
Wie is Lancelot 

Launcelot Du Lac (Lancelot van het Meer) is in de legende van 

koning Arthur zijn rechterhand, en één van de Ridders van de 

Ronde Tafel.  

Lancelot wordt gezien als de bekendste ridder van de Ronde 

Tafel. Hij is zowel de rechterhand van Arthur als zijn beste 

vriend. Voordat hij ingelijfd wordt als ridder is hij een avonturier 

op zoek naar vrijheid. Door een heldhaftige reddingsactie om 

Arthurs geliefde Guinevere uit handen van de vijand te redden, 

krijgt hij de kans Sir Lancelot te worden van de ronde tafel. Dit 

blijft hij totdat hij Arthur verraadt door stiekem met Guinevere 

een relatie te onderhouden. Wanneer Arthur hier achter komt, 

wordt Lancelot verbannen uit Camelot en is hij terug bij af. 

In de legende zou hij de zoon zijn van koning Ban en Elaine de 

Oudere die ook de Vrouwe van het Meer is. Zijn oom is koning 

Bors. Zijn neven zijn Sir Bors, Sir Hector en Sir Lionel die 

medestrijders waren als ridders van de ronde tafel. Lancelot zou 

later getrouwd zijn met Elaine (met de witte handen), met wie hij Galahad kreeg. Er wordt 

ook beweerd dat Galahad een geadopteerde zoon was. 

 

Tien Nederlandstalige ridderromans uit de middeleeuwen waarin Lancelot een centrale rol 

speelt, zijn bewaard gebleven in de zogenaamde Haagse Lancelotcompilatie. Dit omvangrijke 

werk wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en is sinds 2010 online 

raadpleegbaar. 

In boeken 

 Le Morte d'Arthur 

 The Once and Future King 

 Vulgate-Cycle 

 Pentdragon-Cycle 

 The Warlord-Chronicles 

 The Wicked Day 

 The Last Defender of Camelot 

 The Mists of Avalon 

 Lancelot 

 The lance Thrower 
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In films en series 

 Launcelot and Elaine, 1909 

 The Adventures of Lancelot, 1951, vertolkt door William Russel 

 Knights of the Round Table, 1953, vertolkt door Robert Taylor 

 Camelot, 1967, vertolkt door Franco Nero 

 Lancelot du Lac, 1974, Robert Bresson 

 Monty Python and the Holy Grail, 1975, vertolkt door John Cleese 

 Excalibur, 1981, vertolkt door Nicolas Clay 

 First Knight, 1995, vertolkt door Richard Gere 

 The Mists of Avalon, 2001, vertolkt door Michael Vartan 

 King Arthur, 2004, vertolkt door Ioan Gruffud 

 Merlin, 2008, vertolkt door Santiago Cabrera 

 Once Upon a Time, 2012, vertolkt door Sinqua Walls 

 

 

In strips 

 De Rode Ridder, zie: Lancelot (De Rode Ridder) 

 De Nieuwe Avonturen van Lancelot door Hurey 
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