bruid te kunnen veroveren. Bij 

Malory is het drakengevecht – zoals beschreven door Eilhart en Gottfried – vervangen 

door een ridderlijk duel. Een verschil is echter dat het in de film niet meer gaat om 

één duel, maar om een groot toernooi. Dat is de algemene tendens die we in de film 

zien: het individualistische wordt verbreed naar een groter geheel. Wellicht heeft dat 

te maken met het hedendaagse beeld van de Middeleeuwen, dat de samenleving 

belangrijker is dan het individu. Wat betreft Eilhart lijkt het erop dat de film 

nauwelijks overeenkomt met zijn tekst. Zoals Eilharts stilistische vertelwijze en de 

zwart-witte karakteriseringen van zijn personages dichter bij de orale traditie staan, zo 

lijkt Gottfrieds genuanceerde versie meer geschikt voor een verfilming voor een 

modern publiek. 

Hoewel er geen uitspraken gedaan kunnen worden over de tekstuele bronnen 

van de filmmakers – er kan slechts gespeculeerd worden over opvallende 

overeenkomsten – lijkt het mij veiliger om te stellen dat het succes van voorgaande 

films van invloed is geweest op de verfilming van de middeleeuwse Tristanlegende. 

Zo zien we elementen uit andere “middeleeuwse” films in deze film terugkomen, 

zoals de brandende boot waarop het lijk wordt gelegd, wat ook in First knight (1995) 

voorkomt, een groot georganiseerd toernooi, zoals we terugzien in A knight’s tale 

(2001) en de realistische weergave, met een bloederige oorlog, zoals in Excalibur 

(1981) en King Arthur (2004). Verder is de film aangepast aan een modern publiek, 

door bijvoorbeeld personages complexer te maken, verhaalgebeurtenissen te 

nuanceren en vanuit modern perspectief ongeloofwaardigheden logisch te maken. Op 

deze moderne aanpassingen zal ik in de volgende subparagraaf dieper ingaan. 
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3.2.2 Moderne aanpassingen  

 

Naast romans en films heeft ook de contemporaine maatschappij invloed op de 

verfilming van de Tristanlegende; de film moet immers het publiek van de filmmakers 

aanspreken. Om die reden wordt het verhaal aangepast aan de smaak van het 

hedendaagse publiek. Het grootste verschil met de middeleeuwse romans is dat in de 

film de magische elementen zijn weggelaten om het verhaal realistisch en 

geloofwaardig te maken. Bepaalde zaken die wij nu zien als fantastisch, zoals draken, 

konden door een middeleeuws publiek wellicht nog gezien worden als “normaal” 

binnen de context van de roman. Zoals Brandsma stelt: ‘die dingen lagen voor het 

middeleeuwse publiek blijkbaar nog binnen de bandbreedte van wat je kon 

verwachten in zo’n roman.’
119

 In het moderne fantasy-genre komen dergelijk 

magische elementen ook voor en het publiek accepteert deze ongeloofwaardigheden 

door de willing suspension of disbelief.120  

 Echter, de hedendaagse verfilming van de middeleeuwse Tristanlegende – die 

vol zit met magische, bovennatuurlijke zaken – neemt de fantastische elementen 

(zoals de liefdesdrank en het drakengevecht) niet over en vervangt deze door 

realistische, voor een modern publiek geloofwaardige, oplossingen. Het lijkt het erop 

dat de filmmakers niet de intentie hadden om een fantasy-achtige film te produceren. 

De vraag is waarom we realistische Middeleeuwen willen zien, terwijl tegelijkertijd 

het fantasy-genre ook erg populair is. Het lijkt erop dat de filmmakers de grote lijn 

van de middeleeuwse legende hebben overgenomen, evenals gewoonten en gebruiken 

die ons beeld van de Middeleeuwen bevestigen. Maar dit middeleeuwse verhaal 

hebben zij geplaatst in een “historisch” kader, om het realistisch te doen overkomen. 

Dit wordt vooral veroorzaakt door de grote rol die de oorlog tussen Ierland en 

Brittannië speelt. 

Door het belang dat in de film aan de oorlog is toegekend, zouden we 

voorzichtig kunnen opperen dat er een zelfde soort tendens gaande is als in de 

negentiende eeuw. Tijdens de Romantiek schreven auteurs als Walter Scott romans 

die zich afspeelden in de Middeleeuwen. Hij gebruikte het tijdperk om contemporaine 

problematiek te behandelen. Op die manier kon men vluchten uit het dagelijks leven 
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en zich terugtrekken in een andere periode, maar was men toch betrokken bij moderne 

kwesties en kreeg men via de literatuur een oplossing voor de problemen. De 

literatuur met een middeleeuwse setting diende dus een tweeledig doel: ter vermaak 

(en als een soort vluchtmiddel) en als hulpmiddel om eigentijdse kwesties op een niet 

al te confronterende manier te behandelen.
121

 Malory deed hetzelfde: hij legt in zijn 

Le morte d’Arthur een link tussen de legende van Arthur en de problematiek in zijn 

eigen tijd.
122

 

En dat is misschien wel wat er momenteel ook aan de gang is. De oorlog in de 

film zou de Noord-Ierse kwestie van deze tijd kunnen representeren, aangezien het in 

beide gevallen gaat om een tegenstelling tussen Engeland en Ierland. Echter, de 

oorlog lijkt enigszins op de oorlog die gaande is sinds de aanslagen van 11 september 

2001, de “strijd tegen het terrorisme”. Met name het duidelijke onderscheid tussen 

goed en kwaad is wat het meer op de westerse ideeën over de laatstgenoemde oorlog 

doet lijken; de problemen betreffende Noord-Ierland worden genuanceerder in de 

westerse media besproken; daarbij is niet overduidelijk een goede en een slechte kant. 

Bij de oorlog tegen het terrorisme is dit onderscheid veel duidelijker, althans, dat is 

hoe met name Amerika het voorstelt: “wij”, het westen, zijn goed en wij strijden tegen 

de slechten, degenen die onze samenleving te gronde proberen te richten.
123

 Ook in de 

oorlog in de film proberen de slechten de maatschappij van de goeden te verwoesten, 

door eerst Cornwall binnen te vallen en daar enorme schade aan te richten en 

vervolgens het Britse samenwerkingsverband ernstig op de proef te stellen.  

In een artikel in The New York Times wordt de zwart-wit weergave van de 

goeden en slechten in films na 11 september bevestigd: ‘The morality of these types 

of movies tend (sic) to be very black and white, very good good guy, very bad bad 

guy. That serves our purpose of “we are good and they are bad.”’
124

 Aan het einde van 

het artikel wordt verklaard waarom historische films zo in trek zijn na de aanslagen 
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van 11 september: ‘We all want heroes now. [...] It’s hard to seek out the Tillmans, 

the Arthurs, the Achilles of the world. We have to pick up a history book.’
125

 

De samenwerking tussen de Britse stammen om gezamenlijk te kunnen 

strijden tegen de vijand (Ierland), is vergelijkbaar met de hedendaagse coöperatie 

tussen westerse landen om zich te wapenen tegen terrorisme. De aanval van de Ieren 

zou enerzijds gezien kunnen worden als een soort terroristische aanslag: doordat de 

Ieren plotseling Cornwall binnenvallen, brand stichten en kinderen meenemen, lokken 

zij de oorlog uit, omdat Cornwall daardoor genoodzaakt is zichzelf te verdedigen. 

Anderzijds is deze manier van belagen iets wat ons beeld van de Middeleeuwen 

bevestigt: de middeleeuwers als plunderend barbaars volk. De aanval van de Ieren 

dient dus een tweeledig doel: het is een connectie met het heden en tegelijk een 

bevestiging van het beeld dat wij hebben van de Middeleeuwen.  

Indien we inderdaad de schakel met de moderne terrorismebestrijding moeten 

maken, en de Ieren hier worden voorgesteld als terroristen, zou deze film kunnen 

worden gezien als een propagandamiddel ter rechtvaardiging van de (voornamelijk) 

Amerikaanse oorlog. Dixon geeft aan dat de Amerikaanse filmproductie na de 

aanslagen van 11 september ‘seems centered on a desire to replicate the idea of the 

“just war”, in which military reprisals, and the concomitant escalation of warfare, 

seem simultaneously inevitable and justified.’
126

 Daarmee zou de film uit 2006 in 

dezelfde categorie vallen als The black knight, volgens de categorisering van Umland 

en Umland: de film als propagandamiddel. Maar wellicht is dit te ver gezocht en is de 

categorie Hollywood epos, waaronder ook Excalibur valt, meer van toepassing op 

deze film.
127

 

Hoewel het fantasy-genre dus erg populair is, hebben filmmakers 

waarschijnlijk genoeg reden om films die gesitueerd zijn in de Middeleeuwen 

realistisch te maken en te ontdoen van elementen die behoren tot het zojuist genoemde 

genre. Wel is het duidelijke onderscheid tussen goed en kwaad in overeenstemming 

met het genre, maar mogelijkerwijs heeft dat niet zozeer te maken met het vluchten in 

een andere wereld, wat één van de redenen is waarom fantasy momenteel zo populair 

is. Het onderscheid kan ook te maken hebben met de rechtvaardiging van de “strijd 

tegen terrorisme”, verhuld in een middeleeuws jasje. Waarschijnlijk wil men de grens 
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tussen fantasy en middeleeuwse films duidelijk gescheiden houden: fantasy behoudt 

zijn escapistische karakter, met draken en magie en dergelijke, terwijl de 

Middeleeuwen het decor worden voor realistische films, waarin bijvoorbeeld 

eigentijdse problemen behandeld kunnen worden. Een andere verklaring voor het 

elimineren van magische elementen kan zijn dat de filmmakers een breed publiek 

willen bereiken. De fantasy-markt is vrij beperkt en wellicht wilden de filmmakers 

van Tristan + Isolde vermijden dat hun film in dat genre zou worden gecategoriseerd 

– niet in de laatste plaats vanwege de inkomsten.  

 

 

3.3 Conclusie 

 

Hoewel het onduidelijk is welke bronnen de filmmakers van Tristan + Isolde ter 

beschikking hebben gehad, lijkt het er na vergelijking met verschillende 

middeleeuwse teksten op dat de film de meeste overeenkomsten vertoont met 

Gottfrieds versie. De makers kunnen natuurlijk deze tekst bestudeerd hebben, maar 

het is ook goed mogelijk dat zij hun kennis van de legende hebben verkregen door 

bijvoorbeeld na-middeleeuwse bronnen, zoals Wagner en Bédier. Beiden hebben zich 

voornamelijk gebaseerd op Gottfrieds roman en hun bewerkingen zijn van grote 

invloed geweest op de Tristanontwikkeling in de twintigste eeuw.  

De tekst van Gottfried staat het dichtst bij de oorspronkelijke legende, omdat 

Gottfried een van de eersten is – samen met Eilhart – die het verhaal op schrift heeft 

gesteld. Dat zijn tekst vaak de basis is geweest van latere bewerkingen, heeft wellicht 

te maken met het feit deze versie het best aansluit bij de moderne belevingswereld. 

Uiteraard kunnen de filmmakers ook op andere manieren aan informatie over de 

legende gekomen zijn; manieren die misschien wel verder af staan van de 

middeleeuwse bronnen. Echter, er zijn veel overeenkomsten tussen de film en de 

romans, waardoor het aannemelijk is dat de filmmakers op directe of indirecte wijze 

kennis hebben genomen van een of meerdere middeleeuwse Tristanromans. 

 Ondanks de overeenkomsten wijkt de film in een aantal opzichten af van de 

middeleeuwse romans. In sommige gevallen gaat het hierbij om het creëren van een 

middeleeuwse setting, naar voorbeelden uit andere films over de Middeleeuwen. Dit 

is bijvoorbeeld het geval wanneer Tristans boot in brand wordt gestoken wanneer hij 

dood wordt gewaand. In de middeleeuwse romans vindt deze handeling niet plaats, 
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maar wellicht zijn de filmmakers geïnspireerd door exact dezelfde gebeurtenis in First 

knight en vonden zij dat het de middeleeuwse context ten goede zou komen om deze 

‘king’s service’ (00.24.50) in de film te verwerken. De meest opvallende 

aanpassingen hebben echter te maken met het geschikt maken van het verhaal voor 

een modern publiek. Alle magische factoren uit de middeleeuwse romans zijn 

vervangen door (voor een hedendaags publiek) meer geloofwaardige oplossingen.  

Enkele van deze modificaties vinden we ook al bij latere bewerkingen van de 

legende, zoals de vervangen van het drakengevecht door een ridderlijk duel bij 

Malory. Het meest essentiële kenmerk van de legende, de liefdesdrank, speelt in de 

door mij bestudeerde romans nog altijd een rol, in tegenstelling tot in de film. Dit is 

de laatste stap van een proces van afnemende waarde van de drank. In het begin van 

de schriftelijke Tristantraditie was de toverdrank de oorzaak van de liefde tussen 

Tristan en Isolde en in de loop der tijd heeft de drank steeds meer een symbolische 

betekenis gekregen; de liefde was al opgebloeid vóór het drinken van de liefdesdrank.  

 Naast het weglaten van bovennatuurlijke zaken, hebben de filmmakers ook een 

grote rol toegekend aan oorlog. Mogelijkerwijs vonden de filmmakers dat passen in 

een film die zich afspeelt in de Middeleeuwen, een periode die vandaag de dag 

wellicht vooral wordt gezien als een tijd van vechtende ridders. Daarnaast heb ik 

geprobeerd aannemelijk te maken dat we misschien heel voorzichtig een parallel 

kunnen trekken met de hedendaagse westerse oorlogvoering met Irak en Afghanistan. 

De oorlog in de film is net zo chaotisch als de moderne oorlog (in tegenstelling tot de 

gestructureerde duels in de middeleeuwse romans, met respect voor de tegenstander) 

en er is een even duidelijke tegenstelling tussen goed en slecht, vergelijkbaar met de 

wijze waarop de strijd tegen het terrorisme in de westerse media wordt besproken. 
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HOOFDSTUK 4 

 

CONCLUSIE 

 

 

De middeleeuwse Tristanlegende is in de loop der eeuwen behoorlijk aan 

veranderingen onderhevig geweest. Hier zal ik alle zaken op een rijtje zetten. Door 

welke bronnen zijn de filmmakers van Tristan + Isolde (2006) beïnvloed in hun 

keuzes? Op welke wijze hebben de filmmakers de legende aangepast om hem 

geschikt te maken voor een hedendaags publiek? En wat hebben zij uit de legende 

overgenomen om het geheel te plaatsen in een middeleeuwse setting? Met andere 

woorden, hoe zien wij de Middeleeuwen tegenwoordig?  

De overlevering van de legende op onze moderne tijd is vooral beïnvloed door 

de vroege middeleeuwse romans, met name door de hoofse romans. De opera Tristan 

und Isolde (1865) van Wagner heeft hierin een grote rol gespeeld. De invloed die deze 

opera heeft gehad op de latere bewerkingen is zeer groot. Dit geldt eveneens voor het 

onderzoek en de roman van Bédier. Omdat Wagner en Bédier terug wilden naar de 

“oorsprong” van de legende, hebben zij zich vooral gebaseerd op de vroege hoofse 

versie (en ook enigszins op de algemene versie). Opvallend is dat de roman van 

Malory naar de achtergrond verdween, terwijl deze voor de Arhurlegende juist altijd 

het meest invloedrijk is gebleven.  

Naast de invloed van Wagner op de algemene overlevering van de 

Tristanlegende, lijkt zijn versie ook rechtstreeks de filmmakers van Tristan + Isolde 

beïnvloed te hebben. Op het einde van de film zegt Tristan: ‘I don’t know if life is 

greater than death, but love was more than either’ (01.51.15), wat mogelijk een 

verwijzing is naar Wagners opera, waarin de thema’s liefde en dood, en vooral de 

combinatie daarvan, een zeer grote rol spelen. Ook wordt er mogelijk verwezen naar 

de Arthurlegende met Marks woorden ‘what was and could be again’ (01.48.15). 

 Op de film uit 2006 hebben naast de middeleeuwse en na-middeleeuwse 

romans ook eerdere verfilmingen een rol gespeeld. Door de studie van Bédier en door 

de uitgaven van de Anglo-Normandische gedichten door Michel, is de legende steeds 

meer “eigendom” geworden van de Fransen. Het is dan ook niet vreemd dat de meeste 
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verfilmingen van de legende van Franse afkomst zijn.
128

 Vanaf de jaren zeventig werd 

emancipatie een belangrijk thema, wat nog altijd zijn weerslag heeft op hedendaagse 

films over de Middeleeuwen. De vrouwen zijn hierin vaak sterk en onafhankelijk.  

Ook films waarin de Middeleeuwen realistisch worden afgebeeld zijn van 

grote invloed geweest op de film uit 2006. Een goed voorbeeld hiervan is King Arthur 

uit 2004, die ook pretendeerde de “ware geschiedenis” te laten zien. Naast roman- en 

filminvloeden hebben de filmmakers hun artistieke vrijheid genomen en naar eigen 

inzicht dingen toegevoegd en weggelaten. Opvallend is dat zij bepaalde symbolen uit 

de romans niet hebben verwerkt in de film. Hiermee doel ik met name op de attributen 

uit de ‘distinctive scenes’, zoals de liefdesdrank, het zwaard tussen Tristan en Isolde 

en het zwarte zeil.
129

 

De belangrijkste reden waarom een middeleeuws verhaal als Tristan en Isolde 

nog altijd aanspreekt, is omdat de grote thema’s (liefde, verraad, oorlog) tijdloos zijn. 

Daarmee is de basis van de legende zowel geschikt voor een middeleeuws als voor 

een modern publiek. De filmmakers hebben echter deze tijdloze thema’s in een 

middeleeuwse setting geplaatst, met in sommige gevallen een meer moderne inslag. 

Met name alles wat betrekking heeft op het thema liefde is in een middeleeuws kader 

geplaatst. Zo speelt loyaliteit een grote rol, evenals bij Gottfried en Eilhart. Loyaliteit 

is belangrijker dan liefde en om die reden vechten Tristan en Isolde tegen hun 

gevoelens. Dat is in de film net zo belangrijk als in de vroege romans en is voor ons 

blijkbaar typisch middeleeuws.  

Ook de uithuwelijking van Isolde is bevestigend voor ons Middeleeuwen-

beeld; we kennen dat niet meer in onze hedendaagse westerse cultuur. Kortom, alles 

rondom het thema liefde en huwelijk wordt geplaatst in de middeleeuwse setting. 

Alleen de kritiek die Isolde heeft op haar situatie, maakt haar moderner dan de 

middeleeuwse romans; zij krijgt geëmancipeerde eigenschappen toebedeeld. Blijkbaar 

kunnen we als modern publiek niet geloven dat een vrouw kritiekloos haar lot 

ondergaat, terwijl dat in de romans wel het geval is. 

 Daarnaast speelt het thema verraad een zeer grote rol, zowel op het gebied van 

liefde als op het gebied van oorlog. In de film lijkt het een nog groter thema dan in de 
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romans: Isolde wordt verraden door Tristan, wanneer Mark hen beiden laat gaan en 

Tristan zijn land verkiest boven zijn geliefde. Mark is het grootste slachtoffer, omdat 

hij vanuit verschillende hoeken wordt verraden, namelijk door Tristan, Isolde, Melot 

en door vele Britten. Tristan staat aan Marks kant, dus ook hij wordt verraden door 

Melot en de Britten. Melot wordt op zijn beurt verraden door de Ieren en de 

gedeserteerde Britten. De Ierse koning wordt uiteindelijk in de steek gelaten door de 

meeste Britten, die op het eind van de film weer terugkeren naar Mark en tegen de 

Ierse koning vechten.  

Het thema verraad speelt ook in de romans al een rol, maar dan met name 

gericht op het overspel van Tristan en Isolde. Het verraad op oorlogsgebied is een 

nieuwe invulling van de filmmakers; zij hebben het thema verraad verder verbreed 

naar het oorlogsthema. Aan de basis van het verraad staat nog steeds de overspelige 

relatie van Tristan en Isolde. Nu gaat het echter niet meer uitsluitend om hun leven en 

reputatie en de positie van Mark, maar wordt het geplaatst in een veel groter 

perspectief: de samenwerking tussen de Britse stammen en de vrede met Ierland 

hangen ook af van hun geheime affaire.  

De rol die in de film is weggelegd voor oorlog is opvallend. Aan de ene kant 

zien wij oorlog als iets middeleeuws, aan de andere kant is er een relatie met het 

heden. Het is opmerkelijk dat de oorlog in de film een zeer grote rol speelt, terwijl dat 

in de romans niet het geval is. Wel is er in alle drie de romans in het begin sprake van 

onenigheid met Ierland, maar zodra dat is uitgevochten in een gevecht tussen Tristan 

en Morold en wanneer Tristan Isolde als bruid naar Cornwall heeft gehaald, speelt het 

in de rest van het verhaal geen enkele rol meer. De meest logische verklaring voor het 

belang dat de filmmakers aan oorlog toekennen, is het verwerken van eigentijdse 

problematiek, zoals men dat ook in de Romantiek deed.  

Opvallend is dat alles in een groter geheel wordt geplaatst: het gevecht tussen 

Tristan en Morold wordt verbreed tot een oorlog tussen de Britten en de Ieren, en de 

overspelige relatie van Tristan en Isolde wordt de spil in de verhouding tussen 

Brittannië en Ierland: niet alleen hun eigen levens hangen ervan af, ook de toekomst 

van Cornwall en Brittannië is afhankelijk van de geheimhouding van de affaire. Gaat 

het in de romans nog vooral om Tristan en Isolde, in de film heeft hun overspel 

betrekking op het gehele land. Het landsbelang gaat in de film voor alles en is 

belangrijker dan het individuele. Een mogelijke verklaring voor deze aanpassing zou 

kunnen zijn dat de filmmakers de middeleeuwse staatkundige opvattingen in de film 
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wilden verwerken. Daarmee zou de film op dit punt in feite middeleeuwser zijn dan 

de romans, waarin Tristan en Isolde meer als individuen centraal staan. Ook in de 

vroege romans speelt de verplichting tot loyaliteit aan Mark een rol, maar die blijft 

beperkt tot de omgeving van het hof; niet de toekomst van het hele land hangt ervan 

af.  

Sommige verhaalelementen die de middeleeuwse setting creëren hebben de 

filmmakers uit de roman(s) overgenomen, maar er zijn ook middeleeuwse factoren die 

hun oorsprong niet in de door mij analyseerde Tristanromans vinden. Een voorbeeld 

hiervan is het personage Morold. Hij is van Isoldes dierbare oom in de romans 

verworden tot haar schurkachtige verloofde. Het feit dat Tristan hem doodt en 

daarmee Isoldes toekomst redt, past in ons plaatje van de Middeleeuwen: de held die 

de mooie prinses redt van een monster – een figuurlijk monster, in dit geval. Deze 

verhaallijn is nog altijd de basis van vele sprookjes en vindt zijn oorsprong in de 

Middeleeuwen. Ook het feit dat Isoldes vader degene is die haar uithuwelijkt aan deze 

man, zonder dat zij daar zeggenschap over heeft, bevestigt ons beeld van de 

Middeleeuwen. Mannen zijn autoritair en vrouwen, vooral dochters, moeten aan hen 

gehoorzamen.  

In de middeleeuwse romans is Isoldes vader echter helemaal geen boeman, al 

huwelijkt hij haar wel uit. Blijkbaar werd uithuwelijking in de Middeleeuwen veel 

makkelijker geaccepteerd dan wij nu denken, aangezien Isoldes vader in de romans 

niet als een slechte man wordt afgeschilderd en Isolde geen probleem maakt van het 

feit dat haar vader de zeggenschap heeft over haar toekomstige man. Onze moderne 

projectie zorgt ervoor dat wij ons niet kunnen voorstellen dat een uitgehuwelijkte 

vrouw daar geen bezwaar tegen heeft. Om die reden lijken de filmmakers Isolde in de 

film meer geëmancipeerde eigenschappen te hebben toegekend. Nog altijd accepteert 

zij de beslissingen van haar vader, maar wel laat zij merken dat ze het er niet mee 

eens is.  

Naast de uithuwelijking aan Morold hebben de filmmakers nog een tweede 

vorm van uithuwelijking in de film verwerkt, één die wel zijn oorsprong vindt in de 

romans. Hierbij gaat het namelijk om Isolde die als prijs wordt beloofd aan de 

winnaar van een gevecht. In grote lijnen dienen de gevechten in de romans hetzelfde 

doel, namelijk om de Ierse koning van een tegenstander te verlossen. In de vroegere 

middeleeuwse romans is dat een gevecht met een draak die het land teistert, maar in 

de latere roman van Malory is het veranderd in een gevecht met een ridder die de 
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Ierse koning van moord beschuldigt. In de film is Isolde nog altijd de prijs, maar gaat 

het niet langer om een gevecht dat ook nog een sociaal doel heeft. Hierbij is Isolde 

namelijk de prijs van een toernooi. De Middeleeuwen zien wij blijkbaar als een 

tijdperk met toernooien, waarbij de winnaar mag trouwen met de prinses. Het feit dat 

Tristan niet voor zichzelf strijdt, maar voor zijn heer, is ook een typisch middeleeuws 

gebruik. Alle facetten van  het huwelijk blijken zeer geschikt voor het creëren van een 

middeleeuwse setting.    

Echter, het feit dat Isolde tegenstand biedt aan haar vader en voor zichzelf 

opkomt, is een meer moderne invalshoek. Ook is dat het geval met het feit dat Mark 

er veel waarde aan hecht dat Isolde gelukkig is, omdat het bij een gearrangeerd 

huwelijk niet zo vanzelfsprekend is dat er sprake is van liefde en geluk. Verder is de 

modernisering te zien in de afname van het belang van eer. Dit is te merken aan de 

wijze waarop Mark handelt wanneer hij het bedrog ontdekt. In de romans van Eilhart 

en Malory is Mark zich er uitermate van bewust dat zijn eer op het spel staat en wil hij 

de twee ter dood laten brengen. Ook bij Gottfried is Mark zich bewust van zijn eer, 

maar overwint zijn gevoelige kant. Hij begrijpt dat Tristan en Isolde er niet tegen 

kunnen vechten en hij verbant ze in plaats van ze te laten doden. In de film reageert 

Mark meer op een hedendaagse manier, door zich vooral te concentreren op het 

vertrouwen dat zij hebben beschaamd en op de gevolgen die het zal hebben voor de 

vrede tussen Ierland en Brittannië.  

Een andere duidelijke modernisering is dat alle onverklaarbare, magische 

elementen uit het verhaal zijn verwijderd en vervangen door moderne en logische 

verklaringen. Er is dus geen liefdesdrank, maar pure liefde, geen drakengevecht, maar 

een georganiseerd toernooi, geen dood door een gebroken hart, maar eenzaam 

achterblijven. Blijkbaar wil een modern publiek een realistische film zien. Opvallend 

is dat de filmmakers de grote lijnen van de legende wel hebben overgenomen, maar 

dat ze het geheel in een “historisch” kader hebben geplaatst, om het realistisch te doen 

overkomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de grote rol die de oorlog tussen 

Brittannië en Ierland speelt. 

Deze oorlog zou, naast het creëren van een realistische setting, ook ten doel 

kunnen hebben een verband te leggen met de hedendaagse oorlog tegen het 

terrorisme. Sinds de aanslagen van 11 september 2001 is de behoefte aan helden in 

films groter geworden en het is opvallend dat Tristan in de film heroïscher is dan in de 

vroege middeleeuwse romans. Gaat Tristans liefde voor Isolde in de romans boven 
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alles, in de film verkiest hij het landsbelang boven hun liefde. Bij Malory spelen 

gevechten ook een grotere rol dan de liefde tussen Tristan en Isolde, dus in dat opzicht 

komt de film overeen met Malory’s Le morte d’Arthur. 

Soms hechten de filmmakers dus meer waarde aan het creëren van een 

middeleeuwse setting en soms aan aanpassingen voor een modern publiek. De 

Middeleeuwen lijken te zijn gebruikt als kader om een modern verhaal in te plaatsen. 

De periode wordt in de loop van de geschiedenis keer op keer aangepast om bepaalde 

ideeën duidelijk te maken. De Middeleeuwen blijven een interessant tijdperk en 

bruikbaar om allerlei verhalen in te plaatsen. Zoals Pleij het doeltreffend beschrijft: 

‘De Middeleeuwen zijn een passé-partout-tijdperk geworden, waarop men 

ongelimiteerd de eigen illusies, frustraties, ambities en wensdromen kan 

projecteren.’
130

 

 

 

 

 

                                                 
130
 Pleij 1990, p. 234. 
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CENTRALE EPISODEN 

 

 

In dit gedeelte staan alle samenvattingen van de scènes die ik heb geanalyseerd. Per 

scène spreek ik achtereenvolgens de romans van Eilhart, Gottfried, Malory en de 

gebeurtenissen in de film Tristan + Isolde uit 2006. Hierbij houd ik de spelling van de 

namen aan zoals ze in de bron voorkomen. 

 

 

1. Het gevecht 

 

 

Eilhart1 

 

De Ieren hebben alle landen rond Cornwall onderworpen en schatplichtig gemaakt. 

Alleen koning Marke van Cornwall weigert de schatting te betalen. De Ierse koning 

stuurt Morolt naar Cornwall om de schatting te halen. Hij zegt tegen Marke bereid te 

zijn te duelleren om de rechtmatigheid van de schatting. Als schatting wil hij onder 

andere jongens om als lijfeigenen te gebruiken en meisjes voor zijn bordeel. Marke 

weet niet wie hij tegen Morolt zou kunnen laten strijden. Tristrant vraagt of Marke 

hem tot ridder wil slaan, zodat hij het gevecht aan kan gaan, maar Marke zegt dat hij 

nog te jong is. Vervolgens laat hij alle mannen uit zijn land samenkomen, maar 

niemand is bereid te duelleren met de sterke Morolt.  

Uiteindelijk is het toch Tristrant die de taak op zich neemt. Morolt zegt niet te 

willen vechten met een ongelijkwaardige ridder, maar Tristrant toont aan van goeden 

huize te komen. Na drie dagen zal het gevecht plaatsvinden op een eiland. Marke 

geeft Tristrant een prachtige wapenrusting. Vlak voor het gevecht probeert Morolt 

Tristrant over te halen vriendschap te sluiten en belooft dan alles met hem te zullen 

delen. Maar Tristrant zegt voor zijn koning te zullen vechten. De twee leveren een 

zware strijd, waarin Tristrant Morolts hand eraf slaat. Morolt beseft dat hij verloren 

                                                 
1
 Voor de samenvattingen van Eilharts tekst maak ik gebruik van de editie Thomas 1978, voor de 

oorspronkelijke citaten baseer ik mij op ed. Buschinger 1993b. 
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heeft en hij vlucht, maar Tristrant gaat hem achterna en geeft hem een dodelijke klap 

dwars door zijn helm, waarbij er een splinter van het zwaard in Morolts hoofd 

achterblijft. Tristrant wint de strijd, maar Morolt blijkt hem zeer ernstig verwond te 

hebben en geen enkele arts is in staat hem te genezen. 

 

 

Gottfried2 

 

De koning van Ierland heeft Cornwall en Engeland jaren geleden onderworpen en 

sindsdien betalen de Cornisch schatting aan Ierland. Ieder jaar komt Morold de 

schatting van Cornwall en Engeland halen; zelfs kinderen worden meegenomen. 

Tristan hoort dit en hij gaat naar het hof van Mark, waar hij de mannen overhaalt de 

situatie niet langer te accepteren en het gevecht met Morold aan te gaan. Allen zijn 

bang en zeggen dat Morold te sterk is om te bevechten, waarop Tristan besluit het 

duel aan te gaan. Mark probeert hem ervan te weerhouden, maar Tristan is 

vastbesloten en hij houdt een pleidooi om Morold, die ook aanwezig is, te overtuigen 

dat de Cornisch in hun recht staan (p. 121-126).  

Tristan geeft Morold de keuze tussen een tweegevecht of een oorlog. Morold 

zegt niet voorbereid te zijn op een oorlog en niet genoeg man bij zich te hebben. 

Hierop antwoordt Tristan dat hij terug naar Ierland kan gaan om zich te versterken, 

maar Morold wil Tristans arrogantie afstraffen en kiest voor het tweegevecht. Tristan 

verklaart officieel de aanleiding voor het gevecht. Nadat de voorwaarden zijn 

besproken, wordt besloten dat het gevecht na drie dagen zal plaatsvinden. Nadat 

Tristan in de mooiste wapenrusting is gekleed, gaan beide ridders met een boot naar 

het strijdveld op een eiland (127-132). 

De twee ridders zijn aan elkaar gewaagd: Morold heeft de kracht van vier 

man, maar Tristan wordt geholpen door God, het recht en een gewillig hart. Wanneer 

Morold Tristan verwondt, zegt hij dat zijn zwaard vergiftigd is en dat zijn zus Isolde, 

koningin van Ierland, de enige is die hem zou kunnen genezen. Gebeurt dat niet, dan 

zal hij sterven. Morold zegt zijn zus over te laten komen als Tristan zich gewonnen 

geeft, maar Tristan vecht dapper door. Met een harde slag stoot hij Morold van zijn 

                                                 
2
 De samenvattingen van Gottfried roman zijn gebaseerd op ed. Hatto 1967 en de citaten op ed. 

Scherabon Firchow 2004. 
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paard. Het gaat er hard aan toe en uiteindelijk geeft Tristan Morold de genadeslag. 

Hierbij blijft een stukje van zijn zwaard achter in Morolds schedel. (p. 133-137). 

 

 

Malory3 

 

Cornwall moet al vele jaren schatting betalen aan Ierland en Mark van Cornwall loopt 

al zeven jaar achter met betalen. De Ierse koning besluit er een boodschapper op af te 

sturen. Mark zegt de boodschapper dat zij weigeren de schatting te betalen en dat zij 

bereid zijn voor hun recht te vechten in een duel. De Ierse koning stuurt Marhaus, de 

broer van de koningin en ridder van de Ronde Tafel, naar Cornwall om het 

tweegevecht aan te gaan. Mark weet niet welke ridder sterk genoeg is om het tegen 

Marhaus op te nemen. Tristram vraagt zijn vader hem tot ridder te laten slaan, zodat 

hij kan duelleren tegen Marhaus. Zijn vader geeft hem toestemming om naar het hof 

van Mark te gaan. 

Daar aangekomen, maakt Mark hem ridder. Marhaus laat weten niet te willen 

vechten tegen iemand van koninklijk bloed. Wanneer Tristram bevestigt dat dat niet 

het geval is, en dat hij de zoon is van de zus van Mark, geeft Mark hem een paard en 

een mooie wapenrusting. Tristram gaat met een bootje naar het eiland waar het 

gevecht zal plaatsvinden. Hij en Marhaus steken elkaar zo hard met hun speer, dat zij 

beiden met paard en al op de grond vallen. Bij deze slag heeft Marhaus Tristram in 

zijn zij verwond. Het is een uitputtend gevecht, dat langer dan een halve dag duurt, tot 

Tristram uiteindelijk de fatale slag uitdeelt. Marhaus is ernstig gewond en vlucht van 

het eiland. In Ierland aangekomen, sterft Marhaus aan de splinter die van Tristrams 

zwaard in zijn hoofd is achtergebleven (boek 8.4-7). 

 

 

De hedendaagse filmbewerking 

 

De Ierse koning wil de kinderen van Cornwall als slaven hebben. De Ieren vallen 

plotseling Cornwall binnen en nemen met geweld de jongeren gevangen. Als iemand 

zich verzet, zullen zij de slaven doden en alles platbranden. Marke vraagt aan de 

                                                 
3
 Voor de beschrijving van de scènes van Malory gebruik ik ed. Strachey 1919  en voor de citaten ed. 

Vinaver 1971.  
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Britse stammen welke mannen Tristan zullen steunen in de strijd. Zij vragen Tristan 

wat zijn plan is en hij vraagt om de twee snelste lopers. Deze twee schieten pijlen op 

de Ieren, van wie een gedeelte hen daarna achtervolgt. In een veld aangekomen, 

springt een aantal Britten tevoorschijn en zij beschieten de Ieren en slaan met 

zwaarden. Vermomd in Ierse kleding keren de Britten naar de overige Ieren in het 

bos, die al snel beseffen dat het een valstrik is. Er volgt een bloederige slag, waarbij 

Tristan Morholt doodt, maar zelf ook door Morholts vergiftigde zwaard verwond 

wordt. Het gif heeft een verlammende uitwerking en Tristans kameraden denken dat 

hij dood is. Zij sturen hem in een brandende boot de zee op. 
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2. De verzorging 

 

 

Eilhart   

 

Morolt heeft Tristrant zeer ernstig verwond. De verteller laat de lezer weten dat Isalde 

de enige is die Tristrant zou kunnen genezen, maar dat zij Tristrant het liefst dood zou 

zien, omdat hij ‘hett erschlagen / iren aller liebsten man, / den sú uff erden nie gewan’ 

(vs. 1074-1076, ‘de man heeft gedood die haar op aarde het meest dierbaar is’). En 

inderdaad: geen enkele dokter slaagt erin Tristrant te genezen. Tristrant neemt een 

apathische houding aan; hij wenst in een bootje de zee op te gaan om te sterven, het 

maakt hem niet uit of hij ooit nog aan land komt als hij niet herstelt (p. 60). 

De boot wordt door een storm op de Ierse kust geworpen, voor het kasteel van 

de koning. Een boodschapper brengt de koning het bericht dat er een zieke man in de 

boot ligt, die gewond is in zijn zij. De koning laat Tristrant naar binnen dragen en 

vraagt hem wie hij is, waarop Tristrant zegt dat hij Pro heet en in Jemsetir woont. Hij 

vertelt dat hij ooit een minstreel was en dat hij nu koopman is, die is beroofd op zee 

en naar Ierland is gedreven. De koning laat Tristrant verzorgen en roept vanaf een 

afstand de hulp in van zijn dochter, die, als de zalfjes niet blijken te helpen, beseft dat 

er gif in de wond zit. Ze stuurt het juiste medicijn. Zonder haar ooit gezien te hebben, 

wordt Tristrant door Isalde van de dood gered (p. 61-62). 

   

 

Gottfried   

 

Morold vertelt Tristan dat zijn zwaard, waarmee hij Tristan heeft verwond, is 

gedompeld in dodelijk gif en dat uitsluitend zijn zus Isolde, de koningin van Ierland, 

hem kan redden. Het gevecht wordt uiteindelijk beslecht in het voordeel van Tristan, 

maar bij de laatste slag blijft er een splinter van Tristans zwaard achter in het hoofd 

van Morold. Wanneer Morold in Ierland aankomt, haalt koningin Isolde het stukje van 

het zwaard uit zijn hoofd en zij bewaart het in een kistje (p. 134-137). 

 Het lukt artsen niet om Tristan te genezen en hij beseft dat de Ierse koningin 

de enige is die het geheim van het gif kent en dus de enige is die hem zou kunnen 
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genezen. Hij vaart weg met Curvenal en acht mannen naar Dublin. Het laatste stuk 

drijft Tristan alleen naar de kust. De volgende morgen haasten de Dubliners zich naar 

het aangespoelde schip. Ze horen Tristan zingen en harp spelen, wat hij echter niet 

lang volhoudt als gevolg van zijn verzwakte toestand. Hij vertelt dat hij een minstreel 

was, maar dat hij handelaar is geworden en op zee is beroofd door piraten. Nu zwerft 

hij al veertig dagen op zee en heeft geen idee waar hij zich bevindt, zo maakt hij de 

Ieren wijs. De mannen dragen hem naar de stad, waar de roddel zich al snel 

verspreidt. Tristan vertelt iedereen hetzelfde verhaal en windt allen om zijn vinger met 

zijn prachtige optredens (p. 138-142). 

De priester heeft medelijden met Tristan en vertelt de koningin over de 

minstreel. Zodra hij bij haar wordt gebracht, stelt koningin Isolde vast dat hij een 

vergiftigde wond heeft. Tristan vertelt dat geen enkel medicijn heeft geholpen en dat 

zijn naam Tantris is. De koningin belooft hem te zullen genezen als hij in ruil 

daarvoor prinses Isolde wil onderwijzen. Vanaf het moment dat het beter met Tristan 

gaat, brengen hij en Isolde veel tijd samen door en zij leert snel en goed. Al haar 

hoofse manieren en vaardigheden verbeteren in razend tempo onder leiding van 

Tristan (p. 144-148). 

Intussen is Tristan volledig genezen. Hij leeft in de contante angst dat iemand 

hem herkent en vraagt de koningin om toestemming te vertrekken. Zij stemt hier 

echter niet mee in en zegt hem het komende jaar niet te zullen laten gaan. Wanneer 

Tristan vertelt dat zijn vrouw thuis op hem wacht, zwicht koningin Isolde. Zij nemen 

afscheid en Tristan vaart terug naar Cornwall (p. 149). 

 

 

Malory 

 

Na het gevecht met Tristram keert de gewonde Marhaus terug naar Ierland, waar de 

Ierse koning een stukje van Tristrams zwaard in zijn hoofd vindt. Marhaus sterft aan 

zijn verwondingen en de koningin bewaart het stukje van het zwaard, omdat ze denkt 

haar broer Marhaus wellicht ooit te kunnen wreken. Ook Tristram is zwaar gewond 

geraakt in het gevecht en hij kan zich nauwelijks bewegen. Iedereen is bang dat hij het 

niet zal overleven. Ruim een maand ligt Tristram gewond in het kasteel van Tintagil, 

als gevolg van de slag die Marhaus hem toebedeelde. De verteller geeft aan, in 
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navolging van ‘the Frenshe booke’ (boek 8.8),
4
 dat Marhaus’ speer vergiftigd was en 

dat dat de oorzaak is van Tristrams kritieke toestand. Een wijze vrouw laat weten dat 

Tristram alleen genezen kan worden in het land waar het gif vandaan komt. Daarop 

wordt een schip klaargemaakt voor Tristram en hij vaart met Gouvernail en zijn harp 

naar Ierland (boek 8.8). 

 Daar aangekomen, speelt hij een vrolijk deuntje op zijn harp en zodra de Ierse 

koning hoort over deze gewonde harpspeler, laat hij zijn wonden onderzoeken en 

vraagt hem naar zijn naam. Tristram antwoordt dat hij uit het land van Liones komt en 

Tramtrist heet. De koning vertelt dat hij de beste ridder ter wereld in Cornwall is 

verloren, een ridder van de Ronde Tafel, Marhaus. De koning brengt Tristram onder 

de hoede van zijn dochter Isoud, omdat zij een uitstekende arts is. Zij ontdekt het gif 

in zijn wonden en geneest hem, met als gevolg dat Tristram liefde voor haar begint te 

voelen. In ruil leert hij haar harpspelen en ook zij koestert liefde voor Tristram. Bij 

een toernooi verslaat Palamides, die ook van Isoud houdt, al zijn tegenstanders, 

waaronder vele ridders van de Ronde Tafel, maar hij wordt uiteindelijk verslagen door 

Tristram (boek 8.8-10). 

 Wanneer Tristram een bad neemt, ziet Isouds moeder zijn zwaard, waaruit een 

stuk ontbreekt. Ze herinnert zich het stukje dat zij vond in het hoofd van Marhaus, 

haar broer, en vertelt Isoud dat deze ridder Marhaus heeft gedood. Ze rent met het 

zwaard geheven op de badende Tristram af, maar wordt tegengehouden. Ze vertelt het 

haar man, die Tristram belooft in vrede te laten gaan indien hij eerlijk vertelt wie hij is 

en of hij Marhaus heeft gedood. Nadat Tristram heeft verteld wie zijn ouders zijn en 

dat hij het gevecht met Marhaus aanging uit liefde voor zijn oom Mark en voor 

Cornwall, gaat hij naar Isoud. Ook haar vertelt hij de waarheid en hij belooft voor 

eeuwig haar ridder te zijn. Zij wisselen ringen uit en nemen afscheid (boek 8.11-12).  

  

 

De hedendaagse filmbewerking  

 

In het gevecht tussen de Britten en de Ieren doodt Tristan Morholt, maar zelf raakt hij 

ook ernstig gewond. Het gif waarin Morholt zijn zwaard heeft gedrenkt, zorgt voor 

verlammingsverschijnselen, zoals hij Isolde eerder heeft verteld. Tristan zakt in elkaar 

                                                 
4
 D.i. Tristan en prose, waarop Malory zich grotendeels heeft gebaseerd.  
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en zegt tegen zijn medestrijders dat hij zijn armen en benen niet meer voelt. Eén van 

hen ruikt aan het zwaard en realiseert zich dat hij gif ruikt. Dan verliest Tristan zijn 

bewustzijn en er wordt besloten dat hij een koningsbegrafenis dient te krijgen. Ze 

leggen hem in een bootje met Morholts zwaard en duwen hem de zee op. Vanaf de 

kust schieten ze brandende pijlen op de boot, waarna de boot de zee op drijft. 

 Als Isolde met Bragnae op het Ierse strand loopt, zien ze een aangespoelde 

boot liggen. Isolde ziet dat er een man in ligt en dat hij nog leeft. Snel onderneemt ze 

actie en ze sleept hem samen met Bragnae naar een hut op het strand, waar ze hem 

opwarmen. Isolde ruikt het gif en toont haar geneeskundige kennis door te zeggen dat 

ze distel en bast nodig hebben. Isolde verzorgt Tristan goed en wanneer hij naar haar 

naam vraagt, kijkt Isolde naar Bragnae, die haar verboden heeft haar naam te 

vertellen. Isolde vertelt dat zij Bragnae heet en een hofdame is. Bragnae benadrukt het 

gevaar dat ze lopen door hem te verzorgen en zij loopt naar buiten.  

Tussen Tristan en Isolde springt de vonk over wanneer zij elkaar aankijken. 

Isolde leest hem een liefdesverhaal voor, waarna zij een gesprek hebben over de 

liefde. Bragnae ziet dat er iets aan het opbloeien is tussen de twee en ze vindt het maar 

niets, wat ze kenbaar maakt door het noemen van Isoldes verloofde, Morholt. Buiten 

praten Tristan en Isolde over haar verloofde. Isolde ontkent haar gevoelens en houdt 

Tristan voor dat haar aanstaande een geweldige man is, maar Tristan gelooft haar niet. 

Als zij wegloopt, gaat Tristan haar achterna en bedrijven zij voor het eerst de liefde. 

 De volgende dag vindt een Ier de boot waarin Tristan is aangespoeld en hij ziet 

het Cornische zwaard. Vervolgens komen de Ieren die in Cornwall hebben gevochten 

aan land. Bragnae ziet dit allemaal gebeuren en waarschuwt Isolde. Snel brengt Isolde 

Tristan het slechte nieuws en ze leidt hem naar de boot, waarin hij moet vluchten. 

Tristan smeekt haar met hem mee te gaan, maar Isolde zegt dat dat niet kan. 

Verdrietig nemen zij afscheid. Terug aan het hof vertelt de koning Isolde dat er 

iemand uit Cornwall is aangespoeld, die Morholt heeft gedood. 
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3. De bruidswerving 

 

 

Eilhart 

 

Mark wil niet trouwen; hij wil Tristrant als erfgenaam. Dit wekt jaloezie op bij 

familieleden van Mark en zij adviseren hem een koninklijke vrouw te zoeken. 

Uiteindelijk zegt Mark alleen met de vrouw te willen trouwen tot wie de haar behoort, 

die twee vechtende zwaluwen hebben laten vallen. Tristrant besluit de queeste aan te 

gaan en vraagt een schip klaar te laten maken. Tegen de roerganger zegt hij dat ze 

beter uit de buurt van Ierland kunnen blijven, omdat de Ieren mensen uit Cornwall 

niet gunstig gezind zijn. Ironisch genoeg slingert de wind de boot naar Ierland en laat 

haar precies vallen op de plaats waar Tristrant eerder is genezen. Wanneer de koning 

hoort dat er een zeilschip zo dicht bij zijn kasteel ligt, stuurt hij zijn maarschalk erop 

af, om de vreemdelingen te onthoofden. In ruil voor een gouden beker keert de 

maarschalk terug naar de koning met het verhaal dat Tristrant met twaalf koopmannen 

vanuit Engeland met twaalf schepen vol voedsel gekomen is, omdat ze hadden 

gehoord dat er honger heerste in Ierland. Tristrant zegt dat hij Tantris heet en hij 

verzoekt de koning hun levens te sparen (p. 63-66). 

 Tristrant hoort dat het land wordt geteisterd door een draak en dat degene die 

de draak weet te doden, de dochter van de koning krijgt. De volgende morgen gaat 

Tristrant op pad. Hij gaat het gevecht met het monster aan en overwint hem, hoewel 

hij bijna wordt gedood door het vuurspuwende beest. Hij snijdt de tong af, steekt hem 

bij zich en gaat liggen in een koele bron, hopende op verzachting van de pijn van zijn 

brandwonden. De hofmaarschalk rijdt met zijn mannen op de dode draak af en gebiedt 

hen te zeggen dat híj de draak heeft gedood, in ruil voor rijkdom. De mannen 

stemmen hier gewillig mee in. Vervolgens gaan zij op zoek naar Tristrant om hem te 

doden, maar als zij hem niet kunnen vinden, wanen zij hem dood. De hofmaarschalk 

vertelt de koning dat hij de draak heeft verslagen. Na enige twijfel weet de hij de 

koning te overtuigen. Maar de prinses is niet zo gemakkelijk om de tuin te leiden; ze 

vertelt haar vader dat het een leugen is, dat de hofmaarschalk nog nooit iets dappers 

heeft gedaan en dat hij onmogelijk de draak gedood kan hebben (p. 66-67). 
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 Isalde gaat met Brangene, haar hofdame, en Perenis, de kamerdienaar, op zoek 

naar de echte drakendoder en ze vindt Tristrant zwaar gewond in het moeras. Ze 

brengen hem naar de stad. Isalde baadt Tristrant en smeert hem in met zalf, tot hij zijn 

kleur terugkrijgt en Isalde ziet dat hij erg knap is. Als Tristrant is hersteld, heeft hij al 

snel in de gaten dat dit de vrouw is naar wie hij op zoek is. Isalde maakt zijn zwaard 

schoon en ontdekt dat er een stukje ontbreekt: het stukje dat behoort tot het zwaard 

van de moordenaar van haar oom. Zij is woedend en dreigt Tristrant te verraden aan 

haar vader om haar oom te wreken. Nog net op tijd weet Brangene haar te 

weerhouden, door haar erop bedachtzaam te maken dat zij dan zal moeten trouwen 

met de schenker van haar vader.
5
 Isalde is overtuigd door de woorden van haar 

hofdame en zij laat mooie kleding voor Tristrant komen. Wanneer hij de kleding 

aantrekt, vindt Isalde hem zó knap, dat zij hem op de lippen kust (p. 68-70). 

 Op verzoek van Isalde organiseert haar vader een beproeving om de echte 

drakendoder kenbaar te maken. Isalde maakt aan haar vader kenbaar wie Tristrant, die 

hij inmiddels gratie heeft verleend, in werkelijkheid is. Ondanks Isaldes eerdere 

woede-uitbarsting, neemt zij het nu voor Tristrant op en verdedigt zij hem. Ze zegt dat 

hij geen keus had toen hij Morolt doodde; hij moest wel om zijn land te beschermen. 

Bovendien heeft hij het ruimschoots goedgemaakt door de draak te verslaan, zo vindt 

Isalde. Om dat te bewijzen wil Tristrant een duel met de hofmaarschalk aangaan, maar 

op aanraden van diens mannen verklaart hij de draak niet gedood te hebben. Hij 

verliest zijn eer en wordt voor eeuwig verbannen van het hof. Tristrant herinnert de 

koning aan zijn belofte en hij legt uit dat hij haar aan zijn oom Mark, de koning van 

Cornwall, zal geven. De koning vindt dat hij er goed aan doet om Isalde aan zijn oom 

te geven, omdat Tristrant haar veel verdriet heeft bezorgd, wat tussen hen in zou 

kunnen komen te staan. De koning brengt Isalde onder Tristrants zorg, nadat Tristrant 

heeft gezworen goed voor Isalde te zorgen en haar naar zijn oom te brengen (p. 71-

74). 

 

                                                 
5
 Nu zegt Brangene dat Isalde zal moeten trouwen met de schenker van haar vader, terwijl het gaat om 

de hofmaarschalk; hij is degene die claimt de draak gedood te hebben. Ook in het Middelhoogduits 

vermeldt de tekst nu schússeltragerß (letterlijk: schaaldrager), of schlússeltragerß (sleuteldrager) in 
een andere versie (zie vs. 2041 en noot 169 in ed. Buschinger 1993b) in tegenstelling tot truchsäß 
(hofmaarschalk) eerder in de tekst. Waarom de hofmaarschalk in Brangenes woorden van beroep 

verandert is onduidelijk. Wellicht is het een slordigheidje van de kopiist, maar het is ook mogelijk dat 

Brangene het spottend bedoelt; als Isalde nu problemen gaat maken over Tristrant, zal ze eindigen met 

een simpele bediende van haar vader, waarmee ook geen eer te behalen valt. 
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Gottfried 

 

Terug in Cornwall spreekt Tristan vol lof over Isolde en iedereen is onder de indruk. 

Omdat Marks mannen jaloers zijn op de speciale behandeling die Tristan krijgt, 

adviseren zij Mark een echtgenote te nemen om voor een erfgenaam te zorgen. Mark 

zegt dat Tristan zijn erfgenaam is, waarna hun ongenoegen groeit en Tristan begint te 

vrezen voor zijn leven. Hij smeekt Mark hun wens te vervullen en wanneer Tristan 

zelfs het hof dreigt te verlaten, geeft Mark toe. Iedereen is het er mee eens dat Isolde 

de toekomstige echtgenote zal moeten worden, ondanks de haat van de Ieren, omdat 

een huwelijk voor vrede zou kunnen zorgen. Mark gaat akkoord onder voorwaarde dat 

indien hij Isolde niet kan krijgen, hij met geen ander zal trouwen. De mannen 

schuiven Tristan naar voren om Isolde als bruid te halen, omdat hij al bekend is aan 

het Ierse hof. Mark wijst de baronnen terecht, maar Tristan is het met hen eens en 

staat erop de taak op zich te nemen, al trekt hij de mannen mee in zijn lot door te 

zeggen dat zij met hem mee moeten (p. 150-153). 

 Op Ierland aangekomen, komt er een hofmaarschalk op hen af, die door de 

koning is gestuurd om de vreemdelingen gevangen te nemen tot is vastgesteld of zij 

uit Cornwall komen. Tristan vertelt dat hij een koopman is en vraagt om overnachting 

en bescherming, waar hij de koning voor zal betalen. Wanneer hij de maarschalk een 

gouden drinkbeker aanbiedt, gaat deze in op Tristans verzoek (p. 156-158).  

 In Ierland gaat het verhaal rond dat het land geterroriseerd wordt door een 

draak en de koning belooft zijn dochter aan degene die de draak weet te verslaan. Al 

velen die het gevecht aangingen zijn gestorven. Tristan, die het verhaal heeft gehoord, 

trekt erop uit om de draak te doden. In het gevecht verslindt de draak Tristans paard, 

maar daarna slaagt Tristan erin de draak te doden en hij snijdt een stuk van zijn tong 

af. Ter verkoeling laat Tristan zich in het water vallen en hij blijft daar lange tijd in 

coma liggen. De hofmaarschalk, die de brul van de draak gehoord heeft, vindt de 

draak en hakt diens hoofd eraf. Vervolgens vertelt hij aan iedereen dat hij de draak 

heeft gedood. Echter, die nacht komt koningin Isolde middels een droom achter de 

waarheid en zij vertelt haar dochter dat de hofmaarschalk nooit in staat geweest kan 

zijn de draak te doden (p. 159-164).  

 Beide Isoldes gaan op zoek naar de echte drakendoder en zien Tristan liggen. 

Ze maken zijn harnas los en wanneer hij wakker wordt, herkent Isolde hem: ‘diz ist 

trantris der spilman’ (vs. 9456, ‘dit is Trantris de minstreel!’). Zij verzorgen hem en 
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hij vertelt dat hij als koopman naar het buitenland reist om rijkdom te vergaren. De 

draak heeft hij gedood om bescherming te krijgen. Isolde belooft hem bescherming. 

De koningin vertelt de koning dat de hofmaarschalk niet degene is die de draak heeft 

verslagen en dat de echte drakendoder binnen drie dagen met de hofmaarschalk zal 

duelleren (p. 165-172). 

 Isoldes hart begint sneller te kloppen van Tristans verschijning, maar wanneer 

ze ziet dat er een stukje van zijn zwaard ontbreekt – het stukje dat in Morolds is 

gevonden – ontdekt ze dat Tantris Tristan is. Isolde wil hem doden, maar haar moeder 

weerhoudt haar daarvan door haar eraan te herinneren dat ze hebben gezworen hem te 

beschermen. Bovendien herinnert Brangane Isolde eraan dat ze slechter af was 

geweest als ze Tristan niet op tijd hadden gevonden en zij met de hofmaarschalk had 

moeten trouwen. Alledrie kussen zij Tristan als blijk van verzoening, al staat de jonge 

Isolde er niet helemaal achter. Tristan zegt dat Isolde koningin van zowel Cornwall 

als Engeland zal worden (p. 173-180). 

 Tijdens het proces claimt de hofmaarschalk de draak gedood te hebben en als 

bewijs toont hij de kop. Hij wordt echter in het ongelijk gesteld wanneer Tristan de 

tong tevoorschijn haalt. De hofmaarschalk is gefrustreerd en vraagt een duel aan, 

maar wanneer zijn mannen hem afraden het gevecht aan te gaan, geeft hij daar aan toe 

en wordt hij publiekelijk te schande gemaakt (p. 186-190). 

 

 

Malory 

 

Wanneer Tristram terug is in Cornwall, ontstaat er jaloezie tussen hem en koning 

Mark, omdat zij beiden verliefd worden op dezelfde vrouw. Tristrams liefde wordt 

door de dame beantwoord, wat Mark kwaad maakt. In een gevecht verslaat Tristram 

zijn oom en vanaf dat moment is de liefde van Mark voor Tristram voorgoed voorbij: 

‘thoughe there were fayre speche, love was there none’ (boek 8.14). Koning Mark 

bedenkt een plan om Tristram te gronde richten en hij besluit hem naar Ierland te 

sturen om daar Isoud als bruid voor Mark te halen.  

Wanneer Tristram met zijn gehele gezelschap vertrekt, worden zij door een 

storm terug naar Engeland geblazen, naar Camelot, waar Tristram zijn paviljoen 

opzet. Ook de Ierse koning is op dat ogenblik in Camelot, omdat hij wordt 

beschuldigd van moord op een ridder van Launcelots clan. Tristram is bereid voor 
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hem te vechten en vraagt als beloning een rash boon.6 Er volgt een zwaar gevecht en 

uiteindelijk smeekt Tristrams tegenstander hem te doden. Tristram spaart zijn leven, 

wat de basis vormt voor een eeuwige vriendschap tussen Tristram en Launcelot. 

Tristram gaat met de Ieren mee naar Ierland. Als de Ierse koning naar de boon vraagt, 

zegt Tristram Isoud als bruid te willen voor zijn oom, koning Mark. De Ierse koning is 

teleurgesteld en zou liever zien dat Tristram zelf met zijn dochter zou trouwen. Maar 

Tristram is een man van zijn woord en wenst Isoud mee te nemen naar Cornwall als 

bruid voor zijn oom (boek 8.19-24). 

 

 

De hedendaagse filmbewerking 

 

De koning van Ierland beseft dat de Britten veel sterker zijn dan de Ieren en hij besluit 

ze uit elkaar te drijven door een toernooi te organiseren, waarvan de winnaar met zijn 

dochter mag trouwen. Zijn plan blijkt te werken; zodra het bericht Engeland bereikt, is 

er een aantal leiders dat zonder twijfel besluit mee te doen aan het toernooi, ondanks 

de woorden van Marke, die direct doorheeft dat het een list is om verdeeldheid onder 

de Britten te creëren.  

Wanneer Tristan het hof van Marke binnen komt rijden, reageert iedereen vol 

vreugde en ongeloof. Er wordt Tristan verteld over het toernooi. Tristan zegt tegen 

Marke dat ze eraan mee moeten doen, dat het de enige manier is om het 

bondgenootschap in stand te houden. Marke is het hier niet mee eens, hij vindt dat 

bondgenoten niet tegen elkaar moeten vechten. Toch lukt het Tristan om Marke te 

overtuigen en hij biedt aan om voor hem een vrouw te winnen. Hij zegt dat er op die 

manier vrede kan worden gesloten zonder bloedvergieten. 

 Bij aankomst in Ierland krijgen de Britten een vrijgeleide. Ondertussen wordt 

Isolde klaargemaakt voor het toernooi. Haar vader komt kijken of ze bijna klaar zijn. 

Gepikeerd zegt Isolde dat zij als cadeautje helemaal ingepakt moet zijn, waarna zij 

demonstratief een sluier over zich heen gooit en onherkenbaar het toernooi bijwoont. 

De koning hoort Tristan zijn naam zeggen bij de inschrijving voor het toernooi. De 

Ieren weten nu dat de moordenaar van Morholt nog leeft en zij spelen vals door niet 

het lot, maar zelf te bepalen wie Tristans tegenstander in het toernooi wordt, in de 

                                                 
6
 Een rash boon is de belofte een verzoek in te willigen, zonder van tevoren te weten wat dit verzoek is 
(zie Besamusca en Brandsma 1988). 
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hoop dat Tristan niet zal winnen. Dan ontdekt Isolde Tristan en hoopvol kijkt zij 

Bragnae aan.  

 Het toernooi verloopt oneerlijk en de koning staat dingen toe die officieel niet 

zijn toegestaan in toernooien. Desalniettemin slaagt Tristan erin steeds een ronde 

verder te komen. Uiteindelijk vindt het laatste duel plaats tussen Tristan en de baron 

van Glastonbury, waarbij Tristan als onovertroffen ridder het toernooi wint. Tristan 

spreekt tot de Ierse koning en hij zegt diens dochter een plaats op de Britse troon aan 

te bieden. Enthousiast slaat Isolde haar sluier naar achteren en zegt tegen Tristan dat 

zij de zijne is. Maar de koning verstoort Isoldes droom door te vertellen dat Tristan 

haar in de naam van koning Marke heeft gewonnen. Tristans hart breekt wanneer hij 

ziet wie de dochter van de koning is. De Ierse koning zegt tegen zijn mannen dat hij 

Isolde na de bruiloft zal verstoten en dat het Britse bondgenootschap uiteen zal vallen. 
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4. De bootreis 

 

 

Eilhart 

 

Isaldes moeder geeft Brangene een krachtige liefdesdrank mee, die ze aan Isalde en 

haar man moet geven voor de huwelijksnacht. Niemand anders mag van het drankje 

drinken, zo benadrukt moeder Isalde tot twee keer toe. De verteller blikt hier vooruit: 

‘daß ward gebrochen uff der see’ (vs. 2384, ‘Deze aanwijzing werd tijdens de reis 

genegeerd’). Tristrant neemt innig afscheid van de moeder, waarna de zeilen worden 

gehesen en zij wegvaren.  

Isalde en haar gezelschap zitten in een kamer aan de achterzijde van het schip 

en er wordt goed voor haar gezorgd. Wanneer Tristrant bij haar zit, krijgt hij dorst en 

vraagt iets te drinken, maar de schenker is niet aanwezig. Een hofdame geeft aan dat 

er wijn staat en brengt het op zijn verzoek naar Tristrant. Na het glas leeg te hebben 

gedronken, geeft hij ook een glas aan Isalde. Beiden worden onmiddellijk 

verschrikkelijk verliefd op elkaar, wat gepaard gaat met wit wegtrekken en blozen. De 

verteller zegt dat ze dit niet wilden, maar dat de liefdesdrank het veroorzaakte. Isalde 

schaamt zich voor haar abrupte gevoelens voor Tristrant. De verliefdheid zorgt voor 

lichamelijke verschijnselen als warm en koud worden. Ze lijden allebei erg aan hun 

gevoelens, maar weten dit niet van elkaar. Tristrant kan het niet langer aan en ze gaan 

allebei naar bed (p. 74-75). 

 Drieënhalve dag liggen ze op bed, zonder te eten en te drinken. Kurneval en 

Brangene ontdekken dit en weten niet wat ze moeten doen. Dan denkt Brangene aan 

de liefdesdrank en wanneer ze het flesje niet kan vinden, realiseert ze zich dat 

Tristrant en Isalde in grote problemen zijn. Verdrietig keert ze terug naar Kurneval en 

vertelt hem dat Tristrant en Isalde alleen kunnen overleven als ze geliefden zullen 

worden. Beide bedienden besluiten hen samen te brengen. Wanneer Tristrant naar 

Isalde toe gaat, spreken zij hun gevoelens uit en vanaf dat moment liggen zij nog vele 

malen gelukkig bij elkaar en bedrijven zij de liefde tot ze bij Marks land aankomen (p. 

77-78).  

 Op een avond besluiten ze Brangene te vragen de eerste nacht met Mark naar 

bed te gaan, om hem te doen geloven dat Isaldes maagdenvlies nog intact is. Wanneer 
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Isalde Brangene dit voorstel doet, bespeelt ze haar door op haar schuldgevoel te 

werken. Brangene sputtert tegen, maar zwicht uiteindelijk, waarna Isalde Tristrant het 

heugelijke nieuws brengt. Tristrant laat een boodschapper Mark het nieuws brengen 

dat ze eraan komen. De koning haalt ze op aan zee en neemt Isalde mee naar Tintanjol 

voor een prachtig huwelijksfeest (p. 79-80). 

 

 

Gottfried 

 

Koningin Isolde brouwt een liefdesdrank, met zulke krachten, dat degenen die het 

samen drinken voor eeuwig van elkaar zullen houden. De koningin geeft het drankje 

aan Brangane en draagt haar op het goed te bewaken. Niemand mag ervan af weten en 

niemand mag ervan drinken. Ze moet het Isolde en Mark schenken als wijn als ze 

getrouwd zijn en ervoor zorgen dat ze het gezamenlijk opdrinken. Ze benadrukt dat 

niemand ervan mee mag drinken, omdat het een liefdesdrank is.  

Aan boord gaat Tristan zo nu en dan bij de dameshut langs om te kijken hoe 

het met Isolde gaat. Zij treurt om het feit dat zij haar thuisland moet verlaten en 

wegvaart met vreemden en Tristan neemt haar in zijn armen en troost haar zoals het 

een goede onderdaan betaamt. Maar Isolde is hier niet van gediend en herinnert 

Tristan aan het feit dat hij haar oom heeft gedood. Daarbij neemt ze hem ook kwalijk 

dat hij haar wegvoert van haar veilige omgeving en dat ze geen idee heeft waar ze 

terecht zal komen. Maar Tristan drukt haar op het hart dat ze een beter leven zal 

krijgen in Cornwall dan wanneer ze in Ierland gebleven zou zijn. Bovendien, zo vindt 

hij, mag ze hem wel wat meer dankbaarheid tonen voor het feit dat hij haar heeft 

gered van een huwelijk met de hofmaarschalk. Isolde weigert hem te bedanken en 

zegt zelfs liever met de hofmaarschalk getrouwd te zijn dan zich in de situatie te 

bevinden waarin Tristan haar heeft gebracht. Tristan gelooft er niets van en belooft 

haar een gelukkig leven met de koning (p. 192-194). 

 Isolde en haar gevolg hebben last van zeeziekte en Tristan laat het schip 

aanleggen in een haven, alwaar de meesten aan wal gaan. Tristan gaat naar Isolde en 

zij praten over gezamenlijke interesses. Als Tristan iets te drinken vraagt, zegt een 

jonge hofdame dat er een fles wijn staat. De verteller laat weten dat hier een grote fout 

wordt gemaakt, die voor vele problemen zal zorgen: ‘neín ez enwaz níht mít wíne / 

Doch ez ím glich waere / ez waz div werde swaere / Div endelose herzenot / von der 
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si beide lagen tot’ (vs. 11654-11658, ‘Nee, het bevatte geen wijn, hoezeer het er ook 

op leek. Het was hun voortdurende leed, hun eindeloze zielensmart, waaraan ze 

uiteindelijk zouden sterven!’). Maar de hofdame schenkt een beker in en geeft die aan 

Tristan, die het aan Isolde geeft. Na ervan gedronken te hebben, geeft ze het terug aan 

Tristan, die er op zijn beurt van drinkt. Dan komt Brangane binnen, ziet het flesje en 

beseft wat er gebeurd is. Ze schrikt en gooit het flesje in zee (p. 194-195).  

Vanaf het moment dat Tristan en Isolde van de drank hebben gedronken, heeft 

de liefde hen verenigd. Ze schamen zich voor hun gevoelens en weten niet of het 

wederzijds is. Ze proberen hun gevoel te onderdrukken, maar hun verzet verzwakt 

wanneer zij beseffen dat het onmogelijk is zich tegen de liefde te verzetten. Tristan en 

Isolde beginnen elkaars gevoelens te vermoeden. Ze spreken elkaar steeds vaker en 

halen gezamenlijke herinneringen op. Isolde zegt hem te hebben gedood als ze wist 

dat ze zo zou moeten lijden door lameir,7 waarna Tristan de verschillende 

betekenissen van dit woord afweegt: liefde, bitterheid en zee. Isolde laat weten dat het 

niet om de laatste twee gaat en Tristan zegt haar dat hem hetzelfde kwelt (p. 195-200) 

 Nu zij het van elkaar weten, verliezen zij hun verlegenheid en kussen zij elkaar 

teder. Brangane merkt hun intieme onderonsjes op en ziet alle verschijnselen van 

verliefdheid: ze ziet ze wegkwijnen, zuchten, treuren, peinzen, dromen en van kleur 

veranderen. Ook eten zij niet meer, wat Brangane zorgen baart. Zij gaat naar het stel 

toe en vraagt hen rechtstreeks wat er aan de hand is. Nadat de gelieven hun lijden 

kenbaar hebben gemaakt, geeft Brangane ze toestemming samen te zijn, omdat ze niet 

wil dat ze door haar schuld sterven. Maar wel geeft ze hun het advies zich ervan te 

onthouden, als ze in staat zijn zich beheersen. Ze benadrukt dat het een geheim tussen 

hen drieën moet blijven, omdat zij anders hun goede reputatie zullen verliezen. Maar 

zij geeft Isolde de volle verantwoordelijkheid voor haar gedrag. ’s Nachts komt 

Tristan haar hut in (p. 200-201).  

Gedurende de reis zijn zij zo vaak mogelijk bij elkaar en delen zij intieme 

momenten. Echter, hun geluk wordt overschaduwd door angst voor de toekomst; 

Isolde zal immers moeten trouwen met Mark, met wie ze niet wil trouwen. Daarbij 

heeft ze haar maagdelijkheid inmiddels verloren. Isolde bedenkt een list en vraagt 

Brangane of zij de eerste nacht met Mark wil doorbrengen. Tristan en Isolde smeken 

Brangane tot zij uiteindelijk belooft het te zullen doen, zij het met tegenzin. Zij zegt 

                                                 
7
 Opvallend is dat het Franse woord lameir in de Middelhoogduitse versie onveranderd is gebleven. 
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dat zij alleen moet lijden onder deze situatie, omdat Isolde zich door haar schuld in 

deze situatie bevindt. Isolde begrijpt er niets van en vraagt Brangane om uitleg, 

waarop Brangane vertelt dat het flesje dat zij overboord had gegooid de dood van hen 

beiden zal worden. Ze legt alles uit aan Tristan en Isolde (p. 204-205).  

Tristan schijnt de situatie goed te kunnen accepteren; de uitwerking van de 

drank bevalt hem prima. Maar, zo voegt de verteller hieraan toe, het is heel belangrijk 

dat men niet alleen aan de lichamelijk verlangens toegeeft en de eer uit het oog 

verliest. Voor Tristan zijn eer en loyaliteit erg belangrijk. En hoewel de liefde het 

eerder had gewonnen van deze twee deugden, zijn de zaken nu omgedraaid en zal 

Tristan Isolde als echtgenote aan Mark geven. Hij stuurt boodschappers aan land om 

Mark mede te delen hoe alles is verlopen. Direct verzamelt Mark zoveel mogelijk 

mensen en het gehele gezelschap wordt welkom geheten. De koning laat het hof 

weten dat zijn bruiloft binnen achttien dagen plaats zal vinden (p. 206). 

 

 

Malory 

 

Vlak voor Isouds vertrek naar Cornwall overhandigt haar moeder een drankje aan 

Brangwaine, de hofdame die haar dochter zal vergezellen, en Gouvernail. Op de dag 

dat Mark trouwt, moeten zij hem deze drank geven. Wanneer Mark dan op Isoud 

drinkt, zullen zij de rest van hun leven van elkaar houden. Tijdens de bootreis zitten 

Tristram en Isoud in hun hut. Ze hebben dorst en zien een klein flesje staan, dat er 

uitziet als goede wijn. Al lachend om Tristrams opmerking dat Brangwaine en 

Gouvernail de wijn voor zichzelf probeerden te houden, proosten Tristram en Isoud en 

drinken zij de drank. Hierdoor zullen zij voor eeuwig van elkaar houden (boek 8.24). 

Na enig oponthoud en de nodige gevechten komen ze uiteindelijk aan in Cornwall, 

waar Isoud met Mark trouwt, ondanks haar liefde voor Tristram (boek 8.25-29). 

 

 

De hedendaagse filmbewerking 

 

Tijdens de bootreis geeft Isolde aan met Tristan te willen spreken. Ze heeft heel veel 

spijt niet eerlijk te zijn geweest over wie ze was. Ze vraagt Tristan er met haar 

vandoor te gaan, maar Tristans loyaliteit tegenover Mark is sterker en hij zegt haar te 
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hebben gewonnen in naam van zijn koning. Bovendien zal dat huwelijk een einde 

maken aan jaren van oorlog. Isolde is in tranen, maar Tristan zegt dat ze ermee zullen 

moeten leven. Dan komt Melot de hut binnen om te vertellen dat ze aan land zullen 

komen en wordt het samenzijn van Tristan en Isolde verbroken.  
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5. De huwelijksnacht 

 

 

Eilhart 

 

Tijdens het huwelijksfeest zegt Tristrant tegen Mark dat volgens een gebruik in 

Isaldes land er geen licht aan mag tijdens de huwelijksnacht, zodat niemand haar ziet 

tot de volgende ochtend. De koning zegt het geen enkel probleem te vinden dit 

gebruik in ere te houden en hij vraagt Tristrant de kamerheer te zijn en de kaarsen uit 

te doen. Verder moet hij alles regelen zoals Isalde wenst. Hij brengt Brangene naar 

het bed waarin de koning ligt en zelf gaat hij naast Isalde liggen, in dezelfde kamer. 

De verteller geeft aan dat dit het grootste verraad is waaraan Tristrant zich ooit 

schuldig zou maken, maar hij kan er niets aan doen: het is de schuld van de 

liefdesdrank. Om middernacht komt Brangene naar Isalde en zegt dat zij naar haar 

echtgenoot moet gaan (p. 80).   

 

 

Gottfried 

 

Tristan, Isolde en Brangane hebben van tevoren precies bedacht hoe ze het zouden 

aanpakken tijdens de huwelijksnacht. Brangane en Isolde hebben van kleding geruild 

en Tristan leidt Brangane naar het bed. Isolde doet het licht uit en Mark trekt 

Brangane tegen zich aan. Brangane ondergaat haar lot in stilte en doet alles wat Mark 

van haar vraagt. Isolde is bang dat Brangane er zo van geniet, dat ze tot de ochtend bij 

Mark in bed blijft. Maar de verteller geeft aan dat Branganes gevoelens oprecht en 

puur zijn. Nadat ze haar plicht heeft vervuld, stapt ze uit bed en neemt Isolde haar 

plaats in. Mark vraagt om wijn, omdat een koppel volgens de traditie samen hoort te 

drinken nadat een vrouw haar maagdelijkheid heeft verloren. Tristan brengt kaarsen 

en wijn – dat niet de liefdesdrank kan zijn, omdat Brangane het flesje in zee heeft 

gegooid, zo benadrukt de verteller – en nadat de twee gedronken hebben, gaat Isolde 

met pijn in haar hart naast Mark liggen, waarna hij zijn plezier hervat. Hij merkt niets 

van de verwisseling, omdat beide vrouwen hem geven wat hij verlangt. 
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Malory 

 

De huwelijksnacht blijft in Le morte d’Arthur volledig onbesproken. 

 

 

De hedendaagse filmbewerking 

 

Na het huwelijksfeest zonderen Marke en Isolde zich af. Vlak voor zij de kamer 

ingaan, vraagt Isolde aan Tristan of hij bij haar zou zijn als er een plek zou zijn waar 

er geen plicht bestond, waarop hij antwoordt dat zo’n plek niet bestaat. Isolde fluistert 

dat ze zal doen alsof hij degene is met wie zij het bed deelt. In de kamer zit Isolde 

verlegen naast Marke en Marke toont begrip en probeert haar op haar gemak te 

stellen. Hij zegt dat hij haar gelukkig wil maken. Isolde ondergaat zachtjes huilend 

haar lot. 
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6. De ontdekking 

 

 

Eilhart 

 

Er wordt een valstrik gezet om Tristrant en Isalde te betrappen: Marks mannen 

strooien meel om het bed van Isalde, zodat zij kunnen zien of Tristrant bij haar in bed 

is gekomen. Tristrant weet de meeltest slim te omzeilen door op het bed te springen. 

Maar door de sprong gaan zijn oude wonden open, waardoor ook Isalde onder het 

bloed raakt. De gemene dwerg Aquitain roept op Tristrant te vangen, waarna de 

koning en diens mannen direct opspringen. Tristrant springt terug naar zijn bed, maar 

haalt het net niet en raakt met één voet de grond. De koning stormt binnen, begrijpt 

direct wat er gebeurd is en verklaart Tristrant de oorlog, waarna Tristrants handen op 

zijn rug worden gebonden. Mark vraagt zijn mannen tot welke meest schandelijke 

dood hij hen kan veroordelen, waarop voor Tristrant het rad en voor Isalde de 

brandstapel wordt voorgesteld. De koning accepteert het voorstel en geeft bevel 

iedereen de volgende ochtend naar het hof te laten komen (p. 92-93). 

 Tinas, de hofmeester van de koning en een vriend van Tristrant, probeert Mark 

te weerhouden van de veroordeling. De koning geeft aan dat zijn eer op het spel staat. 

Tinas doet zijn best om de koning toch van gedachten te laten veranderen, en spreekt 

vol lof over Tristrant en Isalde, maar Mark houdt voet bij stuk en Tinas rijdt verdrietig 

weg. Onderweg komt hij Tristrant, die wordt meegevoerd door een grote groep, tegen 

en hij maakt zijn vastgebonden handen los. Als ze langs een kapel komen, vraagt 

Tristrant of hij naar binnen mag om te bidden, terwijl de mannen buiten wachten. Ze 

staan dit toe, omdat er slechts één deur is en aan de andere kant is er niets anders dan 

een stuk lager de woeste zee, waardoor het voor Tristrant onmogelijk is om te 

ontsnappen. Zodra hij binnen is, vergrendelt Tristrant de deur, weet zich via een 

schietgat een weg naar buiten te wurmen, springt de zee in en ontsnapt (p. 93-95). 

 Zodra de koning hoort dat Tristrant heeft weten te ontsnappen, reageert hij 

zich af op Isalde en gebiedt hij om haar direct naar de brandstapel te brengen. Dan 

komt er een melaatse, die zegt een schandelijkere dood voor de koningin te weten dan 

verbranding; hij wil haar laten verkrachten door melaatsen. De koning reageert 

positief en gaat akkoord zodra de melaatse heeft gezworen dat de koningin gedood zal 
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worden. Als Tristrant Isalde bij de melaatse op het paard ziet zitten, gaat hij het 

gevecht aan om zijn geliefde te redden. Hij doodt bijna alle melaatsen, waarna hij met 

Isalde het donkere bos in vlucht. De koning belooft zijn hele bezit te delen met degene 

die Tristrant gevangen kan nemen. Alle ridders gaan op zoek naar Tristrant, maar 

tevergeefs (p. 96-97). 

 

 

Gottfried 

 

Marks mannen hebben op verschillende manieren de affaire van Tristan en Isolde aan 

licht proberen te brengen, maar het is hen telkens gelukt Mark er van te overtuigen dat 

er niets tussen hen gaande is. Tristan en Isolde proberen uit alle macht hun gevoelens 

te verbergen tegenover het hof en Mark, maar hun liefde is zó sterk dat zij vele malen 

oogcontact hebben. Doordat Mark hen continu in de gaten houdt, ziet hij hun blikken 

en realiseert hij zich hoeveel Tristan en Isolde van elkaar houden. Het doet hem 

ontzettend veel pijn de waarheid in Isoldes ogen te lezen. Hij dagvaardt de geliefden 

en hij spreekt zijn vrouw toe in het bijzijn van het hele hof. Hij vertelt haar wat hij 

heeft gezien; dat haar hart en ogen voortdurend op Tristan gericht zijn en dat zij hem 

met een liefdevollere blik aankijkt dan waarmee zij haar man ooit heeft aangekeken, 

waaruit hij concludeert dat Tristan haar meer lief is dan hijzelf. Ondanks zijn woede 

wil hij het beste voor zijn geliefden. Hij is niet in staat hen ter dood te veroordelen en 

verbant ze van zijn hof (p. 257-259). 

 

 

Malory 

 

Lamorak komt een ridder tegen die een hoorn draagt, waaruit alleen vrouwen kunnen 

drinken die trouw zijn aan hun echtgenoot. Overspelige vrouwen kunnen niet uit de 

hoorn drinken zonder te morsen. De ridder is door Morgan le Fay naar koning Arthur 

gestuurd, om de affaire van Guenever en Launcelot aan het licht te brengen. Lamorak 

dwingt de ridder om met de hoorn naar koning Mark te gaan en hem te zeggen dat hij 

zijn vrouw daarmee moet testen. Wanneer Mark Isoud uit de hoorn laat drinken, lukt 

het haar niet om de drank te drinken zonder te morsen, evenals de overgrote 

meerderheid van de vrouwen die uit de hoorn moeten drinken. Mark besluit dat Isoud 
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en de andere dames verbrand moeten worden. Maar de baronnen zijn het niet met hem 

eens, omdat de hoorn is gemaakt door de slechte heks Morgan Le Fay, de eeuwige 

vijand van echte liefde. En zo ontsnapt Isoud aan de dood (boek 8.34). 

 Maar ondertussen houdt Tristrams neef Sir Andred hem continu in de gaten en 

op een keer ziet hij Tristram naar Isoud gaan. Hij stuurt twaalf ridders op hem af, die 

de twee geliefden gevangennemen. Vervolgens wordt Tristram, met instemming van 

koning Mark, Sir Andred en enkele baronnen, naar een kapel op de rotsen gebracht. 

Tristram herinnert de mannen aan wat hij voor hen en Cornwall heeft gedaan; hoe hij 

met Marhaus heeft gevochten. Hij spreekt tevergeefs en Sir Andred heft zijn zwaard 

om Tristram te doden, maar het lukt Tristram net op tijd om zich los te maken en het 

zwaard van Andred te ontnemen en hem neer te slaan. Vervolgens vecht hij tot hij tien 

ridders heeft gedood. Honderden mensen komen richting Sir Andred en Tristram sluit 

de deur van de kapel, breekt de tralies uit het raam en springt in zee. Vervolgens 

bevrijdt hij Isoud en neemt haar mee naar een groot huis in het bos, waar zij een tijd 

samen leven (boek 8.34-8.35).   

 

 

De hedendaagse filmbewerking 

 

De koning van Ierland komt naar Cornwall voor de kroning van Marke en Isolde en 

hij neemt een groot aantal extra boten mee. Tristan draagt op de zwarte vlag te hijsen 

wanneer zij aan land komen. Tijdens het feest wordt Tristan door een van de Britse 

leiders voor het blok gezet en moet hij met Isolde dansen. Tijdens het dansen spreken 

ze af bij hun gebruikelijke plek. Isolde zegt tegen Marke dat zij moe is en even gaat 

rusten. Vervolgens wordt iedereen herinnerd aan de traditie uit rijden te gaan met 

volle maan en Marke geeft toe dat de traditie in ere moet worden gehouden, ongeacht 

bijzondere gelegenheden.  

Tristan en Isolde ontmoeten elkaar en Tristan zegt dat ze ermee moeten 

stoppen. Isolde smeekt hem haar niet te verlaten en op het moment dat zij hem 

omhelst, komen de mannen op die plek aan. De Ierse koning valt uit tegen Marke: ‘I 

see how it is in Cornwall. My money is good enough. My alliance is good enough. 

But my daughter… you pass her among your lieutenants like a whore!’ (01.31.35) 

Ook anderen rijden weg van Marke. Hij zit verslagen op zijn paard en is nog net in 

staat de opdracht te geven hen gevangen te nemen. 
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 Marke bezoekt Tristan in de kerker. De scheldkanonnade die volgt, ondergaat 

Tristan in stilte. Daarna gaat Marke naar de cel van Isolde. Hij vraagt haar hoe lang 

het al aan de gang is en zij vertelt hem het hele verhaal: hoe zij hem vond op het Ierse 

strand, hoe zij loog over haar naam, waardoor Tristan niet wist wie hij won bij het 

toernooi, en hoe hard Tristan heeft geprobeerd zijn gevoelens te negeren en trouw te 

zijn aan Marke. Haar woorden blijken Markes medelijden te hebben opgewekt: hij 

laat hen vrij. Als Isolde in de boot gaat zitten, stapt Tristan er niet bij haar in. Hij zegt 

dat als hij met haar mee zou gaan, men zou zeggen dat hun liefde een koninkrijk ten 

val bracht en hij duwt de boot weg. Isolde schreeuwt en wil naar hem terug, maar 

Bragnae houdt haar tegen. Met pijn in zijn hart kijkt Tristan haar na. 
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7. De dood 

 

 

Eilhart 

 

Tristrant en Kehenis worden aangevallen door de echtgenoot van Kehenis’ geliefde en 

diens ridders. In dit gevecht wordt Kehenis gedood en raakt Tristrant zeer ernstig 

gewond door een vergiftigde speer. Hij wordt voor dood achtergelaten. Tristrants 

vrouw is verdrietig en laat dokters komen in de hoop dat zij Tristrant kunnen genezen, 

maar tevergeefs. Tristrant laat zijn hofmaarschalk komen en vraagt hem of hij naar 

Tintanjol wil gaan en Isalde wil vragen met hem mee te komen uit liefde voor 

Tristrant. Hij moet haar de ring laten zien die zij Tristrant zelf heeft gegeven. Indien 

Isalde met hem meekomt, moet hij een wit zeil hijsen bij terugkomst, maar als zij er 

niet bij is, moet hij met een zwart zeil terug komen varen. Zijn dochter moet hij 

vragen op de uitkijk te gaan staan, zodat zij kan zien met welk zeil zij terugkeren (p. 

152-153). 

 Zodra de hofmaarschalk koningin Isalde de ring laat zien, pakt zij de spullen 

die ze nodig heeft voor haar geneeskunst en gaat zij met hem mee. Wanneer de 

dochter van de hofmaarschalk vermoedt dat haar vader terug zal komen, kijkt ze 

iedere dag uit over zee. De verteller geeft aan dat hij niet weet wie het Tristrants 

vrouw heeft verteld, maar zij gebiedt de dochter van de hofmaarschalk haar te melden 

welk zeil gehesen is, zodra ze het schip ziet aankomen en het voor Tristrant geheim te 

houden. Het meisje keert terug naar de kust en ziet in de verte het schip aankomen, 

met een wit zeil. Direct vertelt zij het Isalde, die tegen Tristrant zegt dat het schip 

eraan komt. Als Tristrant naar de kleur van het zeil vraagt, zegt zij dat het niet wit is. 

Een leugen met fatale gevolgen. Maar, zo verklaart de verteller, zij zegt dit niet met 

gemene intenties, maar uit domheid. Ze heeft achteraf enorm veel spijt en verdriet en 

ziet in dat haar geliefde door haar schuld gestorven is.   

Wanneer Tristrants geliefde Isalde aan land komt en het bericht van Tristrants 

dood krijgt, toont zij geen spoor van emotie, maar haar hart breekt. Ze gaat naar 

Tristrant toe en zegt tegen zijn vrouw opzij te gaan, omdat zij meer verdriet heeft, 

omdat ze meer van hem hield dan zijn vrouw. Vervolgens verplaatst ze Tristrant een 

stukje, gaat naast hem liggen en sterft (p. 153-155). 
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Thomas8 

 

Tijdens een gevecht, waarin Tristan het opneemt voor de dwerg Tristan, raakt hij 

zwaargewond door een vergiftigde speerpunt. Geen enkele dokter lukt het om hem te 

genezen. Tristan beseft dat koningin Isolde wel de juiste remedie zou weten. Echter, 

Tristan kan vanwege zijn verwondingen de lange zeereis niet aan om naar haar toe te 

gaan. Bovendien durft hij het land niet meer in vanwege zijn vijanden daar. Tristan 

vraagt Caerdin koningin Isolde te halen, omdat zij de enige is die hem kan redden van 

de dood.
9
 De trouwe Caerdin stemt direct met Tristans verzoek in en hij vraagt wat hij 

precies moet doen. Tristan geeft aan hoe Caerdin het moet aanpakken en hij draagt 

hem op met een wit zeil terug te varen indien hij Isolde bij zich heeft en met een zwart 

zeil als Isolde niet is meegekomen (p. 341-345). 

 Isolde met de witte handen, Tristans echtgenote, luistert het gesprek af en 

beseft hoeveel liefde Tristan voor die andere vrouw voelt. Ze besluit wraak te nemen, 

maar tot die tijd verbergt ze haar woede. Caerdin vaart, vermomd als koopman, naar 

Londen, waar koning Mark hem een vrijgeleide geeft. Hij toont zijn goederen aan 

koningin Isolde. Daarbij laat hij de ring van Tristan zien en Isolde herkent Caerdin. 

Wanneer zij alleen zijn, vertelt Caerdin in welke staat Tristan verkeert en legt hij uit 

dat Isolde de enige is die hem zal kunnen genezen. Isolde bedenkt hoe ze bij Tristan 

kan komen, en overlegt met Brangane. Uiteindelijk besluiten ze om stiekem ‘s nachts 

naar Tristan te varen (p. 345-348). 

 Intussen kijkt Tristan iedere dag uit over zee, in de hoop het schip te zien 

komen aanvaren. Door de lange tijd die er inmiddels overheen is gegaan, begint 

Tristan het ergste te vrezen. Een storm op zee betekent bijna het einde van Isolde, 

maar wanneer de wind is gaan liggen en de rust is wedergekeerd, hijst Caerdin het 

witte zeil, zodat Tristan kan zien dat Isolde is meegekomen. Isolde met de witte 

handen brengt Tristan het nieuws dat ze Caerdins schip heeft gezien. Op Tristans 

vraag welke kleur het zeil heeft, antwoordt zij dat het zwart is. Tristans grootste angst 

is uitgekomen en hij sterft in de waan dat zijn geliefde niet is gekomen om hem te 

redden. Wanneer Isolde aan land komt, vertelt men haar van Tristans dood. Ze gaat 

                                                 
8
 Dit gedeelte is niet in Gottfrieds roman overgeleverd. Om die reden baseer ik mij op Thomas, nog 

altijd gebruik makend van ed. Hatto 1967. 
9
 Tristan vertelt over de keer dat zijn geliefde Isolde hem eerder had genezen (na zijn gevecht met 

Morold), zoals in verscheidene versies van het verhaal het geval is. In Thomas’ versie is het echter de 

moeder Isolde die Tristan genas (zie ed. Hatto 1967, noot op p. 344).  
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naar hem toe en vervloekt de storm die hen vertraagde. Ze kust hem, gaat dicht tegen 

hem aan liggen en sterft in zijn armen (p. 349-353).  

 

 

Malory 

 

Tristrams dood wordt achteraf beschreven, waardoor je er als lezer niet direct bij 

betrokken bent. Hij is met een zwaard gedood door koning Mark, toen hij Tristram 

harp zag spelen voor Isolde. Tristram wordt gewroken door Sir Bellangere, wiens 

vader ook door Mark is gedood. Isoud sterft rouwende bij het grafkruis van haar 

geliefde (boek 19.11). 

 

 

De hedendaagse filmbewerking 

 

De Ieren en de overgelopen Britten vallen Markes hof aan. Melot laat een van de 

Britten de Romeinse gang zien, die Isolde gebruikte om bij haar geheime 

ontmoetingsplaats te komen. De man gebaart zijn kameraden de tunnel in te komen. 

Melot realiseert zich dat hij verraden is en hij wordt neergeslagen, waarna de vijanden 

het kasteel van binnenuit indringen. Tristan vindt Melot, die hem vertelt wat er is 

gebeurd, waarna hij sterft. Tristan vervolgt zijn weg en hij valt de vijanden aan. Zodra 

Marke ziet dat Tristan aan hun kant vecht, mengen hij en zijn mannen zich in de 

strijd. Tristan wordt gestoken en doodt degene die hem verwondde alvorens hij 

ineenstort. Hij hakt het hoofd af van de ridder die hij zojuist doodde en toont het aan 

de vijanden die bij de brug staan te wachten. ‘The head of a traitor!’ (01.47.50), 

verklaart Tristan. Marke geeft de Britten een keus: ofwel de Cornische mensen te 

verslaan, ofwel de Ieren. Er wordt gekozen voor de kant van Marke. Tristan zakt in 

elkaar en vraagt Marke hem naar de rivier te brengen.  

Isolde wordt door een van Markes mannen naar Tristan gebracht. Ze ziet 

Tristan bij de rivier liggen. Marke en zijn zus zitten geknield naast hem. Marke wordt 

gehaald om mee te vechten in de strijd. Hij neemt afscheid van Tristan en vertrekt, 

evenals zijn ridder en zijn zus. Tristan en Isolde vertellen elkaar hoeveel ze van elkaar 

houden, waarna Tristan zijn laatste adem uitblaast en Isolde in tranen achterblijft.  

 


